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אאא 
 

أعمالنا، نفسنا ومن سيئات أن احلمد هللا حنمده  ونستعينه و نستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور إ
شهد أال اهللا وحده ال شريك له وإ  إلهن الأشهد أو، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له

 . ورسوله هن حممدا عبدأ
 

 us army SURVIVAL MANUALيديكم ترمجة كتاب أما بعد فبني أ
طرافنا أوشلت ، خوة لنا بذلوا ما خارت قوانا عن بذلهإلنصرة منا حماولة الترمجة هي  وهذه

 لذروة  وقاموا حني مننا، وما بذلنابذلوا. عليهقدام  اإلعلىفلم حتملنا قدم ومل يسعفنا عزم 
 ،جهد املقلنيوهو ، مت التسليمأفضل الصلوات وأسنام هذا الدين الذي جاء به رسولنا عليه 

صبنا  أن إف، ياهم بهإن ينفعنا وأل اهللا أنس، خواننا يف العقيدة واملنهج يف كل مكانإلمقدم منا 
 .شيطان المن نفسنا وأنا فمن أخطأن إ و،ضل من اهللا وحدهبفف

 
ذلك إلضفاء روح التوكل سالمية  وإلصطلحات ا ببعض املهذه الترمجةنرفع من قدر ن ألقد حاولنا 
 .صل  عندناأسباب وهو ألخذ باألعلى اهللا قبل ا

 
حد الفضل يف اخلري ألليس ،  مشاع نشرهان حقوقأيديكم نود القول بأذ نضع هذه الترمجة بني إوحنن 

ن يتصل بنا و حنن له من املقرين بالفضل بعد فضل أدىن خلل له أى فيها أن رن مأو, ال هللا إالذي فيها 
 . سبحانه وتعاىلاهللا
 
 

 . واحلمد هللا رب العاملني،والسالم على من اتبع اهلدى
 

 خوانكمإ
   أبو هشام         أبو حممد املهاجر     أبو عبداهللا
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 ٤ 

             
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 املقدمة
 يف الظروف الصعبة) العيش( البقاء

 
 تقييم املوقف 

لوية و  تذكر أن األمان له األو,تبحث عن مكان لالختفاء عن العدووتالية قإذا كنت يف ظروف 
 حركة كون لديك فكرة عن ميدان املعركة وتت الشم و النظر لاستخدم مجيع حواسك السمع و

 . ة أم أنه يتراجعدم أو يف مواقع يتق,العدو
 يف ميدان املعركة أثناء وضعك خلطة بقاءك يف وقفع يف عني االعتبار تطورات املجيب أن تض

 .الظروف الصعبة
 

 تقييم احمليط الذي أنت فيه 
 األحراش من وعنالغابات ختتلف عن فالطبيعة الصحراوية  , اليت انت فيهاجيب تقييم طبيعة األرض و البيئة

قد تكون هناك حتركات و معابر للعدو أو كما انه , و األصوات حيث احليوانات و الطيور واحلشرات
 .مدنينيلل
 

 تقييم حالتك البدنية 
.  تكون تعرضت هلا قدصابات اليتضغط املعركة و الظروف الصعبة قد حتول بينك و بني االنتباه لبعض االان 

 املاء شربامثال ذلك  , و حاول منع األذى عن نفسك,ت و قم بعمل إسعافات أولية لنفسكتأكد من اإلصابا
 . مالبس أكثر ملنع فقدان احلرارةفاف و إذا كان اجلو باردا ارتدملنع اجل
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 تقييم املعدات 
 تأكد من أن سالحك و معداتك ,لعطب أثناء املعركة أو احلركةتك و املعدات اليت حتملها ل أسلحقد تتعرض

 .موجودة و صاحلة لالستخدام
 
وف و  أنت جاهز لوضع خطة البقاء يف هذه الظرالة اجلسدية و املعداتاملوقف و البيئة و احلبعد تقييم   واآلن

 . والغذاء و املأوىعليه تبدأ باألساسيات املاء
  

 )يف العجلة الندامة(ستخدم مجيع حواسك إ 
 ال تتحرك لكي تقوم بعمل ,قد تؤدي إىل القبض عليك أو قتلكوبدون تفكري أو ختطيط  بسرعة ان احلركة

 كخطط لتحرك, فقد تفقد أو تنسى بعض معداتك أو قد تفقد االجتاه الذي تريده,ضعكعني قبل تقييم وم
 . حاول أن تكون دقيق املالحظة,إذا كان العدو قريب منكجهز نفسك للحركة بسرعة و

 
 تذكر موقعك الذي أنت فيه 

ا كان معك أخوة ذو إ). الجتاهات و املعاملا(حدد موقعك على اخلارطة اليت معك و طبق اخلارطة على األرض 
و إذا قتل حامل .  مع من توجد اخلارطة و البوصلةكما جيب أن يعلم اجلميع, ا مواقعهماحرص على أن يعرفو

 .لبوصلة و اخلارطة جيب احلصول عليهماا
  على كلو.مجموعةللع وليس فقط السري تب,  يتجهن هو و إىل أيني أحد من األخوة معرفة أ جيب على كل

 :معرفة اجتاهه و موقعه منأحد من اجملموعة 
 .العدو 
 .باقي األخوة 
 .مصادر املياه 
 .مناطق التخفي و االحتماء 

هذه املعلومات و املعطيات تعني بأذن اهللا على اختذ القرار الصحيح خصوصاً يف مثل هذه الظروف 
 .الصعبة
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 تعامل مع اخلوف و الرهبة 
ول بينك و بني التفكري حي فقد  السيطرة على اخلوفو إذا مل يتم,) الرهبة( م أعداء املقاتل اخلوف من أه

 لألحاسيس و التخيالت بدالً ك هي ردود فعلودردان تكون ؤدي إىل يالسليم و القرار الصحيح و قد 
الثقة باهللا مث بالنفس ومعرفة . و قد تؤدي إىل استهالك طاقة املقاتل. من ردود الفعل للموقف احلقيقي

 .تل بإذن اهللا على إزالة اخلوف و الرهبة و حتقيق اهلدفاألمور التاليه تعني املقا
 

 االبتكار 
حاول استخدام . حاول استخدام األدوات بشكل جيد و حاول إجياد أكثر من استخدام لألداة الواحدة

 من حولك لتحقيق أغراضك و أهدافك حيث أن األدوات املوجودة معك قد تتعطل أو ةاملواد الطبيعي
 .لديك قدرة جيدة على التخيلجيب أن تكون . تفقد

 
 معرفة قيمة احلياة 

لكن بعد و,جيد اإلنسان صعوبة يف التعامل مع الضغوط ومع عدم الراحة  مع وجود احلضارة و الرفاهية
 .يستطيع اإلنسان حتدي الصعاب, االتكال على اهللا مث الصرب و أحياناً بعض العناد

 
 تصرف مثل أهل املنطقة 

 األكل حيث ان متابعة نوعية, نطقة هلا تصرفات حمسوبة و مكررةنات اليت يف املأهل  املنطقة و احليوا
تساعد املقاتل على   ,وقت النوم و االستيقاظو املاء اماكن وجود ووطريقة احلصول عليه وأماكن وجوده

 .التخفي
 مالحظة أن مع.  و املأوىدل على أماكن و جود األكل و املاء متابعة حركة احليوانات الربية أيضاً ت

 .كشف عن مكان املقاتلني الىلاتؤدي قد حركة احليوانات 
 
                                                  

 نسان بل قد يكون ساماً أحياناًقد يكون غذاء احليوانات و املاء الذي تشربه غري صاحل لإل
 
ة حياهتم تؤمن وجود صداقات ومعارف اء و مراقبة طريقن كانوا ليسوا بأعد ان معرفة أهل املنطقةإ

 .  تفيده بإذن اهللا للبقاء بينهم أطول فترة ممكنةللمقاتل 

 حتذير
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 ٧ 

 
 تعلم أساسيات البقاءابدا اآلن ب 

 فيجب البدء بالتدريب و التعلم بأسرع ,عوبة يف البقاء يف الظروف الصعبةبدون تدريب قد جيد املقاتل ص
 حيث , أو التوجه بشكل عامة املرتقبةركعرفة ظروف املعو من املهم م. دوث األمروقت و ليس أثناء ح
 املنطقة ,مثال ذلك,  جتهيز نفسك و معداتك حبسب ظروف املنطقةعلى كأن هذا األمر يساعد

 .احلصول على املاء أكثر من غريها  لصحراوية جتعلك حترص على تعلم طرقا
 .املقاتل ثقة بالنفسعطي وثها تن ممارسة متارين البقاء يف الظروف الصعبة قبل حدا

 
 )القاسية( منط البقاء و العيش يف الظروف الصعبة  

جيب  مثال ذلك .ال بد أن يكون عند املقاتل طريقة واضحة و منط واضح يف التفكري استعداداً هلذه األمور
  ,ائرات االتصال و اإلشارة للطالغذاء و املأوى و العالج األويل و طرقو املاءاالمور املتعلقه بأن  تكون 

.يف ذهن املقاتل دائماً
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 ٨ 

 

 الفصل الثاين
 

  القابله النفسية وسيكولوجية البقاء يف الظروف الصعبة
 للتعامل مع الظروف الصعبة

 
لية و العلمية لبناء املأوى أو عم حيتاج املقاتل ألكثر من اخلربات ال, وتعاىلبعد االستعانة باهللا سبحانه

حيث أنه هناك من . احلديثةألدوات اشعال النار أو التنقل بدون استخدام احلصول على الغذاء أو املاء أو إ
نما ي بدون خلفية قوية عن البقاء يف تلك الظروف  ب, النجاة بفضل اهللامث البقاء يف ظروف قاسية استطاع

 البد من وجود رغبة قوية للبقاء .مل يستطيعوا استخدامها غري اهنم  آخرين ومع وجود اخلربة الكبرية
 .املبذولة كأحد أسباب البقاء 

 وقد ينتج , على تفكري املقاتل) لبقاء يف الظروف الصعبةو ا(  الضغوط الشديدة يف مواقف املعارك تؤثر
عرف املقاتل أنه قد يتعرض لضغوط  فال بد أن ي,ية تعيق من حركة املقاتلعنها آثار نفسية و عاطفية سلب

 . خيلة على نفسيتهيترتب عليها أحاسيس هو ال يقرها و هي د
 ,لناتج عن اجلو العام الذي هو فيهفإذا عرف أن هذه املشاعر أو التصرفات السلبية سببها الضغط النفسي ا

 . السلبية و استعادة توازنه الذهينسهل عليه بإذن اهللا جتاوز هذه األمور
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 الضغط النفسي
 

 و هذه الضغوط اليت ,يتعرض هلا العقلالضغط النفسي ليس مبرض و إمنا هو رد فعل العقل لضغوط ن إ
 .يتعرض هلا العقل سببها أحداث مادية أو عاطفية أو تفكريية تعترض اإلنسان يف كل وقت ومكان

 
 :احلاجة للضغط النفسي 

ؤدي للتحديات و يعطينا فكرة  فهو رد فعل و ي,جلوانب اإلجيابية ااج للضغط النفسي ألن له الكثري منحنت
ر س الضغط النفسي قدرتنا على التعامل مع األحداث بدون أن ننك ويرينا.وتناوعن قلها عن القيم اليت حنم

األداء على كما أنه حيثنا على ,و هو خيترب قدرتنا على التأقلم و املرونة .  للضغط اخلارجيان ننحينأو 
 .أكمل وجه

 .  عندنا ألمهية األمور مؤشرهمة من غري املهمة و ذلك ألنهرف األمور املكما أن الضغط النفسي جيعلنا نع
 الضغط تؤدي إىل أمور سلبية و من أمثله  شدةنولك, وعليه فإننا حنتاج لبعض الضغط النفسي الصحي 
واليت جيدها املقاتل يف نفسه أو غريه من املقاتلني الشديد ردود األفعال السلبية الناجتة عن الضغط النفسي 

 :ما يلي
  .الصعوبة يف اختاذ القرار 
 .سيانالن 
 .مة و نقص الطاقةضعف اهل 
 .ق املتواصلالقل 
 .األخطاء املتواصلة 
 .التفكري املتواصل يف املوت 
 .يش مع اآلخرينالصعوبة يف التعا 
 .االنطواء  
 .حتاشي املسؤوليات 
  . االهتماممعدم االكتراث و عد 
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ام أو يقوم يدفعنا لألم و قد يشجع أو يثبط و قد ,ا أو هداما  يكون بناء الضغط النفسي قدبالتايل فان
 املقاتل الدافع للعمل بأقصى طاقة و وهو قد يعطي,بدون معىن جيعلها اة معىن أو لحيو قد جيعل ل. بإيقافنا

 .فعالية و باملقابل قد يؤدي إىل اإلصابة باخلوف و الرهبة ونسيان كل التدريب السابق
القاسية القدرة على إدارة والتعامل مع  الظروف الصعبة و  يف إذن من أهم عوامل القدرة على البقاء

 . هذه الظروف مثلالضغوط النفسية املعوقة يف
بدالً من أن يسمح هلذه الضغوط أن  الضغوطوعلى اجملاهد املقاتل أن يتعامل مع هذه  

 .تعمل فيه
 

 رات الضاغطة يف الظروف الصعبةثاملؤ 
غوط  ضمن مث أحداث متتالية و تأيت قدنهفا ضغط نفسي و كما هو معروف ىلأي حدث قد يؤدي ا

 . ) هو رد الفعلالذي(,ضغط النفسي لل و الضغوط هي األسباب,فاألحداث تولد ضغوط. متتالية
 .سد بالتعامل مع هذا الضغط  يبدأ اجلمث . حدث يؤدي إىل ضغط يؤدي إىل رد فعل نفسيناإذن عند

 
يبدأ اجلسد بإعالن  عند اجملاهبة.اب حنسو األا  يكون بأحد أمرين اجملاهبةللضغط النفسي رد فعل اجلسد 

 سرعة التنفس و زيادة ) السكرالدهن و ( حالة الطوارئ و يترتب عليها مثالً إنتاج الطاقة من املخازن 
 يزداد افراز املواد املخثرة  للدم للتقليل من و,ر العضالت استعداداً للعملتوت وت,فر أكسجني أكثر للدملتو

 مجيع هذه و,  و يزداد النبض و ضغط الدم)الشم, و النظر, السمع( حلواس  تشتد حدة اكما,الرتيف
 . األخطار تعني اجلسد باذن اهللا على مقاومةاألمور

و الضغوط هلا تأثري تراكمي و كلما ازدادت الضغوط النفسية الصغرية أصبحت تشكل مبجموعها ضغط 
  عالمات ردود األفعال السلبيةهنا تبدأ و ,فإذا استمرت يصاب اجلسد بنوع من اإلهناك , نفسي كبري 
 .بالظهور

 و بالتايل ,بة للمقاتلن توقع الضغوط و وضع استراتيجيات للتعامل معها من أهم األمور بالنسعليه فاو 
 أمثلة الضغوط احملتملة و غالباً األكيدة عني االعتبار مثل تلك األمور و منجيب على املقاتل األخذ يف 

 -:التايل
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 .ة أو املرض أو املوتاإلصاب 
 و من األمور الشديدة على نفس اإلنسان أن ,هذه أمور حمتملة جداً و جيب أن يضعها املقاتل يف ذهنه
 احلركة بشكل جيد للحصول ع و ال يستطي,يتواجد يف مكان خطري و غريب وهو مصاب أو مريض

 .مل اإلصابة الطعام أو املأوى باإلضافة إىل اعلى املاء أو
  وتتراكم,يد الضغط عليهزمور نصاب عينيه و يعلم أن كل اشكالية تملقاتل أن يضع هذه األ فعلى ا
 فإذا كان مستعد هلا نفسياً و مع توفيق اهللا فإنه يستطيع أن يتغلب على هذا التراكم الضاغط ,الضغوط
 .ة بإذن اهللاوبالتايل يكون لديه أفضل الفرص للنجاة وإكمال املهم, على نفسه

 
  عدم التأكد من الوضعد سيطرة كاملة على الوضع اوعدم وجو 

 الوحيد األكيد ء و الشي,أن يتأكد من مجيع التفصيل الدقيقة حىت يستطيع العملاىل بعض الناس حيتاج 
يف  و جيب على املقاتل أن يعمل ,ال يوجد شيء أكيد مائة يف املائةمائه يف املائة يف الظروف الصعبة أنه 

 .ن يعلم أن عدم الوضوح يسبب الضغط النفسي لبعض الناسوا, اضحةهذه الظروف الغري و
 

 البيئة 
 .بيعة األرض و الكائنات احلية يف املنطقةطجيب على املقاتل التعامل مع األجواء و 

 اخلطرية و الزواحف,  احلشرات,الصحاري, املستنقعات,اجلبال , الرياح, األمطار, الربد ,  شدة احلرارة 
 املقاتل مع ما حوله ل تعامسبو حب, عن بعض األمثلة من التحديات اليت تنتظر املقاتل احليوانات عبارة

 .فقد تكون البيئة مصدر لألكل والشرب واملأوى أو تكون مصدر لإلزعاج
 

 اجلوع و العطش 
 و ,امظ عليهامع ازدياد مدة البقاء يف الظروف الصعبة تزداد أمهية احلصول على الطعام و الشراب و احلف

 .التايل يزداد الضغط النفسي بذلكب
 

 اإلهناك 
 وبالتايل الضغط , و بالتايل اإلهناك,مصادر اإلجهاد يف الظروف الصعبة مصدر من القدرة على البقاء

 .النفسي
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 الوحدة 
  . يعمل عادة بشكل مجاعي و بسيطرة علياه و لكن,املقاتل يتدرب على الكثري من األمور بشكل فردي

 و من مصادر الضغط اليت جيب توقعها عدم و جود اجلماعة ,قاتل اإلحساس باألماناجلماعة املتعطي و 
 . مث على النفس وتعاىل و االعتماد الكلي على اهللا سبحانه,و عدم وجود توجيهات من القيادة ,

 توقعها واألخذ بعني االعتبار و اخلالصة أن ما سبق عبارة عن بعض مصادر الضغط النفسي اليت جيب
كما جيب التنويه . للمقاتلللتقليل من آثارها السلبية و جعلها مصادر للدفع اإلجيايب ,تعامل معها الطرق

فالتوكل على اهللا و الثقة به مث .  ردود األفعال ختتلف من شخص آلخر وعلى أن مصادر الضغط النفسي
 .ط بشكل سهلالثقة بالنفس و التدريب اجلسدي و العقلي تؤدي إىل التعامل مع األحداث و الضغو

 

 ردود الفعل الطبيعية
 .فيما يلي بعض ردود الفعل الطبيعية نتيجة للضغوط النفسية و اليت قد يعاين منها املقاتل أو من معه

 
 اخلوف 

 .هنا قد تؤدي إىل إصابته أو مرضه أو موتهواليت يظن اإلنسان ارد فعل لألمور اخلطرية هو 
 .ادية اوعاطفية او م نفسية  تؤدي إىل إصاباتعبارة عن رد فعل ألمورن اخلوف  و قد يكو

قيام  املقاتل عن الن اخلوف السليب قد يؤدي إىل أعاقةو لك,هم ألنه يؤدي إىل احلذر  اخلوف اإلجيايب م
 و هذا ال باس , لبعض املخاوف يف الظروف والبيئات الصعبةاملقاتل  قد يتعرض.بأمور مهمة إلنقاذ حياته

 .إجيابية ال سلبيةالنتيجة كون  حبيث ت,وفهتل أن يعرف كيف يتعامل مع خما لكن جيب على املقاو,به
 

 القلق 
والقلق . و هو إحساس بعدم الراحة يف تلك الظروف,و مثل اخلوف القلق الذي يرافق الظروف الصعبة 

 . الصحي يدفع املقاتل للتخلص من أسباب القلق و العمل على التقليل منها
 .يفتقد املقاتل إىل الدافع للعمل و التفكريأحياناً , و بدون القلق 
 يكون سيئ املقاتل أن يعلم أن القلق قد ولكن على ,ى القلق تتم السيطرة على املخاوف و بالسيطرة عل

 على و يف الظروف الصعبة جيب.  التفكري السليم و اختاذ القرار الصحيحاملقاتل منهبا مينع لدرجة اليت ل
حىت يكون القلق إجيابياً و ليس , طرق هتدئة نفسه يعرف ان  القلق و منتقليلاملقاتل أن يعرف كيفية ال
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 الغضب واإلحباط 

 الوصول إىل  و اهلدف يف الظروف الصعبة هو,اإلحباط ينتج عن تكرار الفشل يف الوصول إىل هدف ما
حياناً كثرية هذه األعمال أو . بأعمال عديدة بإمكانيات قليلةالقيام  املقاتل  من يتطلباملساعدة والذي 
في مسألة احلياة واملوت قد ف , و عندما تتكرر األخطاء و إن كانت صغرية, منذ البدايةال تايت بنتيجة

 . وبالتايل قد يصل إىل درجة اإلحباط و فقدان األمل,يراها املقاتل أخطاء كبرية
ر قد حتدث و تصيب املقاتل  ويف الظروف الصعبة الكثري من األمو, ومن إفرازات اإلحباط الغضب

 ,صعبة أو األجواء سيئةبعض معداته أو أن تكون املنطقة قد ن يضل الطريق أو يفأك, باإلحباط و الغضب
نفسه أو اءة اىل فيجب على املقاتل أن يوجه الغضب بشكل إجيايب حىت ال يؤدي به الغضب إىل اإلس

 .بدالً من أن يقربه منه قواه بشكل يبعده أكثر عن هدفه افجملموعته أو السترت
 

 كتئاباإل 
و هو يصاحب . احلزن قد يصيب بعض الناس يف الظروف الصعبة و قد يتطور هذا احلزن ليصبح اكتئاب

إىل  فاإلحباط يؤدي إىل الغضب و تستمر الدائرة بني الغضب و اإلحباط حىت يصل ,اإلحباط و الغضب
 .مرحلة االكتئابنفسي والعقلي و تبدأ مرحلة من اإلجهاد البدين وال

واالكتئاب هو وصف .  اىل ال يوجد شيء استطيع اعمله,ماذا أستطيع أن أعمل و تصبح النظرة من 
 .هلذه احلالة من فقدان األمل و عدم القدرة

 جيب  بل,ولكن جيب على املقاتل أن ال يقع يف إشكالية االكتئاب هذه ,ال يوجد إشكالية يف بعض احلزن 
 .كي يستمر إىل األمام له لعل احلزن دافعج
 

 الوحدة وامللل 
فيجد املقاتل نفسه وحيداً , البقاء يف الظروف الصعبة فجأة قد يأيت و,القليل من الناس حيب الوحدة 

 , بسبب وحدتهملقاتل عن نفسه أموراً جديدة فقد يعرف ا,الناس  والوحدة تظهر معادن ,بدون جمموعته
 الوحدة قد وباملقابل فان . ه هذه اخلصائصعندأو أن , ى القيام هبا إجيابية ما كان يظن أنه قادر علاأمور

بالتايل جيب على املقاتل أن يشغل ذهنه بأمور إجيابية تعينه بأمر اهللا على .  أسباب االكتئابىتكون أحد
 .مواصلة الطريق لوحده
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 .الشعور بالذنب 
 أن تكون او,  فقد للمجموعةالصعبة قد تكون صاحبتأن الظروف اليت أوجدت املقاتل يف الظروف 

وبقي  على كل األحول قد جيد املقاتل نفسه يف وضع يشعر فيه بالذنب ألن أخوته سبقوه ,بسبب حادث
ن اتل إمنا هو حلكمة أرادها اهللا كأ فال بد من توجيه التفكري حبيث أن بقاء املق, مبا فازوا به هو ومل يفز

 . مثاليكمل عمل اجملموعة
 

 جتهيز نفسك
 

 يف الظروف الصعبة بعد االتكال على اهللا هي البقاء على احلياة يف تلك الظروف إلجناز لمهمة املقاتأن 
و كما سبق فإنه سوف يتعرض ملشاق و ضغوط نفسية و عليه أن جيعلها تعمل لصاحله و ليس . مهمته
جيب عليه أن . قاسيةوجيب عليه أن ال يتأثر بردود الفعل الطبيعية هلذه الظروف الغري طبيعية و ال. ضده

 فهو يقاتل هللا ,حيث أنه ليس كغريه,يقود هذه الضغوط النفسية و الظروف القاسية لكي تعمل لصاحله 
 . أنه جماهد...ويف سبيل اهللا و بعون اهللا

 .قاء والعيش يف الظروف الصعبة ما يلي بعض األمور اليت تعني بإذن اهللا على تطوير معنويات الب
 

 أعرف نفسك 
كذلك نقاط , و يقويها نقاط القوة يف نفسه ويتعرف على ,املقاتل نفسه يعرف يب و بعض التأملبالتدر

 .و يقويها و يطورها لتصبح نقاط قوة بإذن اهللايتعرف عليها  أن عليه, ال خيال منها احدالضعف اليت 
 

 توقع املخاوف 
كن أن تكون مصدر اليت مين يبدأ بالتفكري يف األمور ال بد للمقاتل أن يكون واقعي مع نفسه وأ

جهة تلك املخاوف قبل  نفسه على موا و أن يدرب, إذا وضع يف ظروف صعبةللمخاوف يف نفسه
 .وزهااعمل مع املخاوف و جتس إزالة املخاوف كلياًُ وإمنا تنميه الثقة بالنفس بال أن اهلدف لي,الوقوع فيها
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 كن واقعياً 
 ,والحىن أفضل األم على املقاتل أن يت,ا نرغب أن نراهاحقيقتها و ليس كمنظر لألمور على جيب ان ن

 ألنه من الصعب على النفس أن جتد األسواء ,أن يستعد ألسواء الظروفيف نفس الوقت جيب عليه ولكن 
 .أما إذا كانت الظروف جيدة و قد أستعد املقاتل لألسواء فال بأس. يف وضع تظن أهنا لن جتده

 
 تبىن املعنوية اإلجيابية 

 .شرق من كل شيءوأن ينظر للجانب املوان يكون متفائال  املقاتل أن يستبشر على
 

 تذكر طبيعة املهمة 
على املقاتل أن يتذكر أن الفشل يف اإلعداد النفسي للبقاء يف الظروف الصعبة يضع نفسيته يف ضغوط قد 

وهذا له . هنزام اجلسداهنزام النفس قبل ا مما يؤدي إىل ,يكون هلا آثار سلبية كبرية كما سبق وذكرنا
 .مهمة املقاتل بل وعلى حياة اجملموعةسلبيات على حياة املقاتل و

 
 التدريب 

 و إظهار القدرة على العمل أثناء التدريب ,ادين و اخلربات الكثرية يف احلياة مهمةيالتدريب العملي يف امل
جيابيات يف الظروف الصعبة  و كلما ازدادت واقعية التدرب كلما ازدادت اإل,تزيد من الثقة بالنفس

 .احلقيقية
 

 تعلم مهارات التعامل مع الضغوط 
إذا مل يتدربوا هذا ,اخلوف املفرط إذا تعرضوا للضغوط اي ) الرهاب(بعض الناس عندهم القابلية على 
و مع أننا ال نستطيع التحكم يف الظروف الصعبة اليت قد جند فيها . نفسياً على التعامل مع الضغوط

 . إال أننا نستطيع التحكم بردود أفعالنا بإذن اهللا,أنفسنا
 أن تعلم مهارات التعامل مع الضغط اجلسدي والنفسي تعني املقاتل على احملافظة على هدوء و تركيزه يف 

 التدريب على , التدريب على تنظيم الوقت,من أمثله ذلك التدريب على االسترخاء. الظروف الصعبة
مثال ذلك النظر إىل الرغبة يف البقاء وإكمال املهمة هو نفسه .لنظر لألحداثري طريقة ايالقدرة على تغ

.رفض االستسالم
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  الثالثلالفص
 
 

 التخطيط للبقاء يف الظروف الصعبة
 أدوات البقاء يف الظروف الصعبة

 
 الترتيب  وبالتايل يبدأ,التخطيط للبقاء يف الظروف الصعبة هو نتيجة للتوقع بأن املقاتل قد جيد نفسه هناك

 .على هذا األساس
 

 أمهية التخطيط 
عني ب األمور اليت جيب أخذها بعض غري ان هناك,  اإلجراءات املتخذة قبل املهمةأن طبيعة املهمة تؤثر يف

 فقد يصرف ,ل عالج مشاكل األسنان واللقاح ضد األمراضمث, اإلعتبار بغض النظر عن طبيعة املهمة 
 . عن العمل بشكل جيدة املقاتلتمرض األسنان على بساط

 و أن صغر غري أن احلقيبة , املقاتل أيضاًُ ختتلف باختالف ظروف القتال وطبيعة املهمةعداد حقيبةو ا
 . حجمها فقد يأيت وقت جيد املقاتل أهنا يف غاية األمهية

 
 )جلعبةا( حقيبة املقاتل  

عني ومن األمور اليت تؤخذ ب. جعبته  و بالتايل ما يضع يف,احتياج املقاتلحتدد ظروف القتال أو املهمة 
 :االعتبار ما يلي

 . سواء على جسد املقاتل أو يف وسيلة نقل,طريقة محل احلقيبة
 . بشكل جيد حىت يعرف مكان كل شيءعلى املقاتل ترتيب احلقيبة
 . كاخلرائط والبوصلة األكثر أمهية معه وليس يف احلقيبة األشياءجيب على املقاتل أن يضع 

 .ة اليت هلا أكثر من استخدام لتقليل الوزن و احلجمدوات واملعدات يفضل اختيار االداار األعند اختي
 .على املقاتل أن حيمل معه ما هو فعالً حباجته 
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 :ومن شروط اجلعبة أن تكون 
 متينة حبيث , حبيث تستوعب تغري أحجام املعداتمرنة,  اجلسم علىسهلة احلمل و التركيب, ضد املاء 
 . الكثريتستحمل

 
 :على املقاتل أن يضع يف اجلعبة 

 .مواد اإلسعافات األولية 
 .مواد تنقية املياه 
 .مصدر إلشعال النار 
 .أدوات لإلشارة 
 .عامطحلصول على الامعدات  
 .معدات املأوى 

 
 :أمثلة
 .أنشوطة للصيد .بوصلة معصم والعة سكني

 .مضادات حيوية .عدسة مكرب يدوية زند .أدوات صيد مسك
 .خيط جراحة طيب .مشارط جراحية أعواد ب تنقية املياهحبو

أوعية بالستكية حلفظ 
سالح إذا كانت املهمة  .مرآة لإلشارة .كربيت ضد املاء ).مطاطي(املاء

.تستلزم محل السالح
  ).مشع(مصابيح مشعية  .إبرة و خيط
    .بطانية مشسية
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 الفصل الرابع
 

  الصعبةمعلومات طبية أساسية يف الظروف
 
 

 واليت قد تنشأ من , إجناز املهمة والعودة بسالم األمور الطبية أو اإلصاباتمن األمور اليت تعيق املقاتل عن
 .  خصوصاً أثناء األسر, األمراض,) املعارك (األجواء القاسية يف ظالت اهلبوط بامل

 ,لى التركيز وإكمال املهمةؤثر عىل ارتفاع معنوية املقاتل و قد  توالقدرة على عالج النفس تؤدي إ
ن وجود مقاتل يف اجملموعة لديه بعض اخلربة البسيطة يف التعامل مع األمور الطبية يؤدي إىل فرق كبري يف ا

 .أحياناً مهمة اجملموعة
 

 صحة جيدة يف الظروف الصعبةمتطلبات للبقاء ب
 

 .من أمهها املاء و الغذاء والنظافة الشخصية
 

 .اءـامل 
 درجة مئوية و ٢٠ ففي درجة ,هوداء بشكل طبيعي عن طريق العرق واإلخراج واجمليفقد اجلسم امل

 . لتر يوميا٣ً-٢جمهود معتدل حيتاج اإلنسان إىل 
 و األمراض تؤدي إىل  احلروق واجملهود الشديدو املناطق املرتفعة و  الربد الشديد  وارتفاع حرارة اجلو

