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Provincial Park

عربية

ملحة تاريخية
تتمتع أرايض غلينبو رانش بتاريخ غني ميتد عىل مدى آالف
السنني ،من السكان األصليني األوائل ،صيادو ثور البيسون ،مرورا ً
باملستوطنني األُول والصناعات املبكرة كاألحجار والطوب ،وصوالً
إىل ما أصبح اليوم يعرف باسم املنطقة املحمية التي يستمتع
بها الجميع .يف عام  ، 2006تربعت عائلة هاريف وبسخاء بـــــــ
 3،247فداناً من األرض إىل حكومة ألربتا التي قامت بتحويلها
رسمياً يف شهر ابريل/نيسان من العام  2008إىل منتزه إقليمي .
ومن خالل رشاكة فريدة مع حكومة ألربتا تم إنشاء مؤسسة منتزه
غلينبو رانش لدعم عمليات التطوير الخاصة مبنتزه غلينبو رانش
وقد تم  (Glenbow Ranch Park Foundation).اإلقليمي
فتح ما يقارب الــــ  30كم من املسارات يف جميع أنحاء املنتزه
والتي توفر للزوار أماكن للتنزه والتجول إما مشياً عىل األقدام أو
باستخدام الدراجات أو الكرايس املتحركة أو ألواح التزلج واأللواح
املدولبة .يرس فريق منتزه غلينبو رانش أن يقدم لك معلومات
عن املنتزه  ،بلغات مختلفة ،ونتطلع إىل رؤيتك يف املنتزه
!واالستمتاع بهذا املكان املحبوب

بداية السكان األصليني
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لعبت اآلثار دورا ً هاماً يف معرفة املزيد عن التاريخ الفريد الخاص
بهذه األرض .علامء اآلثار يشبهون املحققني او املفتشون ،حيث
يقومون بفحص طبقات الرتبة والصخور  ،ويبحثون عن أدلة
لألحداث التي وقعت منذ مئات أو حتى آالف السنني .يف منتزه
غلينبو رانش الريفي ،ال يزال علامء اآلثار يكتشفون أدلة جديدة وال
.تزال القصة تتكشف عن مزيد من األحداث
من اول العالمات الداللية الخاصة بسكان ألربتا تشري إىل وجود
مخيامت صغرية يعود تاريخها إىل
ما قبل  11500عا ًما .وقد متكن
علامء اآلثار من تحديد حوايل 30
موقعاً من هذا العرص داخل الحديقة
 .ونعتقد أن العديد من هذه
املخبامت كانت مسكونة من قبل
عائالت صغرية كانت تالحق قطعان
ثور البيسون عرب السهول .حيث
كانوا يجمعون النباتات ويصطادون
الحيوانات الصغرية والطيور من أجل
الغذاء واألدوية  ،لكن للبقاء عىل قيد
الحياة طويالً ،كانو يعتمدون عىل
مهارتهم كصيادين لثور البيسون.
وقد وفر ثور البيسون معظم
احتياجاتهم من اللحوم والنخاع
من أجل الغذاء ،والعظام لألدوات،
والجلود للخيوط واملالبس .و ميكن
 tipiرؤية بعض بقايا حلقات التيبي
!يف املتنزه اليوم

