�أدراج البرتاء ومدرجاتها
تقدم االدراج االثرية املحفورة بدقة يف ال�صخور امثلة واقعية على حجم اخلراب الذي حلق
باملوقع االثري نتيجة ا�ستخدام احلمري يف �صعودها ،ميكن مالحظة ذلك بو�ضوح يف ادرج
الدير واملحكمة ويف املدرج النبطي يف و�سط املدينة.

جميعنا نتحمل م�س�ؤولية حماية الرتاث االن�ساين ،ولكي نوقف الت�أثري ال�سلبي ال�ستخدام احليوانات يف ال�سياحة
يف البرتاء ف�إن م�س�ؤوليتنا :
 عدم ا�ستخدام احليوانات مهما كانت يف التنقل داخل املوقع االثري.
 ال�ضغط نحو مزيد من التنظيم لعملية ا�ستخدام احليوانات يف املناطق املحيطة.
 رف�ض ا�ستخدام �أي حيوان يف النقل يقوده طفل.
 االلتزام مب�سارات حمددة وا�ضحة حلركة احليوانات يف املناطق املحيطة.
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حيوانات �صديقة ملدينـــة
البرتاء االثرية

مقدمة
كانت احليوانات الربية واملدجنة من خيول ،حمري ،جمال ،ماعز و�أغنام �صديقة ملدينة البرتاء على مدى حقب
تاريخية طويلة ،لكن طريقة ا�ستخدام هذه احليوانات جعلتها من اخطر م�صادر تهديد املوقع االثري.
يوجد يف البرتاء املئات من ر�ؤو�س احليوانات الثقيلة الوزن وذات احلوافر ال�صلبة التي تُ�ستخدم يف االن�شطة
ال�سياحية وحتديد ًا يف النقل ،وت�سهم بطرق متعددة يف �إيذاء املوقع االثري وتعجل يف تخريبه.

عودة اىل التاريخ
ا�ستخدمت احل�ضارات وال�شعوب التي ا�ستطونت البرتاء وجوارها احليوانات يف حياتها اليومية ،واعتمد
اقت�صادها على هذه احليوانات بدرجة كبرية ،ويف مقدمة تلك ال�شعوب االنباط بناة البرتاء.
لكن تلك ال�شعوب كما يعلمنا علم الآثار حر�صت على ان تكون احليوانات �صديقة للمكونات الطبيعية واملعامل
املادية التي بنيت داخل املدينة من خالل احلر�ص على �أن ال يتجاوز عددها احلد املعقول ،وحتديد �أماكن حمددة
لوجودها وم�سارات وا�ضحة حلركتها ،وعلى مدى القرون املا�ضية كانت البرتاء وحميطها بيئة �صديقة للتنوع
احليواين الربي ،حيث كانت احليوانات جزءا من التنوع احليوي الغني الذي ي�ساهم يف حماية الطبيعة واملوقع،
كان يوجد يف البرتاء يف نهاية القرن املا�ضي  122نوعا من الطيور ،وقبل قرن �سجلت امل�سوحات وجود طائر
النعام ،واليوم يوجد يف البرتاء نوعني من الطيور املهدده عامليا ( ملك العقبان ،والعوي�سق) ،وقبل قرن من الزمن
�سجلت الدرا�سات وم�شاهدات الرحالة وجود ع�شرات من احليوانات الربية يف حميط البرتاء معظمها اختفى
اليوم مثل الثعلب الربي والقط الربي والذئب والفهد والنمر كما �سجل الرحالة وجود الغزال العنربي والبدن حول
البرتاء حتى مطلع القرن الع�شرين.

الإ�ستخدام املكثف وغري املنظم للحيوانات يف ال�سياحة� ،ساهم يف التدمري
البطيء للموقع الآثري.

�أمثلة حية
 ترتك حوافر احليوانات ال�صلبة �آثار ًا بالغة اخلطورة على ال�صخر الرملي اله�ش الذي تتكون منه �صخور
مدينة البرتاء.
ان ال�صخر الرملي ميكن �أن يفتت بر�ؤو�س الأ�صابع ،لنت�صور الآثار التي يرتكها اجلمل الذي يتجاوز وزنه
(  ) 500كغم ،واالثار التي ترتكها حوافر اخليول التي يتجاوز وزنها (  ) 350كغم ،وحوافر احلمري ال�صغرية
وال�صلبة التي يتجاوز وزنها (  ) 250كغم ،ومتار�س ت�سلق ال�صخور واالدراج واملرتفعات.
 يخلف روث احليوانات وخمرجاتها �آثار ًا �سلبية على ال�صخور� ،إ�ضافة اىل م�ساوئه على البيئة والنظافة
العامة ،حيث يعمل تفاعل البقايا الع�ضوية والأمالح مع ال�صخر على تفتيته وحتوله �إىل ذرات من الرمل.
 �ساهم ا�ستخدام احليوانات املدجنه على احداث خلل يف التوازن البيئي يف املنطقة؛ حيث كان لها االثر
الكبري على مدى ال�سنوات الطويلة يف تراجع الغطاء النباتي حتديد ًا يف املناطق املجاورة للبرتاء نتيجة
اهتمام املجتمعات املحلية على تربية هذه احليوانات واالهتمام بزراعة �أعالفها على ح�ساب الأ�شجار املثمرة
والنباتات الأخرى� ،إذا ما علمنا �أن الغطاء النباتي يعد خط دفاع ا�سا�سي يقف يف وجه الرياح وت�أثري تقلبات
احلرارة على الواجهات ال�صخرية.