 . للشربالحتياج أكثرا وبالتايل ,أكثر للماءفقدان 
وإىل ,ل  يؤدي إىل نقص فعالية املقات وهذا, عن عدم تعويض املاء املفقود اجلفاف يف جسم اإلنسان ينتج
أي اخنفاض الضغط الدموي بسبب نقص السوائل ) الصدمة(مثل ,د اإلصابةاإلصابة مبضاعفات شديدة عت

 .يف األوعية الدموية
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 :من آثار اجلفاف ما يلي 
 

واهليجان البسيط , ف العامالضع, يان الغث, سم يؤدي إىل العطش وائل اجلمن س% ٥فقد  •
 .)ةفزالنر(

لقدرة على   عدم ا,)الدوران( الدوخة و من سوائل اجلسم يؤدي إىل الصداع % ١٠فقد  •
  .فيف األطرا) يلالتنم(اإلحساس باخلدار , الكالم 

و نقص القدرة على ان نتفاخ اللسواول  التب أمل عندويؤدي إىل غشاوة يف النظر % ١٥فقد  •
 .يف اجللد) يلالتنم( اخلدار السمع و

 .من سوائل اجلسم قد يؤدي إىل الوفاة% ١٥فقد أكثر من  •
 

 :من أهم أعراض اجلفاف 
 
 . قويةهت رائحتصبحتغري لون البول إىل اللون الغامق و •
 .ول بكميات قليلةالتب •
 .هالة سوداء حول العينني و تصبح العينان غائرة •
 .اإلجهاد •
 .الضطراب العاطفيا •
 .فقدان مرونة اجللد •
 الطبيعي بعد فترة أطول من  اىل اللونيعود لون الظفر,إذا ضغط اإلنسان على الظفر مث تركه  •

 )ريات الدموية يف أسفل الظفر إىل مكانه إال بعد فترة طويلة نسبياًال يعود الدم إىل الشع( عتاد امل
 .وجود خط على اللسان بعد املنتصف •
 أي قبل حدوث .من السوائل% ٢ ألن اإلنسان يشعر العطش بعد فقد,  األخريو العطش وه •

 .اجلفاف بفترة
والكثري من , السوائل حال فقدها وليس عند العطش فقط ضيلزم املقاتل أن يقوم بتعوي

من األفضل شرب كميات  قليلة بالتايل ,الناس ال جييد شرب لتر من املاء دفعة واحدة 
 .كل ساعة مثالً

حبيث أنه يتبول , األوىل به أن يزيد كمية الشرب , وجود املقاتل يف ظروف قتالية أو أجواء صعبةعند
w . ساعة كحد أدىن٢٤نصف لتر من البول كل 
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 . لتر ماء يف اليوم٨ـ٦ على املقاتل أن يشرب ,يف أي ظرف تكون كمية األكل قليلة
يف مثل هذه الظروف جيب و , الساعة لتر ماء يف٣ ½ – ٢½ يف األجواء القاسية قد يفقد اإلنسان 

 . لتر يف اليوم٣٠ – ١٤أن يشرب اإلنسان 
 يف الطعام كافية لتعويض  اليتو عادة تكون األمالح,  لفقد املاء يفقد اجلسم أيضاً األمالح ةباإلضاف
 ويتم ,ولكن يف الظروف القاسية جداً و أثناء املرض جيب إضافة األمالح لتعويض النقص. هذا الفقد

 .ذلك بإضافة ربع ملعقة صغرية ملح طعام إىل لتر ماء
 إال أن فقدان املاء من األشياء اليت ,على كثرة ما ميكن أن يتعرض له املقاتل يف الظروف الصعبةو

 :ها بعمل التايلعيسهل من
 . حيث أن املاء يستخدم يف عملية هضم الطعام,دائماً أشرب املاء أثناء األكل •
 .فإن اجلسم يعمل بشكل أفضل إذا تأقلم مع األجواء والظروف اليت هو فيها ,التأقلم مع األجواء •
 . من املاءكبرية  و اشرب كميات, كثريهود الذي ينتج عنه عرقحاول أن تتحاشي اجمل •
 .اهيىل أن تستطيع الوصول إىل مصدر للمدم ماء الشرب بشكل منظم و منطقي ااستخ •
, مبعدل نصف لتر يومياً على األقل) لتر ماء+ من السكر ملعقتني صغرية (السكر وأشرب حملول املاء  •

 .فإن هذا مينع اجلفاف ملدة أسبوع على األقل بإذن اهللا
 
 :و من طرق تقييم كمية السوائل املفقودة ما يلي 
 . مل٢٥٠ –لتر من الدم ¼ الضماد الطيب امليداين حيمل   •
 . لتر ٣/٤-½  املبلل بالدماء بشكل كبري حيمل القميص •
 :دام النبض و عدد مرات التنفس لتحديد كمية السوائل املفقودة بشكل تقرييب كالتايلاستخ •

 و التنفس ١٠٠نبض املعصم أقل من  لتر¾ عند فقد  ١
 .دقيقة/ مرة١٢-٢٠

دقيقة /نبضة١ ٢٠ -١٠٠نبض املعصم    لتر١ ½ –لتر ¾ عند فقد  ٢
 .دقيقة/مرة٣٠-٢٠والتنفس 

دقيقة / نبضة١٤٠-١٢٠نبض املعصم   لتر٢ – ١½ عند فقد  ٣
 .دقيقة/  مرة ٤٠-٣٠والتنفس 
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 الغذاء 
ليبقى بصحة كافيةمع أن اإلنسان يستطيع أن يعيش عدة أسابيع بدون طعام غري أنه حيتاج إىل كميات 

 .جيدة
ويزداد التأثر بسرعة حىت يصاب اإلنسان ,بدون غذاء تصبح قدرات اإلنسان اجلسدية و العقلية متأثرة

ام بالعمل وإفراز يقوم الغذاء بتعويض املخزون احليوي يف اجلسم والذي مت استخدامه للقي.بالضعف
 .كما أنه يقوم برفع الروح املعنوية,الطاقة

مصادر الغذاء الرئيسية هي النبات واحليوانات مبا فيها األمساك حيث تقوم بتزويد اجلسم بالسعرات 
 .مارسة وظائفهاليت حيتاجها اجلسم ملوتينيات رباحلرارية و النشويات و الدهنيات وال

 سعر حراري يوميا للعمل ٢٠٠٠ السعرات احلرارية هي مقياس للطاقة و حيتاج اإلنسان املتوسط إىل 
 .و لكنها ال حتتوي السعرات احلرارية اليت حيتاجها فقد يأكل اإلنسان كميات تناسبه ,دىنكحد أ

 
 الغذاء النبايت  

اً كمية من  و معظم النباتات  توفر أيض)مصدر الطاقة الرئيسي(ر النشويات للجسم فوالغذاء النبايت ي
ي بالغرض بشكل جيد توفر الغذاء املتكامل إال إهنا تفو مع أن النباتات ال . الربوتني كافية حلاجة اجلسم

.  بالغرضاتية تفيلنبو الزيوت ا النبايت و مع أمهية الربوتني احليواين إال أن الربوتني.يف أسواء الظروف 
 , تعطي اإلنسان احتياجه من الربوتني و الزيوت,ز والفستقو باملكسرات اجلوز و اللىاحلبوب و ما يسم
 وتزداد أمهية . و الفواكه تعطي اإلنسان احتياجه من السكر و النشويات والطاقةتكما أن اخلضروا

 و حركة احليوانات قد تلفت العدومن  إذا كان املقاتل قريب مثال ذلك,النباتات يف الظروف الصعبة 
 . االنتباه
و بالتايل ,فنهاعو الشمس أو النار مما يقلل من تلفها و تأأو اهلواء ن جتفيف النباتات بواسطة الرياح و ميك

 .ميكن ختزينها و محلها لفترات أطول
 

 الغذاء احليواين 
صادر يف بعض األحيان قد يتوفر الغذاء من املو ,الغذاء من املصادر احليوانية مغذي أكثر من الغذاء النبايت 

 . غري أنه على املقاتل أن يعرف طبائع احليوانات و كيفية اصطيادها. احليوانية أكثر من املصادر النباتية
شياء األسهل يف االصطياد و األكثر وفرة اللغذائية املباشرة يبدأ املقاتل باللحصول على االحتياجات او
الضرورة و احلالل واحلرام حبسب القاعدة من ناحيته ,رعية األحكام الشحبيث يتحكم يف ذلك ,
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شرات والفطريات و السمك ة و سهلة االصطياد احلومن هذه املصادر املتوفر. حملظوراتالضرورات تبيح ا
فخاخ إىل أن يتم جتهيز املصائد و اال,كن اللجوء إليها عند الضرورة هذه املصادر مي, و الزواحف
 .يوانات األكرب حجماًالصطياد احل

 
 النظافة الشخصية 

ف الصعبة و خاصة يف الظرو, النظافة متنع حدوث العدوى واألمراض بإذن اهللا وذلك يف كل األوقات
االستحمام باملاء و الصابون هو اخليار األمثل غري انه ال يتحقق و ميكن , حيث تظهر األمهية بشكل أكرب

 :ستعاضة عن ذلك ببعض األمور مثالًاال
 

غسل اجلسم هبا مع العناية باأليدي و األقدام و اإلبطني و ا باملاء و الصابون و استخدم  قطعة قماش مبللة
يف حالة فقد املاء .  يسهل أصابتها بالعدوى و األمراضث أن هذه املناطق حي, الراسشعر والعانة
 ملدة لبقاء يف الشمس و اهلواءالبس و امن املوذلك خبلع اكرب قدر , عاض عن ذلك باحلمام اهلوائي يست

 .سألة كشف العورات و اإلصابة حبروق الشمسمل مع االنتباه ,ساعة 
 كما أنه ميكن عمل الصابون ,ماد بدالً من الصابونعند عدم وجود الصابون ميكن استخدام الرمل أو الر

 . اخلشبو ذلك من الدهن احليواين و رماد,من املواد الطبيعية إذا كانت الظروف مالئمة 
 

 :لعمل الصابون ميكن عمل ما يلي 
 .أستخرج الشحم منن دهن احليوانات و ذلك بتقطيع الدهن إىل قطع صغرية مث طبخها مع املاء •
 .ضع كمية من املاء كافية ملنع التصاق الدهن أثناء الطبخ  •
لول بعد أن يتم طبخ الدهن و املاء يوضع احمل و,أطبخ الدهن ببطء مع حتريكه بشكل مستمر  •

 .قسوو يترك حىت ي) زيجامل(
اد و املاء مث قم بتصفية هذا املزيج بسكبه خالل قطعة  و قم خبلط الرم,ضع رماد اخلشب مع املاء •

ب يسمح  ثقته بوضعه يف إناء يف قعرهك تصفيميكن كذل. مجع السائل املصفىو ا) شاش(قماش 
 .خبروج املاء و مينع أجزاء الرماد الكبرية

 .ماء الرماد:شحم   ١: ٢من الشحم مقابل جزء من ماء الرماد أي بنسبة قم خبلط  جزئني  •
 .يل ماء الرماد إىل أن يصبح اخلليط ثققم بغلي الشحم و  •
 ميكن استخدامه بعد أن يربد بشكله السائل أو يوضع يف إناء أكرب حىت ,الصابون, هذا اخلليط  •

w .افف و يقطع إىل قطع و يستخدم بشكل ججي
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 ة اليدينحافظ على نظاف 

 جيب غسل اليدين بعد , بالتلوثو الطعامبالعدوى  اجلراثيم على اليدين إىل إصابة اجلروحقد تؤدي 
 بعد و, مثل نقل أي مادة قد تكون مصدر للعدوى,بعض األمور اليت تؤدي إىل العدوىاستخدامها يف 

أو أدوات الطعام أو شرب املاء و قبل التعامل مع الطعام , بعد العناية باملرضىو, اخلروج من دورة املياه
 . و جيب االمتناع عن وضع األصابع يف الفم,حرص على قص األظافر دائماًو ا,باليدين

 
 حافظ على نظافة الشعر 

افظة على الشعر نظيفاً مينع مثل فاحمل, الشعر من األماكن اليت تتجمع فيها البكتريا و الفطريات و القمل
 .هذه األمور

 
 البسحافظ على نظافة امل 

 والطفيليات يا و الفطرياتريافظة على نظافة املالبس  و أغراض النوم حيث إهنا أماكن لنمو البكتجيب احمل
تلبس مالبس داخلية  حاول أن ,تنظيف املالبس اخلارجية فور اتساخهاجيب حماولة و ,اليت تصيب اجللد
 . نظيفة كل يومنظيفة و جوارب

و جيب هتوية أكياس النوم ,بس للهواء و الشمس ملدة ساعتني يومياً  املالاء جيب تعريضيف حالة فقد امل 
 ).قلبها( و ذلك جيعل الداخل إىل اخلارج ,بعد كل استخدام

 
 حافظ على نظافة األسنان 

. األسنان باستخدام فرشاة األسنان  و معجون األسنان مرة واحدة يومياً على األقلو  جيب تنظيف الفم
 و ميكن أيضا ,اك استخدم غصن من النباتات  بشكل مستمر و لعمل السوكما جيب استخدام السواك

 وبدالً عن معجون األسنان ميكن استخدام ,ك األسنان هباع قطعة قماش على طرف اإلصبع و دعوض
خدام خيط است,ي شجرة الصفصاف فم باملاء أو املاء وامللح أو شامث يغسل ال,الرمل , امللح, الصابون

ة بتسوس  األسنان مصابت إذا كاناما, يساعد  على احملافظة صحة األسنانضاً  فهو تنظيف األسنان أي
ار  أو الفلفل احل)االسبريو( للسن من الشمع أو األسربينعمل حشوةفت, د جتويف يف السنجواألسنان وي

 . جيب تنظيف التجويف من بقايا الطعام بشكل جيد قبل وضع احلشوة, أو معجون األسنان أو الزجنبيل
 w
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 العناية بالقدمني 
شكل شبه  القدمني بكما جيب غسل ومترين . دامهجيب هتوية و تنظيف احلذاء من الداخل قبل استخ

مع االنتباه عند قص األظافر على أن تكون بشكل مستقيم حىت ,جيب قص األظافر بشكل جيد و,يومي
 .ال يؤذي طرف الظفر اإلصبع

 . داخلية للحذاء كما جيب و ضع بطانة, ناشفةستخدم  جواربأ
 فقاعة مائية يف القدم و إذا وجدتف, فقاعات مائية أفحص القدمني بشكل يومي للتأكد من عدم وجود 

ضع بطانة بينها و بني بو بل تقليل االحتكاك عليها , كانت صغرية و غري مفتوحة فيجب عدم فتحها
 بالتايل يلزم تنظيفها و وضع ,جرح فيجب التعامل معها على أهنا  إذا كانت الفقاعة مفتوحةاما,احلذاء

 . غيار عليها بشكل يومي
 : ما يليلن كان وال بد قم بعمو للتخلص من الفقاعات ا ,ال حتاول فتح الفقاعات

 .نظف الفقاعة من اخلارج •
 قم بتمرير اإلبرة و اخليط من ,ظيفة على األقلابرة نأو  ,وجد ن بواسطة إبرة و خيط طيب ا •

 .داخل الفقاعة
 سوف يقوم اخليط بامتصاص , أترك اخليط مار من خالل الفقاعةو,يط من اإلبرة قص اخل •

 .السائل واخراجه للخارج بدون احلاجة لفتح الفقاعة
 .قم بوضع بطانة حول الفقاعة •

 
 حصل على راحة بشكل جيدإ 

 من  حاول أن حتصل على مقدار و لو بسيط,أدىن من الراحة لالستمرار بالعملحيتاج اإلنسان إىل حد 
حة و اهلدوء يف ظروف غري تعلم أن حتصل على الرا .الراحة يف أثناء العمل مثٍال عشر دقائق كل ساعة

 على الراحة بشكل جيد فيمكن أن يتحول من جمهود عقلي لإذا كان املقاتل ال يستطيع احلصو, طبيعية
 .يه بعض االنتعاشمما يعط,ي أو العكس لفترات و جيزة إىل جسد

 
 . نظافة املوقعاحملافظة على 

 ,ن مل توجد و غالباً كذلكفا,باستخدام املراحيض ,جيب احملافظة على نظافة املوقع من الفضالت البشرية 
احصل على . طة مث دفنها عند االنتهاء بسي ذلك بأن يتم اإلخراج يف حفرة و,جيب دفن البول و الرباز

 .املياهجيب تنقية و , املرتفعة عن مكان املوقعمن االماكناملاء 
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 الطوارئ الطبية
 

 .الرتيف الشديد والصدمةو املشاكل التنفسية ,من الطوارئ الطبية اليت قد تصادف املقاتل
 

 ضطرابات التنفسإ 
 :ري التنفس و بالتايل منع التنفسي إىل غلق جمأي من األمور التالية قد يؤد

 
 . اهلوائية قفل القصبةوجود مواد يف الفم تقوم ب •
 .قبةالرإصابات الوجه و •
لفم و احلنجرة نتيجة الستنشاق الدخان أو اللهب أو الغازات و اإلخبره املهيجة أو هتيج وانتفاخ ا •

 . احلساسيةنتيجة لبعض أنواع
 .ي إىل قفل جمري التنفس قد يؤد,لتصق الذقن بالصدرحبيث ت,  بشكل شديدثين الرقبة لالمام •
تايل يقفل احلنجرة  و بالجة الرختاء العضالتتي ن اىل اخللفعند الغيبوبة أو اإلغماء يسقط اللسان •

 .و يسبب األختناق
 

 .الرتيف الشديد 
دم يسبب أعراض صدمه متوسطة فقدان لتر من ال, الرتيف الشديد من أهم أسباب اخلطورة على احلياة

 لتر من الدم بشكل ٣فقدان , لتر من الدم يسبب أعراض شديدة من أعراض الصدمة ٢فقدان , الشدة
 . إىل الوفاةي يؤدعادة ع سري
 
 

 الصدمة 
ة تنتج عن عدم قدرة القلب ليس مبرض و إمنا هي حالة طبي) رد الفعل السريع من قبل اجلسم(الصدمة 
 .اء و األجهزة واألنسجة حلاجة األعضية من الدم عرب الشرايني تكفي كمعلى ضخ
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 خطوات إنقاذ احلياة
 

 .حاول هتدئته نفسياً و إبقاءه يف حالة سكون,صاب جيب السيطرة على االرتباك من قبلك و قبل امل
 بعمل اإلسعافات األولية ابتداء بالتنفس و اجملاري  و قم,مكان اإلصابةسريع للبحث عن  بعمل فحص قم

 .مع مالحظة أن الرتيف الشرياين الشديد قد تكون له األولوية أحياناً,اهلوائية 
 

 فتح جمري اهلواء و أبقه مفتوحاًإ
 

 :تح جمري التنفس و احملافظة عليه مفتوحاً باستخدام اخلطوات التاليةميكن ف
 
 :الأو
والحظ إذا كان يستطيع التنفس , يفحص إذا كان املصاب يعاين من قفل جزئي أو كلي للجهاز التنفس ا

 بتهدئة قم, ولكن كن جاهز للتدخل,ال تتدخل إذا كان يستطيع ذلك بنفسه . أو الكالم بدون مساعدة
قم بتنظيف و فتح اجملري و إعطاء تنفس ,تنظيف و فتح جمري التنفساملصاب ع مل يستطوإذا ,ب املصا
قم بالضغط على البطن ضغطات متتالية ,و إذا كان جمري التنفس مغلق متاماً . لمصاب عن طريق الفمل

 .حملاولة فتح اجملري
 

 :ثانياً
ة من الفم سواء أسنان أو أسنان اصطناعية أو بإخراج األجسام الغريب لتنظيف الفم باستخدام اإلصبع قم 

بتدأ من داخل الفم من جهة إىل اجلهة األخرى مروراً  و ا, اإلصبع على شكل خطاف وذلك جبعل,رمل
 .بأسفل الفم

 
 :ثالثاً

كلتا اليدين بجبانب رأس املصاب و.رفقيكقم بوضع م) األمام(السفلي لألعلى  باستخدام دفع الفك 
 ممسك بالفك السفلي ت بفتح الفم فيما أنوباستخدام اإلهبام قم, وأدفعه لألعلىأمسك الفك السفلي 
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 :رابعاً
مث , قم بإغالق أنف املصاب باإلهبام والسبابة اء املصاب التنفس االصطناعيط ألع ,بعد فتح جمري التنفس

س و عطاء التنفامالحظة ارتفاع صدر املصاب أثناء مع , يف فم الصاب نفسني طويلني متتابعنيانفخ
 : للتأكد من صحة عملية التنفس انتبه ملا يلي,ارختاءه أثناء خروج اهلواء

 .أنظر إىل الصدر أثناء ارتفاعه و اخنفاضه •
 .استمع إىل صوت خروج اهلواء من الصدر •
 .تنفس بعد إعطاء ال,قم بإحساس اهلواء أثناء خروجه من صدر املصاب على وجهك •

 
 :خامساً

جيب االستمرار بعمل التنفس , إذا مل يتمكن املصاب من التنفس بشكل طبيعي بعد احملاولة األوىل
 .االصطناعي له

 : سادسا
جيب االنتباه لذلك و , أثناء عملية التنفس االصطناعي) القيء(هناك احتمال أن يقوم املصاب باالستفراغ 

 . جيب تنظيف الفمن حصلا
 و لكن جيب أن يتم إيقاف , اإلنعاش القليب الرئوي بعد فتح جمري التنفس اىلتاج املصابقد حي: مالحظة

w .ف قبل ذلكرتال
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 السيطرة على الرتيف
 

 شديد مباشرة ألن السوائل التعويضية الظروف الصعبة جيب السيطرة على الرتيف اليف ظروف القتال أو
حبسب و ينقسم الرتيف .ئق بسبب هذا الرتيف و قد ميوت املصاب يف خالل دقا,قد ال تكون موجودة 

 : قسمنيمصدره إىل
 :الرتيف الشرياين 

 والدم اخلارج من الشريان ,قلب إىل سائر اجلسمل الدم من ااألوعية الدمويه اليت حتملهي  ات الشريان
  و نظراً ألن الدم يف الشرايني يكون حتت,يكون أمحر فاتح و يتدفق على شكل دفعات مماثلة للنبض

وعليه فأن أكثر , الضغط فأن الرتيف من شريان كبري يؤدي إىل فقدان كمية كبرية من الدم بشكل سريع
 .خطورة هو الرتف الشرياين والذي قد يؤدي إىل املوت أن مل تتم السيطرة عليه بسرعةأنوع الرتف 

 :الوريدي 
 ويكون الرتف بشكل ,ىل القلبويكون عائداً من اجلسم إ الدم الوريدي هو الدم الذي جيري يف األوردة 

و عادة تتم .و قد يكون فيه زرقة,)غامق(اين على شكل نبضات و لون الدم أمحر قمتواصل و ليس
 .ف الشرياينرتالسيطرة على الرتف الوريدي بشكل أسهل من ال

 :ريات الدمويةالشع 
يكون عند اإلصابات و الرتف منها ,عبارة عن أوعية دموية دقيقة جداً تصل بني األوردة والشرايني 

 . وهذا النوع من الرتف سهل السيطرة عليه,السطحية و اخلدوش
 

 :واآلن إىل طرق السيطرة على الرتف
 :الضغط املباشر 

 إليقاف  ولفترة طويلة نسبياأفضل وسيلة إليقاف الرتيف اخلارجي هي الضغط على اجلرح النازف بشدة
 .الرتيف وإغالق جمري الدم

 وهو عبارة ,م  الضماد الضاغطاستخدلجاء الي دقيقة من الضغط املتواصل ف٣٠عد ف بإذا مل يتوقف الرتي
جيب ) ٢ـ٤(عن ضماد مسيك أو قماش مسيك يوضح مباشرة على اجلرح بواسطة رباط ضاغط شكل 

.  ولكن حبيث يسمح مبرور الدم إىل باقي العضو,أن يكون الرباط ضاغط بشكل أقوى من الرباط العادي
wيترك الضماد الضاغط ملدة . اد الضاغط ال تزيله من مكانه حىت وأن أصبح مليء بالدمبعد وضع الضم
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ف الصعبة مدة طويلة إذا كان البقاء يف الظرو.  ووضع ضماد أصغروم أو يومني و بعد ذلك ميكن إزالتهي
 .ص اجلرح بشكل يومي و تغري الضماد لتاليف العدوىفيجب حماولة فح

 
 :رفع العضو املصاب 

عضو املصاب فوق مستوى القلب يساعد على عودة الدم إىل القلب كما أنه يقلل الضغط الدموي رفع ال
إال أنه يساعد و عليه جيب , ورفع العضو املصاب اليكفي اليقاف الرتيف يف الغالب, يف ذلك العضو

صاب اىل مع مالحظة أنه عند اإلصابة بعضة الثعبان أحرص على بقاء العضو امل,استخدام الوسائل األخرى
 .األسفل

 
 :نقاط الضغط 

نقاط الضغط يف اجلسم هي نقاط سطحية مير فيها شريانات حتت اجللد مباشرة أو هي نقاط متر 
 .الشريانات فيها فوق النتوءات العظيمة

ف إىل أن يتم عمل باقي يميكن اللجوء إىل ضغط هذه النقاط للتقليل من مرور الدم إىل منطقة الرت
 ).٣ـ٤(ش.بأنه عادة يكون هناك أكثر من شريان يغذي املكانعلماً . اإلسعافات
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 .إذا مل تستطيع تذكر مناطق الضغط حاول أن تضغط على هناية املفصل فوق املنطقة املصابة

 .غ مفصل الرس–اليد 
  .لح مفصل الكا–القدم 
 . احلذر الرقبة مع -الرأس

  
 

كما جيب . ن ذلك قد يؤدي إىل الغيبوبة أو الوفاةأل على الرقبة  االنتباه عند الضغطجيب
 .رباط ضاغط على الرقبة عدم و ضع

 حتذير
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  بواسطة األصابعالضغط 

 
 .ميكن استخدام إصبع أو اثنان للضغط املباشر على العرق النازف حىت يتم اختاذ باقي اإلجراءات

 
 ):ف الضماد الضاغطخبال(كه الرباط الضاغط التورن 

 
دام باقي يلجأ إىل استخدام الرباط الضاغط فقط عند عدم القدرة على السيطرة على الرتيف باستخ

ة لعدم وصول الدم له ن ترك الرباط الضاغط لفترة طويلة قد يؤدي إىل تلف العضو نتيجا. الوسائل
صحيح قد يؤدي إىل إصابة كما أن وضع الرباط الضاغط بشكل غري ).الغرغرينا(م مسوإصابته بالت

 .ة بالتلف يف مكان وضع الرباطاالنسجاألعصاب و 
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سم ١٠-٥مسافة  على , يوضع الرباط حول العضو املصاب, استخدام الرباط الضاغطال بد منإذا كان 
.  ال على الكسر مباشرةال تضع الرباط الضاغط على اجلرح مباشرة و. بني اجلرح والقلب ,فوق اجلرح
 . فقطو جيب الضغط حىت يتوقف الرتف,ضاغط صا لشد الرباط الم عمث استخد

 الرباط بعد تثبيت. ىت ال يرختي الرباطح,بعد شد الرباط قم بربط طرف العصا إىل العضو املصاب 
جيب عليه عدم فك الرباط ,إذا كان املصاب بدون مرافق . الضاغط قم بتنظيف اجلرح وضع ضماد

  دقيقة ملدة١٥-١٠لرباط الضاغط كل فق فيقوم  املرافق بإرخاء اولكن يف حالة و جود مرا. الضاغط
 )٤ـ٤(ش.إىل سائر العضو و ذلك ملنع الضرر عنهالدم رور قيقة أو دقيقتني للسماح  مبد
 

 :أمنع و عاجل الصدمة 
 و عليه جيب عالج كل املصابني كما سيأيت بغض النظر عن ظهور –توقع حدوث الصدمة للمصاب 

  ٥-٤شكل . األعراض
 .سم٢٠-١٥إذا كان املصاب بوعيه ضعه على سطح أفقي مع رفع  القدمني  •
 إىل أحد  جنبه أو على بطنه حبيث يكون وجههضع املصاب على,إذا كان املصاب مغمي عليه  •

 .ملنع االختناق باالستفراغ أو الدم, اجلانبني
 .حتريكهضع املصاب بشكل أفقي وال حتاول ,إذا كنت ال تدري ما هو الوضع الصحيح  •
 مصدر بإضافةحافظ على حرارة جسم املصاب و ذلك بعزله عن ما حييط به و رمبا أيضا   •

 .خارجي للتدفئة
 . بسرعة غري مالبسه املبللة بأخرى جافة, إذا كان املصاب مبلل  •
 .اعمل مأوى حلماية املصاب و عزله عن اجلو •
نار , شخص آخر,ر  حاره صخو,كيس نوم دافئ ,سوائل ,استخدم ما حبوزتك من مواد دافئة  •

 .هتجبانب املصاب و ذلك لتدفئ
 .إذا كان املصاب بوعيه أعطيه كميات قليلة من حملول السكر أو امللح عن طريق الفم •
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 :)مل يفقد الوعي(يه عاملصاب الذي بو 
 . يف مستوى أفقيضعه .١
 .ةبعد املالبس املبللا .٢
 .أعط سوائل دافئة .٣
 . ساعة على األقل٢٤أعطه راحة ملدة  .٤
 . األرضصاب عناعزل امل .٥
 .وية بعده عن العوامل اجلا .٦
 . سم٢٠-١٥أرفع األقدام عن األرض  .٧

 
 

 :صاب فاقد الوعيامل 
 :يعامل بنفس طريقة املصاب فاقد الوعي باستثناء

 .ءم أو القيبالدو رأسه إىل اجلانب ملنع األختناق ضع املصاب على جانبه  .١
 .ال ترفع األقدام .٢
 .ه سوائلال تعط .٣
 

 
 :تابع عالج الصدمة

 .ه سوائل عن طريق الفم إصابة يف البطن ال تعطان املصاب فاقد الوعي أو يعاين منإذا ك •
 . ساعة على األقل٢٤احرص على إعطاء املريض راحة ملدة  •
خلف االشجار ) فرةح(يف منطقة منخفضة   استلق,إذا كنت أنت املصاب و كنت بدون رفقه •

 . األجواء مع مالحظة بقاء الرأس منخفض أكثر من اجلسمأو يف مكان عازل عن
 .ت مع املصاب أعد تقييم حالته بشكل دوري و مستمرإذا كن •
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 إصابات العظام و املفاصل
 

 و من ضمنها الكسور واخللع و االلتواءات
  
 

 الكسور
 .و مغلقة) مركبة (الكسور نوعان مفتوحة 

 
 :) املركب(لكسر املفتوح ا 

بعد التعامل مع الكسر يتم و ,ت و قد يظهر العظم من داخل اجلرحعبارة عن كسر و جرح يف نفس الوق
 .التعامل مع اجلرح

 
 : الكسر املغلق 

 أعاده –منع العضو من احلركة (   أي , بتعليمات تثبيت الكسوره ويتعامل مع, جرحهال يكون مع
 .)ة وضع اجلبري–شكلة الطبيعي العضو اىل 

 
 : راض الكسرأع 

صوت أو إحساس باالحتكاك , كسورفقدان الوظيفة للعضو امل ,تغري الشكل, االنتفاخ, تغري اللون, األمل(
 .)بني اجلزئني من العظم

ب جيالتايل  و ب, أو العروق اليت حول منطقة الكسرو تكمن خطورة الكسر يف احتمال األذى لألعصاب
 . حركة بطيئة جداً و قليلة و حبذرحتريك العضو املكسور

أو باهت اللون أو فيه خدار أو  ا أو متورماو إذا الحظت أن العضو املصاب أسفل الكسر أصبح بارد
اً إذا رافق هذا أعراض ذا دليل على إصابة األوعية الدموية باألذى يف منطقة الكسر و خصوصتنميل فه
بار قد تأذى و جيب التعامل معه بسرعة والتعامل مع نه غالباً ما يكون أحد العروق الك فا,الصدمة
 .الصدمة
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 . حىت يتم وضع اجلبرية على الكسرباً حتتاج إىل شد العضو املكسور و احملافظة على عملية الشد هذه غال
ضع اليد أو شد بول وباإلمكان عمل ا, وميكن القيام بعملية الشد هذه بالنسبة للعظام الصغرية فاألمر يسري

