�أمثلة على التدهور واخلراب


تبدو الأ�ضرحة امللكية التي
ي�صل عددها اىل � 500ضريح
االكرث هيبة وت�أثري ًا يف النف�س،
هي املثال البارز على الدمار
الذي حلق باثار البرتاء ،كما
هو احلال يف ال�شارع الذي
متتد فيه الواجهات املعمارية
الغنية بالفن والأبهة املعمارية ،حيث يبدو �أن عوامل الت�آكل واحلت قد
دمرت معظم هذه الواجهات ،وهو احلال يف �ضريح اجلرة و�ضريح احلرير
وال�ضريح الكورنتي و�ضريح الق�صر.
يعد املدرج النبطي فريدا ًمن نوعه بني املواقع االثرية يف العامل ،فهو الوحيد
املحفور بال�صخر الذي بناه يف اال�صل االنباط ويت�سع حلوايل � 700شخ�ص،
اليوم ميثل هذا املوقع احد االمثلة ال�صارخة على الت�آكل والتدمري الذي
حلق به بفعل العوامل الب�شرية والطبيعية مع ًا.



توجد مئات االدراج االثرية
املحفورة يف ال�صخر التي
زالت او يف طريقها اىل
الزوال ،وع�شرات النقو�ش
واالفاريز واملنحوتات الدينية
و امللكية واجلنائزية التي
ت�آكلت ويف طريقها اىل
الزوال ،كما توجد امثلة م�ؤ�سفة على التعديات االخرى منها منحوتة
القافلة النبطية يف عر�ض ال�سيق ،وانظمة الري من قنوات وانابيب التي
تعر�ضت للتخريب والدمار.



م�س�ؤوليتنا
�ساهموا يف �إنقاذ مدينة البرتاء حينما ال متار�سوا هذه ال�سلوكيات،
وحينما تدعو الآخرين لالمتناع عنها :

�ساهموا

يف �إنقاذ مدينة البرتاء

 حفر الأ�سماء على االعمدة والواجهات وال�صخور. �شراء قطع احلجارة وال�صخور من الباعة. الت�سلق على املباين لأخذ ال�صور. �إ�ستخدام الدواب للتنقل داخل املواقع االثرية. -رمي النفايات والبقايا يف املوقع.

بيت الأنباط
الأردن  -وادي مو�سى  -البرتاء 71810
�ص.ب281 :
تلفاك�س+962 32157902 :
www.baitalanbat.org
info@baitalanbat.org

متطوعون  :نحمي الرتاث ون�ساعد النا�س

PETRA
بيت الأنباط
مركز الوعي والتنمية ال�سياحية

م�صادر االخطار التي تواجه البرتاء

مقدمة
حافظت مدينة البرتاء على مكوناتها املادية لقرون طويلة� ،إ ّال �أنها على
الرغم مما تعر�ضت له من زالزل وحرائق و�سيول جارفة مل تتعر�ض للخراب
والتلف والتدمري مثلما حدث خالل القرن املا�ضي ،وهذا ما تدل عليه املعامل
والتفا�صيل التي نقلتها لنا لوحات الفنانني يف مطلع القرن التا�سع ع�شر ،وال
جند الكثري من هذه املالمح اليوم.
كانت البرتاء على مدى خم�سة قرون من ح�ضارة االنباط مدينة متل�ؤها
احلياة مببانيها ال�ضخمة وا�سواقها و�شوارعها املزدحمة� ،أما اليوم فان
الكثري من مبانيها تعر�ضت للخراب �أو خمتفية حتت االنقا�ض ،بينما تتعر�ض
الواجهات املعمارية املنحوتة يف ال�صخر للتلف والتعرية وتتعر�ض املدرجات
والن�صب التذكارية وا�شكال النحت املختلفة اىل الزوال التدريجي.
لنت�صور هذه املدينة اململ�ؤة بالده�شة والفخامة والتي ما تزال ت�أ�سر الألباب
حتى يف و�ضعها احلايل ،كيف كانت فخامهتا واناقتها املعمارية والهند�سية يف
�شكلها اال�صلي.