تربية املوايش
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األرض التي تشكل منتزه غلينبو رانش اإلقليمي لديها أيضاً تاريخ
مثري لالهتامم يف تربية املوايش .يف أواخر القرن التاسع عرش،
 Cochrane Ranche،كانت هذه األرض جزءا ً من كوكران رانش
أول مزرعة تابعة للحكومة و مستأجرة يف غرب كندا .و كانت
رشوط عقد اإليجار فلساً واحدا ً لكل فدان سنوياً .وقد تم تأسيس
 Matthew Coاملزرعة من قبل السيناتور ماثيو كوكرانمن أجل تربية املاشية .ومع ذلك ،كان هناك العديد chrane
من التعقيدات الخاصة
بالحصول عىل املاشية
للمزرعة .جاءت املاشية
من مونتانا ،وعندما تم
ترسيع الرحلة ،أصبحت
العديد من املاشية
ضعيفة للغاية بحيث
ال تستطيع الصمود يف
الشتاء .و تم ارتكاب
هذا الخطأ مرة أخرى
يف العام التايل  ،ومن
املتوقع أن ما يقارب الــ
 5000بقرة ماتت يف الفرتة الواقعة ما بني  .1882-1883وقررت
إدارة مزرعة كوكران ،نتيجة هذا الشتاء الرهيب ،التخيل عن
املوايش يف نسخة عقد اإليجار األصيل الخاص بككران .يف عام
 1888تم تقسيم األرض املؤجرة وإرجاع الجزء الشاميل من النهر
إىل الحكومة الفيدرالية ،وتم عرض األرض للرشاء أو بناء منازل و
.مزارع
ال يزال منتزه غلينبو رانش الريفي يستخدم لرتبية املاشية اليوم!
وهو جزء من مزرعة عاملة تتم إدارتها كنطاق خاص باملاشية يف
فصل الشتاء .وباعتبار أن ثور البيسون مل يعد موجودا ً هنا  ،فإن
املاشية الرعوية تحل محل قطعان ثور البيسون التي من شأنها
.الحفاظ عىل صحة األعشاب والحد من منو الشجريات

ااملحاجر الرملية
 Joseph Cockيف عام 1893غادر رجل يدعى جوزيف كوكبنيإنجلرتا وانتقلوا للعيش يف Elizabethوزوجته إليزابيث baine
كندا .كانا يعيشان يف نفس األرض التي تشكل اليوم منتزه غلينبو
رانش اإلقليمي ،وقاما ببناء منزل مع سقيفة وسياج كبري ،و 5
روافد الحتواء  22رأساً من املاشية 7 ،خيول ،و 2000رأس من
!الغنم
الحقاً ،يف عام  ،1905أصبحت ألربتا رسمياً والية وكان هناك طلب
فوري عىل الحجر الذي ميكن استخدامه لبناء املباين الحكومية
مثل الهيئات الترشيعية واملحاكم والجامعات .و أصبحت غلينبو
واحدة من العديد من األماكن التي يتم فيها إنتاج الحجر الرميل
يف جميع أنحاء املقاطعة لتزويد مواد البناء لهذه املباين .وخالل
هذا الوقت ،ازدهرت املنطقة وكذلك السكان .ومن ثم تم تطوير
مركز البلدة الذي يضم متجرا ً ومكتب بريد ومدرسة ومحطة
سكة حديد .ومع اكتامل املباين الحكومية يف العام  ،1912استنفد
.الطلب عىل الحجر الرميل وتم إغالق محجرة غلينبو
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مصنع الط
بعد فرتة وجيزة من إغالق املحاجرالرملية تم إنشاء مصنع للطوب
بالقرب من متجر غلينبو .تم توظيف العديد من عامل املحاجر
السابقني لصنع الطوب .كان موقع املصنع اسرتاتيجي بني حفرة
مصدر املياه)  ،وقريبة جدا( Bowاملحجر (مصدر الطني) ونهر البو
من السكة الحديدية التي ساعدت يف نقل الطوب النهايئ .ومع
ذلك  ،فإن عملية صناعة الطوب مل تستمر طويال حيث تم التخيل
عنها قبل الحرب العاملية األوىل .اآلن كل ما تبقى من هذا الوقت
هو محجر الطني وبعض كتل األساس وأكوام من الطوب غري
.املستخدمة
يف نهاية املطاف  ،جعل إنتاج األحجار والطوب غلينبو جالية
ومجتم ًعا شائ ًعا ج ًدا .بعد إغالق كال العمليتني  ،غادر السكان
بحثًا عن وظائف جديدة .تم حرق أو نقل املباين يف موقع املدينة.
و بحلول عام  ، 1920أغلق املتجر ومكتب الربيد وكل ما تبقى
هوإطاره الخشبي بجانب بضعة أكوام من الطوب .تحول مجتمع
.كان نابضاً بالحياة إىل مدينة أشباح