 . مت توضع اجلبرية,فيحصل  بذلك الشد,دفع اىل اخلا رج لمث ا,بني التقاء غصنني القدم 
الشد و احلفاظ عليه لفترات ولكن عظم الفخذ حماط بعضالت قوية وبالتايل هناك صعوبة يف عمل 

  وللتخلص من هذه اإلشكالية فأنه باإلمكان عمل جبرية من املواد األولية ,طويلة
 .٦-٤شكل 

 
يكون طول وحبيث . yسم على األقل حبيث تكون هلا هناية على شكل ٥حضر عصاتني قطر الواحدة  أ

و الثانية من داخل الفخذ إىل أطول , سم ٣٠ – ٢٠األوىل من اإلبط إىل أطول من الساق السليمة بـ 
 .يف كال العصاتنيحاول أن تكون املسافة بعد القدم متساوية . سم٣٠-٢٠من الساق السليمة بـ 

على العصاتني من ) لمةث(قم بنحت جمري صغري , ال العصاتنيضع لفائق من القماش على ك •
 سم بشكل ٣٠-٢٠سم و طوهلا ٥اجلهة السفلى حبيث يتم تثبيت عصى قصرية قطرها 

 .امأفقي ميسك العصاتني مع بعضه
 من  و على الساقلى اجلسم من األعلىباستخدام املواد املتوفرة قم بربط العصاتني ع •

w .األسفل
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خرى بواسطة عصا أو. بالعصا األفقيةمث اربط  طريف الربطة ,قم بعمل ربطة حول الكاحل  •
, ل من األعلى والعصا األفقية من األسفل كأهنا رباط ضاغطقم بلف الربطة املتصلة بالكاح
 .ل باجتاه العصا األفقيةاحفتقوم هذه الربطة بشد الك

 .أن تصبح الساق املكسورة بطول الساق الطبيعيةاستمر بشد الربطة إىل  •
 .شد حىت ال تنحل الربطة وال يرختي الشد العصا اليت استخدمتها للقم بربط •

 وإذا أحتجت ,إىل وضعه األصليفيجب أعادته ,  يرختي الشدمع مرور الوقت قد: مالحظة
 .رية أو إصالحها اجلبريتم تغيلساق مشدودة ولو يدوياً حىت يري اجلبرية حافظ على ايلتغ
 
 

 اخللع أو فك املفاصل
 

ن مؤملاً جداً و قد يؤدي إىل خلع املفصل قد يكو,خلع املفاصل ينتج عن انفصال العظام املكونة للمفصل
 عليه جيب , مما يؤثر على العضو اسفل املفصل ذلك املفصلر باألعصاب أو العروق اليت متر حولرااإلض

 . ممكنإعادة املفصل إىل وضعه بأسرع وقت
ركة العضو عدم القدرة على ح,  تغري اللون – انتفاخ –أعراض اخللع املفصلي تشبه أعراض الكسر أمل 

 .و تغري شكل املفصل)  بسيطةحركة(
 .تثبيت املفصل و إعادة تأهيل العضو املصابمث ,  اخللع يكون بإعادة العظم إىل مكانه الطبيعي وعالج

استعمال األوزان  ولكن الشد اليدوي أو ,وع إىل مكانه الطبيعييوجد عدة طرق إلعادة املفصل املخل
و , خيف األمل بشكل كبري وبعد أن يتم إعادة املفصل إىل مكانه األصلي. من الطرقتعترب من أسهل وآ

للتأكد من عودة املفصل إىل مكانه الطبيعي حيتاج و.الطبيعيةوالدورة الدموية إىل احلالة  عمل العضو يعود
ه باملفصل الطبيعي يف عدم وجودها ننظر اىل شكل املفصل و حنسه ونقارن بسبب ولكن ,سينيةإىل أشعة 

 . مكانه الطبيعيمن عودته اىل ميكن التأكد بالتايل,العضو اآلخر
 و اجلبائر .و تثبيته يكون بوضع جبائر ملنعه من احلركة, إعادته إىل مكانه الطبيعي  بعدقم بتثبيت املفصل
 . فحص الدورة الدموية بعد ربط كل رباطتكون مبطنه وجيب

وبالتدريج يقوم املصاب باستخدام املفصل , يوم ١٤-٧إلعادة املفصل إىل العمل قم بفك اجلبرية بعد 
 .حىت يعود إىل وضعه الطبيعي
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 :االلتواء 
,  األمل:دد األربطة بشكل فوق العادي و بشكل كبري بسبب االلتواء يؤدي إىل األعراض التاليةمت
 . و تغري اللون إىل األزرق أو األسود, نتفاخاال

 
 :لعالج االلتواء •

 .مفصل إعطاء راحة لليلزم  •
مث حتول إىل الكمادات الساخنة بعد ,اعة س٢٤م الثلج أو الربودة الشديدة ملدة ااستخد •

 .ذلك
كن مي و,ضماد ضاغط على املفصل أو جبرية للمساعدة يف تثبيت املفصل امللتويوضع  •

 الدورة الدموية ت إال إذا كان, اذا التوت القدملطويل ليعمل عمل اجلبرية اإبقاء احلذاء
 .متأثرة

 .عضو املتأثر بااللتواءارفع ال •
 
 

 العض واللدغ
 

ا هي أيضاً من وإ,احلشرات من مصادر املشاكل يف الظروف الصعبة وهي ليست مصدر لإلزعاج فقط
 .شرات منتشرة يف مجيع أحناء العاملو احل, حاملة لألمراض و قد تسبب احلساسية أحياناً 

 و من األمراض اليت ينقلها محى,ض و هو منتشر يف أمريكا امرالنقل احيمل و ي: القراد •
 .جبال روكي و مرض المي

 .يا و كثري من األمراض احلميةر ينقل املال:عوضالب •
 ومن األمراض اليت ,ينقل العدوى و ذلك عندما يالمس مصادر العدوى : الذباب •

 .الكولريا و الدسنتاريا, اليتوفئيد. لها الذباب مرض النومينق
 .تنقل الطاعون: الرباغيث •
 . ينقل احلمى اإلرجتاعية و التيفوئيد:القمل •
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) نيتحصال ( موأفضل طريقة للحماية بأذن اهللا من األمراض الناجتة عن احلشرات هي باستخدام التطعي
م طارد ااستخدو,ادي املناطق املوبوءة و تف,مراضذه األواستخدام اجلرعات النشطة الواقية من ه

 . املالبس بشكل جيدوارتداء,م الناموسية ااستخدو) كرميات أو روائح( احلشرات 
 . احلشرات ال حتك املنطقة حىت ال جترحها و تعرضها ملزيد من االلتهاب والعدوىتتعرض للدغ ماو عند

للتخلص و,  أنه ال توجد حشرات ملتصقة بهكد منجيب تفحص اجلسم على األقل مرة واحدة يومياً للتأ
غراء ملنع اهلواء عن ,زيت ثقيل,م بتغطية القراد بالفازلني أو أي مادة ثقيلة قمن القراد امللتصق باجلسم 

زالة احلشرة  مع مالحظة ا, وبالتايل يسهل إبعادها عن اجلسممكان العضةفتقوم احلشرة بترك ,احلشرة 
 وكذلك ,إزالتهاام ملقاط إلزالة احلشرة وأحرص على عدم عصر احلشرة أثناء وباإلمكان استخد,كاملة 

 بتنظيف مكان القرصة  قم و أغسل يديك يعد إزالة احلشرة,سأحرص على مسكها من جهة الرأ
 .يومياُ) اللدغة(
 

 :العالج 
 :من الصعوبة سرد طرق عالج لدغ احلشرات بشكل مفصل و لكن بشكل عام ميكن عمل التايل

و جيب على الشخص , كان باإلمكان احلصول على املضادات احليوية فيمكن استخدامها إذا •
 .معرفة أنواع املضادات اليت حيملها معه و طريقة استخدامها

 .خري من العالج الوقاية فة قبل القيام باملهم) التحصني( طعيم الت •
 .رومايسنيرثو األاألمراض اليت تنتقل عن طريق الذباب ميكن عالجها عادة بالبنسلني أ •
 .نيلمعظم األمراض املنقولة عن طريق القراد و الرباغيث و القمل ميكن عالجها بالتتراسايك •
ملجم و إذا مل ٥٠٠– ملجم ٢٥٠معظم املضادات احليوية تأيت على شكل حبوب جرعة احلبة  •

وهذه .م يو١٥-١٠تتمكن من معرفة اجلرعة العالجية فيمكن أخذ حبتني أربع مرات يومياً ملدة 
 .اجلرعة غالباً تكفي لقتل معظم أنواع البكتريا بأذن اهللا

 
 :قرصات النحل و الدبابري 

لتخلص من اإلبرة و غدة السم  و  ل,غدة السم ملتصقة باجلسم إذا قرصت الشخص و  إبرهتا النحلة تترك
. لسم يف اجلسم أو بسكني حيث أن عصر الغدة يؤدي إىل إفراغ كمية اكرب من اكك املكان بأظافرقم حب

إذا كنت تعلم أو تتوقع أنك تعاين من ,قم بغسل املكان باملاء والصابون للتقليل من فرص العدوى 
  للتخلص من اآلم القرصة ميكن وضعو, حساسية لسم النحل فاألوىل أن حتمل معك مضادات احلساسية

w :التايل
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 .كمادات باردة •
 .وضع خليط من الطني والرماد •
 .ربيةعصارة اهلندباء ال •
 .مادة جوز اهلند •
 .ثوم  •
 .بصل •

 
  :عضات العناكب و لدغات العقارب

 
 األرملة السوداء 

عنكبوت هي اليت انثى ال, على بطنها) ة الرمليةععلى شكل السا( بقعة محراء  بوجودتعرف) عنكبوت(
نها تصبح  عادة تكون العضة غري مؤملة يف البداية و لك, على اجلهاز العصيبمسهايؤثر  و ,تقوم بالعض 

 يلي ,األرجلأكثر أيالماً بالتدريج و يستمر األمل باالنتشار ليعم كل أحناء اجلسم مث يستقر يف البطن و
كذلك ميكن أن ,يان و استفراغ باإلضافة إىل طفح جلدي ذلك أحياناً حصول مغص يف البطن وغث

اخنفاض يف (مة و قد حيدث للمصاب صد, و زيادة إفراز اللعاب, تعرق, رعشة, حيدث ضعف عام
  ).نبض و تسارع التنفس وإغماءالضغط وزيادة يف ال

زول كلياً بأذن اهللا خالل عدة تمث تبدأ اإلعراض بالزوال تدرجيياً و ذلك بعد بضع ساعات من العضة ل
 .أيام

 .ش قليب رئوياثار الصدمة و قد حيتاج إىل أنعيعاجل املريض من آ
سم اً بأنه يوجد مصل مضاد هلذا النوع من  علم,دوىيف وضماد مكان العضة ملنع الع قم بتنظ
 .العناكب

 
 العنكبوت ذو البيت املخروطي 

 أعراض العضة و عالجها هو نفسه املستخدم مع ,عنكبوت كبري بين أو رمادي اللون يعيش يف استراليا
 .األرملة السوداء
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  عنكبوت املنازل البين 
وعادة .مة سوداء على ظهرهلون عليه عال فاتح ال, بينهو عنكبوت صغري) أو العنكبوت الناسك البين(

ء و لكن خالل ساعات تظهر منطقة محرا. خفيف جداًباالمل املريض ال يشعر بالعضة أو يكون اإلحساس 
 ولكن من املمكن, دائماً ة لعضألنسجة يف مكان ا تلف لوقد ال حيدث, مؤملة و يف منتصفها نقطة زرقاء

 مث تصبح املنطقة ,و لون بنفسجيس ذل قاسي امل,يف املكان شكل يشبه النجمة أيام ٤ -٣خالل ان يظهر 
نوية يف  مث تظهر العدوى الثا,نطقة اجلافة و تترك قرحة مفتوحة تسقط املثنني مثء خالل أسبوع أو اسودا

  العنكبوت املرتيل الصغريومن خصائص عضة. اوية يف املنطقةا تضخم يف الغدد اللمفو يصاحبه,املكان 
 و أحياناً يكون هناك رد فعل شديد و قد يؤدي ,حىت تلتأمهذه القرصة اليت تبقي ملدة أسابيع إىل شهر 

, الطفح اجللدي على كامل اجلسم, اغ االستفر,آالم املفاصل,الرعشة, من ردود الفعل احلمىو.  الوفاةإىل
 . حتصل غالباً يف األطفال واألشخاص ذوي املناعة املنخفضةوهذه 

 
  الذئبيةبوتةالعنك 

و لكن , العض د السم عنمعظمها ال يضخ,عناكب كبرية ذات شعر كثيف تعيش يف املناطق االستوائية 
 و فور تلقى العضة,نياب كبرية و عندها ا. ة تضخ السم يف املصاباألنواع اليت تعيش يف أمريكا اجلنوبي

ج اجلروح املفتوحة يكون كعال عالج عضة هذا النوع  ,ثانوية عدوىحيصل غالبا و نزف وحيدث أمل 
 ظهرت أعراض التسمم فيعاجل املصاب بنفس طريقة ذاوأ. دث العدوى الثانويةرص أن ال حتمع احل

 .اإلصابة من األرملة السوداء
 
 العقارب 

 : طريقتني حبسب فصيلة العقربم باحدىر السمو وتأث,مجيع العقارب سامة بدرجة تقل أو تزيد
 من التنميل احتمال حدوث نوعو, الم واالنتفاخ يف منطقة اللدغة لآلرد فعل موضعي شديد مصاحب*
 .حول الفم و إحساس بسماكة يف اللسان) اخلدار(
 .رد فعل عام شديد مع عدم وجود رد فعل موضعي أو رد فعل موضعي بسيط بشكل أمل*

زيادة , سم تقلصات يف اجل, إحساس بسماكة يف اللسان,ومن ضمن رد الفعل العام صعوبة يف التنفس
والتربز ,ية حركة العني بصورة سريعة والاراد, البصر فقدان, اإلصابة باحلول, النتفاخا,إفراز اللعاب

 وأكثر من يتأثر األطفال ومن يعاين ,ونادراً ما حتدث الوفاة.  باإلضافة للفشل يف عمل القلب,الإراديلا
 .من األمراض و ضغط الدم املرتفع

w . ة عنكبوت األرملة السوداءمماثالً لعالج عضج لدغه العقرب ويكون عال
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 عضات األفاعي 

امكاينة التعرض لعضات األفاعي يف الظروف الصعبة عادة تكون قليلة وخصوصاً إذا كنت تعرف أنواع 
والوفاة من عضات األفاعي يعترب نادراً فعادة أكثر من نصف املصابني . األفاعي وأماكن تواجدها وبيئتها

 غري ,م عامة و شديدةمس حلالة ت يتعرضون وربع املصابني فقط,امهال تكون األفعى سبعضات األفاعي 
فيجب اختاذ .  إىل اخنفاض املعنوية للمصابيأن التعرض إىل عضة األفعى يف الظروف الصعبة قد يؤد

 .التعرض للعضات و عالجها حال حصوهلاتقلل من احتماالت تدابري وقائية 
 
 .طقة العضة منع تلف األنسجة يف منتعرض لعضة األفعىمن األوليات يف حالة الو 

 بغض النظر عن احليوان الذي قام بالعض يتعرض للعدوى من البكتريا  ,اجلرح الذي يكون نتيجة لعضة
 السامة أو الغري سامة فإن العدوى يف ا وبالنسبة لعضات األفاعي سواء, يف فم ذلك احليوانةاملوجود

 وهذه العدوى هي السبب يف كثري من التلف الذي حيدث يف , يف فم األفعىمكان اجلرح سببها البكتريا
 .األنسجة

وكال النوعني ) الدموي(و مسوم األفاعي تنقسم إىل قسمني مسوم عصبية و مسوم هتاجم اجلهاز الدوري 
ات تؤدي إىل تلف شديد وموت وهذه السموم واإلنزمي. لل الطريدةات هاضمة تساعد يف حتحيتوي انزمي

وهذه املنطقة املتأثرة حتتاج إىل عناية شديدة .  املتأثرة كبرية املنطقةة وقد تكونضألنسجة يف مكان العا
 . الطرف املتأثرأهنا قد تؤدي يف النهاية إىل بترحيث 

سرعة احلالة اهلسترييةو اهللع تزيد من ف ,ران أيضا على املصاب و على عالجهاإلصابة بالصدمة و اهللع يؤث
 دقيقة من ٣٠الظهور بعد عراض الصدمة بدأ ا وتب,ة و بالتايل من سرعة امتصاص السمدمويالدورة ال
 .اإلصابة

الغري سامة صفوف عضه يظهر يف مكان ال. امةمن املهم حتديد ما إذا كانت األفعى سامة أو غري سو 
 .ناباناب واحد أو ن, يظهر ياب ن مكان األفان, كان هناك اسنان ام ال  أما األفعى السامة فسواء,أسنان

مع ,   األنف والدبر و مع البولومن أعراض التسمم نزول الدم بشكل واضح من مكان العضة و من
 . دقائق أو يتأخر ملدة ساعتنيقد يظهر بعد, العضة  مكاند امل و انتفاخ يفوجو
شات إلرتعااو,لل أو الضعف واإلصابة بالش,صعوبة يف التنفس فهي عراض التسمم العصيب  ا اما

وهذه اإلعراض تظهر عادة بعد ساعة و نصف إىل ساعتني من وقت ,ر والشعور باخلد, املوضعية
 .اإلصابة
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 : لديك أن األفعى سامة قم بعمل التايلفإذا ترجح
 

 .قم بتهدئة املصاب و أبقه هادئاً •
ق  عن طري, ائلو من السة كمية كبريه و قم بإعطاء,الحتماالت إصابته بالصدمةقم بالتجهيز  •

أو ,أو األسورة , قم بإزالة مجيع ما حييط بأعضاء املصاب كالساعة اليدوية ,ن أمكناالوريد 
 .اخلوامت

 .قم بتنظيف مكان العضة •
 مستعداَ إلعطاء تنفس اصطناعي أو إنعاش قليب س املريض مفتوحاً و كن تنفحافظ على جمرى •

 .رئوي
 .قم بوضع رباط ضاغط بني العضة و قلب املريض إن أمكن •
 و ذلك بعملية الشفط امليكانيكي أو عصر اجلزء ,اول أن تتخلص من السم بأسرع وقتح •

 .املتأثر
 .احرص على أن ال يتعاطي املصاب اخلمر أو الدخان  •
يط عمل اجلهاز  مشتقاته أو أي مادة تؤدي إىل تثباحرص على أن ال تعطي املصاب املورفني أو •

 .العصيب
 حيث أن ذلك يفتح األوعية ,قة يف مكان العضةاحرص على أن ال تقوم بعمل جروح عمي •

 .ى سرعة امتصاص السم والعدوى  عل اجلسمالدموية و يساعد
 
 ةمالحظ

ملم ٦ طوله ز قم بعمل قطع ال يتجاو,اإلصابةمكان مة الطبية تبعد أكثر من ساعة عن  إذا كانت اخلد
هي لتوسيع مكان دخول النابني  وهذه العملية ,ن ثقيب النابنيمملم فوق كل ثقب ٣وال يتجاوز عمقه 

قم بوضع . ة األوىل أو األوىل والثانية من اجللد وليس أكثرققطع يساوي مسك الطبحبيث أن عمق ال,فقط 
 . مرات٤-٣أداة الشفط فوق القطع وقم بشفط املكان 

عدم وجود وعند التأكد من ,اداة شفطيف حالة عدم وجود ) فقط(استخدم الشفط بواسطة الفم 
هذه الوسيلة ختلص املصاب بأذن اهللا من . غسل فمك جيدا باملاءالسم واقم بشفط .  يف الفمتقرحات

 .من كمية السم % ٣٠-٢٥
عينني قد يؤدي إىل حيث أن السم إذا أصاب ال,احرص على أن ال تضع يديك على وجهك أو عينيك 

w .اإلصابة بالعمى
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 .مكان العضةأحرص على أن ال تفتح األكياس املائية اليت تتكون حول 
 :لتالية للتقليل من اآلثار املوضعيةوبعد االعتناء باملصاب كما ذكر أعاله قم باختاذ التدابري ا

 . أبقى اجلرح مفتوحاً و نظيفاً,عدوى يف املكانالإذا ظهرت  •
للمساعدة يف التقليل من انتشار ,من وقت العضة  ساعة ٤٨-٢٤وضعية بعد استخدم احلرارة امل •

 .ية تساعد على سحب العدوى للخارجفة إىل أن احلرارة املوضعباإلضا. ىالعدو
 ).و اجلرح مفتوح(قم بتغطية اجلرح بضماد جاف و نظيف  •
 .أحرص على أن يتناول املصاب كمية كبرية من السوائل حلني زوال العدوى بإذن اهللا •
 

 
 اجلروح املفتوحة

 
بب تلف األنسجة ولكن سليس فقط ب, حة اجلروح املفتو أحد أهم املشاكل يف الظروف الصعبة والقاسية

وقد حتصل العدوى من تلوث اجلرح بالبكتريا اليت مصدرها األداة اليت . النتقال العدوى مصدر هناأيضاً أل
 أو بسبب تلوث اجلرح بأي شيء من ,ه أو يف مالبس, أو البكتريا على جسم املصاب,سببت اجلرح
 .القاذورات

 تزداد فرص الشفاء السريع للجرح قل فرص اإلصابة بالعدوى وبالتايلوباالعتناء باجلرح فور حدوثه ت
 : وللعناية باجلرح فور حدوثه قم بالتايل,باذن اللة
 .البس من على منطقة اجلرحقم بقص أو إزالة امل •
 .لقة أو شظيةسواء أداة حادة أو ط,أحبث عن خمرج لألداة اليت سببت اجلرح  •
 . جيدقم بتنظيف املنطقة حول اجلرح بشكل •
وإمنا حاول استخدم املاء حتت تأثري )فرك(قم بغسل اجلرح بكميات وافرة من املاء بدون دعك  •

 و طريقة عالج. وباإلمكان استخدم البول احلديث لعملية الغسل إذا مل يتوفر املاء. الضغط
ال .من الطرق لعالج اجلروح أثناء البقاء يف الظروف الصعبةهي آ) بالطريقة املفتوحة(اجلروح 

يف ) الصديد(يح  و ذلك للتخلص من القاوحركه مفتتبل أ,حتاول قفل اجلرح يف تلك الظروف 
رح للخارج فإن اجلرح قد ال وغالباً إذا كان الصديد خيرج من اجل. حالة تكونه نتيجة للعدوى

 .خطر على حياة املصاب بغض النظر عن شكل أو رائحة اجلرح يشكل
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وضع فوقه ضماد ضاغط مث قم بتغري هذا الضماد كامالً يومياً قم بتغطية اجلرح بضماد نظيف .  •
 .وتأكد من عدم حصول العدوى

إذا بدأت أطراف اجلرح بالتباعد و بداء اجلرح ينتفخ بشكل كبري ميكن التقريب بني الطرفني و  •
 .٧ـ٤عد قصه على شكل فراشة كما يف شكلذلك باستخدام شريط الصق ب

 
 
ن إصابة اجلرح بالعدوى يعترب أمراً متوقعاً و أعراض العدوى يف اجلرح اماً بأنه يف الظروف الصعبة فعل

على ووجود صديد يف اجلرح أو ,ارتفاع درجة احلرارة ,  اللون حول اجلرحارأمحر, االنتفاخ, هي األمل
 .الضماد

 
 :ولعالج اجلرح املصاب بالعدوى قم بالتايل

جيب .ت حرارتهلما أخنفضافئ على اجلرح مباشرة وقم بتغري الضماد كقم بوضع ضماد مبلل و د •
 . مرات يوميا٤ً-٣ دقيقة وبعدد ٣٠إبقاء الضماد الدافئ ملدة 

 .قم بفتح اجلرح املصاب بالعدوى هبدوء وحاول إخراج الصديد باستخدام أداة معقمة •
 .أعد الضماد و الضماد الضاغط على اجلرح •
 .برية من السوائلعلى املصاب أن يشرب كمية ك •

w .جيب االستمرار بعمل ما سبق بشكل يومي إىل أن ختتفي آثار العدوى
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عند عدم وجود املضادات احليوية وإذا أصيب اجلرح بعدوى شديدة وال توجد عالمات تدل على بداية 
 كن اللجوء إىل العالج باستخداممي ومع عدم وجود التدخل الطيب اجلراحي فإنه ,شفاء اجلرح

 
  : اللحمذباب يرقات 

 . ملدة يوم كامل مث قم بتغطيتهاللحم لذباب اجلرح املصاب بالعدوى قم بتعريض •
 .صه بشكل يومي مع فح على اجلرح أبقى اجلرح مغطىالريقات  ظهور عند •
 على األنسجة  األنسجة امليتة وقبل أن تبدأ بالتاثريد أن تكون قد اكلتقم بإزالة الريقات بع •

ادة األمل ونزول دم فاتح اللون يدل على أن الريقات وصلت إىل األنسجة علماً بأن زي,السليمة
 .السليمة

 .قم بشطف اجلرح بشكل مستمر باملاء  النظيف أو البول اجلديد إلزالة الريقات •
 .ة أيام للتأكد من التخلص من كل الريقات ساعات لعد٤قم بفحص اجلرح كل  •
لتأم بشكل طبيعي يو يفترض أن ,أي جرح آخر قم بتغطية اجلرح بالضماد وقم بالتعامل معه ك •

 .بإذن اهللا
لقد ثبت علمياً أن من أفضل وسائل عالج اجلروح سواء املصابة بالعدوى أو اليت مل تصب : وأقول

 وتكرار ,ه مباشرة على اجلرح أو احلرقوذلك بوضع,بالعدوى وكذلك احلروق استخدام العسل الطبيعي 
 .بإذن هللاذلك بشكل يومي حىت يتم الشفاء 

 
 

 األمراض اجللدية
ور والطفح اجللدي غالباً ال تؤدي إىل مشاكل صحية كبرية ولكنها تسبب ومع أن العدوى الفطرية والبث

 .اإلزعاج وجيب عالجها
 

 : ورالبث 
ك أو إبرة رة بواسطة سكني معقمة أو سلمث قم بفتح رأس البث, ور رأسثضع كمادات دافئه حىت يظهر للب

ها بشكل متواصل قم بتغطية املنطقة وقم بفحص, باستخدام املاء والصابوننظيف الصديدوقم بت, معقمة
 .للتأكد من عدم حدوث عدوى ثانوية
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 :لعدوى الفطريةا 
. اع الشمس ألطول فترة ممكنة إىل شعة املنطقة املتأثر بقاء اجلسم جاف ونظيف وقم بتعريضاحرص على

 .ال تقم حبك املنطقة 
حملول ,ق يف درجة النجاح منها صبغة اليود أمور كثرية لعالج الفطريات مع فرو يستخدم األشخاص  

 . واستخدم عالج الفطريات,واخلل,املاء واملح 
 

 :الطفح اجللدي 
 ومن ,لكون حتديد السبب صعب على كل حا و قد ي,لعالج الطفح اجللدي يلزم حتديد سببه 

 :القواعد اليت ميكن اللجوء هلا التايل
 

 . قم بتجفيفه–لطفح رطباً إذا كان ا •
 . قم بترطيبه–إذا كان الطفح جافاً  •
 .وال حتك املنطقة •

 
 أو غلي,لي نبات البلوط أو محض التانك املستخلص من الشاي أو من غ, خلل بااستخدم كمادات مبللة

أما الطفح اجلاف فيمكن استخدام دهن احليوانات بعد طبخه حىت  .تجفيف الطفح الرطبجار لحلاء االش
 .ه أو الشحم وذلك لتخفيف آثار,اللون يصبح بين 

 وقم بتنظيف املنطقة و وضع ضماد بشكل ,و تذكر أنه يلزم عالج الطفح اجللدي على أنه جرح مفتوح
 .يومي

 
 :منها هناك كثري من املواد يف الطبيعة ميكن استخدامها لتعقيم اجلروح

 .تعقيم اجلروحل بة يود مع لتر من املاء   ح١٥-٥استخدم : حبوب اليود 
 .لتعقيم اجلروح) زيت الثوم(املغلي الثوم عصارةدم استخب أو قم , دعك اجلرح بالثومك ميكن:الثوم 
 . لتر من املاء لتعقيم اجلروح مالعق صغرية من امللح مع٣-٢استخدم  :املاء وامللح 
 . على اجلرح ,ته يف املاء عسل النحل مباشرة أو بعد إذابميكن وضع: عسل النحل 
 . مصدر رئيسي لليودوهو,  موجود يف مجيع أحناء العامل :منحالب سفاقط 

w .ومن املهم أنه عند استخدام املواد الطبيعية أستخدمها حبذر
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 ).جتمد االنسجة(بة بسبب شدة الربودة اإلصا 

  وإذا كانت اإلصابة خفيفة يتأثر اجللد فقط و,ن جتمد األنسجة بسبب شدة الربودةهذه اإلصابة عبارة ع
ح األنسجة  وتصب.عمق أكربإىل االنسجةمد جت اإلصابة الشديدة فتؤدي اىل  أما,يصبح لونه أبيض باهت
 ال , واألعضاء اليت ميكن أن تصاب هبذه اإلصابة هي األقدام واأليدي والوجه,صلبة وال ميكن حتريكها

 مباء م بدعك املنطقةدوء ق ولكن هب,حتاول إزالة التجمد من األنسجة املتجمدة بتقريب املنطقة إىل النار
 .فيف املنطقة وضعها قريبة من جسمك لتأخذ حرارة اجلسم قم بتج,فاتر
 
 ):يقدم اخلندقال(إصابات األقدام  

 وذلك يف درجات ,ساعات إىل أياممن  تصيب األقدام بسبب التعرض للبلل أو الرطوبة لفترة طويلة متتد 
. االغر غريناالصابة اىل و قد  تؤدي ,ألعصاب والعضالت والذي يتأذى عادة ا. حرارة قريبة من التجمد

.  والوقاية تكون باحملافظة على األقدام جافة,لشديدة قد يلزم بتر العضو املصابويف اإلصابات ا
 . لدخول املاءحتفاظ جبوارب جافة يف أكياس مانعةواال

 .ومياً ولبس جوارب جافةفيف اجلوارب بوضعها قريب من جسدك باإلضافة إىل غسل القدمني ي قم بتج
 

 :احلروق 
ما سيأيت من وسائل عالج احلروق ختفف نوعاً ما من األمل ويبدو أهنا تساعد يف سرعة االلتئام  و حتمي 

 .بإذن اهللا من العدوى
 على ه أو بتقليب, أو سكب املاء أو الرمل على املصاب,قم بإطفاء احلريق بإزالة املالبس احملروقة •

  .يد املكان احملروق بالثلج أو املاءمث قم بترب. األرض
 

 
وال  إذا كان احلرق بسبب الفسفور األبيض قم بإزالة الفسفور األبيض بواسطة ملقاط

 .تسكب عليه املاء
 
 , دقائق١٠مس ضماد أو قطع من القماش النظيف يف حملول محض التانك املغلي ملدة قم بغ •

 )لكبرية أو نبات البلوط املغلي باملاءجار اضر محض التانك من الشاي أو حلاء االشحي(

 حتذير
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  .قم بتربيد الضماد أو قطع القماش وضعها فوق احلرق •
 .قم بتعويض السوائل املفقودة من اجلسم •
  .تنفسال ىحافظ على جمر •
 .عاجل الصدمة •
 . إال إذا كانت احلروق قريبة من الوجه,ورفنيضع يف االعتبار إمكانية استخدام امل •

 

 ةاإلصابات البيئي
 

من األمراض اليت ميكن ,وطفيليات األمعاء , اإلسهال ,ةونقص حرارة اجلسم الشديد,شمس الربة ض
 .التعرض هلا

 
 :ضربات الشمس 

 وحيصل هذا الفشل بعد أن , فشل جهاز تنظيم حرارة اجلسم يؤدي إىل اإلصابة مبا يسمى بضربة الشمس
 .) يت درجة فهرهنا١٠٥( درجة مئوية ٤٠,٥تتعدى درجة حرارة اجلسم 