ملاذا حتتاج البرتاء �إىل عناية خا�صة ؟
لأن البرتاء :

 فريدة وال يوجد مدينة �أثرية متاثلها. غري قابلة للإ�ستبدال. تخ�ص االن�سانية كلها. رمز من رموز الهوية الثقافية الوطنية. غنية بالقيم والثقافة. ذات ح�سا�سية خا�صة. مورد اقت�صادي وطني. -مورد اقت�صادي للمجتمعات املحلية.

تراث املا�ضي الذي نفقده ،الميكن �إ�سرتجاعه
و�ستلومنا الأجيال القادمة �إذ ت�ساهلنا يف
حمايته واحلفاظ عليه.

املحلية كو�سائل للنقل داخل املوقع االثري ،حيث ترتك الدواب اثارا
تراكمية بالغة اخلطورة على ال�صخر الرملي اله�ش.
 االعتداءات غري امل�س�ؤولة على املوقع التي ميار�سها بع�ض االفراد مثلحتطيم ال�صخور ذات االلوان املتعددة على �شكل قطع �صغرية من اجل
بيعها على ال�سياح
 احلفر والكتابة على ال�صخور. ترك النفايات وبقايا الأطعمة. -ا�ستخدام ال�سيارات وحتليق الطائرات فوق املوقع االثري.

�أوال :امل�صادر الطبيعية :
تتكون �صخور البرتاء من الرمل
ال�صخري اله�ش ،وهو بلورات
من مواد ملت�صقة بع�ضها ببع�ض
مبادة قابلة للذوبان ،ما يجعلها
قابلة للنحت والتعرية ب�سهولة،
حيث يتخلل هذه املواد م�سامات
دقيقة ممتلئة بالهواء وبخار املاء
وكلما ات�سعت هذه امل�سامات وازداد
عددها ازدادت ه�شا�شة احلجر ،ما
يف�سر �سهولة تفتت �صخور البرتاء،
وحتولها �إىل رمال ،وهو االمر
الذي تفعله كل ليلة ونهار درجات
احلرارة املتباينة وما يحدث من
متدد ال�صخر وتقل�صه.
ومن العوامل الطبيعية االخرى ال�سيول والفي�ضانات التي ازدادت خالل
ال�سنوات الأخرية ب�سبب تدمري �أنظمة ت�صريف املياه الطبيعية يف املناطق
املجاورة للموقع االثري ،وت�أثري الرياح ،وتراجع الغطاء النباتي يف املناطق
املجاورة بفعل تغري امناط العمل واالنتاج حيث �شكل الغطاء النباتي يف املناطق
املجاورة خط الدفاع االول عن املواقع الأثرية.

ثاني ًا  :الن�شاط االن�ساين
 ت�أثري الن�شاط ال�سكاين اليوميللمجتمعات املحلية حيث
يوجد العديد من العائالت
التي متار�س معظم ن�شاطها
اليومي داخل املوقع االثري.
 ا�ستخدام الدواب الوا�سع منقبل افراد من املجتمعات

ثالث ًا :العوامل التنموية





زاد الن�شاط ال�سياحي خالل
�أخر عقدين مبا ال ين�سجم
مع مبد�أ الطاقة اال�ستيعابية
للموقع ،وبالتايل ف�إن وجود
�أكرث من �ألف �شخ�ص يف موقع
�صغري مثل اخلزنة من �سياح
وباعة ومزودو خدمات �سياحية ي�شكل �ضغط ًا هائ ًال على املكان وي�سهم يف
�إ�ضعاف بنيته الطبيعية ويفقد العملية ال�سياحية قيمتها.
النمو احل�ضري الع�شوائي يف املناطق املجاورة للموقع االثري ما اثر على
النظم البيئية الطبيعية التي ت�شكل حماية طبيعية للموقع االثري.
�ضعف املوارد املخ�ص�صة للرتميم وال�صيانة واالعمال االنقاذية،
والتدخالت والرتميمات اخلاطئة.