كيف تم انشاء منتزه غلينبو رانش اإلقليمي
يتميز منتزه غلينبو رانش االقليمي مبوقع مالئم بني البلدين
جن ًبا إىل جنب مع نهر  Cochraneو كوكران  Calgaryكالجاري
وتكون هذه األرض ذات قيمة عالية لتطوير السكن  Bow.البو
 ،ومع ذلك تم الحفاظ عليها كمساحة طبيعية للتمتع العام.
فهو إريك  .Harvieوهذا يرجع إىل حد كبري إىل كرم عائلة هاريف
قد اشرتى هذه األرض يف عام  1934ألغراض  Eric Harvieهاريف
املزرعة يف  Neil Harvie ،تربية املوايش .توىل ابنه  ،نيل هاريف
خمسينيات القرن العرشين .رأى نيل هاريف جامل األرض والتهديد
الذي متثله من خالل التنمية  ،وبالتايل مول البحث يف القواعد
الحكومية للتربع باألرض .سعى لتغيري القواعد الرضيبية التي
تحكم التربعات من األرض .كان حلمه أن تحظى هذه األرض
بالحامية  ،ورغم أن هذا الحلم لن يتحقق يف حياته  ،سيكون
 Carكارول راميوند  Pauli Smith ،أطفاله  -باويل سميث Timوتيم هاريف  Katie Harvie ،كايت هاريف ol Raymond ،
سيشهدون ذلك .ويف عام  ، 2006تربع أخوة هاريف Harvie -
بـ  3،247فدانا من هذه األرض لحكومة ألربتا  ،بحيث ميكن أن
تصبح حديقة إقليمية محمية  ،و أن تبقى محمية يف املستقب
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املنتزه اليوم
حتى يومنا هذا يعد منتزه غلينبو رانش االقليمي مكانًا رائ ًعا
للبحث والتعليم والرتفيه العام واالستمتاع  .فهو موطن ملختلف
أنواع النباتات والحيوانات  ،وهناك مناطق غنية من الغابات
واملراعي وضفاف النهر .ان مؤسسة غلينبو رانش االقليمي هي
منظمة غري ربحية تدعم تطوير املنتزه وهي مسؤولة عن االعتناء
باملسارات ومركز الزوار والالفتات التفسريية والربامج املختلفة يف
جميع أنحاء املنتزه وكذلك جوالت عربة الغولف والربامج العائلية
 ،وحتى برامج التوعية املدرسية ؛ كل هذا من عمل املؤسسة.
لجميع الزوار القادمني إىل “  Tim Harvieفيقول تيم هاريف
متنزه غلينبو رانش االقليمي أمنيتي هي أن تستمتعو بعقولكم
”.وحواسكم فإستمتعو جميعا

استمتع بزيارتك
اداب الحديقة
البقاء عيل املسارات وااللتزام بكافة العالمات املنشور
ال يسمح بالكالب بدون زمام .يجب عيل املتجول بالكلب التقاط
وازالة جميع نفايات الكلب
الكحول ممنوع
ال تقم بنزع العنارص الطبيعية أو التاريخية
تعال مستعدا
احرض زجاجة مياه كاملة ومالبس ذات طبقات وأحدية ميش
مناسبة
اعلم ان بعض املمرات لها منحدرات حادة
اعلم أن هناك مسافات طويلة بني مواقف السيارات والحاممات
وأماكن املراقبة
! دعم منتزهك
:كن عضوا يف مؤسسة غلينبو رانش واستمتع بااليت
الرسائل االخبارية االلكرتونية
 ((Park Talksالدخول املجاين ايل حديث يف املنتزه
خصم بنسبة  15%ىف برامج واحتفاالت الحديقة
 ((Park Partnersامتيازات بالنيسبة للمشرتكني باملنتزه
Photo Credit: Pamela Reid
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مؤسستنا قاءىمةعىل تربعاتهم املقدرة
و نحن من يقوم.  دوالرات5 بقيمة

403-851-9053
www.grpf.ca
ExperienceGlenbow@grpf.ca

255001 Glenbow Road
Cochrane, Alberta
T4C 0B7

GLENBOW RANCH PARK
FOUNDATION
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