 .ضرورة أن يسبق ضربة الشمس أعراض مثل اجلفاف أو تقلصات العضالتالوليس ب
 
  :أعراض ضربة الشمس هي 

 .انتفاخ الوجه وامحرار لونه •
 .امحرار بياض العني •
 .عدم تعرق املصاب •
 اجللد أو حتول اجللد إىل اللون اققويصاحبه برودة يف اجللد و إزر,ان فقدان الوعي أو اهلذي •

 .الباهت

. زال حرارته بأسرع وقت ممكنوجيب أن,يف هذه املرحلة يكون املريض وصل إىل حالة صدمة : مالحظة
 واحلد األدىن هو عمل كمادات باردة للمفاصل , املريض باملاء أو حىت البولتربيد املريض قم بغمرول
قم . الرأس جيدقبة واإلبطني و منطقة احلوض من األمام و الرأس حيث أن فقد احلرارة من جلدة روال

كما ميكن هتويه . يستطيع الشرب املصابن كانل عن طريق الوريد و سوائل للشرب ابإعطاء سوائ
w : املريضوأثناء تربيد املريض توقع التايل من. ملريض باستخدام املراوحا
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 .االستفراغ •
 .اإلسهال •
 .العراك •
 .االرتعاش •
 .الصراخ •
 .الغيبوبة لفترة طويلة •
 . بعد التحسن ساعة٤٨ض ضربة الشمس خالل اإلصابة مرة أخرى بأعرا •
 .قم بعمل إنعاش قليب رئوي, توقف القلب •
 

 . قم باستخدام سوائل مملحة بقليل من امللحلعالج اجلفاف: مالحظة
 

 :االخنفاض احلراري 
كحد )  درجة فهرهنايت٩٧(وية  درجة مئ٣٦حرارة رة اجلسم على احملافظة على درجة وهو عدم قد

الخنفاض احلراري هو تعرض اجلسم لدرجات حرارة منخفضة قليالً أو كثرياً لفترات وسبب هذا ا, أدىن
 .ومما يساعد على حصول هذا االخنفاض اجلفاف ونقص الغذاء ونقص الراحة. قصرية أو طويلة

 ,) حيث جيب أن يكون بسرعةس ضربات الشموذلك عكس عالج(االخنفاض يكون ببطء وعالج 
 .دفئته و تعويض النقص يف السوائلقم بإلباسه مالبس جافة و ت

 
 :اإلسهال 

أكل الطعام ,  شرب السوائل امللوثة, من أسبابه تغري نوعية الغذاء  ومصادر املاء ,ادةة مرضية معتحال
 .وأكل أنواع األطعمة اخلاصة بتنظيم الوزن,  او بغري اجهاد اإلجهادامللوث يف فترات

. خري من العالج, من األمراض املعدية  احلال بالنسبة لغريهسهال وكما هواالت اإل والوقاية بالنسبة حل
وعلى كل األحول إذا أصيب الشخص باإلسهال وليس لديه أدوية لعالج اإلسهال فباإلمكان عمل التايل 

 :يف الظروف الصعبة

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



א معلومات طبية: الرابعالفصل  
 

 ٥٢ 

 
 . ساعة٢٤تقليل نسبة تناول السوائل ملدة  •
محض التانك ان . اإلسهال يقل وشرب كوب من الشاي املركز كل ساعتني حىت يتوقف أ •

من مصادر محض التانك غلي . املوجود يف الشاي يساعد بإذن اهللا يف السيطرة على اإلسهال
 . ملدة ساعتنياللحاء الداخلي لالشجار الصلبة

 ,مقدار حفنه من الطباشري أو الفحم النبايت أو العظام اجلافة مع املاء:قم بعمل حمول من التايل  •
استخدم ملعقتني .حلمضيات بنفس الكمية حبيث يصبح احمللول أكثر فعاليةوميكن إضافة قشور ا

 . اإلسهالبرية كل ساعتني حىت يتوقف أو خيفك
 
 :الطفيليات املعوية 

مني وعدم أكل اللحم  عدم املشي حايف القدومن الوقاية,الوقاية من الطفيليات والديدان خري من العالج
 فيجب غسل و ,يت قد تكون ملوثة بالرباز املستخدم كسماد والتعدم أكل اخلضراوا ,بدون طهي جيد
 . قبل أكلهاتطبخ اخلضراوا

إذا مل يكن العالج ولكن يف حالة اإلصابة بالطفيليات املعوية أو الديدان فباإلمكان اللجوء إىل عمل التايل 
 :متوفراً

 :قاء الطفيليات أو الديدان وهذه األمور تقوم على فكرة تغري البيئة يف األمعاء لتصبح غري مالئمة لب
 

مالحظة ال .  قم بعمل حملول من لتر من املاء و أربع مالعق صغرية من امللح وأشربه:املاء وامللح •
 .تكرر هذا العالج أكثر من مرة واحدة

يف السجارة حيث أن كمية النيكوتني املوجودة ,قم بأكل سجارة أو سجارة ونصف :  غبتال •
و على األقل إصابتها مبا يشبه الشلل لفترة تسمح للجهاز اهلضمي قوم بقتل الطفيليات أسوف ت

 ساعة ولكن ليس ٤٨-٢٤ وإذا كانت اإلصابة شديدة فيمكن إعادة احملاولة بعد ,هاالتخلص منب
 .قبل ذلك

 ويف اثناء, )الكريوسني) (الكاز(ثر من القاز  و ليس أك كبريتني أشرب ملعقتني)الكاز(القاز  •
مع احلذر الشديد من استنشاق , ساعة ٤٨ -٢٤ إعادة هذا العالج بعد الظروف الصعبة ميكن

 .رة القاز حيث أنه يسبب التهاب الرئهأخب
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تناول وميكن , ان يشكل جزء دائم من طعام املصاب ويكون مفعوله جيد إذا كالفلفل احلار •
 يف اجلهاز  ويعمل الفلفل احلار على جعل البيئة,ار مباشرة أو مع األكل أو الشربالفلفل احل

 .اهلضمي غري مناسبة لبقاء الديدان والطفيليات
 ويف ة األدوية الشعبية يف أحياناً كثرية هي أصل ما بني أيدينا من األدوية احلديث:العالج الشعيب •

 .كثري من املناطق ال زال الناس يستخدمون مواد طبيعية لعالج األمراض
 
 

 
د الضرورة القصوى و عند عدم توفر جيب استعمال األدوية الشعبية بكل حذر و عن

حيث أن بعض هذه األدوية قد يزيد املسألة سوءاً و أحياناً قد يؤدي إىل . األدوية احلديثة
.ويف الفصل التاسع هناك بعض األمور اليت تعىن بالعالج بالنباتات و الطب الشعيب. الوفاة

 

 حتذير
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 الفصل اخلامس
 
 

 أوىـمـال
 

ة والباردة  درجات احلرارة العاليلشمس و الرياح و األمطار و الثلوج و حيمي املأوى بإذن اهللا من ا
 .كما أنه يرفع معنوية البقاء لدي املقاتل. واحلشرات ومالحظة العدو

 فمثالً التعرض املتواصل للربد قد يؤدي إىل ,تأمني الغذاء واملاءاملأوى ويف بعض األحوال قد تسبق أمهية 
نظرة (ي إىل إجهاد  شديد وبالتايل قد يصل إىل عدم الرغبة يف البقاء  يؤدواالنتهاك ومن مثالضعف 
 .)سلبية
فاملأوى جيب أن . مل املأوى أن يكون املأوى أكرب من احلاجةحتصل يف أثناء عقد  األخطاء اليت مومن أه

نه صغري حبيث حيافظ على درجة حرارة اجلسم و خاصة يف الظروف كيكون كبري ليستوعب الشخص ول
 .ية الباردةاجلو

 
 اختيار مكان املأوى

 
ن  أن يبدأ بتحديد مكاعليه, ما جيد املقاتل نفسه يف ظروف صعبة و يتضح له أن عليه أن جيد مأوىعند

 :خاصيتنيفيه أوى ال بد أن جتتمع امل يضع يف ذهنه أن املكان الذي سيعمل فيه عليه أن  و,املأوى مباشرة
 :اوال 

 .واد األولية لعمل املأوى امل جيب أن يتواجد يف املكان
 :ثانياً 

 . السطح حبيث يستوعب املقاتل وهو مستلق بشكل مريحكبري و مستوي أن يكون املكان 
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 جيب أيضاً و, خذ يف عني االعتبار املوقف القتايل و أمن املقاتل بد أن يؤوباإلضافة إىل هاتني اخلاصيتني ال
 :االعتناء مبا يلي 

 . العدوتر عن أعنيأن يوفر املأوى س •
 .أن يكون له خمرج طوارئ مموه •
 .أن يكون يسمح بإرسال إشارات طلب النجدة •
 .أن يوفر محاية من احليوانات الربيه و من الصخور  واألشجار املتساقطة •
 كما أن على املقاتل أن يتذكر ,أن يكون خالياً من احلشرات و الزواحف  والنباتات السامة •

 :يف املنطقة مثلبعض األمور األخرى اليت قد حتصل 
 .جتنب مناطق الفيضانات والسيول يف سفوح اجلبال: أوالً 
 . جبليةةجتنب مناطق االهنيارات الصخرية إذا كانت املنطق: ثانياً 

 
 . املائيةسطحاتأدىن من أثار ارتفاع منسوب املياه بالقرب من امل مستواه كون ال ي أناحلرص على 

 فمثال ذلك أنه يف فصل ,ه دور كبري يف حتديد مكان املأوىليف بعض املناطق يكون الفصل من السنه 
الرياح و يتواجد فيه مصدر الشتاء حيتاج املقاتل إىل مأوى يف مكان يؤمن له املاء و حيمي من الربد و

 . أما يف الصيف فباإلضافة للماء مثالً ال بد يكون املكان خايل من احلشرات,للوقود
 :هنك األمور التاليةو لتحديد املكان أيضا  ضع يف ذ

 .)مموه مبا حوله (ه مع ما حولأن يكون متداخال •
 .أن يكون ظله قليل •
 .شكلة يف أن ال يكون منتظماً •
 .)مناسب(أن يكون صغري  •
 .أن يكون يف مكان خمفي •
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 أنواع املأوى
 

 :اءة املكسيكيةمتكأ  العب 
 

  وحيتاج إىل عباءة كبرية ١-٥ل شك,ولعمل هذا املأوى حيتاج املقاتل إىل أدوات بسيطة ووقت قليل 
 .وميكن استخدام حبال مظلة القفز,حلبال  متر من ا٣-٢باإلضافة إىل 

 
 .عباءة كبرية •
 . حبال أو حبال مظلة القفز٣-٢ •
 . سم٣٠ عصى طول الواحدة ٣ •
تأكد من اجتاه قبل اختيار الشجرتني أو العمودين و, م ٣-٢شجرتني أو عامودين بينهما مسافة  •

 .الرياح تايت من خلف املأوىن وا, الرياح
 . بني العمودينعباءة حبيث يكون طرفها الطويل ممتدرد القم بف •
 . العباءة بالشجرتني أو العمودينربط طريفوا,أقطع احلبل إىل قسمني  •
 , احلبل بالعباءة سم من مكان التقاء٢½ عد  سم و تب١٠ها قم بتعليق عصاتني طول كل من •

,  سيالن املاء واملطر إىل اخليمة عن طريق احلبال املتصلة بالعمودينان متنعهتان العصاتان و
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 فإن ماء املطر يتجمع و سم تقريباً متدليه من سقف املأوى١٠بال طول الواحد وبواسطة ربط ح
 .املأوىاىل يتقاطر عن طريق احلبال وال يصل 

 .ستخدم عقدة يسهل فكهاأربط احلبلني بالعمودين مبستوى وسط اإلنسان وا •
إذا كنت .  لتثبيتها باألرض من العباءةنيوقم بغرز عصاتني يف الطرفني السفليي, بفرد العباءة قم •

 ليله أو كنت تتوقع نزول األمطار قم بعمل دعم قع أن تستخدم هذا الساتر ألكثر منتتو
 .عباءةلد اغصان الشجرة و منتصف سقف ا وذلك باستخدام حبل يصل بني أح,للمأوى

د من غري أن استخدام هذه الطريقة حي,  يرتكز عليها سقف العباءةبإلمكان ايضاً غرز عصاة •
 ميكن وضع سواتر على جوانب ولزيادة احلماية من األمطار والرياح.  املأوياحلركة داخل

 .للتقليل من فقد احلرارة ضع بعض األعشاب واألوراق على األرض. اخليمة
 
 .من فقد حرارة اجلسم يكون عند طريق األرض% ٨٠ة والسكون عند الراح: مالحظة   
 

 :لزيادة إخفاء هذا الساتر و تقليل حجم الظل الناتج عنه قم بأجراء التايل    
 

            أجعل الرباط املوصول بالشجرة أو العمود على مستوى الركبة وليس على        
 .أي أجعله منخفض. مستوى وسط اإلنسان

 
 :عباءة الخيمة 

 
أهنا تقلل من كمية املساحة غري , وتؤمن الوقاية من اجلانبني, كمية قليلة من الظل هلا٢-٥شكل ,هذه اخليمة 

 يف حالة ايل مالحظة العدو و سرعة التصرفوبالت,اليت ميكن استخدامها و كذلك تقلل من القدرة على املراقبة 
 .االكتشاف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـمـأوى: الفصل الخامس  
 

 ٥٨ 

 
 قطع ٦,م  ٢ ½ – ١½ بال طول الواحد قطعني من احلو, يمة حتتاج إىل عباءة كبرية  ولعمل هذه اخل

 . م٣-٢ وشجرتني البعد بينهما سم٣٠من اخلشب احلادة الطرف بطول 

 :لعمل اخليمة
 .قم بثنئ العباءة  •
 .قم بربط الطرفني بالشجرتني بارتفاع الركبة •
 .لعصى احلادةقم بشد جهة من العباءة و تثبيتها باألرض بواسطة ا •
 .جلهة األخرى  بتكرار الشد والتثبيت بالعصى من اقم •

والطريقة الثالثة , بأحد األغصان ملنتصف أو تعليق سقفها يف ا ممكن أركاز عصام للخيمةولزيادة الدع
 ولعمل اإلطار قم بإحضار عصاتني ,صف اخليمة منتقفو^  يمة تكون بعمل إطار على شكل لدعم اخل

 مث قم بربط العصاتني من األعلى مع منتصف Yكون الحداها شكل ى أن ي عل.سم١٢٠ -٩٠بطول 
 . ٣-٥العباءة شكل 
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 :)أقطاب(وثالث أعمدة ) باملظلة(خيمة خمروطية  

 
 هذه اخليمة وهذا املأوى حيتاج املقاتل إىل مظلة قفز وثالث أعواد خشبية وظروف تسمح بعمل لعمل
 الطبيعية كما ف وتعطي محاية من الظرو,من السهولة مبكان وحتتاج إىل وقت قصري لعملهاوهي , املأوى

كما أهنا مناسبة , ذلك بإيقاد نار صغرية يف الداخل أنه ميكن إعطاء إشارات من داخلها للطريان و
 .طب للناراحل أشخاص و معداهتم وتسمح بالنوم و الطبخ و ختزين ألستعياب عدة
 سم تقريباً شكل ٥ م وقطر٤ ½ – ٣½  حيتاج املقاتل إىل مظلة وثالث أعمدة بطول لعمل هذا املأوى

٤-٥ . 
 .ضع األعمدة على األرض وقم بربطها مع بعضها من طرف واحد •
 . على األرض على شكل خمروط ثالثياقم بإيقاف األعمدة واركزه •
 ٦-٥ممكن إضافة . ثيميكن إضافة عدد أكرب من األعمدة ولكن ال تقم بربطها مع املخروط الثال •

 .أعمدة
 . درجة مع اجتاه الرياح أو أكثر٩٠قم بتحديد اجتاه الرياح وأجعل مدخل املأوى على  •
 .قم بفرد املظلة على األرض ووضع األعمدة الثالث فوقها •
w .قم بلف املظلة على الثالثة أعمدة •
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 ولغلق. ين من األعمدة الثالثةعموداملظلة اىلطريف ) لف(مأوى وذلك بطي قم بعمل مدخل لل •
 .هذه املدخل قم فقط بتقريب العمودين

 .ما يتبقى من قماش املظلة ميكن استخدامها كأرضية للمأوى •
ان أردت إشعال نار يف داخل  سم خاصة ٥٠ – ٣٠أترك فتحة يف أعلى اخليمة للتهوية بقطر  •

 .اخليمة
 
 
 
 :احد خيمة خمروطية مبظلة القفز و عمود و 

 
 . ٥-٥شكل  و عمود و عصي صغارقفز لعمل هذه اخليمة حتتاج إىل مظلة 

 
  

 .م٤قم بتحديد مكان املأوى و مث ارسم دائرة بقطر  •
 .قم بفرد املظلة على األرض و حدد مدخل املأوي •
 .الن املدخلبواسطة ربطها اىل عمودين يشك, قم بربط طريف املدخل على الدائرة الرسومة •
 .و قم بفرد املظلة و ربط أطرافها بعصي مغروزة على الدائرة الرسومة •
w . منتصف املظلة يفحبيث يكون العمود, قم بوضع العمود يف منتصف الدائرة وأرفع املظلة •
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 . األعلىقم بربط املظلة اىل العمود من •
 م١,٢ – ١قم خبياطة طريف املظلة تاركاً مدخل للمأوى بعرض  •

 
 :روطية باملظلة بدون أعمدةخيمة خم 

 
شكل , حتتاج إىل مظلة و نفس املواد املستخدمة يف النموذج السابق باستثناء العمود الذي يف املنتصف

٦-٥. 

   
 ).ميكن استخدام حبل التعليق اخلاصة باملظلة (قم بربط أعلى املظلة بواسطة حبل  •
 . جبذع الشجرةشجرة مث قم بربطهبل من فوق غصن القم بتمرير احل •
 .م٤– ٣½ دائرة بقطر قم برسم  •
 .يف اجلهة املقابلة ملكان مدخل اخليمة قم بغرز عصا يف حميط الدائرة و قم بتثبيت املظلة هناك •
 .استمر بغرز العصي وربط حبال اخليمة إليها على حميط الدائرة •
ته جبذع الشجرة مث شد اخليمة لألعلى و بعد تثبيت املظلة إىل األرض قم بإرخاء احلبل الذي ربط •

 .أعد ربط احلبل إىل جذع الشجرة مرة اخرى
 
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـمـأوى: الفصل الخامس  
 

 ٦٣ 

  :مأوى لرجل واحد 
 

 .م و مظلة قفز٣ م و اثنان بطول ٤½ من السهل عمله حيتاج إىل شجرة و ثالث أعمدة عمود بطول 
  .٧-٥لعمل هذا املأوى شكل 

 
 .م إىل جذع الشجرة على مستوى وسط اإلنسان٤ ½قم بركز العمود األطول  •
 .قم بوضع العمودين على األرض على جنيب العمود املركوز اىل جذع الشجرة •
 .قم بفرد املظلة املطوية على العمود األطول حبيث تتدىل على جانبيه بنفس احلجم  •
ئد من املظلة  على األرض حبيث يشكل الزا املظلة من حتت العمودين امللقيانقم بإدخال طريف •

 .أرضية للمأوى
و قم بغرز . ام متوسطة يف مدخل املأوى ملنع دحرجة العمودين باجتاه بعضهقم بوضع عصا •

 .عصي صغرية على جانيب العمودين يف داخل املاوى ملنع دحرجة العمودين
 .قم باستخدام أي فائض من قماش املظلة لتغطية مدخل املأوى •
بالتايل ,كما أنه صغري حبيث أنه يسهل تدفئته ,  مانع للرياح ن قماش املظلة جيعل هذا املأوىا •

غري أن استخدام هذا , ن أن ترفع درجة احلرارة الداخليةميك, حبذر,فان مشعة واحدة مشتعلة 
 .املأوى ال يصلح أثناء نزول الثلج النه ال يستحمل وزن الثلج
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 ٦٤ 

  :مأوى األرجوحة باستخدام مظلة القفز 
 قطع مثلثة من املظلة وشجرتني املسافة ٨-٦ملأوى على شكل األرجوحة باستخدام باإلمكان عمل هذا ا

  .٨-٥شكل ,  م تقريبا٤ً½ بينها 

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـمـأوى: الفصل الخامس  
 

 ٦٥ 

غري ,ثالثة وهناك طريقة أخرى أكثر توازن تقوم على ربط قاعدة األرجوحة بشجرتني و رأسها بشجرة 
 .يكون غري متيسرأن إجياد هذا التشكيل الشجري الثالثي قد 

 
 :مأوى مبتكر باستخدام املواد الطبيعية 

غري أن اعداده , و ال حتتاج ألدوات لعمله, باإلمكان عمل مأوى مبتكر من االخشاب املتوفرة يف  الطبيعة
 .وهو يوفر محاية أكثر من غريه ,٩-٥, حيتاج إىل وقت أطول من غريه شكل

 
و ,) الدعامة  االفقية(سم ٢½ م وقطر ٢عمود بطول , م٢ أو عمودين املسافة بينهما حتتاج إىل شجرتني

حبال أو حبال من النبات لربط , )لعمل عوارض( , سم٢½ م و قطر ٣ أعمدة طول الواحد ٥- ٨
 .و بعض األعمدة و الشجريات و احلبال للتقاطع مع العوارض, الدعامة األفقية

 
 :لعمل هذا املأوى

يكن يف املنطقة أشجار إذا مل , م للشجرتني بإرتفاع الوسط او الصدر٢ود الذي طوله أربط العم •
 . قوائم ثنائية أو ثالثية بدالً من الشجرل قم بربطه 

على الدعامة األفقية وأحرص على أن يكون ظهر ) م٣األعمدة بطول (قم بوضع العوارض  •
 .املأوى بإجتاه الريح
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 ٦٦ 

 
 .شكل متقاطع على العوارضقم بالقاء الشجريات و األحبال ب •
 .  من األسفل لألعلى أوراق األشجار ابتداسم بالشجريات و األعشابقم بتغطية اجمل •
 .أفرش أرضية املأوى باألعشاب و أوراق األشجار •
قم بغرز اربعة أعمدة خشبية  , ٩-٥ضافة جدار عاكس للحرارة شكل  املناطق واألجواء الباردة قم بايف
مث قم بتعبئة الفراغ بني االربعة أعمدة بالواح خشبية , األرض لدعم اجلدارب) م١½ بطول الواحد (

قم برص صفني من هذه األعمدة حبيث يكون بينها فراغ ميكن ملئه بالتربة . خضراء فوق بعضها 
حاول أن تصل بني الدعائم . واهلدف منه تقوية اجلدار من ناحية و عمل عازل حراري من ناحية أخرى

و مع قليل من اجلهد .  تساعد على بقاء العوارض اخلشبية اخلضراء و التراب يف مكاهنامن األعلى حىت
وطول يصل بني الدعامة االفقية (سم ٢و ذلك بإحضار عصي بقطر . االضايف ميكن عمل رف للتجفيف

هذا الرف يستخدم , وقم بتثبيتها, وفوق هذه العصي ضع بشكل متقاطع عصي صغرية) و اجلدار العازل
 . الطعام–يف املالبس لتجف

 
  :سرير املستنقع 

سرير املستنقع يستخدم يف السباخ أو املستنقعات أو أي منطقة فيها مياه راكدة أو اذا كانت األرض 
 .و عند اختيار مثل هذا املوقع جيب مراعاة اجلو و الرياح و املواد املتوفرة ) . ١٠-٥شكل (مبلله دائما 

 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אالـمـأوى: الفصل الخامس  
 

 ٦٧ 

  :ل سرير املستنقعلعم
اخليزران يعترب (أو قم بقطع أربعة أعمدة , احبث عن أربعة أشجار جمتمعة على شكل مستطيل •

جيب أن تكون املسافة بينهم مناسبة و . و أغرزها يف األرض جيداً على شكل مستطيل) منوذجي
 .قدرهتم على التحمل جيدة حبيث تتحمل الشخص و معداته

دران اافة العرضية من املستطيل وأيضاً جيب أن يكون العمودان قأقطع عمودين يشكالن املس •
 .على حتمل الوزن

قم بتثبيت هذان العمودان األفقيان بشكل جيد مع الشجرتني أو العمودين املغروزين على أن  •
 .آخذاً يف عني االعتبار حركة املاء واملد و اجلزر,يكون ارتفاعها مناسباً 

الطويلة من املستطيل و قم بتثبيتها إىل األعمدة العرضية و احضر عمودين يشكالن األضالع  •
 .األعمدة املغروزة

قم بتثبيت أعمدة أفقية متقاطعة مع الضلعني الطويلني و غطي سطح السرير بأوراق الشجر و  •
او يف إحدى الزوايا قم بعمل مكان إلشعال النار و ذلك بعمل صفيحة من الطني , العشب 

 .ا لتجفالطمي او الوحل و تركه
 وهي بأن يقوم الشخص ,أخرى باستخدام نفس فكرة املستطيل و باإلمكان عمل طريقة 

بإلقاء أعمدة و شجريات و أغصان يف مساحة املستطيل على االرض بني األربعة أشجار أو 
 .األعمدة حىت تصبح بارتفاع مناسب حيميه من تأثري املاء والرطوبة
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  الطبيعيةاملأوي
 

املسطحات الصخرية , ل الكهوفمث,األماكن الطبيعية واليت يصلح ان تشكل مأوى ي جيب عدم تناس
األشجار الكبرية ذوات , الصخور الكبرية على جانب التالل, اإلخنفاضات الصغرية, جتمعات األحراش,

األغصان السميكة وعلى أية حال عند اختيار مأوى  واألشجار الساقطة ذوات,األغصان املنخفضة 
 :طبيعي 
جماري االهنار الصغرية ,األودية الضيقة ,  بعيداً عن األراضي املنخفضة أمثال جماري املياهقأب •

يل فهي أبرد من املناطق وبالتا, حيث أن املناطق املنخفضة جتمع اهلواء البارد الثقيل أثناء الليل
 .جد فيها كمية أكرب من احلشرات العشبية يو  كما أنه,املرتفعة

 .فاعي أو عقارب أو قراد أو أي من أنواع احلشرات املؤذيةتأكد من عدم وجود أ •
و نبات جوز تأكد من عدم وجود صخور آيلة للسقوط أو أغصان ميتة قد تسقط على املأوى أ •

 . يسقط على املأوىاهلند أو أي شي قد
 
 :كوخ األغصان 

 
ى مهم جداً للبقاء فيعترب وإذا كان بناء املأو, إن دفء و سهولة بناء هذا املأوى جتعله من أفضل األنواع

 .هذا املأوى أفضل اختيار
 ١١-٥لعمل هذا الكوخ شكل 

شكل الدعامة العلوية لثالث عمود طويل يإبداء بعمل قائم ثالثي عبارة عن عمودين قصريين وا •
 .أو ضع هذه الدعامة العلوية فوق قاعدة ثابتة. األساسية للكوخ

وكذلك يكون للماوى , ث يتسع املأوى لشخصقم برص عصى على جانيب الدعامة األفقية حبي •
 . تراكم الرطوبةلجوانب ميالن جيد مينع ول

 ومهمة هذا ,جريات متقاطعة فوق العصي الكبرية أقل مساكة وكذلك شقم بوضع عصي •
 .التشكيل احلفاظ على أوراق األشجار و األغصان الصغرية من السقوط على أرض املأوى

هي عبارة عن سقف ,م ١غصان واألوراق بسماكة تصل إىلن الشجريات واألمقم بوضع طبقة  •
 .املأوى

 .م على أرضية املأوى١/٢قم بوضع أيضاً أغصان و أعشاب و أوراق بسماكة  •
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على مدخل املأوى قم بتجميع كمية من األعشاب و األغصان و الشجريات حبيث تسحبها  •
اير بفعل الرياح ليكن أعلى وحلماية سقف املأوى من التط.للداخل لقفل باب املأوى بعد دخولك
 .طبقة عبارة عن أغصان ثقيلة نوعاً ما

 
 :املأوى الثلجي باستخدام الشجر  

 
فيمكن عمل هذا املأوى شكل , إذا كنت يف منطقة مغطاة بالثلج و يوجد أشجار و عندك أدوات للحفر

 : لعمل املأوى .١٢-٥
 .ىحبث عن شجرة ذات أغصان كثيفة تصلح ألن تكون غطاء للمأوا •
 .قم حبفر الثلج حول جذع الشجرة حىت تصل إىل العمق والقطر الذي حتتاجه أو اىل األرض •
قم برص الثلج على جدار املأوى من الداخل ومن األعلى لزيادة التخفي من األعلى و العزل من  •

 .األسفل
 
 :مأوى الشاطئ املظلل 

 بأستخدام املواد ل التصميم سههو و,ارةمس و الرياح و األمطار و احلرهذا املأوى يقي بإذن اهللا من الش
 : ٥-١٣ لعمل هذا املأوى شكل ,الطبيعية
 .أحضر قطع خشبية الستخدامها للحفر و لعمل دعائم •
 .حدد مكان فوق اعلى مستوى للمياه  •
جعل هذا و ا. أثر بأقل كمية من أشعة الشمس اجلنوب حبيث يت–حفر خندق باجتاه الشمال ا •

 .رتياحقي فيه باني حبيث تستلاملأوى بطول و عرض مناسب
و كلما أرتفعت أكوام الرمال كلما أصبح ,  أضالع من أضالع اخلندق٣كوم الرمال على  •

 .املأوى أكرب
, فوق أكوام الرمال على امتداد عرض اخلندق قم برص األعواد اخلشبية و أي مواد موجودة •

 .ن سقف للخندقلتكو
 .كرب من الرمالقم بتوسعة مدخل اخلندق وذلك بإزالة كمية أ •
 .استخدم أعشاب أو أوراق شجر لعمل أرضية للمأوى •
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 :وي الصحراويةاملآ
 
 

إذا كان لديك عباءه أو . يف املناطق اجلافة جيب مالحظة الوقت واجلهد و املواد املستخدمة لبناء املأوى
ة أو املسطحات مظلة فيمكن استخدامها بالضافة اىل استخدام طبيعة األرض كالصخور أو الكثبان الرملي

 .بني الكثبان الرملية أو الصخور لعمل املأوى
 

 باستخدام النتؤات الصخرية 
ثبت أحد أطراف العباءة أو املظلة أو الشراع على نتؤ صخري باستخدام قطع من الصخور أو حجارة أو 

 .لافرد هذا الغطاء فوق املاوى و قم بتثبيته حبيث يعطي أكرب قدر ممكن من الظ, اي  أوزان 
 
 
 
 

 :في المناطق الرملية 
 .قم بعمل كثيب من الرمل أو استخدم جانب كثيب رملي ليشكل جانب املأوى •
بأعلى الكثيب و ذلك باستخدام أي وزن ..) مظلة,عباءه(ثبت طرف من الغطاء املوجود معك  •

 .حجارة او رمل
 .أفرد الغطاء فوق الكثيب حبيث يعطي أكرب قدر ممكن من الظل •
 

ا كانت كمية املادة املستخدمة كبرية حبيث ميكن تكوين طبقتني من السقف فاألفضل  إذ-:مالحظة 
حيث أن هذا التجويف اهلوائي يعمل على خفض , م١/٢عمل طبقتني علويتني املسافة بينها قرابة 

 .حرارة املأوى بشكل جيد
رة اجلو  م عن درجة حرا٢٢-١١مبقدار ,  ٥-١٤شكل ,تنخفض احلرارة يف املأوى حتت األرض  

و حيث أن . غري أن بناء مثل هذا املأوى حيتاج إىل وقت و جهد اكثر من غريه من املآوي, اخلارجي
فقم بعمل هذا املأوى قبل ارتفاع حرارة , اجلهد يؤدي إىل العرق وبالتايل ممكن أن يؤدي اىل اجلفاف

 .اجلو
 w
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 :لعمل هذا املأوى
 الصخور و عند الضرورة قم حبفر خندق بعمق احبث عن منطقة منخفضة بني الكثبان الرملية أو •

 .و حبيث يكون الطول والعرض يتناسب مع جسم الشخص,  سم٦٠ – ٤٠
 . أضالع من اخلندق٣قم جبمع الرمال اليت تنتج عن حفر اخلندق على  •
 . املاوىل لتسهيل عملية الدخول واخلروج منيف الضلع الرابع قم حبفر كمية أكرب من الرم •
 .دق مبا لديك من موادقم بتغطية اخلن •
 ...رمل, حجارة , ثبت املواد املكونة السقف اخلندق مبا لديك من امكانيات صخور  •

حيث ان هذا التجويف ,  سم٤٥ – ٣٠وان امكن قم بعمل طبقة اخرى فوق الطبة االوىل مبسافة 
 . درجة مئوية عن درجة حرارة اجلو اخلارجي٢٢-١١اهلوائي ينقص درجة حرارة اخلندق 
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 :مأوى الصحراء املفتوح  
 

ولكن ال بد من . و مجيع اجلهات األربعة مفتوحة للتيارات اهلوائية,وهذا املأوى فوق سطح األرض 
علماً بأن اللون األبيض هو . ي للحصول على أفضل النتائجوجود طبقتني علويتني بينهما جتويف هوائ

 .١٥-٥تكون غامقة اللون شكلف الداخلية اما الطبقة,أفضل األلوان العاكسة للحرارة 
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 الفصل السادس
 

 احلصول على املاء
 

.  عيش لفترة طويلة بدون املاءوال يستطيع اإلنسان ال,  من أهم متطلبات املقاتل يف الظروف الصعبةاملاء 
 وحىت يف املناطق الباردة حيتاج ,ة كبرية من املاء عن طريق التعرقيف املناطق احلارة  يفقد اإلنسان كميو

أكثر من ثالث أرباع  علما بان , لتر من املاء على األقل يومياً للمحافظة على الفعالية٢اإلنسان إىل 
 .هاد لحرارة و الربودة و الضغوط واالجم السوائل نتيجة لويفقد اجلس. اجلسم مكون من السوائل

وللعمل بكفاءة جيب تعويض ما يفقد اجلسم من سوائل ولذلك فإن من أول و أهم األهداف تأمني كمية 
 .كافية من املاء

 

 :مصادر المياه
 املياه يوضح أماكن حمتملة لوجود١-٦ جدول, يوجد يف مجيع البيئات كميات من املياه بنسب متفاوته

 .كما أنه يوضح كيف ميكن جعل املياه صاحلة للشرب. يف بيئات خمتلفة
 مالحظات املاء كيفية احلصول على مصادر املياه البيئة

أكل ,ال تأكل الثلج واجلليد  باإلذابة و التصفية الثلج واجلليداملناطق الباردة
الثلج واجلليد خيفض درجة 

احلرارة و يسبب جفاف أكثر 
اء الثلج و اجلليد نسبة نق,

. يساوي نقاء املاء الذي كوهنما
جليد البحار رمادي اللون أو 

وعادة يكون ماحل ,غري صايف 
. فال يستخدم بدون إزالة امللح

أما ذو اللون الصايف واملائل إىل 
 .الزرقة فإنه قليل امللح
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 مالحظات املاء كيفية احلصول على مصادر املياه البيئة
ن  ال تشرب مياه البحر بدو استخدام مواد إزالة امللح ماء البحر  يف البحر 

 .إزالة امللح
مجع ماء األمطار بأي ا ماء األمطار 

 .وسيلة ممكنة
إذا جتمع امللح يف االوعية 

أغسله , املستخدمة جلمع املاء
لقليل من امللح بعد ا, مباء البحر

 .رالغسل ال يض
 نفس مالحظات املناطق الباردة  جليد البحر 
احفر حفرة عميقة حبيث  األرض الشاطئعلى

. يف أسفلها  املياهتجمعت
حضر بعض ا

م الصخوراحملماة وق
مجع ا, بالقاءها يف املاء

ار املتكون بواسطة البخ
عصرها قطعة قماش مث ا

 .للحصول على املاء

 لك  إذا توفرذ,اخرىطريقة 
شعل وعاء قم مبلئه مباء البحر و ا

النار حتته مث امجع البخار 
 .للحصول على املاء

 األرض الصحراء
طق يف الوديان و املنا •

 .املنخفضة
يف أسفل ضفاف األهنار  •

 .اجلافة
يف أسفل اجلدران  •

 .الصخرية
خنفاض بعد أول يف أول ا •

كثيب يتكون عند حبريات 
 .الصحراء اجلافة

يف أي مكان جتد طبقة  •
 .رملية رطبة

أحفر حفرة عميقة تكفي 
 .للسماح باملياه بالتجمع

 

أي ,  يف سلسلة الكثبان الرملية
وجود للماء يكون حتت أرضية 

 .على اطراف الكثبان, الوادي
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 مالحظات املاء كيفية احلصول على مصادر املياه البيئة
يف أي مكان جتد فيها  •

 .نبات
 نبات الصبار 

 
قم بقص قمة الصبار مث 

 .اعصر اللب 
مالحظة ال تأكل لب 

ولكن قم مبص ,النبتة 
 . السائل من اللب فقط

القص خالل نبات الصبار شاق 
حيث جيب جتاوز ,و يأخذ وقت 

الشوك القوي الكبري مث القطع 
 .شرة السميكةمن خالل الق

مياه األمطار قد تتجمع يف   .االخنفاضات واحلفر يف الصخور 
 احواض أو تتسرب داخل

الشقوق أو تتجمع يف احلفر 
 .الصخرية

قم بإدخال أنبوب مرن يف  الشقوق الصخرية  
و .الشق و قم بشفط املاء 

إذا كان الشق كبري ميكن 
إخراج املاء باستخدام اي 

 .وعاء

 

قم بإدخال أنبوب مرن يف  اميةالصخور املس 
.الشقوق و قم بشفط املاء

 

 تكثيف البخار
  على املعادن

استخدم قطعة قماش المتصاص املاء 
مث أعصر القماش للحصول .املتجمع
 .على املاء

جات احلرارة بني الفروق يف در 
ؤدي إىل تكثيف الليل و النهار ت

 ,البخار على األسطح املعدنية
ات اليت ما يلي بعض العالم

 تعني على إجياد املاء يف البيئات
 . الصحراوية

مجيع آثار السري تؤدي إىل املياه 
حاول متابعة آثار احلركة و ف

إخراج , آثار املخيمات,السري w
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 مالحظات املاء كيفية احلصول على مصادر املياه البيئة
االرض املدعوسة قد , الطيور

املمرات و بالتايل تدل على 
ب الطيور اسرا,مناطق املياه 

و بعض , حتلق فوق أماكن املياه 
ور تذهب ملناطق املياه أنوع الطي

يف أوقات حمددة مثل الشروق أو 
ويكون طرياهنا سريع .الغروب

آثار ,وقرب سطح االرض 
الطيور و أصواهتا يف املساء و 
 .الصباح قد تدل على املاء

 ١ـ٦
 

اء جيب  التنبه  للوسائل اليت ميكن أن يستفاد منها للحصول على امل, إذا مل يتوفر مصدر جيد لتأمني املياه
 .يف البيئة

  
 .٢-٦ ء  بشرب السوائل املوجودة يف جدولال تقم بتعويض نقص املا

 
 التعليق السائل

 .تسبب اجلفاف و عدم القدرة على التفكري السليم املواد الكحولية
 %. ٢نسبة ملوحته ,حيتوي مواد فاسدة  البول
كما أنه قد ,مهو بالتايل حيتاج إىل سوائل أكثر هلض,او يعترب غذاء,ماحل  الدم

 .يؤدي اىل انتقال األمراض 
للتخلص من العذب حيتاج اجلسم اىل لترين من املاء ,% ٤نسبة ملوحته  ماء البحر

 .آثار شرب لتر واحد من ماء البحر املاحل 
 ٢ـ٦

 

 حتذير
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 :الندى الثقيل 

مش خالل شة أو خصل من العشب على قدميك و اربط بعض قطع االقما, قد يكون مصدر للمياه
وأعد العملية لتجميع , لعشبمث أعصر املياه املتجمعة على ا, عشاب املبللة بالندى قبل شروق الشمساأل
 . أهايل أستراليا البدائيني يقومون جبمع لتر من املاء كل ساعة تقريباً باستخدام هذه الطريقة ,املاء
 
 :الشقوق والفتحات يف الصخور واالشجار 

اشفط املاء من , ة فتحات يف الشجر يدل على وجود املاء يف تلك الفتحأحياناً دخول النمل أو النحل إىل
 .اً غمس قطعة من القماش يف الفتحة المتصاص املاء مث عصرهاوباإلمكان أيض,تلك الفتحة أو اغرفه 

 و ميكن احلصول عليه بالطرق,شجار و يف ملتقى اغصان  اال,يتجمع املاء أحياناً يف الشقوق الصخرية 
 إخراج الطيور على الصخر قرب الشقوق قد يدل على وجود مياه يف ,ابقاً يف املناطق القاحلةذكورة سامل

 .هذه الشقوق أو بقرهبا
 
 عيدان اخليزران السميكة 

 قضيب اخليزران وللحصول على املاء أثن, ويكون املاء صافيا وليس له رائحة,  تعترب مصدر ممتاز للمياه
فترتل قطرات املياه منه حبرية , ٣-٦شكل  ,  قص طرف القضيب األعلىو أربطه مثنياً مث, باجتاه األرض
 .كما أن اخليزران القدمي و املتشقق قد حيتوى على املاء, أثناء الليل
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 هـربـل شـبـاء قـمـة الـيـقـنـتـم بـق

 
 :)نبات(أشجاراملوز او موز اجلنة  

مث قم بتجويف اجلذع ,  فوق سطح االرضم تقريباً من اجلذع½ ى  أقطع  جذع شجرة املوز حبيث يبق
مباشرة عن سوف تتجمع املياه يف ذلك التجويف , ) السلطانية–الزبدية (حبيث يصبح شكله مثل الطاسة 

 الثالث كميات األوىل املتجمعة تكون مرة الطعم و لكن بعد ذلك تصبح سائغة شكل ,طريق اجلذور
 . أحرص على تغطيتها حلفظها من احلشرات, أيام تقريبا٤ًتأمني املاء ملدة بهذه الشجرة ستقوم .٤-٦

 حتذير
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 :)أحبال نباتية/ الكرمة ( النباتات املتسلقة  

 قرب مث أقطع هذه النبتة يف النبتة بأعلى مكان تصل إليه ) قطع صغري( أعمل ثلمة,  مصدر آخر للمياه
 .٥-٦ملتقاطر منها بوعاء أو اشربه مباشرة شكل و قم جبمع املاء ا ,االرض
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 :سائل جوز اهلند 

اما إذا كانت الثمار ناضجة فإن السائل حيتوي على مادة مسببة , كن شربهالسائل الذي مل ينضج مي
 .باعتدالمنه شرب   يبالتايل, لإلسهال

 
هذه ,  ضخمة تقوم أغصاهنا بوقاية و دعم نباتات هوائيةيوجد أشجار) ةاألمريكي( يف املناطق االستوائية 

امجع املاء بواسطة قطعة قماش ,النباتات حتتوي على كميات كبرية من املاء بني أوراقها الكثيفة و املتداخلة
 . عصرها للتخلص من احلشرات و الشوائبمث ا

قوم بقطع جزء من هذه النبتة وذلك بأن ت, باإلمكان احلصول على املاء من النباتات ذوات اللب الرطب
 .مجع املاء يف وعاءامث أعصر اللب و 

 
 .و بعد تقطيع اجلذر إىل قطع صغرية و هرسه أو عصره امجع املاء,  اخرج اجلذور

 
قم بقطع أو ثلم .ومثال ذلك اعواد اخليزران حتتوي ماءاً ,  حتتوي على املاءيقان و اجلذوراألوراق و الس

 ).عند املفاصل أو التشعبات(قائه بغريه و قم جبمع املاء اجلذع أو الساق عند الت
 w
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 -:ياهامل قد تؤمناألشجار التالية 
 

اسحب سعفة سفلية لألسفل , السروطان و النبز, السكر, جوز اهلند, خنيل البوري : النخيل •
 . ميكن مجعهءمن مكان نزع السعفة من اجلذع خيرج ما, حىت ترتعها

يوجد هبا مثل الوعاء يف قاعدة األوراق و يتجمع , يف مدغشقر شجرة موجودة : شجرة املسافر •
 .هبا املاء

 الورقة التقاء(ن املاء من قاعدة األوراق ممكن تؤم ,موجودة يف غرب أفريقيا : الشجرة املظلة •
 .و اجلذور ) مع الغصن

به لشكل جتمع املاء يف جذعها املشا,شجرة يف مشال استراليا يف املناطق الرملية : شجرة باوباب •
كثرياً ما جتد مياه صافية طازجة يف هذه األشجار حىت بعد , القارورة و ذلك يف املواسم الرطبة

 .أسابيع من اجلو اجلاف
 
 
 

  
 ساعة حيث اهنا تبدأ  ٢٤ال ختزن املياه اليت حتصل عليها من املصادر النباتية ألكثر من 

 .بالتايل تصبح خطرية عند شرهبا بالتعفن و
 
 
 

 حتذير
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  أدوات التقطري بتركي
 

اء من  يقوم عمل هذه املقطرات على استجالب امل,باإلمكان استخدام املقطرات يف مجيع أحناء العامل
حتتاج إىل , مع املاء حتتاج إىل بعض األدوات ووقت ليتج ولعمل املقطر,رطوبة األرض ورطوبة النبات

 . لتر من املاء١ -½  ساعة جلمع ٢٤
 
 :مقطر فوق سطح االرض 
ورقية على املنحدر نباتات ,كيس بالستيكي شفاف, تاج إىل احندار تسقط عليه اشعة الشمس لوضع حت

 .٦-٦شكل, صغرية وحصاة, ان امكن
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 لعمل املقطر  
 . الكيس باهلواءامأل •
دي وتأكد من عدم وجود أعواد أو أشواك قد تؤ,  نصف إىل ثالث أرباع الكيس بالنباتاتامأل •

 .إىل ثقب الكيس 
 

  
 .رز سوائل سامةفـالنباتات السامة ت,ال تستخدم نباتات سامة 

 
 . صغرية بداخل الكيسضع حصاة •
, للحفاظ على اكرب كمية من اهلواء بداخله, الكيس اقفل الكيس اقرب شيء ممكن من فتحة •

يس  الكيس حبيث ال تضطر لفتح الكإذا كان لديك انبوب أو ماصة اربطها مع فتحة
 األنبوب اخلارجية حىت ال يتسرب اهلواء من تحةمع  مالحظة قفل ف,للحصول على املاء 

 .داخل الكيس
 أحرص علىان تكون فتحة, سطوع الشمسضع الكيس و فتحته باجتاه األحندار اثناء  •

 .حيث ان املاء يتجمع يف ادىن جزء, الكيس أعلى من ادىن جزء من الكيس
جمع ارخ للحصول على املاء املت,  الصغرية يف قاع الكيسةضع الكيس حبيث تستقر احلصا •

نتظر أعد ربط فتحة الكيس مث ا, الرباط عند فم الكيس و افرغ  املاء املتجمع حول احلصاة
بعد استخالص املاء من جمموعة النباتات استخدم جمموعة . حىت يتكون املاء مرة أخرى

 .أخرى للحصول على أكرب كمية من املاء
 

  : مستوى سطح األرضمقطر حتت 
ة و حصا, انبوب للشرب, قطعة بالستيكية شفافة, ع املاءوعاء جلم, حتتاج لعمل هذا املقطراىل أداة حفر

او اهنا ,يث تتوقع اهنا مكان لتجمع مياه األمطارحب احبث عن بقعة من االرض ,)  ٧-٦شكل(صغرية 
ن تكون معرضة ألشعة الشمس معظم وجيب أ,التربة يف هذه األمكنة يسهل حفرها , جمرى مياه جاف

 .النهار

 حتذير
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 :لعمل المقطر 
 .سم على شكل طاسة٦٠م و عمق ١قم حبفر حفرة يف األرض بقطر  •
ذي ستقوم باستخدامه جلمع املاء يف قاع احلفرة الكبرية  قم حبفر حفرة أخرى تتسع للوعاء ال •

 .ذن اهللابا
 . ذلك بعمل عقدة غري مشدودة يف طرف األنبوبثبت األنبوب يف قاع الوعاء و •
 .ضع الوعاء يف حفرته بشكل رأسي •
 .مدد أنبوب الشرب خارج طرف احلفرة •
 .أفرد القطعة البالستيكية فوق احلفرة و ثبت أطرافها باستخدام تربة أو رمل •
 .حصاة فوق منتصف القطعة البالستيكيةضع  •
حبيث , سم تقريبا من قاع احلفرة ٤٠ح عمقها خفض القطعة البالستيكية يف احلفرة حبيث يصبا •

ن تكون حرص على او ا, عن خمروط مقلوب و احلصاة يف قمتهيصبح شكل القطعة عبارة 
حرص عل أن ال يالمس الغطاء البالستيكي جوانب احلفرة و ا, احلصاة فوق الوعاء مباشرة 

 حميط يدة من التربة علىضع كمية ج,  اص الرطوبة اجملتمعة عليهتصستقوم بامحيث أن التربة 
 . للتأكد من عدم حركة أو انزالق البالستيك أو فقدان الرطوبة,القطعة البالستيكية

 .عند عدم استخدام األنبوب قم بغلقه حىت ال تتسرب الرطوبة عن طريقه •
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  و الستخدام النباتات باالمكان,ألنبوب دون احلاجة لتحريك املقطرباإلمكان الشرب مباشرة عن طريق ا
 . كما سبق االستمرارتوسيع احلفرة و وضع نباتات على جدران احلفرة من الداخل مث

 
  : للحصول على املاء العذب من املاء املاحل او املاء غري النقياستخدام نفس املقطر

 
 

و قم بسكب , سم٨سم و قطر ٢٥سم من طرف املقطر السابق أحفر حوض صغري بعمق ٢٥على بعد 
لك احلوض مع احلرص علىعدم سكب املياه امللوثة أو املاحلة حول احلفرة الرئيسية أو أن املياه املاحلة يف ذ

والذي حيصل أن احلوض يسحب املاء بينما يقوم التراب و الرمل بتنقيته . يالمس املاء البالستيك املفرود
 ٨ـ٦ش. من الشوائب و األمالح مث يقوم املقطر بتكثيفه وتقطريه

 
 .داً بفضل اهللا خاصة إذا كانت مشكلة املياه امللوحةوهذه العملية ناجحة ج

 . أماكن تقطري٣وللكفاية الشخصية من ماء الشرب حتتاج لعمل 
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 املياه) تطهري(تعقيم 
 

غري أنه , مياه األمطار اليت يتم مجعها يف أوعية نظيفة مباشرةً اومن النباتات عادة تكون صاحلةللشرب
خاصة إذا كانت , قيم املياه إذا كانت من البحريات أو الربك او املستنقعات و الينابيع أو اجلداولجيب تع

و عند اإلمكانية جيب حماولة تعقيم املياه اليت . املياه قريبة من تواجد السكان أو يف املناطق االستوائية
 .و بواسطة الغليحتصل عليها من النباتات أو األرض و ذلك باستخدام اليود أو الكلور أ

 
 :تعقيم املياه يتم 

 .املياه) تطهري(باستخدام حبوب تعقيم  •
إذا . إىل زمزمية مآلنة باملاء الصايف% ٢من صبغة اليود تركيز ) قطرات(بإضافة مخس نقط  •

مالحظة جيب أن ) . (قطرات(استخدم عشرة نقاط ) غري صافة(كانت املياه باردة أو معكرة 
 ).اخللط قبل شربهساعة بعد ½ يبقى املاء 

م ارتفاع فوق مستوى ٣٠٠و لكل , غلي املاء ملدة دقيقة إذا كنت على مستوى سطح البحرا •
غلي املاء ملدة عشرة دقائق بغض النظر عن أو ا,  دقيقة من الزمن ملدة الغليسطح البحر اضف
 .مستوى سطح البحر

 
 :ملرض ومن ذلكوبشرب املاء الغري صاحل لالستخدام البشري قد يصاب اإلنسان با

إسهال شديد لفترة طويلة و خروج دم مع الرباز و ارتفاع درجة احلرارة و ضعف : الدسنتاريا  
 .عام

 .قد يتعرض هلا اإلنسان بغض النظر عن اللقاح أو التطعيم : الكولريا و التيفوئيد 
ذا شرهبا اإلنسان توجد يف املياه الراكدة امللوثة و خاصة يف املناطق االستوائية وإ : طفيليات الدم 

 .فإهنا جتد طريقها اىل اجلهاز الدوري و تعيش فيه و تسبب املرض
فإهنا تتمسك بتجويف الفم أو األنف ومتتص الدم عن طريق غرز , إذا ابتلع اإلنسان العلقة : العلق 

 .مث تتنقل تاركه ورائها جروح معرضة للعدوى و االلتهاب, ماصاهتا يف مكان االلتصاق
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 : فية املياهأدوات تص 
 

 .إذا وجدت مياه طينية وراكدة و رائحتها عفنة فباإلمكان حبول اهللا تصفيتها وتنقيتها
 . ساعة١٢إما بتركها يف وعاء بدون حركة ملدة  •
 .بسكبها خالل نظام تصفية او  •
 
و لكن جيب تعقيمه وتطهريه قبل ,  هذه األنظمة و الطرق تصفي املاء و يصبح اكثر نقائاً:مالحظة 

 .بهشر
لعمل نظام تصفية للماء ضع عدة سنتمترات أو عدة طبقات من مواد التصفية مثل الرمل أو احلجارة 

 .م النبايت أو قماش وذلك يف داخل أعواد اخليزران أو قطعة شجرية جموفةحالصغرية املكسرة أو الف
حة قم بإضافة و للتخلص من الرائ. ٩-٦ كما هو يف شكل  نظام تصفيةكن عملو باستخدام القماش مي

 . دقيقة قبل شربه٤٥و أتركه يف املاء ملدة ) ناتج النار(فحم نبايت 
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 الفصل السابع
 

 إشعال النار
 
 

حيث أن النار ختدم , يف الظروف الصعبة قد تكون القدرة على إشعال النار تعين الكثري بالنسبة للمقاتل
و يعطي الطعام ,  ختزين الطعامبالتايلطهي وتسخني وو , والراحة ,ن الدفءالكثري من األغراض فهي تؤم

 و تستخدم النار لتعقيم و ,صرف سعرات حرارية النتاج احلرارةاحلار اجلسم كمية من احلرارة حبيث ال ي
أن كما . تطهري املاء و تعقيم األربطة الطبية و لإلشارة لإلنقاذ و توفر محاية من احليوانات بإذن اهللا

 .لوجودها تأثريات نفسية إجيابية
ولكن قد تسبب النار املشاكل حيث أن العدو قد .و قد تستخدم النار لصنع بعض األدوات و األسلحة 

وقد حترق , و قد تؤدي إىل إشعال حرائق كبرية يف الغابات, يرى الضوء أو الدخان الناتج عنها
 .سيد الكربونوالتسمم بأول أك,و تؤدي لإلصابة باحلروق ,املعدات

 . جيب قياس االحتياج للنار مقابل االحتياج لعدم معرفة مكانك من قبل العدو:مالحظة 
 

 مبادئ أساسية يف التعامل مع النار
 

ولكن عند تعريض احلرارة , الوقود يف غري احلالة الغازية ال يشتعل مباشرة , بعض األساسيات املهمة 
 .ضافة لألكسجني يف اهلواء هو الذي يشتعلللوقود ينتج عن ذلك غاز هذا الغاز باإل

و هذا املثلث يتكون من اهلواء و ,ان فهم فكرة مثلث النار يؤدي اىل  أفضل الطرق يف التعامل مع النار 
 أمور ال بد أن تكون بنسبة حمددة ةوهذه الثالث.  أجزاء تنطفئ النارةإذا أزيل أحد الثالث. احلرارة و الوقود

 . جيد و ملعرفة هذه الطريقة ال بد من املمارسةليتم االشتعال بشكل
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 ختيار املكان و اإلعدادإ
 

 :ال بد من اختيار مكان إشعال النار و الترتيبات اليت تسبق إشعاهلا و جيب االعتناء مبا يلي 
 

 .الذي تعمل به) طبيعة األرض و اجلو(املنطقة  
 .األدوات و املواد املتوفرة 
 .الوقت املتاح لك 
 .ملاذا حتتاج النار : االحتياج 
 .املسافة بينك و بني العدو: األمن  

 
 احبث عن منطقة جافة 

 .حممية من الرياح 
 .موجودة يف مكان مناسب بالنسبة للمأوى 
 .تركيز احلرارة باالجتاه الذي تريده 
يأيت أنواع املواد (هل يوجد كمية كافية من الوقود اخلشب أو غرية  

 ).اليت ميكن استخدامها
 

  الشجريات أو األعشاب و أكشط نظف املنطقة من, ت يف منطقة فيها أشجار أو أخشاب كثريةإذا كن
 على األقل حىت تكون هناك فرصة  متر١نظف منطقة بقطر , طبقة التربة السطحية من املنطقة اليت أخترهتا

 .ضئيلة النتشار النار ملا حوهلا
  هذا اجلدار ,لصخور أو األخشاب الكبرية يسمح قم بعمل جدار عاكس للحرارة من اإذا كان الوقت

ر و يقلل من تاثري  الشر منكما أنه يقلل ,١-٧يساعد يف توجيه حرارة النار إىل اجلهة اليت ترغبها شكل 
 . غري أنه ال بد من كمية مناسبة من الرياح لتستمر النار باإلشعال, على النارالرياح 
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 ٩١ 

 
 

  
 ).سخنت(ميت ـور مبللة أو مسامية حيث أهنا قد تنفجر إذا حال تستخدم صخ

 
ن اخنفاض ال, يف بعض االحيان يكون من املناسب أن يكون مكان إشعال النار حتت مستوى األرض

 .املكان خيفي النار عن املراقبة كما أنه يصلح لطبخ الطعام
 
 

 حتذير
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 ٩٢ 

 
  .٢-٧ما يسمى بـ حفرة نار الداكوتا شكل لعمل مكان إشعال نار حتت األرض أو 

 
 .قم بعمل حفرة يف األرض •
 .مع اإلعتناء باجتاه الريح,أحفر حفرة أخرى متصلة باحلفرة األساسية تعمل كقناة للتهوية  •
 .أشعل النار كما هو موضح بالشكل •

-٧راء شكل إذا كان املقاتل يف منطقة ثلجية فباإلمكان استخدام أرضية مكونة من أغصان خشبية خض
٣. 

علما بانه . مث اشعل النار فوقها, قم برص األخشاب لتكوين طبقتني أو أكثر متقاطعة فوق بعضها
 .باإلمكان كسر كمية كبرية و أغصان ذات قطر كبري بسهولة يف درجات احلرارة املنخفضة
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 ٩٣ 

 
 
 :اختيار وقود النار 

 
 .٤-٧إلشعال النار جدول حتتاج إىل ثالث أنواع من املواد 

 مادة سريعة االشتعال 
 مادة قابلة لالشتعال 
 وقود 

 
 :املادة سريعة االشتعال 

 وهذه املادة ال بد أن تكون ,شرارة مثال,حلرارة لتشتعل هي مادة جافة و حتتاج إىل كمية بسيطة من ا
 .اً جافة جد

مشحونة اي جمهزة (,عترب أساسياًإذا كان لديك أداة تنتج شرار فقط فإن وجود قطعة قماش مشحونة ي
للحصول على القطعة املشحونة قم بتسخني قطعة قطن إىل , حيث أهنا متسك الشرارة بسرعة, )لالشتعال

 بعد أن تصبح سوداء توضع يف وعاء عازل للهواء حىت تبقي , تصبح سوداء و لكن بدون أن حتترقأن
 .محلها مع املقاتل ضمن معداتهال بد من جتهيز هذه القطعة قبل اإلحتياج هلا و.جافة

 
 :املادة القابلة لإلشتعال 

 النار وهذه املادة ترفع من درجة حرارة النار حبيث تصبح,جيب أن تكون جافة و ذلك لسرعة اإلحتراق 
 .قادرة على إشعال الوقود
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 :الوقود 
 .تشتعل ببطء و باستمرارية,عال تمادة أقل قابلية لإلش

 
 :نارطرق وضع املواد اإلشعال ال 

 .و حبسب الظروف تتم اختيار طريقة شكل النار,هناك عدة طرق لشكل النار وكل طريقة هلا إجيابياهتا 
 
 :الشكل املخروطي  

ومن , و لعمل هذا الشكل قم برص املواد سريعة اإلشتعال واملواد القابلة لإلشتعال على شكل خمروط
نتصف الداخلي وأثناء االشتعال تتساقط الطبقة مث قم بإشعال امل,) الوقود (الطبقة اخلارجية اي فوقها 

 مبللة ) الوقود(وهذه الطريقة تصلح إذا كانت الطبقة اخلارجية ,اخلارجية بالتدريج إىل الداخل 
 .٥-٧شكل 

 
 :الشكل اإلرتكازي 

 درجة و حبيث يكون رأس العصا باجتاه الريح ٣٠ويتم بأن تغرز عصا خضراء يف األرض بزاوية مقدارها 
قم بوضح مادة سريعة االشتعال اسفل هذه العصا عند التقاءها باألرض مث قم برص مواد ,  ٥-٧شكل 

 . أضف كميات من املواد لإلشتعال حبسب احلاجة,عال على جانيب العصا األساسيةتقابلة لإلش
 
 : اجملاري اهلوائية املتقاطعة 

  سم تقريباً وعمق ٣٠ل أحفر جمريني متقاطعني يف األرض بطو ,٥-٧و لعمل هذه الطريقة شكل
 هرماً من املواد القابلة من املادة سريعة االشتعال مث ابنسم  تقريباً مث يف املنتصف ضع كمية ٧½ 

و فائدة اجملاري إهنا تسمح للهواء باجلريان من األسفل وبالتايل ,لالشتعال فوق املادة سريعة االشتعال 
 .استمرار االشتعال

 
 :الشكل اهلرمي 

 قم بوضع عمودين على األرض مث قم برص جمموعة من األغصان متقاطعة ٥-٧شكل شكل لعمل هذا ال
 طبقات حبيث تكون كل ٦-٥وكرر العملية ليصبح عندك جمموعة ,مع العمودين لتشكل الطبقة الثانية 

wقم بإشعال البداية من . هان متعامدة معو حبيث تكو,طبقة أصغر من اليت دوهنا من ناحية حجم األغصان 
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فهي نار تبدأ من األعلى لألسفل وال حتتاج للمتابعة أثناء , وكل طبقة تنقل النار لليت أسفل منها,علىاأل
وتوجد هناك عدة طرق أخرى غري ما ذكر و هي أيضاً فعالة غري أن الوضع و طبيعة املواد املتوفرة . النوم

 .حتدد الطريقة املستخدمة
 

 
 
 

 وقود قابلة لالشتعال الشتعالمادة سريعة ا
 األغصان واألخشاب اجلافة وامليتة أغصان صغرية )شجر القضبان(حلاء شجر البتوال 

قطع حلاء داخلية من شجر األرز شجر 
 الكستناء و شجر األمي األمحر

 لب األشجار امليتة قطع صغرية من اخلشب

 اخلشب األخضر إذا كان قطعاً صغرية ألواح كرتونية 
قطع خشبية صغرية مأخوذ من داخل  رة اخلشب الناعمةنشا

 القطع الكبرية
 على شكل أكوام, العشب اجلاف
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 وقود قابلة لالشتعال الشتعالمادة سريعة ا
العشب اجلاف أو نبات السرخل 
اجلاف أو الطحالب أو الفطريات 

 اجلافة 

ين و رتأخشاب مغمورة مبواد مثل الب
 الزيت و الشمع

 روث احليوانات اجلاف

 شحوم احليوانات  )التني(القشر 
 الفحم أو الزيت احلجري   املنشارغبار

    اخلضراء امليتة اتأشواك النبات
   األجزاء امليتة و املتعفنة من النبات
العقد اخلشبية يف األشجار دائمة 

 اخلضرة
  

   ريش الطيور الناعم
   قشر احلبوب

   الياف اخلضروات اجملففة
   سعف النخل اجلاف امليت
   اخليحلاء اعواد اخليزران الد

حلاء اخليزران , البارود,القطن الكتان 
 .اخلارجي

  

 ٤ـ٧ش 
 

 كيف تشعل النار  
 

 وضع كمية ,نار حبيث ال تكون الرياح باجتاهكدائماً ضع يف عني االعتبار اجتاه الرياح قبل ان تشعل ال
 .عال والوقود بالقدر الذي حتتاجهتمن املواد سريعة االشتعال واملواد القابلة لإلش

 
 مصادر و تنقسم,عال تشرارة البداية أو شعلة البداية تعطي احلرارة الالزمة إلشعال املواد سريعة اإلش 

 : إىل قسمني مواد بدائية ومواد حديثةشرارة البداية
 w
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 :مواد اإلشعال احلديثة
  
 اعواد الكربيت 

وكذلك قطعة اإلشعال ,ء  املااصل إليها من األنواع املضادة  للماء و احفظها يف مكان ال يتأكد من أهن
 .اليت مع االعواد

 
 العدسة  

وميكن احلصول على العدسة من النواظري أو الكامريات أو ,تستخدم هذه الطريقة يف األيام املشمسة 
حبيث تركز االشعاع على املادة سريعة االشتعال يف , قم بوضع العدسة بشكل زاوية.العدسات املكربة

أخراج دخان و هبدوء قم بالنفخ أو حتريك اهلواء على املادة حىت تشتعل مث نقطة واحدة حىت تبدأ املادة ب
 .٦ـ٧ش .استخدمها

 
 الكربيت املعدين 

ضع طرف . قم بوضع ورقة شجر جافة  حتت املادة سريعة االشتعال حبيث يظهر طرف الورقة اجلافة
د قم بشحذ السكني على و أثناء مسك الكربيت املعدين بي. الكربيت املعدين على طرف الورقة اجلافة

مث أستمر بنفس الطريقة ,الكربيت املعدين فينتج شرار يصيب املادة سريعة االشتعال حىت تبدأ بالتدخني 
 .كما هو مع العدسة احملدبة اىل ان تشتعل النار
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 البطاريات  
ية قم بربط سلك يف كل قطب من و حبسب نوع البطار, استخدم البطارية للحصول على شعلة  البداية

ا من البالستيك فإهنما ينتجا شرارت تؤدي إىل م السلكني بعد تعريتهية فإذا تالمس طرفاقطيب البطار
 .إشعال املواد سريعة االشتعال

 
 البارود  

عليك و  ,وللحصول على البارود,البارود املوجود يف الذخرية ممكن ان يستخدم كمادة سريعة االشتعال 
و إذا وجهت إليه شرارة إشعال , بواسطة سكني مث أسكب البارود) العربود(أن تزيل رأس الطلقة حبذر 

 .فإنه يشتعل بسرعة وجيب احلذر الشديد جداً أثناء نزع رأس الطلقة من الطلقة
 
 

 :مواد االشتعال القدمية 
  
 حجر الصوان و املعدن  

قم بضرب حافة حجر الصوان بأي أداة , باشرأفضل الطرق البدائية املوجودة وذلك إلنتاج شرار مهي 
 منبدالً  و, ال ينتج شرار بشكل جيد) لس ستيل ستان(حيث أن املعدن املصقول ,) كربونية(معدنية 

ن  و حتتاج ألن يكو,لى حافة أي قطعة صخرية صلبة حادةعاملعدن ضرب  فانه ميكن استخدام الصوان 
تعل املادة سريعة االشتعال فإن الشرارة الناجتة تتحول إىل  وعندما تش,مفصل املعصم مرختي أثناء الضرب

 .هبـل
 
 أخدود النار اخلشيب  

مع قاعدة خشبية ) صلبة(اسية و ذلك حبك عصا ق ,٧-٧شعال عن طريق اإلحتكاك شكل يقة اهي طر
لشق بدأ و حبركه أمامية خلفية بعمل أخدود يف مكان ا قم بعمل شق طويل يف القاعدة مث ا و بداية,لينة

 .بواسطة طرف العصا الصلبة الغري مدبب
 دود و مع استمرار الضغط يشتعل هذابسبب عمل األخدود و الضغط يسقط فتات صغري من األخ

 .الفتات الصغري املتساقط
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 القوس و املثقب  

 :احضرة  لعمل هذه الطريقو,  إصرار و استمرارية و بعض اجلهدطريقة سهلة و حتتاج إىل
 أو قطعة خشبية صلبة أو قطعة عظم هبا إحنناء  عة يسهل مسكها باليد قد تكون حصاةقط:مقبض  •

 .ستخدم إلبقاء املثقب يف مكانة و الضغط عليه لألسفلو ي,داخلي يف جهة 
سم دائرية من األعلى و غري ٢سم و قطر ٢٥عبارة عن عصى خشبية صلبة جافة بطول : املثقب  •

 .و ذلك لتعمل احتكاك أكربمدببة من األسفل 
سم و مسك ١٠بقطر من خشب لني جاف واحلجم املقترح ,لك اختيار احلجم : اللوح الناري •

مث من خلف احلفرة  . سم٢عن احلافة مسافة عمل حفرة سطحية يف هذا اللوح تبعد ا.  سم٢½ 
 ٨-٧شكل . متتد من الطرف إىل احلفرة األوىل )^( قطع قطعة على شكلا

 سم تقريباً و أي نوع من احلبال يؤدي ٢½ ارة عن عصى خضراء مرنة بقطر عب: القوس  •
 ).و تر القوس(قم بربط احلبل بني طريف العصا حبيث يكون مشدوداً , الغرض

ضع . )^(إلشعال النار ضع كمية من املادة سريعة االشتعال حتت القطع الذي على شكل  •
ملثقب يف احلفرة العلوية  ضع طرف ا,لف وتر القوس على املثقب,  اللوحإحدى قدميك على

 ضع املقبض على الطرف العلوي للمثقب لتثبيت املثقب يف مكانه باستخدام يد ,السطحية
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اضغط على املثقب من األعلى مث قم بتحريك القوس لألمام و اخللف يف عملية تشبه . واحدة
 .٨-٧النشر وبالتايل يتحرك املثقب حبركه دائرية شكل 

ضغط بشكل أكرب عل املثقب من األعلى و حرك القوس بشكل ح احلركة سهلة ا و بعد أن تصب •
هذه احلركة سوف تقوم بطحن مسحوق أسود حار يتساقط فوق املادة سريعة االشتعال . اسرع

 .و يؤدي إىل إشعاهلا بإذن اهللا
 

 .الطرق البدائية حتتاج إىل جهد و تدريب لكي تنجح بإذن اهللا: مالحظة 
 

 
 

  :أمور مفيدة
 .إن أمكن, استخدم أخشاب جافة قاسية ليست هلا روائح عطرية وال تصدر رائحة قوية كوقود •
 .أمجع املواد سريعة االشتعال واملواد القابلة لالشتعال أثناء السري •
w .أضف مواد طاردة للحشرات مع املواد سريعة االشتعال اثناء التخزين •
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 .شتعال جافة مواد االمجيع حافظ على •
 .ضع جوانب للنار أثناء الليل للحفاظ على اجلمر املشتعل •
 .قم بتجفيف احلطب الرطب قرب النار •
 .ن أمكنانقل معك الشعلة و هي مشتعلة ا •
 .تأكد من إطفاء النار قبل مغادرة املوقع •
 .أو أنه جافالشعال النار نه يصلح ال تعترب كل خشب مرمي على األرض ا •
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 الفصل الثامن
 

 احلصول على الغذاء
 

و دائماً يأيت التفكري يف الغذاء و يف املاء يف الظروف ,بعد املاء يأيت االحتياج الثاين و املهم أال وهو الغذاء 
فقد , ولكن نوعية املوقف و الظروف غالباً هي اليت حتدد األولوية. االحتياج الثالث هو املأوى ,الصعبة

 .و الغذاءيسبق احتياج املأوى احتياج املاء 
 
 

 احليوانات مصدر للغذاء
إذا مل يكن لديك الفرصة الصطياد احليوانات الكبرية فيجب التركيز على احليوانات الصغرية حيث أهنا 

 .والقليل من احليوانات سامة وال تصلح لألكل.متوفرة بشكل أكثر و يسهل جتهيزها لألكل
فمثالً احليوانات اليت تصلح ألن ,  بشكل عامق تصرف أنواع احليوانات و املهم هو معرفة بيئة و طر

 أو اليت هلا أوقات غذاء ,ش أو وكروحمددة وهلا عتصاد مبصيدة أو فخ هي اليت تعيش يف منطقة حمصورة 
 .حمددة أو اليت تترك أثر عند تنقلها

مساحات احليوانات األكرب حجماً و اليت تتنقل على شكل قطعان مثل االيل و الضباء الكبرية تنتقل يف 
 .كما جيب معرفة أنواع الغذاء لألنواع املختلفة , ياد بالفخطشاسعة و صعبة االص

أكل أي شيء يزحف أو يسبح أو ميشي أو يطري ب يف الظروف الصعبة و عند الضرورة أن يستطيع املقاتل
اما , بعض أنواع مصادر الغذاء عندك و العقبة األوىل تكمن يف ختطي كره ,عدا بعض اإلستثنائات  

 .كن ختيلهمي كل شيء   فقد اكل الناس يف أوقات اجملاعةتارخيياً
والشخص الذي يرفض مصدر الغذاء الصحي يف الظروف الصعبة نتيجة مزاجه أو عدم تقبله  خياطر 

مع أن أملساله قد تكون صعبة يف البداية غري أنه على املقاتل أن يأكل ما جيد يف مثل هذه الظروف . حبايته
 . على حياتهللمحافظة
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 :احلشرات 
بروتني مقابل % ٨٠-٦٥و توفر احلشرات , حياء على األرض و من السهل صيدهاهي أكثر أنواع اال

غري مصدرا  هذه احلقيقة جتعل من احلشرات مصدر غذاء مهم و إن كان ,روتني يف حلم البقرب% ٢٠
لعض أو واع اليت هلا القدرة على او احلشرات اليت جيب عدم أكلها هي احلشرات البالغة من األن. مشهور
اقعة و اليسروع أو يرقات الفراش واحلشرات ذوات احلشرات ذوات الشعر وذوات األلوان الفو  ,اللدغ

 .  و أيضاً العناكب واحلشارت ناقلة األمراض مثل القراد و الذباب و البعوض,الروائح النفاذة
ألبيض و  على األرض حيث جتد النمل و النمل اتوجد احلشرات بكثرة عند األخشاب املتعفنة امللقية

وكار و  و أيضاً يسهل رؤية احلشرات يف املناطق العشبية كما ال تغفل عن ا,اخلنافس و يرقات اخلنافس
 . يرقات احلشرات تصلح لألكل كذلكعلما بان, بيوت احلشرات يف االرض 

قم بإزالة األجنحة و ,  قبل أكلهافيجب طبخها, واجلراد طفيلياتقد يكون يف اخلنافس و اجلنادب  
طهي أما الطعم فيختلف حبسب  بدون ه باإلمكان أكل معظم احلشرات نيئةغري أن ,األرجل الشائكة

العسل يف جسمها فتكون  فريقات خنافس األخشاب طعمها لطيف و بعض أنواع النمل ختزن ,النوع
ون كما ميكن خلطها مع نباتات و باإلمكان طحن جمموعة من احلشرات على شكل معج,حلوة الطعم

 .  صاحلة لألكل و باإلمكان طبخها لتحسني الطعم
 
 : الديدان 
عنها على سطح األرض حبث للبحث عنها يف التربة الرطبة أو احفر ا,عترب الديدان مصدر جيد للربوتني ت

م بتنظيف ال فتقوبعد مسكها ضع الدود يف ماء نظيف لعدة دقائق فيحصل للديدان إسه, بعد األمطار
 . بعد ذلك ميكن أكلها,نفسها من الداخل

 
 : شرياتـقال 

 و تكون جمموعات , سم٢½  –يف املياه احللوة يتراوح يف احلجم بني ربع سم ) مجربي, شرمب(الربيان 
 . أو على القيعان الطينية يف الربك والبحريات, لى الطحالب اليت تطفوا فوق املاءكبرية موجودة ع
 من ربيان البحر و سرطان البحر  وميكن معرفته هبيكله الصلب و اخلمس أزواج من جراد البحر قريب

 .ماميني عبارة عن كماشتني كبريتنيالزوجني األ,األقدام 
لك  كذ, حول احلجارة يف اجلداول املائية تنشط هذه القشريات يف الليل غري أنه ميكن أن جتدها حتت و

 . التهوية اليت تشبه املدخنة و اخلارجة من أوكارهاة فتحاتميكن أن جتدها يف الطني مبالحظ

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـحـصول علـى الـغــــذاء: الفصل الثامن  
 

 ١٠٤

 , سابق بواسطة حبل مث رميه يف املاءلطعام أو األعضاء الداخلية من صيدو ميكن صيدها و ذلك بربط ا
 .سحبه بسرعة إىل خارج املاء قبل أن يتركه اجلرادافإذا مسك جراد البحر الطعم 

 م١٠ وعمق الشاطئ بني) السرطان , ربيانال , اجلمربي (املاحلة املياه قشريات وتوجد
 اصطياد ميكن أنه كما , الشباك باستخدام مجعه ميكن ومن مث الضوء باجتاه يتجمع قد والربيان
 السرطانات تأيت ,طعم فيه خطافباستخدام  أو طعم فيها شباك باستخدام السرطان أنواع
 من وهي ,ا اصطياده ميكن الطعم خدامتوباس الطعام عن تبحث الليل يف الشاطئ إىل

  . الليلية املخلوقات
 
  الرخويات 

 وذو البحر وبلح احللزون مثل املاحلة واملياه العذبة املياه وحمار األخطبوط الرخويات أفراد ومن
 والونكة) بالصخور تعلق حبرية حيوانات (يلقوالربن ) صديف مسك ( والبطلينوس الصدفتني
  . تقريباً العام حبار مجيع يف البحر وبلح صدفتنيال ذو وجديو) ١-٨ (شكل البحر وقنافذ
 غاباتلا يف العذبة واجلداول والبحريات األهنار يف جداً كثرية والونكة النهري احللزون
  . الشكل كروية أو الشكل مدببة تكون وقد, الشمالية
 ,الطينية أو الرملية القيعان ذات املياه خاصة, العذبة الضحلة املياه يف الرخويات عنه احبث
 عن الناجتة يةوالبيضا الداكنة الفتحة عن أو, احلركة أثناء تتركها اليت الدقيقة اآلثار عن احبث
  . الصدفتني فتح

  . املبللة الرمال ويف اجلزر عن تنتج اليت الربك يف أحبث البحر جبانب
 األعمق ياهامل إىل مرجانية كشعب متتد اليت أو الشواطئ على املوجودة الصخور حتوي غالباً
 مستوى أدىن من ابتداًء ريةحالب واألعشاب بالصخور يلتصق احملار أن كما ,هبا ملتصق حمار
  . املاء  مستوى  منأعلى  باماكنملتصق دجيو قد الكبري احللزوناما  ,للمياه

 اسفل يف أو بخلشا قطع على أو الربك يف كثيفة مجاعات شكل على البحر بلح وقد يوجد
  .ة الكبري الصخور
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 بلح البحر قد يكون ساما يف املناطق االستوائية يف فصل الصيف

  .املد اءنأث يف املياه تغمره ال الذي احملار تأكل وال
 

 .يؤكل بلح البحر مدخن او مغلي اومطبوخ وهو يف صدفته وممكن ان يؤكل مع اخلضروات
 
  : مساكاال 

 أهنا حيث, الصعبة الظروف يف واضحة ابياتإجي وهلا والدهنيات للربوتني جيد مصدر األمساك
 صيد يف وللنجاح .صوت بدون اصطيادها ويتم الربية احليوانات من أكرب بشكل متوفرة
 بعدتاكل االمساك بكثرة قبل العواصف وغالبا ال تاكل  فمثالً طباعها معرفة جيب السمك
 جتد التيارات أماكن ويف ,ليالً األمساك األنوار وجتتذب, عكرة املياه تكون حيث, العاصفة
 يف املتدلية األشجار أغصان وحتت العميقة الربك يف توجد أهنا كما الصخور جبانب األمساك
هلا  يؤمن أن ميكن ما وكل املاء يف املغمورة األشجار وأوراق األخشاب حول وكذلك املاء
  . مأوى
 زعانفه على حادة برية اائدزو لديه السلور مسك أن غري العذبة املياه يف سامة أمساك توجد ال

  . يلتهب ما سرعان مؤمل جرح إىل تؤدي وهذه
 إذا املاحلة املياه أمساك طهي جيب كذلك, الطفيليات لقتل العذبة املياه أمساك مجيع طهي جيب

 علماً, احتياطاً وذلك, عذبة مبياه تتأثر كانت إذا أو السطحية املرجانية الصخور يف وجدت
 وذلك طفيليات فيها يوجد ال الشاطئ عن بعيداً البحار يف توجد اليت يةالبحر الكائنات بأن
  . طهي بدون أكلها ميكن وبالتايل املاء ملوحة سببب

 

 حتذير
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 يف أي حويل السم يكون بعضها ويف ,سامة تكون املاحلة املياه أمساك أنواع بعض أن غري
 مسكة السامة األنواع ومن .دائماً السم فيكون راآلخ البعض اأم ,السنة من األوقات بعض
 الزيتية السمكة ,الشوكية السمكة ,البقرة السمكة ,النمر السمكة ,)شائكة مسكة (مالشيه

 ).٢-٨ (شكل البالون, احلمراء سنابر,
  .طهي بدون أكلت إذا السمك ممتس تسبب قد ولكنها سامة ليست الباركودا

 
   :الربمائيات 

 حافة تترك ما نادراً والضفادع, العذبة املياه جتمعات حول بسهولة توجد ندرالسم و الضفادع
 يوجد, األعشاب وبني الطني يف نفسها وتدفن املياه يف تقفز خطر بأي إحساسها دوعن املياه
 على اليت أو الفاقعة األلوان ذات الضفادع جتنب عام بشكلو ,الضفادع من قليلة أنواع
 . × عالمة ظهرها
 املناطق يف توجد  غالباً واليت, الطني ضفدع أو العلجوم و املائية الضفادع بني فريقالت جيب
 اجللد طريق عن سامة مواد تفرز ) العلجوم ( الطني ضفادع أنواع من الكثري أن حيث ,اجلافة
  .العلجوم تأكل وال متسك ال التايلبو نفسها عن للدفاع
 وأحجامها, الضوء باستخدام الليل يف ادهالصطي وقت أنسب ,ليلي برمائي كائن السمندر
  .الطينية واحلواف الصخور حول املياه يف وتتواجد سم ٦٠ إىل سنتمترات بضع بني تتراوح

 
  : الزواحف 

 أهنا غري األكل قبل الزواحف طهي وجيب ,اصطيادها ويسهل ,للربوتني جيد مصدر الزواحف
 أنواع بعض الزواحف حلوم يف ديوج قد. الطوارئ حاالت يف طهي بدون تؤكل أن ميكن

  احلار الدم ذوات طفيليات من توليس البارد الدم ذوات تصيب طفيليات أهنا غري الطفيليات
 هذاو السام الفطر على تتغذى ألهنا ,تؤكل ال أن جيب واليت ,السلحفاة الزواحف هذه ومن
  املادة هذه من خلصالت إىل يؤدي ال الطهي أن وكما حلمها يف السم نسبة ارتفاع إىل يؤدي
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 يف سامة غدة فيها ألن اهلادي احمليط يف املوجودة الصقر السلحفاة عن البعد جيب و, السمية
  . الصدر
  .لإلنسان واضح خطر تشكل الضخمة البحرية السالحف و التماسيح و السامة األفاعي

  
 :  الطيور 

 الطيور جلد نزع وميكن, كبري بشكل خيتلف املذاق أن غري كللأل صاحلة الطيور أنواع مجيع
 الطيور عادات معرفة جيب احليوانات باقي يف احلال هو كما طعمها، لتحسني السمك آكلة

 ليالً الطيور من األخرى األنواع وبعض احلمام مسك ميكن أنه حيث ,صيدها من للتمكن
 منها االقتراب أثناء عشها من تتحرك ال يورالط أنواع بعض هناك األعشاش اءنب وأثناء, باليد

 ) .٣-٨ (جدول أيضاً مسكها يف تفيد الطيور تبنيها ومىت األعشاش أماكن معرفة أن كما,
 الطرق هذه فمعرفة ,الغذاء و للماء وعودهتا ذهاهبا أثناء ثابتة طريان ممرات للطيور يكون غالباً
 أماكن.) ٤-٨( لشك الطرق هذه على املمتدة الشباك باستخدام الطيور صيد يسهل

  . واألشراك املصائد لوضع األماكن أفضل من واملياه األعشاش
 عالمات وضع, ثالث أو بيضتني باستثناء البيض مجيع بأخذ قم, البيض أيضاً توفر الطيور
 بأخذ واستمر, البيض بوضع الطائر يستمر الطريقة هبذه ,العش يف تتركه الذي البيض على
  .العالمة عليه الذي البيض وترك الطازج البيض

 
  : الثديات 

 يكتشف قد العدو أن منها ,السلبيات بعض الثديات لصيد هأن غري, للربوتني غين مصدر
 يتناسب باإلنسان احليوان يوقعه قد الذي األذى وحجم, للصيد املوضوعة واألشراك املصائد
 عن دفاعاً تعض سوف تقريباً يعهاومج ,أسنان لديها الثديات ومجيع ,احليوان محج مع طردياً
 . لإللتهاب مصدر عن عبارة عضة وأي, شديد جرح يسبب قد السنجاب حىت, نفسها

 طريق جيد ال حيوان وأي ,صغارها عن الدفاع يف جداً عنيفة تكون قد ماال أن  اىلباإلضافة
  . اخلناق عليه ضيق إذا يقاتل سوف للهرب
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 منعالية  مسية مستويات هبا يوجد والفقمة القطيب الدب أن غري, لألكل صاحلة الثديات مجيع
 مائي نصف حيوان, وتسمانيا أستراليا حيوانات من, البالتيبوس اما ,الكبد يف ألف فيتامني
  .سامة غدد به يوجد البيض يضع

 تنقل قد أمريكي حيوان وهو وبوسوماال مثل والزبائل القاذورات تأكل اليت احليوانات
  . األمراض
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 األعشاش يف البقاء أوقات األعشاش أماكن الطري نوع
 يف الصيف وأوائل الربيع واحلقول واألخشاب األشجار  هليةاال الطيور

 طوال,والقطبية املعتدلة املناطق
  .األستوائية املناطق يف العام

 مالك (شونلوالب الكركي طائر
 )احلزين

 شجر (فاملنغرو مستنقعات
 الطويلة واألشجار ) استوائي
  املاء بقرب

  .الصيف وبداية الربيع

  مارس إىل ديسمرب هناية  الطويلة األشجار  البوم أنواع بعض
 الشمالية اجلرداء السهول  واألوز البط

 والربك البحريات جبانب
  والنهار

 يف الصيف وبداية الربيع
 .القطبية املناطق

 يف الصيف وبداية الربيع الرملية واجلزر الرملي الشريط  البحرية الطيور بعض
 . واملعتدلة القطبية املناطق

 يف الصيف وبداية الربيع  املنحدرة الصخرية الشواطئ  والغاق واألوك النورس
  واملعتدلة القطبية املناطق

 ٨-٣ شكل الطيور تعشيش أماكن
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 واألشراك املصائد
 

 استخدام فإن, ممكن غري للصيد النار إطالق يكون عندما أو ,حالسال ميلك ال الذي للمقاتل 
 كمية يؤمن بعناية قاةنتم أماكن يف الشباك من عدد وضع أنإذ , جيد بديل واألشراك املصائد
  . البنادق باستخدام حيدث مما أكثر الصيد من
 

  : جيب جيد بشكل الصيد يتم وحىت
 .  صيدها تنوي اليت احليوانات نوعية تعرف أن 
  . املصيدة تصميم على القدرة عندك تكون أن 
  . آثار ترك بعدم وذلك بوجودك احليوانات تنبيه عدم 

 
 وأن املنطقة يف احليوانات أنواع تعرف أن جيب عليه, احليوانات جلميع تصلح مصيدة وجدت ال

 : التايل عن احبث, ذلك على بناًء املصيدة تصمم
  . املرور آثار 
  . احليوان قبل نم املستخدمة اخلطوط 
  ) . الروث ( احليواناتخملفات  
  . احليوانات بفعل مكسرة أو مأكولة نباتات 
  .احليوانات وغذاء بشر أماكن 
  .أماكن االعشاش و االوكار 

 
 أن جيبو, املصيدة مكان من ومرورها احليوانات وجود من امتأكد تكون عندما املصائد ضع
 .املمر طبيعة من تتأكد

 وتكون احليوانات من كثرية أنواع يستخدمها وعادة الكبرية املمرات , ناعنو املمرات 
  . ما نوعاً واسعة
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 ولكي, احليوانات من فقط واحد نوع من وتستخدم وضيقة صغرية ممرات تكون لثاينا النوع
  .ممرات وبينها للشرب وثالثة لألكل خرىأو للمبيت مناطق هناك أن تعلم أن جيب الصيد يتم
 لالشك يف اتريالتغي من ريالكث عمل عدم وأيضاً, العدو عن املصيدة إخفاء املهمة وراألم ومن
  تريد كنت إذا فمثالً, املنطقة عن تبتعد وبالتايل احليوانات ينبه ذلك أن حيث ,للمنطقة العام
 احلفر تتفادى احليوانات يةبغال بأن علماً, املكان من اجلديدة التربة بإزالة قم حفرة تعمل أن

 ,هابورك نقلهاا مث وضعها مكان عن بعيد مكان يف املصيدة جهز كذلك .غريزي بشكل
 أو الكسر جديدة أغصان تستخدم ال, املنطقة طبيعة على التأثريات من يقلل هذا وبالتايل
 ,منها وهترب احليوانات تشمها مميزة رائحة هلا مواد منها خيرج نهأل , املصائد لعمل القطع
 إال جيد بشكل تشم ال الطيور أن مع ,املنطقة من البشرية الرائحة تغيري أو ةإزال جيب أنه كما
  .النظر من أكثر عليها وتعتمد قوية شم حاسة لديها الثديات أن
 
 الرائحة إزالةان  ومع ,املصيدة  تتحاشىاحليوانات جتعل املصيدة على بشرية رائحة وأدىن 

 ألي البول أو الصفراوية العصارة استخدام مكانفباإل ,سهل إخفاؤها أن إال صعب يعترب كلياً
 أيضاً الطني. طبعاً بشريلا البول تستخدم ال, املصيدة من اإلنسان رائحة إلخفاء سابق صيد
 استخدمه, متعفنة نباتات على حتوي اليت املناطق من كان إذا خاصة اإلنسان رائحة خيفي
 تعرف احليوانات ومجيع .تركيبها بعد ةاملصيد على وامسحه ,املصيدة عمل أثناء يديك لتغطية
 بالتايل ,فقط اشتعاهلا اثناء النار من ختاف أهنا غري, النار دخان ورائحة احملترقة النباتات رائحة
 املصيدة ترك فإن سبق مما أي يتوفر مل وإذا ,الرائحة إلخفاء جيدة طريقة أيضاً املصيدة تدخني
 نصب وبعد ,مبللة وهي املصيدة متسك وال, بالرائحة يذهب أيام لعدة متسها أن بدون
  .الطريدة أو العدو قبل من اكتشافها ملنع جيد بشكل إخفاؤها جيب املصيدة

 
  : املصائد 

 وذلك ,املصيدة إىل الطريدة توصل قنوات عمل إىل حتتاج املمرات على توضع اليت املصائد
 تكون أن جيب ملصداتا ذههو ,باملصيدة تنتهي قمع شكل على جانبية مصدات بعمل يتم

w يستطيع ال املصيدة باجتاه احليوان يسري فعندما, العدو أو الطريدة انتباه تلفت ال حىت مموهة
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 الربية احليوانات بعض أن غري, املصيدة باجتاه يكمل بالتايل شمال اىل الوال يمني اىل الاخلروج
 االجتاه جتعل أن يكفي كنول األحكام فائقة املصدات تكون أن جيب وال ,اخللف إىل تعود قد

   للحيوان بالنسبة صعب اهلخال أو فوقها من أو الشمال أو اليمنياىل 
 عرض من بسيطة بكمية أعرض املصيدة من قريبةال املسافة تكون أن حاول النتائج وألفضل
 احليوان طول من طوهلا يف أكثر الضيقة املنطقة هذه تكون أن وكذلك, صيده املتوقع احليوان
  .للطريق بالنسبة ممكن اتساع أكرب ىلإ املصد اتساع يزداد ذلك بعد مث, بسيطة فةمبسا

 
  : الطعم ستخدامإ 

 جيب الطعم فإنمثال  السمك اصطياد وعند ,الصيد إمكانية من يزيد املصيدة يف الطعم وضع
 اهللا بإذن يعتمد طعم بدون مصيدة استخدام يف والنجاح, الصيد أدوات مجيع يف يوضع أن
 إىل الطرائد جبذب يقوم املصيدة يف الطعم أن حيث ,جداً مناسب مكان يف تكون أن ىعل

  : يلي ما الطعم اختيار عند املهمة ورالما ومن ,املصيدة
 

 حقل يف الذرة استخدام فمثالً, املنطقة يف بكثرة متوفر يكون ال حبيث الطعم اختيار جيب 
  .جيدي ال الذرة

 أصالً هي منطقة يف الذرة استخدام فمثالً, املنطقة عن داًج غريب الطعم يكون ال أن جيب 
 . هلوجود تستجيب ال وقد احلذر احليوانات يف يثري الذرة مناطق  من ليست
 ,جيد طعم يعترب أيضاً امللح ,السوداين الفول زبدة الصغرية للثديات اجليدة الطعم أنواع من
 لتذوقه فرصة الطرائد إلعطاء ملصيدةا حول منه بسيطة كمية بنثر قم الطعم استخدام وعند

 يف وقوعها وبالتايل حماذيرها بعض عن تتخلى احليوانات جيعل وهذا, املزيد عن والبحث
  . املصيدة

 ,املصيدة يف يقع ومل آخر نوع الطعم أكل الذي ولكن معينة فريسة اصطياد تنوي كنت إذا
  . الطعم نفس مباستخدا تناسبه مصيدة بعمل وقم احليوان نوع دحتدي حاول
 طعم له ويؤمن بالثقة وإحساس للغذاء مصدر قاتلامل يعطي احليوانات اصطياد إن: مالحظة

w .أخرى مصائد يف الستخدامه
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  : والشراك املصائد عمل 
 مصيدة جتد ما وغالباً, الطريدة مع شابكتت أو تشنق أو ختنق أو تدهس واألشراك املصائد
, جداً ةبسيط كونت ما غالباً املصائد هذه عمل وطريقة ,واحد آن يف بعمليتني تقوم واحدة

 .للصيد الشجرية شد وقوةا اجلاذبية وقوةا احليوان واضطراب حركةهي تستخدم ف
  :التايل على جابةالا جيب املصائد عمل وعند

  
 ؟ الطريدة على تؤثر أن ميكن وكيف ,للمصيدة املقداح أو الزناد يوجد أين

  . احليوان نوع حبسب املصيدة اختيار طريقة حتدد ذلك على جابةالوا 
 من يوجد واألشراك, وتقتله متسكه أو, اًممسوك وتبقيه احليوان متسك حبيث مصممة واملصائد
  .بالعمل للقيام أنشوطة تركيبها ضمن

  
  : البسيط الشرك 
 ,وكر مدخل أو ,رمم فوق موضوعة أنشوطة عن عبارة,)  ٥-٨( لشك البسيط الشرك
  . األرض يف بقوة مغروز وتد إىل ومثبتة
 أعشاب أو صغرية أغصان استخدم, الصيد ممر على وتتدىل احلبال من نشوطةاال كانت إذا

 ةاألنشوط فم إلبقاء العنكبوت بيوت من ألياف استخدام أيضاً وميكن .مفتوحة إلبقائها
 استمرار ومع, فيها بالدخول احليوان لرأس للسماح مناسبة األنشوطة فتحة أن وتأكد ,مفتوح
 ، أقوى القبضة أصبحت احلركة ازدادت وكلما, رقبته على نشوطةاال تضيق احليوان حركة
 كما ,باهلرب للصيد يسمح مما ترختي قد أحياناً فإهنا احلبال من كانت إذا نشوطةاال أن غري
 من بدالً األنشوطة لعمل أسالك استخدام األنسب ومن احليوان تقتل ال غالباً نشوطةاال أن

  .احلبال
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  : السحب أنشوطة 
 ـ بيتامل مكان وإىل من للذهاب املستخدمة احليوانات ممرات على السحب أنشوطة وضعت
 ). ٦-٨(شكل واملاء ـ كلاال
 قوية ابعص األعلى من بينهما وصل الطريق جانيب على الرأس يتمشعب عصايتني رزغب قم

 رأس حلجم مناسبة تكون حبيث نشوطةالا بتدلية قم فقيةاال العصا هذه صفنتم ومن ,وثقيلة
 نشوطةاال يف احليوان رأس علق فإذا ,احليوان رأس مبستوى تكون الوقت نفس ويف, احليوان
 العصا مبسك الشجريات تقوم ومث قريبة ملسافة الثقيلة األفقية العصا هذه بسحب سيقوم فإنه

  .احليوان مسك وبالتايل
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   :ألعلىد لالش ـ شنتال ـ عالرت 
 يف جيدة شد قوة على حتصل أن لألرض وتثبيتها ثنيها بعد بالمكان مرنة شجرية باستخدام

 املثنية املرنة الشجرية هلذه أنشوطة وبربط, منحنية ى الشجريةعل حتافظ اليت األداة انطالق حالة
  .أفضل أداءها يكون الشجرية من ألوراقوا األغصان وبإزالة جيد شرك على حتصل

 
  : النتش شرك 
 )   Y (شكل على مشعبتني عصايتني باستخدام ملهع يتم)  ٧-٨( شكل البسيط الشرك هذا
 األرض إىل الشجرية بثين قم ,قصرية واألخرى طويلة العليا الشعبتني إحدى تكون يثحب

 يكون حبيث احملدد املكان ذلك يف العصايتني إحدى رزغب قم, باألرض التقاءها مكان وحدد
 ربطا ,رضاال لسطح موازية القصرية الشعبة أن وتأكد, الطويلة الشعبة هو املغروز اجلزء
 الثانية العصا من القصرية الشعبة اقطع ,الشجرية إىل حبل بواسطة الثانية للعصا الطويلة الشعبة
  . األرض يف املغروزة العصااألوىل أسفل تثبتها حبث
 فإنه نشوطةباال احليوان يعلق فعندما ,املنثنية بالشجرية ومتصلة املمر فوق من أنشوطة دمب قم

w  .متديل احليوان وهبا نشوطةاال معاها ساحبة لألعلى الشجرية فتنفلت العصايتني بني يفصل
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـحـصول علـى الـغــــذاء: الفصل الثامن  
 

 ١١٨

 قد العصي من السائلة املواد أن حيث الشرك هذه لعمل خضراء عصي تستخدم ال: مالحظة
  . بعضها مع اقهاالتص إىل تؤدي

 
 

  : بجاالسن عمود 
 قم )٨-٨ شكل(,للسناجب كثرية حركة فيها منطقة يف شجرة على مرتكز عمود عن عبارة
 مير حبيث ,خمتلفة باجتاهات العمود امتداد على مفرقة السلكية نشوطاتاال من جمموعة بوضع
 عن تقريباً سم ٢,٥ وتبعد سم ٦-٥ ربقط تكون نشوطةواال ,السنجاب إحداها خالل
 سم٤٥ مسافة األرض وعن الشجرة عن نشوطتنياال وأدىن أعلى تبعد أن على اعمل ,العمود
 من متكن إذا السنجاب أن حيث ,صلبة منطقة على قدميه وضع من السنجاب يتمكن ال حىت

 كتشافاال حتب ناتاحيو السناجب . احلديدي السلك سيقضم فإنه االرتكاز أو الوقوف
 سيتم وبالتايل العمود على من الرتول أو الصعود ستحاول واملراقبة احلذر من فترة فبعد

 أخرى سناجب ويتبعه وخيتنق العمود فوق من يسقط وبالتايل الشرك يف اهللا بأمر وقوعها
  .أماكن عدة يف أعمدة عدة وضع ميكن الصيد كمية ولزيادة
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  : الطيور مودع أوجيبوا 
 بشكل يعمل وحىت,)  ٩-٨( شكل قرون عدة منذ األوائل أمريكا سكان يستخدمه شرك هو
 ,الشرب أو كلاال أو األعشاش مناطق يف شجاراال عن ابعيد مفتوح مكان يف ضعه جيد
 غصاناال مجيع وقطع بتشذيبه وقم سم٢١٠و سم١٨٠ بني طوله يتراوح عمود احضر
 علىاال الطرف جبعل قم ,الصنوبر مثل صمغية أشجار من مدةأع تستخدم وال ,وراقواال

 صغرية اعص حضرا ,صغري ثقب أعمل املدبب الرأس من سم٧,٥-٥ مسافة ىوعل مدبب
 أصغر ولكنه, السابقة الفتحة يف يدخل حبيث طرفيها أحد بتشذيب وقم سم١٥-١٠ بطول
 حبيث األرض يف الطويل لعمودا أغرز مث ، الطائر جمثم يسمى ما وهذا ,قليالً الفتحة  قطرمن

 مث حببل صيده تريد الذي الطائر وزن يساوي وزن اربط ,علىاال إىل دببملا الطرف يكون
 ذلك يف حلقةزمت أنشوطة بعمل وقم . العمود رأس يف عملته الذي الثقب من احلبل ادخل
 وقم, الفتحة جبانب احلبل يف واحدة عقدة اعمل ,الطائر جمثم بطول تكون حبيث الطرف
w منالعقدة  تدخل فال العقدة إىل يصل أن إىل منها احلبل مرور بعد الفتحة ليسد اجملثم بإعادة
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 ويف, اجملثم بطول تكون حلقةزاملت نشوطةاال بأن علماً ,الفتحة يف اجملثم قاعدة لوجود الفتحة
 الضغط هو اجملثم بقاء على حيافظ الذي بأن علماً بسيط بشكل جانبيه على تتدىل الوقت نفس
 ,والعمود اجملثم قاعدة على احلبل يف اليت العقدة ضغط وبالتايل للحبل الوزن سحب من الناتج
 والعقدة احلبل ينسحب احلصاة لثق بسببو  فإنه عليه الطري لوقوف نتيجة اجملثم سقط فإذا
 الوزن أو احلصاة كانت ذا الحظ انه ا,الطائر قدمي على نشوطةاال وتقفل الفتحة داخل من
 إىل تؤدي قد اجملثم وهو ذلك من املانع زوال بعد اجلاذبية بفعل لإلسفل سقوطها مع فإنه ثقيل
  .هروبه وبالتايل الطائر رجلي قطع

 
 :األنشوطة عصى 
 إىل وحتتاج ,)١٠-٨( شكل الصغرية الثديات أو اجلامثة الطيور االصطياد هذه وتستخدم

 اعص أو عمود من وتتكون, مصيدة منها ثرأك سالح تعترب ما نوعاً وهي, خدمهاتيس من صرب
 السلك من متزحلقة أنشوطة وجود مع ,بكفاءة حتريكه اإلنسان يستطيع ممكن شيء بأطول
 رقبة يف األنشوطة تعلق أن عليك هبا وللصيد ,العصا من النحيف الطرف يف اليابس احلبل أو

 احليوان وكر فتحة على يةمتدل تضعها أن وميكن, بقوة تشدها مث احليوان أو اجلامث الطائر
  . احليوان لقتل قوية هراوة معك ابقي, باصطياده تقوم خرج إذا حىت واالختباء
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  : الدعاسة شرك 
 قم, )١١-٨( شكل املمرات يف مرورها أثناء الصغرية احليوانات لصيد الدعاسة تستخدم
على جهة واحدة من )  y( على شكل عصايتني بغرز قم, املمر على ميقةع غري حفرة بعمل

 بني املسافة بطول نيمستقيمت عصايتني احضر ,لألعلىتكون الشعبتني  حبيث, احلفرة 
 بوضع قم, نياملغروزت العصايتني بني املسافة تتعدى حبيث العصايتني ضع ,املغروزة العصايتني
 والطرف ,الطويلة السفلى العصى فوق جهة من افهاأطر تكون حبيث احلفرة سطح على عصي
 ال الصيد أن حبيث العصي من كمية ضع .املقابلة اجلهة يف احلفرة بنجاعلى  للعصي اآلخر
 ةعبسر بالشد تقوم حبيثمتينة  مرنة بشجرية حبل اربط ,األقل على واحدة على يدعس أن بد
 ارختى إذا حبيث, غصن فوق من يتدىل وزن بواسطة احلبل ربط أيضاً وميكن ,احلبل ىارخت إذا

  . احلبل معه ويسحب الوزن يسقط احلبل
 تأثر إذا الذي هو والزناد, احلبل يف الزناد تربط أين تعرف حىت الوزن ارفع أو الشجرية اثين

 بعد, سم٥ قريباًت طوهلا عصى عن عبارة هنا والزناد ,املصيدة أو الشرك عمل يبدأ باحلركة
 ضع, األفقية العصي فوق األنشوطة هذه بفرد وقم,احلبل يف أنشوطة ملبع قم الزناد ربط
 العصي خلف من األنشوطة ريرمبت قم ,أمامها من العليا األفقية االعص مع يتقاطع حبيث الزناد
 حبيث, السفلىاالفقية  االعص بوضع قم, مكاهنا يف ميسكها الشد مصدر أن حبيث األفقية
 على احليوان دعس فإذا ,املفروزة العصي خلف وتكون, األسفل من الزناد تلمس بالكاد
 ادنالز فينفلت لألسفل السفلى األفقية االعص تتحرك, احلفرة فوق األفقية العصي إحدى
 حذر سيكون احليوان فإن املكان يف اتريالتغي وبسبب ,احليوان أقدام على األنشوطة وتلتف
w . املصيدة إىل احليوان توجه مصدات بعمل قم ولذلك
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  .السفلى األفقية االعص خلف ومن األعلى قيةفاأل االعص أمام من مير الزناد ,مالحظة
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 : 4 رقم مصيدة 
 حبيث ,احليوان إصابة أو قتل إىل يؤدي ثقيل وزن سقوط إىل يؤدي انفلت إذا زناد عن عبارة
 .)١٢-٨( شكل مسكه ميكن

 شكل على مترابطة العصي متسك الثلمات وهذه,لماتث اهب عصي ثالث إىل تاجحت وللعمل
 صرباىل  حتتاج وهي املصيدة هذه عمل على التدريب جيب ,الشد حتت كانت إذا ) 4 (رقم

  .دقيقة وزوايا

 
 

  : بيويت مصيدة 
 من أنه ميزة وهلا)  ١٣-٨( شكل للعمل حبل تستخدم أهنا غري ) ٤ ( رقم مصيدة تشبه
 تقريباً طوهلا لعصا اآلخر والطرف املائلة االعص أسفل إىل حبل قطعة بربط قم, عملها لسهلا
 واليت العمودية العصا حول يلتف حبيث احلبل مبد قم. الزناد هي الصغرية االعص هذه ,سم٥

 متتد أفقية أخرى عصا بواسطة الصغرية العصا بتثبيت قم ,املائلة االعص يف ثلمه يف يثبت رأسها
w فإن األفقية العصى سقطت لو حبيث, األرض يف مغروز وتد أو الوزن وبني الصغرية العصا بني
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ا العص بسقوط ألنه, الوزن فيسقط العمودية العصا معها وتسحب تتحرر الصغرية العصى
  . رضالا عن مرتفع الوزن على حتافظ اليت أصالً هي واليت املائلة العصا تسقط العمودية

 
 تتحرر فقيةاال العصى تسقط عندما أنه حيصل والذي فقيةاال العصا ىعل الطعم بوضع قم

 للعصا السريع األرختاء يسبب فإنه تفعل مل وإن, العمودية العصا معها وتسحب الصغرية العصا
  .الوزن  العصا العمودية و معهاسقط تاحلالتني كال يف وبالتايل املائلة العصا تتحرك الصغرية

  
 

  : القوس مصيدة 
 وجيب) ١٤-٨( شكل لإلنسان بالنسبة حىت خطرة وهي وقتالً خطورة املصائد أكثر من

 بواسطة وثبته قوس اعمل املصيدة هذه لعمل ,نسانالا تقتل قد ألهنا حرص بكل معها التعامل
 خلف ويف . القوس تثبيت اثناء الرمي اجتاه وحدد,  جيد بشكل األرض يف ينمغروز وتدين
 الضلعني أحد يكون حبيث +كل ش على عصى احضر, األرض يفاخرين  وتدين ثبت القوس
 األسفلوالضلع القصريالقوس وتر االعلى ميسك  القصري الضلع أن حبيث ,قصري واآلخر طويل
 شد هو يثبتها فالذي الطويالن الضلعان أما ,العصا هذه التفاف متنع ,زناد,أخرى بعصاة يثبت
w نقطة يكون ثالث وتد هناك يكون أن بد وال, الوتدين مقابل القصري علىاال الضلع على الوتر
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 على وثالثة األمام يف نمتجاورا اثنان رضاال يف مغروزة أوتاد ٥ احملصلة إذاً ,الزناد ارتكاز
 أحد من القوس حول دورانبال يسري الزناد من حبل مبد قم اآلن,اخللف يف مثلث شكل

 قطعة يسحب فإنه الصيد من احلبل حترك فإذا ,الصيد مرور مبكان ماراً ينتهي حبيث اجلوانب
 يف السهم يثبت ولكي .السهم مطلقاً الوتر فينطلق + شكل على اليت القطعة حيرر مما الزناد
 ). ١٤-٨ (شكل يرتلق ال حبيث آخره يف ثلمة عمل ميكن فإنه الوتر مع التقائه مكان

 
 

  
 حركة أي أن حيث أمامه من وليس القوس خلف من دائماً معها تعامل قاتلة مصيدة هذه

  .السهم انطالق إىل تؤدي احلبل على

 حتذير
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 :ةباحلر مصيدة 
اربط هذا العمود او .) ١٥-٨ (شكل م ٢,٥ طوله )عصا(مسيك عمود باختيار ءاابد العمله 

ة على اجلهة االخرى من مقابل الشجر, اىل شجرة على جانب ممر احليوانات امن اعاله العصا
 املربوطة اىل الشجرة من حبيث اذا سحبت اسفل العصا, االرض املمر اغرز عصا قوية يف

 الطويلة راس حربة مبتكر حبيث يعامد اربط اىل اسفل العصا.مود املغروز اسفلها تصل اىل الع
, صغرية ناعمةاىل العصا املغروزة واربط اىل هنايته عصا )االول (اربط حبل .العصا الطويلة

واربطة اىل عصا ,اىل اسفل الشجرة حبيث  ميتد اىل اجلهة املقابلة) الثاين(اربط حبل اطول
قم بعمل دائرة , اعمل حلقة سهلة احلركة و االنزالق من احبال نباتية او اي مواد اخرى.زناد

 .حول راس احلبل الثاين و العصى الصغرية الناعمة من احللقة اعاله
ة و ناعمة حبيث تركز طرفها االول اىل العصىاملغروزة يف االرض و طرفها احضر عصا قصري

اسحب العصى الطويلة عرب املمر و ثبتها بني احلبل القصري و العصا , الثاين مير خالل احللقة 
احليوان احلبل املمتد تقوم عصا الزناد بسحب احللقة من العصا عندما يسحب ,القصرية 

 .ويلة راجعة اىل الشجرة وتضرب معها احليوان الذي سحب احلبل الطالناعمة فتنطلق العصا

 
  

 بكل حذر دائماً معها تعامل .قاتلة مصيدة مصيدة احلربة
 حتذير
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  : )قنينةـال(القارورة مصيدة 
-٣٠ بعمق األرض يف حفرة بعمل قم, ١٦-٨ شكل والفئران اجلرذان لصيد بسيطة مصيدة
 ممكن شيء أصغر األعلى يف الفتحة اجعل,على اال من أكرب األسفل يف تكون حبيث سم٤٥

-٢,٥ مبقدار الفتحة عن مرتفع الغطاء يكون حبيث األخشاب أو وراقاال ببعض احلفرة غط,
 الغطاء هذا حتت باالختباء الفأر أو اجلرذ سيقوم الصغرية احلصى بعض باستخدام ارفعه, سم٥
 بسبب منها اخلروج واجلرذان الفئران تستطيع وال ,ةاحلفر يف فيسقط باخلطر االحساس عند

 لألفاعي ومفضل جيد خمبأ أهنا حيث املصيدة هذه تفقد عند احذر ,اجلدار واحندار تصميمها
. 
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 القتل أدوات
  

  : ومنها الصيد لقتل تصميمها ميكن اليت األدوات بعض هناك
 

  : األرنب عصا 
 فإنه ,الكتف إىل األصابع أطراف من اليد بطول,  القوية السميكة العصا دواتاأل أيسر من
 حركة بدون تقف اليت الصغرية احليوانات مع خاصة شديدة اصابتها وتكون رميها املمكن من
  .باخلطر شعرت إذا
  

 ) : الرمح (احلربة 
 وال رزهاغب مق والستخدامها, خرىاال احليوانات أو السمك لصيد احلربة عمل باإلمكان

  .السمك صيد مقال عند للموضوع العودة وميكن, رميهات
  

  :)النشاب (والسهم القوس 
 قم, الغرض يؤدي قوس عمل من السهل ولكن, ساعات عدة لعمل نتيجة هو اجليد القوس 

 الطرف بنحت قم , واألغصان العقد من وخالية م١ طوهلا قوي خشب من اعص باختيار
 احنناء فيها أن جتد االعص  فحصتإذا ,النحيف الطرف مساكة فسبن يكون حبيث العريض
 من أي, القوس مسك عند مبواجهتك يكون الذي اجلانب يف احنت دائماً النحت عند ,طبيعي
 بأن علماً ,استخدام أول عند ينكسر فإنه للقوس الطبيعي االحنناء تراعي مل إذا ,املقعرة اجلهة

 قم الرمي يف أكرب قدرة على وللحصول اخلضراء األغصان من أفضل اليابسة امليتة األغصان
  ,الثاين يف احملدبة اجلهة مقابل ولاال يف احملدبة اجلهة تكون حبيث ,متقابل بشكل قوسني بربط
 اجلهة هذه من القوس واستخدم فقط اجلهتني إحدى إىل الوتر اربط, جيد بشكل امربطه بعد
  . دائماً فقط
 طول بنصف السهم طول يكون أن وجيب ,وجفاف استقامة صيالع أكثر من السهام اختر
w سهم عمل لحتتاج وقد ,اجلهات مجيع من امللمس ناعم يكون حبيث السهم بنحت وقم القوس
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 مع الفحم على السهم بتسخني أحياناً االحنناء تقومي باالمكان, منحنية اعص من مستقيم
  . ربدي حىت مستقيم عليه وحافظ بالنار إصابته عدم على احلرص

 ميكنك أنه كما, احلصى قطع ,احلديد, الزجاج, العظام من السهام رؤوس عمل وباإلمكان
 النار باستخدام اخلشب ولتقوية ,بالنار وتقويته ,بنفسه مدبباً يكون حبيث السهم رأس عمل
  . النار تصيبه ال حبيث النار حرارة على اخلشب بوضع قم
 ولكن بردها أو بنحتها قم ذلك ولعمل ,الوتر فيها ليمر السهم هناية يف ثلمة عمل جيب كما
 طريان طريقة من حيسن السهم هناية يف الريش واستخدام ,بسببها قسمني إىل السهم كسرت ال

  .ضروري ليس أنه غري السهم
 

  :املقالع 
 قماش قطعة جانيب على سم٦٠ تقريباً الواحدة طول احلبال من قطعتني ربطا املقالع لعمل 
 احلبلني أحد لف,واخللف األمام نيخمتلف باجتاهني احلبال تكون حبيث ,الكف حبجم دجل أو
 بني اآلخر الطرف وامسك اجللد قطعة يف حصاة ضع مث, باليد هوامسك الوسط األصبع على
 والشاهد اإلهبام بني الذي احلبل اترك مث اواحلص باحلبال دورات بعمل قم, والشاهد األهبام
  . الصغرية احليوانات الصطياد فعالة وسيلة فإنه التدريب عوم, احلصاة فتنطلق
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  السمك صيد أدوات
 

  .خمتلفة بطرق واملصائد والشباك السنانري عمل ميكن 
 

  :)خطافات (سنانري 
 معدنية قطعة أي أو الصغرية واملسامري سالكواال والدبابيس األبر من السنانري عمل ميكن 

 واألصداف والشوك اهلند جوز وقشرة والعظام اخلشب ماستخدا كذلك وباإلمكان, صغرية
 بشكل ذكر مما أي باستخدام عملها وميكن, السالحف وصدف الصوان وحجر البحرية
 لعمل ملم٦ وقطر سم٢,٥ بطول صلبة خشبية قطعة رحضا اخلشب من سنارة لعمل .مشترك
 من يكون قد الذيو اخلطاف فيها تثبت لكي نيالطرف أحد يف ثلمة بعمل قم ,سنارةلل ساق
 ال حىت جيد بشكل الساق إىل بربطه وقم الثلمة يف اخلطاف ثبت ,مسمار أو سلك أو عظم
( شكل الطريقة بنفس أصغر عمل ميكن ولكن ما نوعاً كبرية السنارة وهذه ,الثلمة من خيرج
 ). ١٧ـ٨
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  :السدادة 
 بلاحل ربط يتم حيث صفنتامل من ثلمة وهبا نياجلهت من مدببة اخلشب من ساق عن عبارة 

  . فقط طرفال على وليس ساقال طول  على الطعم ويوضع
 

  :وتاداال 
 قاع يف خشبيني وتدين رزغب قم,)  ١٨ـ٨( شكل  ,آمنة الغري كنالماا يف للصيد طريقة 

 منسوب حتت الوتديني بني حبل مد مث ,املاء سطح حتت راسامها يكون حبيث النهر أو البحرية
 يبقى أنعلى  حترص حبيث سدادات أو سنانري امفيه حبلني بتعليق قم احلبل هذا وعلى,املياه
 أهنا كما, علىاال احلبل على أو ينالوتد على أو بعضهما حول ايلتف وال متدليان احلبالن هذان
  .آلخر مكان من احلبل على لقرتت ال أن جيب

 
  

  :الشبكة 
 قم,) ١٩-٨(شكل هاشاهب ما أو القفز مظلة باستخدام شبكة عمل ميكن ,متوفرة تكن مل اإذ

 قم, شجرتني بني التعليق حبل واربط, التعليقحبل  داخل من الداخلية األحبال بسحب
 ميكن دالةامل األحبال هذه لربط, الشبكة تشكل حبيث بعضها مع الداخلية األحبال وصيلتب

 األحبال عدد حيدد الذي هو الشبكة وحجم ,احمليط عقدة وأ بروسيك عقدة استخدام
w باستخدام لثالثا مع الثاين الداخلي احلبل بربط الطرفني أحد من ابدأ ,املستخدمة الداخلية
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 ترك جيب ,حبل آخر إىل تصل حىت, والسابع السادس مث, واخلامس الرابع مث ,احمليط عقدة
 وهكذا الرابع مع الثالث مث الثاين مع ولاال حلبلا بربط أخرى مرة بدأا مث, لوحده خريا حبل

 قم الشبكة حجم يف وللتحكم ومتتالية مرتبة الصفوف تكون ولكي ، الثاين الصف لتشكيل
 ,صف كل هناية بعد ألسفلل بأنزاله وقم التعليق حبل يوازي الشجرتني بني أفقي حبل بربط
 ).جعحبل املر(, التصميم على للمحافظة املرجع هو يكون حيث
 قوة لزيادة أفقي حبل بتمديد قم مث املطلوب للمستوى تصل حىت الصفوف بعمل استمر
 .) ٢٠-٨ (الشكل يف هو كما التيار مسار يف الشبكة مد الشبكة
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 :األمساك مصائد 
 سالل منها) ٢١-٨( شكل نواعالا من الكثري عمل ميكن املصائد باستخدام األمساك لصيد 

 تصبح حبيث النباتية األحبال بواسطة أغصان أو عصي عدة بربط السلة وتعمل السمك
  . السمك بدخول تسمح فتحة ترك مع السلة أعلى قفلي مث, القمع بشكل

 للشاطئ موازية أحياناً تأيت األمساك ,املاحلة املياه أمساك لصيد مصائد عمل أيضاً وباإلمكان
 بعمل قم اجلزر أثناء مث املد أثناء الشاطئ على مكان باختيار قم ,جمموعات شكل على

 يف ,األمساك وبه االصطناعية الربك هذه مثل يف مع املاء تجفي,املاء عودة طريق يف مصدات
 املرجانية الشعب تالل بني الفتحات بإغالق قم ,الطبيعية الصخور استخدم الصخرية املناطق
 اليت املائية واخلنادق الرملية املمرات استخدم الرملية الشواطئ ويف ,طئالشا من القريبة
 ,املاء داخل إىل متتد ألرتفاعا وقليلة راالحجا من تكون حبيث املصيدة ببناء قم,تقاطعها
  .الشاطئ مع زاوية تشكل وحبيث

 
  :باحلربة الصيد 

 فإنه اإلنسان وسط ستوىم إىل يصل واملاء وكبري كثري مسك هبا يوجد منطقة يف كنت إذا 
w ٢٢ -٨ (شكل ومستقيم طويل غصن أو اعص حضرا حربة لعمل ,باحلربة صيدها ميكن

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אالـحـصول علـى الـغــــذاء: الفصل الثامن  
 

 ١٣٤

 قطعة أو ,حادة أو لمةثم عظم قطعة أو سكني بالطرف ربطا أو مدبب رأسه جبعل وقم,)
 ووضع, سنتمترات عدة ملسافة العصا رأس بشق وذلك حربة عمل ميكن كما ,حادة حديد
 ,نيمدبب الرأسني جبعل قم مث  ,للمحافظة على الفرجة بني الشقني الشقني بني صغرية عصا

 احلربة أغرز وسريعة قوية بدفعة و املاء حتت احلربة ادخل مث السمك منطقة عن احبث وللصيد
 لكي ال حيث سوياً والسمكة احلربة إخراج حتاول ال ,األرض قاع باجتاه السمكة جسم يف

 إذا خاصة احلربة تقذف ال, األخرى باليد والسمكة بيد حلربةا مسكا ,وهتربالسمكة  ترتلق
 انكسار مراعاة جيب كما, الصعبة الظروف يف السكني تفقدال  أن جيب , سكني الرأس كان
  . املاء يف ءالضو

 
  :بالقطع الصيد 

 ال كميات مجع ميكن الضوء وباستخدام, جداً كبرية بكمية مساكاليت هبا ا املناطق يف الليل يف 
 من جيدة كميات على احلصول ميكن قاطعة أداة أي وباستخدام, السمك من هبا بأس

 من أكثر إىل السمكة سيقطع ذلك  الناحلادةغري  اجلهة من السمك ضربوذلك ب ,السمك
  . بعضه تفقد قد وبالتايل, جزء
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  : السمك سم 

 الصيد من وميكنك, بسرعة يعمل أنه إجيابياته من ,السامة املواد باستخدام مكالس صيد كنمي
  . الواحدة املرة يف  كبريةكميات ويصيد ,بالعمل هو يقوم بينما األنظار عن متواري وأنت
 األمساك من كبرية كميات وجود الن,امليت السمك كل جبمع قم السموم استخدام وعند
 مادة حتوي النباتات من أنواع  احلارة املناطق يفيوجد  ,االنتباه يثري املنطقة يف الطافية امليتة

 من على تؤثر ال ولكنها البارد الدم ذوات احليوانات وتضعف تقتل املادة وهذه, الروتينون
 السم ويعمل, الربك الروتينون سم فيها يستخدم اليت األماكن أفضل ومن ,احليوان ذلك يأكل
 درجة ١٢-١٠ احلرارة درجات  ببطء يفيعمل و, مؤية درجة ٢١ حرارة درجة يف بسرعة
  .ذلك من قلاأل احلرارة درجات يف يعمل وال, مئوية

  
 : األمساك قتل أوشل  إىل تؤدي احملددة بالطريقة استخدمت إذا التالية والنباتات
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 )٢٣-٨( شكل سوكوكيول تامري أنا 
 شكل على اليت البذور أطحن, نباتية لأحبا ,اهلادي احمليط جنوب وجزر أسيا جنوب يف تنمو
  . املاء يف لقيهااو الفاصوليا حبة

 
 ) ٢٣-٨ (شكل تقليام كروتون 

 الزوايا ثالثية أوعية يف بذور هبا ,صغرية شجرة أو شجرية, اهلادي احمليط جنوب جزر يف تنمو
  . املاء يف لقيهااو البذوراطحن , 
 

 )٢٣-٨ (شكل بارجنتونيا 
 بطحن قم واحدة بذرة الثمرة يف, مثار هبا كبرية أشجار, البحر قرب بولينيسياو املاليا يف تنمو
  .املاء يف والقاؤها واللحاء البذرة

 
  )٢٣-٨ (شكل اللبتيكا ديريس 

 خشبية نباتية احبال هلا األستوائية املناطق يف ,كبرية شجريات, التجاري الروتينون سم مصدر
  . املاء يف كبرية بكميات والق, املاء مع خلطهاوا املسحوقك تصبح حىت اجلذور بطحن قم
 

  ) ٢٣-٨ (شكل ايسيا بوودي 
 يف وإلقاؤها النبتة بطحن قم, العنب يشبه ونبات بيضاء وردية باقات وهلا, أستراليا يف تنمو
  . املاء
 

  ) ٢٣-٨ (شكل تفروسيا 
 جمموعة كسر اصولياءالف حبة تشبه بذور هلا ,صغرية شجرية,األستوائية املناطق أحناء يف تنمو
  . املاء يف لقيهااو الصغرية واألغصان األوراق من
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  الكلس / اجلري 
 قم, املرجان أو األصداف حرق طريق عن عليه احلصول أو, جتارياً اجلري على احلصول ميكن
  .املاء يف اجلري بإلقاء

  
  البندق وأ اجلوز قشر 
  . املاء يف لقيهااو األسود اجلوز رقشو أو السوداين الفول قشور من نيئة قشور طحنا
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 والتخزين للطبخ ، وغريها حيوانات ، الصيد جتهيز

 
 تعفن إىل يؤدي األمور هذه معرفة مدفع ,التخزين و للطبخ الصيد جتهز كيف تعرف أن جيب
  . الطعام

 
o األمساك :  

 أصبحت أهنا يعين ال احلالة هذه يف السمك طبخ نأل, متعفنة أهنا يبدو اليت األمساك تأكل ال
  : السمك فساد مظاهر ومن لألكل صاحلة
  .الغائرة العيون ـ
  .املميزة النتنة الرائحةـ
  . الطبيعي عن تغرياذا  اللون ـ
  . اأثر تترك السمكة على صبعكاب ضغطت إذا ـ
  . مبلل أو رطب يكون أن من بدالً لزج ملمس ـ
   .حار أو حاد مذاق ـ
 البطن يف وتقلصات واستفراغ وغثيان إسهال إىل يؤدي املتعفنة أو الفاسدة األمساك أكل
 ساعات ٦ بعد فجأة تظهر األعراض وهذه, الفم يف معدين وبطعم بالشلل اإلصابةو حكةو
  .باالستفراغ قم األعراض هذه ظهرت إذا ، كلاال من

 لألكل األمساك بتجهيز قم عليه ,ةاراحل األيام يف خاصة املوت بعد بسرعة تفسد األمساك
  .الصيد بعد مباشرة
 كان إذا,السمكة أمعاء خرجا, الظهر جبانب اليت الكبرية  الدمويةوعيةواال اخلياشيم بإزالة قم

  . السمكة جلد أو قشر بإزالة قم سم ١٠ من أكثر السمكة طول
 بقشره السمك غلي أن غري ,مباشرة النار على وطبخها السمكة داخل عصى مترير املمكن من

 وبالتايل اجللد حتتتوجد  تووالزي الدهنالن ,  الغذائية الفائدة على للحصول طريقة أفضل
w لطبخ النباتات لطبخ املستخدمة الطرق من أي استخدام ميكن, كحساء هذا استخدام ميكن
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 جفافه بعد الطني اكسر مث اجلمر داخل ووضعها الطني يف السمكة لف وميكن األمساك
  .يتفتت إذا نضج  السمك حلم,  مطبوخ السمك على تحصلل

  .الظهر وعظم الرأس أزل السمك ولتدخني ,قليه أو بتدخينه قم السمك ولتخزين
  

o األفاعي :  
 طولياً اجللد اقطع مث, الرأس وادفن ,اجلسم من سم١٥ مع الرأس اقطع مث ,األفعى أقتل أوالً
 باليد واجللد بيد اجلسم امسك, جللدا اسلخ مث )٢٤-٨ (لشك سم ٢٠ - ١٥ مسافة
 جلد لقطع تضطر قد ومسيكة كبرية األفعى كانت وإذا ,اجللد كامل بسلخ وقم األخرى
 مث صغرية قطع إىل األفعى قطع, األحشاء بإزالة قمو صغري حيوان كأهنا األفعى اطبخ,البطن
 .وائهابش قم أو اغليها
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 ١٤١

o الطيور :  
 القيمة بعض يزيل السلخ بأن علماً, بالسلخ أو فنتبال أما الريش بإزالة قم الطري قتل دبع

 آكلة الطيور يف والكبد والقلب باحلوصلة واحتفظ, األحشاء وأزل اجلسم افتح مث, الغذائية
  .واءالش أو الغلي بواسطة اطبخ, األرجل اقطع ,احلبوب

  
 األقل على دقيقة ٢٠ ملدة املاء يف بغليها قم يفواجل احليوان حلوم آكلة الطيور طبخ وقبل

  .الطفيليات لقتل
 

  : احليوانات وتقطيع سلخ 
 ضع ,للمياه مصدر جبانب أمكن إذا الذبيحة بتنظيف وقم املعروفة بالطريقة احليوان ذبحإ

 التناسلية األعضاء حول القص مع الذيل إىل العنق من اجللد شق مث ظهرها على الذبيحة
 الذبيحة تلوث لتفادي ) ب و أ (النقطة يف الغزالن يف املسك غدد بإزالة قم) ٢٥ -٨ (شكل

 ادخل مث ,اجلسم حول املنتصف من دائري لكبش اجللد شقب قم الصغرية تاوللحيوان.
 . ) ٢٦-٨(شكل اجلهتني من اجللد واسلخ اجلهتني يف اجللد حتت اصبعني
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 ١٤٢

 

 
 

 ينسلخ الذي هو فقط اجللد أن من للتأكد اجللد حتت السكني ادخل اجللد قطع عند مالحظة
  . بالشعر اللحم تلوث تفادي  اىليؤدي أيضاً وهذا

 
 تنس ال, باألصابع منها والتخلص البطن بفتح وذلك الصغرية تااحليوان يف األحشاء بإزالة قم

 خارج األحشاء اخرج احلاجز احلجاب من املري اقطع, الكبرية احليوانات يف الصدر جتويف
 أصبعني بني مبسكها وذلك ثانةملا ازل ,األمعاء اخرج مث اإلخراج فتحة حول اقطع, اجلسم
 ابق, اللحم يتلوث ال حىت اغسله اللحم على البول بعض انسكب وإذا ,ذلك بعد والقطع
 جيب كما, طفيليات أو انديد وجود عدم من للتأكد بتقطيعها وقم والكبد القلب على

 ناعم الكبد سطح يكون أن جيب ,مريض احليوان أن على تدل فقد الكبد لون مالحظة
 مرض بأن علماً, منها ختلص مريضة الكبد كانت فإذا ,داكن أمحر أو بنفسجي ولوهنا ورطب
 ,ولاال القطع إىل اخللف من ساق كل طولياً اقطع, اللحم أكل إمكانية عدم يعين ال الكبد
  . والرأس األضالف وأزل اجللد أزل
 ,اجلسم باقي عن األيدي فصلا أوالً ,وختزينها طهيها يسهل قطع إىل الكبرية احليوانات قطع
 من األرجل اقطع ,أربع على متشي اليت احليوانات يف واجلسم اليدين بني مفاصل يوجد وال
w إىل تصل أن بد وال ,جلرال بنهاية كبرية عظمة حول تقطع أن وعليك باجلسم تلتقي حيث
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 ١٤٣

 على يوجد الذي اللحم قطع, لينفصل اخللف إىل واثنيه املفصل حول األربطة اقطع ,املفصل
 اجلهد نال, أوالً األضالع كسرا ,فقريلا العمود عن األضالع وافصل الفقري العمود جانيب
 القطعاما  ,اغليها أو الكبرية القطع بطبخ قم ,أقل يكون السكني على والتأثري أقل يكون
 طبخ وميكن, العظم حول تبقى اليت القطع خاصة, منها خينة عمل أو غليها يمكنف الصغرية
 ,اللحم طبخ طرق بنفس والكلى والطحال والبنكرياس والكبد القلب مثل األعضاء باقي

  . واللسان الدماغ وأكل طبخ ميكن كذلك
 

   :اللحم تدخني 
 جزء أو  عباءة استخدام باإلمكان)٢٧-٨ (شكل رالنا حول عازل بتصميم قم اللحم لتدخني
 هو اهلدف أن حيث احلرارة شديدة أو كبرية لنارا تكون بأن حيتاج وال, مظلة القفز من

 سيتلف دخاهنا أن حيث صمغية نباتات من املواد تستخدم وال ,رارةاحل وليس دخان وجود
  . اللحم
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 أخضر ما نوعاً اخلشب يكون أن وجيب ,كثيف دخان تصدر  الهناالقاسية خشاباال استخدم
 امسك ليست صغرية شرائح إىل اللحم بتقطيع قم ,باملاء بلله جداً جاف كان وإذا ,جافاً وليس
 على العازل بقفل قم, بعضه يالمسجتعل اللحم  ال, خشيب جمسم فوق بتعليقها وقم,ملم٦ من

 هبذه اللحم تدخني مت فإذا, شديدة احلرارة تصبح ال حىت قرب عن النار وراقب والنار اللحم
 اللحم تدخني استمر إذااما  ,أسبوع ملدة لألكل صاحلاً سيبقى فإنه الليل فترة خالل الطريقة
 جيد بشكل املدخن واللحم ,أسابيع ٤ - ٢ ملدة لألكل صاحلاً يبقى اللحم فإن يومني ملدة
 لتدخني حفرة استخدام ميكن كما .طبخ ونبد أكله وميكن ,يابس جمعد غامق شكله يصبح
 .) ٢٨-٨( اللحم

 
  

  :اللحم جتفيف 
 التهوية جيد مكان يف اللحم علق مث, ملم٦ عن تزيد ال بسماكة شرائح إىل اللحم طعق 

 اللحم جيف أن جيب, الذباب عليه اليقع حىت هوغط احليوانات عن اللحم ابعد, ومشمس
  .اللمس عند ابارد يكون وال مقرمش جافيصبح و ,أكله ميكن حىت جيد بشكل
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 ١٤٥

  :اللحوم حلفظ أخرى طرق 
 ,ةحمدود غري لفترات جممداً الطعام حفظ وميكن باردةلا األجواء يف التجميد استخدام ميكن 

  . أكله قبل طبخه فيجب ,لألكل جاهزاً أصبح اللحم أن يعين ال التجميد أن غري
 بإزالة قم الطبخ وقبل ,وحده امللح يف أو, جداً املاحل املاء يف بغمرها للحوما حفظ أيضاً ميكن
 .امللح
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 ١٤٦

 الفصل التاسع
 

 يف الظروف الصعبة ستخدام النباتاتإ
 

 
 اآلن نتعرف على نوعية ,بعد حل مشاكل احلصول على املاء واملأوى والطعام احليواين

املعروفة الربية عن أنواع األطعمة ب البحث  جي,النباتات اليت ميكن أكلها يف الظروف الصعبة
جيب عدم حماولة البقاء بدون طعام لفترات طويلة وجيب احملافظة على التغذية بشكل ,لديك 

 وبفضل اهللا فإن األرض تؤمن ,وقات للمحافظة على الصحة اجليدة واهلدوءجيد يف مجيع اال
ن اليأكل النبات ابشرط ,ت طويلة  البقاء فترااملقاتل كبرية من الطعام حبيث يستطيع كمية

ن اكما ,وبالتايل جيب معرفة أنواع النبات يف املنطقة اليت ستذهب إليها قبل الذهاب ,اخلطأ 
النباتات تكون مصدر للدواء وللسالح وللمأوى وللنار وللمواد الكيماوية لصيد األمساك 

 أنواع النباتات يف جداول نيات تبم علماً بأنه توجد رسو,تل وملعداتهولتأمني التمويه للمقا
 .) ج,ب (
 

 النباتات لالكل صالحية
كل ل وفريهاكل وامكانية تها لالالنباتات مصدرمهم للغذاء بسبب توفرها وسهولة حتضري

 االحتياجات الغذائية
 

  
 من أهم األمور التأكد من أن النباتات اليت تأكلها غري سامه 

  .ال الذي تعرف أنه غري ساماوان ال تأكل 
 

 حتذير
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 ١٤٧

ن سم نبات الشوكران قد أدى إىل بعض الوفيات بسبب اجيب التأكد متاما من نوع النباتات ف
ة نوعية النباتات اليت يف املنطقة فلذلك من املهم معر,أكله ظنا بأنه جزر بري أو جزر أبيض 

 ,كلالل ية النباتاتذلك فباإلمكان التأكد من صالحوإذا مل تتمكن من ,اليت ستذهب إليها 
 ةعة من قبل اإلنسان غري أن االخريومن املهم معرفة الفرق بني النباتات الربية والنباتات املزرو,

 .من السهل التعرف عليها
 
 : الطعامبحث عن الاثناءاألمور التالية علم إ

 
 جنبات الطرق قد تكون رشت باملبيدات ىات اليت عند املناطق السكنية وعلالنبات 

 .كما أهنا قد تكون متأثرة بغازات عوادم السيارات ,  فيجب غسلها جيدا,احلشرية
 

وبالتايل جيب غليها للتأكد ,  يها املياه ملوثةف اليتماكن  ملوثة يف االنباتاتالتكون  
 .يابالقيارديا المبلالعدوى  ومن امثلتها ,وىمن عدم انتقال العد

 
فواكه ال أكل اشيبالتايل جيب حت,بعض النباتات تنمو عليها فطريات سامه للغاية  
 . أثار التعفن ا ظهر عليه اذانباتالأو 
 

 فبعض أنواع , السميةمن حيثاتات من نفس الفصيلة تتفاوت بعض أنواع النب 
 حىت أن ,يء السينايد وبعضها ال يوجد به شلية من سماأوراق الكرز حتوي كمية ع

 .بعض اخليول قد ماتت بعد أكل أوراق هذه األنواع من الكرز الذابلة 
 

 . سم السينايد القاتلرائحةليت هلا رائحة اللوز فهي  حتاشي النباتات اعلىحرص إ 
 

 , لإلصابة باضطرابات املعدة عند أكل النباتاته غريمنبعض الناس لديه قابلية أكثر  
م وبعض الناس لديه. سبق هلم أكلها أن يتحاشوا النباتات الربية اليت مل يمهؤالء عليه
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 ١٤٨

 مثل الكاجو واملاجنو ,ب حتاشي هذه الفصيلة من النباتالب فيجبلل مفرطة لنبات ا حساسية
 .والسماك

 
 ,زئبق املاء األبيض  الطعم مثل البلوط و مرةكونتكل بعض النباتات الصاحلة لال 
 وللتخلص من هذه املرارة فإنه بال مكان غلي ,سبب املرارة وجود مادة التاننيو

 .يف كل مرةالنباتات لعدة مرات مع التخلص من املاء 
 

ليت أو اقزوالكثري من النباتات الربية الصاحلة يوجد هبا تركيزات علية من مادة اال 
 الفم واحللق يف) حاد(  وتسبب هذه املادة طعم حاذق ,قزاليت واالمض ما يسمي حب
يها أو جتفيفها يؤدي إىل التخلص من هذه لنبات أو ش ولكن خبز ا,ى الكلىوتؤثر عل
ت يزالوق يوجد به كميات كبرية من االالذي  اللفت اهلنديمثلة  ومن األ,البلورات

 . أو التجفيفءوالميكن أكله إال بعد اخلبز ببط
 

  
 

 إطالقا يف الظروف الصعبة ) املشروم ( ال تأكل الفطر الربي 
  نوعيته ىوالطريقة الوحيدة ألكله تكون بالتعرف األكيد عل

 صيب  اجلهاز العىالفطر تؤثر عل حيث أن مسوم
 .بعد عدة أيام حني يكون الوقت قد فات العطاء العالج  وال تظهر اال

 

 حتذير
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 ١٤٩

  النباتاتىالتعرف عل 
 : النباتات تذكر بعض الصفات مثلىمن طرق التعرف عل

 . شكل الورقة-١ 
 .حوافها, أطرافها-٢ 
 . ترتيب األوراق-٣ 
 . شكل اجلذور-٤ 
 

 األشكال األولية
 . منسقة ومغلقة وناعمةهي) ١ – ٩(حلافة األوراق شكل  ♦

حمدبة الرأس , مثلث مدببة وطويلة , وتدي ,  رحمي بيضاوي مستطيل شكل الورقة  ♦
 .) ٢–٩ (شكل
 .وردية. متتالية مركبة بسيطه . متقابلة  )٣–٩ (وترتيب األوراق شكل ♦
 .املمتد. الدري . التاجي . الوتدي . الفص  . يالبصل) ٤-٩ (أما أشكال اجلذور شكل ♦
 الناس مثاله البصل وعند قطعة من املنتصف يوجد به ىصلي معروف لدالشكل الب ♦

 وهذه ,صغر حني فكه الذي ينفصل إىل قطع  الفصوص ومثاله الثوم وا,حلقات دائرية
 .الصفات تفرق بني البصل الربي والثوم الربي 

ولكن غالبا كل جذر ,اجلذور الوتدية مثل اجلزر وقد تكون أحادية اجلذر أو مشعبة  ♦
 شكل حبال أو ىوتكون عل) البطاطس(اهلا البطاطا اجلذور الدرنية ومث,ي نبتة واحده يعط

 .كتل حتت النبتة األساسية 
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 ١٥٠

 

 ١ـ٩منسقةشكل ,ناعمة,حواف االوراق مسننة 
 

 
 ٢ـ٩شكل الورقة 

 لنباتات تنمو يف عقد هذه اجلذور من ااجلذور املمتدة كبرية زاحفة فوق وحتت األرض وكثري 
 .يشبه البصلي غري أنه قاسي وال يوجد فيه احللقات الدائرية . اجلذر شبيه البصلي 

 .ويكون مشرشر ) البصل األخضر( اجي ومثاله نبات اهلليون تاجلذر ال
بعض  حيث أن ,كل النباتات اليت تنوي استخدامها لالوبالتايل قم مبعرفة أكرب قدر ممكن عن 

كل يف  وبعض النباتات تصلح لال,كل وأجزاء سامة أجزاء صاحله لالفيها  النباتات جيتمع w
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 ١٥١

تخدم للعالج يوجد  أنواع  يؤكل أو يسن الذي وبعضها م, من السنة فقط ةأوقات حمدد
 . غري أهنا سامه شكلها جدا منيبةقر

 
 ٣ـ٩ترتيب االوراق شكل 

 

 ٤ـ٩اشكال اجلذور 
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 كلصالحية النباتات لالالعاملي لختبار إلا
 

ا إىل يوجد أنواع من النباتات يف أحناء العامل يؤدي أكل كميات قليلة جدا منها أو حىت تذوقه
 ولذلك إذا , بل قد تؤدي إىل املوت , اجلهاز اهلضمي واجلسمىصابه بآثار سيئه جدا علإلا

 شيء ايختبار الصالحية قبل ك بأن هذه النبتة قد تكون ضارة فقم با شدىنكان لديك أ
وقبل البدء يف اختبار النبتة تأكد من وجود كميات كبرية يف املنطقة  . ٥ – ٩ جدول. خر آ

كما أن عليك أن تتذكر ,ار يأخذ وقت كبري فال تعمله إال فيما يأيت بفائدة بحيث أن االخت
البطن   واملعدة خاوية قد يؤدي إىل إسهال وغثيان واآلم يفأن أكل كميات كبريه من النبات

 ,كل ال تأكل بكثرةألعد التأكد من صالحية النباتات لفحىت ب ,مثال ذلك التفاح األخضر
 عليك أن تتفادي النباتات الربية واليت التعرفها , أن تكون سامهحيتملالنباتات اليت ولتفادي 

 -: اواليت فيها الصفات التالية أو بعضه
 

بوب إذا كان أي بات اليت علي شكل الفاصوليا واللوبيا أو البصل أو احلاحل 
  .غالف منها موجود داخل

 .م املر أو شبيهة الصابونعالنباتات ذات الط 
 .النبات الذي حيوي الشوك أو الشعر الناعم 
 أوراق اجلزر األبيض أو وشبه أوراقه أوراق الشبث أتالنبات الذي  

 .البقدونس
 .ت الذي يظهر منه رائحة اللوز يف األجزاء اخلشيبة و األوراقالنبا 
. نصاف ورديه أو بنفسجيه أو سوداء س اوالنباتات اليت هلا نتوءات أو رؤ 

 .وهي نباتات تنتج احلبوب  أو تشبه النباتات اليت تنتج احلبوب 
 .النباتات اليت هلا أوراق ثالثية 
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אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٥٣

انا إىل استثناء اء النباتات من االختبار يؤدي أحين استخدام الصفات السابقة كصفات الستثنإ
 .يف سبيل عدم التورط يف النباتات السامة  ولكن البأس بذلك,كلنباتات صاحلة لال

 ,كبرية والميكن اإلسهاب بذلك هنا كل يأخذ مساحه إن عرض مجيع النباتات الصاحلة لال
 وكذلك ,مة لهالتدريب الدائنوعية النباتات يف مناطق ى ولكن جيب أن يتعرف املقاتل عل

كل ولالستخدام ويلي عدد من النباتات الصاحلة لال ,ات يف املناطق اليت سيذهب إليها النبات
 )ب(والتفاصيل والصور موجوده يف جدول ,كعالج 

 
 

 كلألبداية إختبار صالحية النبات ل
 . الواحدة ةلذي قد يكون مصدر للغذاء يف املراخترب جزء واحد من النبات ا -١
 .الساق. الرباعم .الزهور .  اجلذور . األوراق, إىل مكوناهتا األساسية  بفصل النبتةمق -٢
 كل  لاليةحال الشم لوحده ال حيدد الص,قم بشم النبتة حبثا عن روائح قوية أو محضية  -٣
 . ساعات قبل االختبار٨ال تأكل أي شيء ملدة  -٤
ذلك بوضع و, عند املالمسة تأكل فيه قم باختبار مسية النبات أثناء الوقت الذي مل -٥

 , دقيقة ١٥أو الرسغ ملدة بطن املرفق ى داخل علريد اختبارها تجزء من النبتة اليت 
 . طبيعيغري أو رد الفعل المسمت أعراض ال كافية لظهورةداملذه وه

أثناء فترة االختبار ال تأخذ عن طريق الفم سوى املاء النقي وجزء النبتة الذي تريد  -٦
 .بارهتإخ

بالشكل الذي تريد أن تأكله زه جه جزء بسيط من نوع واحد من املكونات واختر -٧
 .فيما بعد

شفتيك من اخلارج بكمية بسيطة منه قبل وضع جزء النبتة الذي جهزته يف فمك املس  -٨
 .للتأكد من أنه ال يسبب حرقان أو حكه للشفة

اللسان  ىضع النبتة اجلاهزة عل,دقائق  ٣إذا مل حيدث أي رد فعل للشفة خالل  -٩
 . دقيقة١٥ ملدة ةاجلاهزالنبتة كمية بسيطة من ,
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אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٥٤

إذا مل حيدث أي مشاكل قم مبضغ كمية بسيطة من النبتة بشكل جيد وابقيها ممضوغة  -١٠
 . ال تبتلعها يف هذه املرحلة حتذير , دقيقة١٥يف فمك ملدة 

أو أي نوع من رد ) تنميل(  دقيقة مل حيصل حكة أو لسعات أو خدار ١٥إذا خالل  -١١
 .البسيطة مقدار بني الشاهد واإلهبام نفس الكمية. فعل سم اهللا وابلع النبتة اجلاهزة ال

 ساعات إذا حصل يف أثناءها أي اضطرابات استقيء واشرب كمية من ٨انتظر ملدة  -١٢
 .املاء 

مالحظة نفس ( اهزة  ربع كوب من النبتة اجلتناول ساعات مل حيصل شيء ٨إذا بعد  -١٣
 .ىساعات أخر ٨ظر ملدة نتا) التجهيز 

 .كل بالشكل الذي جهزت به أول مرة تة صاحلة لالفإذا مل حيصل شيء فإن النب
 

  
 

حيث أن بعض النباتات ,جيب اختبار أجزاء النبتة جزءا جزءا بنفس الطريقة السابقة 
كل بعد وال تفترض أن جزء النبتة الصاحل لال,كل وجزء سام يكون جزء منها صاحل لال

كل النبات بدون طبخ اختربه بدون طبخ أل و,كل بدون طبخ الا صاحل لضالطبخ أي
 .حيث أن جزء النبتة يؤدي أحيانا إىل ردود فعل خمتلفة يف الظروف املختلفة ,

 
 

 .٥ – ٩   جدولكلهناية اختبار صالحية النبات لال
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حتذير
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אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٥٥

 
 نباتات املناطق املعتدلة 

 
 .)سالف العروس (الديسم  -
 .املر نطة -
 .هليون -
 .رة الزانجوز شج -
 .مثر العليق -
 .العنبية -
 .ارقطيون -
 .عشبة الربك -
 .هند باء -
 .شفا -
 .اهلند باء الربية. الطر  -
 .أنواع من الزنبق -
 .القراص -
 .البلوط/ السنديان  -
 .الربسيمون -
 .موز اجلنة/ أذان اجلدي / لسان احلمل  -
 .لكعية/ عنب الذئب -
 .الصبار/ التني الشوكي  -
 .الفرفحني/ الرجلة -
 .الساسفراس -
 .يب سورلالش -
w .الفريز/ الفراولة  -
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אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٥٦

 .نبات الشوك -
 .زنبق املاء -
 .الكوتس -
 .البصل الربي والثوم -
 .جلنسرين -
 .احلماض -
 

 نباتات املناطق االستوائية 
 
 .اخليزران -
 .املوز -
 .شجرة اخلبز -
 .الكاشو/ الكاجو -
 .نارجني/ نار جيل / جوز اهلند  -
 .أملا نقو -
 .النخيل -
 .البابا يا -
 .قصب السكر -
 .اسقالقل -
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٥٧

  املناطق الصحراويةنباتات 
 .سلم/شجرة الصمغ العريب -            

 .الصبار األمريكي/ االغاف  -
 .الصبار -
 .خنيل التمر -
 .ديسن الصحراء -
 
 

 الطحالب البحرية
 

 أو بقرب يء الشواطىا الطحالب البحرية واليت توجد علمن النباتات اليت جيب عدم تغاضيه
ن الطحالب تعترب مصدر غين ا. ياه العذبة كل يف امل وهناك طحالب صاحلة لال,يءالشواط

الب لشخص مل يتعود علما بأن أكل كميات كبرية من الطح) ج(لليود واملعادن وفيتامني 
 واليت  الطحالب احليةىوجلمع الطحالب البحرية أحصل عل,  إسهال شديد عليها تؤدي إىل

 ىليت تكون ملقاة علن الطحالب األ , املاء أو ملتصقه بالصخورى طافية علاًتكون غالب
 . قصرية بقيت لفترةتكون فسدت حىت ولو  يءالشاط

 .جتفيفها الستخدامها الحقا ووباالمكان بعد مجع الطحالب 
الرقيقة   فيمكن جتفيف األنواع , نوعية الطحالبى يعتمد علكل جتهيز الطحالب لالان 

 أما ,ربة أو احلساءاطحنها مث أضفها للش, النار حىت تصبح مقرمشة ىبأشعة الشمس أوعل
الطحالب السميكة وجلدية امللمس فيمكن غليها ملدة بسيطة حىت تصبح لينة مث ميكن أكلها 

طبخ وذلك بعد اختبار صالحيتها كما أنه ميكن أكل بعض األنواع نيئة بدون ,كاخلضراوات 
 .كل ألل
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 ١٥٨

 .الطحالب البحرية  
 

 .احلشيش البحري -
 .طحالب البحر اخلضراء -
 .يرلنديالطحلب اال -
 .عشب البحر/ رماد عشب البحر  -
 .عشب حبري/ الالفر -
 .املوجبان -
 .عشب حبري/ راك السكر  -
 
 

 كلألجتهيز النباتات ل
 

البد من طبخها مع أنه ميكن أكل الكثري من أنواع النباتات بدون طبخ غري أن هناك أنواع 
 .كل أو مقبولة الطعم حىت تصبح صاحلة لال
النباتات الربية مغذية  والكثري من , ةلذي يعطي قيمة غذائية جيد هو اكلوالنبات الصاحل لال

 ىار اجليدة معرفة كيفية التعرف علومن األفك, غري مستساغ اطعمهان كل غري وصاحلة لال
 .كل ومن مث أكلها كل وجتيزها لالالنباتات الربية الصاحلة لال

 والطبخ ,الغلي يف املاء, املاء ومن الطرق املستخدمة جلعل النباتات الربية مستساغة النقع يف
 أو ,ا النبتة ووضعها يف مصفاه وصب ماء يغلي عليهسحقوتتم التصفية مثال ب,والتصفية ,

 . يف تيار مائي اصفاه مث غمره يف املاوضعه
تياج إلزالة ح املاء حبسب االريوقم بتغي, ضه والسيقان والرباعم حىت تصبح غقم بغلي األوراق

زاليت من وق إزالة االى علما بأن التجفيف يساعد عل,ذور  اجلخبز أو أشوأغل أو أ.ه راملرا
 .اجلذور 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٥٩

 ولكن يئةعض األنواع مثل الكستناء تؤكل ن ب,لبلوط يف املاء إلزالة املرارة  قم بتصفية ا
امال فإذا ة إىل أن تنمو كئكما ميكن أكل الكثري من احلبوب والبذور ني,ها أفضل مشوية عمط

 االفرازات والسوائلجة وكما أن املواد اللز,ها أو غليها لتؤكل نبد من طحأصبحت صلبة ال
 السكر مثال ذلك شجرة القيقب وشجرة البتوال وشجرة ىاليت خترج من النباتات حتتوى عل

 ولكن ,اجلوز وشجرة اجلميز فيمكن غلي هذه السوائل حىت تصبح شراب يستخدم للتحلية
 .لتر من سوائل القيقب٣٥تاج إىل لعمل لتر واحد من شراب القيقب حت
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 ١٦٠

 ستخدام النباتات يف العالجإ
 

 النباتات اليت ىوجيب التعرف عل,يف الظروف الصعبة عليك استخدام اإلمكانيات املوجودة 
خدام كما أن معرفة است,كل  استخدامها لالدتستخدمها للعالج بنفس أمهية التعرف عليها عن

 .األمهية مبكان ا من ضالنبات بالطريقة الصحيحة أي
 

 بعض املصطلحات وتعريفها
 

  ةالكماد 
 اجلروح أو ى النبات توضع علخرى منا استخدام أوراق مطحونة أو أجزاء  اسم يطلق عند

 . تكون حمماةقد و,وراقاماش أو القروح إما مباشرة أو تكون ملفوفة بقطعة ق
 

 النقيع أو الشاي 
 وعاء وسكب وذلك بوضع كمية يف, اخلارجي جتهيز األعشاب الطبية لالستخدام الداخلي أو

 .الستخدام اقبل )  أو بدون غطاء ىمغط(ويترك فترة ,ماء حار عليه 
 

 املغلي 
ة الغليان ج حتت درةاء مث غليها لفترة طويلة أو قليل امليف بوضع األعشاب الطبية أو النبتة ويتم

ن النبات لكل نصف لتر م  جم ٥٦-  ٢٨ من  النسبةتتراوح  و,عالةفالستخالص املادة ال
 .من املاء 

 
 العصارة 

 علما بأن الكثري ,م مباشرة أو بعد خلطها مع غريها عصر النبتة حيث تستخدب وحيصل عليها
فيجب استخدام ,لتعمل من هذه الوصفات الطبيعية تأخذ وقت أكثر من الوصفات احلديثة 
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אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٦١

فات الطبيعية من حيث ا بني نفس الوصضهناك اختالف أيو,كميات قليلة لفترات طويلة 
 .الفعالية وسرعة املفعول 

 
 عالجات حمدده 

 .وهذه العالجات تستخدم يف الظروف الصعبة وليست لالستخدام يف الظروف العادية
 
o اإلسهال 

حلاء ,وجذور نفس الفصيلة إليقاف اإلسهال ار العليق مثاشرب شاي مصنوع من جذور 
ا ضهي ايو)مادة الدباغ (حيو ي مادة التانني  امواللحاء بشكل ع) السنديان ( البلوط األبيض 

 غري انه جيب استخدام هذه املواد حبذر وإذا مل يتوفر غريها بسب ,توقف اإلسهال بإذن اهللا 
أكل رماد  أو) الفخار (ا أكل الصلصال األبيض ضوميكن أي.  الكلى ىتأثريها السليب عل

 . البندق يعمل إليقاف اإلسهال كما أن الشاي املعمول من التوت الربي وورق,النار
 
o مضادات الرتيف 

 ,)موز اجلنه) (أذان اجلدى( من الفطر النفاث أو من أوراق نبات لسان احلمل ةاعمل كماد
 على شكل ,لفيه وحشيشة اجلراحيقاف الرتيف استخدام أوراق  أالومن أفضل املواد إل

 .كمادات 
 
o املطهرات 

وباإلمكان استخدام عصاره الثوم ,طفح اجللديتستخدم هذه لتنظيف اجلروح والقروح وال
)  احلماض ( أوراق احلميض  عصارة أوراق عشب الطري أو عصارةأو وعصارة البصل 

أو ) اخلبازة  ( ة زيوكذلك غلي جذور األرقطيون أو غلي أوراق أو جذور اخلب,املطحونة 
 .خلارجي فقط ومجع هذه العالجات لالستخدام ا. األبيض ) السنديان ( حلاء البلوط 
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 ١٦٢

o  ارتفاع درجة احلرارة,احلمى 
( زهر البليسان و نبات أ) نقيع (ومنقوع ا,) املندق ( بعمل شاي من حلاء الصفصاف 

 .)بوقيصا (دار ومغلي حلاء شجر الدرارة الزيزفون  أو شاي زه,)اخلمان
 
o الزكام والتهاب احللق 

أو حلاء الصفصاف ) موز اجلنه  ()أذان اجلدى (ولعالجها استخدام مغلي أوراق لسان احلمل 
 من نبات أذان الدرب أو  كلو زهورأ قطيون أو من جذوررعمل شاي من جذور اال أو,
 .أو أوراق النعناع) اخلبازة ( ه يزباخل
 
o اآلالم وااللتواءات 

لسان احلمل أو عشب الطري أو او ) احلماض( تعاجل بعمل كمادات خارجية من احلميض 
الص العصارة خ من هذه املواد باستم وبإالمكان عمل مراه,ومحلاء الصفصاف أو الث

 .وإضافتها إىل دهن حيواين أو زيت نبايت 
 
o احلكة 

عمل ين لدغ احلشرات أو حروق الشمس أو طفح تسمم النباتات ع الناجتة ةلعالج احلك
 . أو من أوراق البندق ,)اجملزاعة (كمادات من نبات الوهره اجلزاعة 

تفيد بإذن اهللا عند استخدامها لعالج الطفح الناتج عن مسوم البالب السام وعصارة اجملزاعة 
 . حروق الشمس ى وتعمل بشكل قوي عل,ولدغ احلشرات ) حبل املساكني) (العشقه (

 
o املهدئات 

 . النوم بعمل شاي من أوراق النعناع أو من زهرة اآلالم ىللمساعده عل
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 ١٦٣

o لبواسريا 
أو ) لوطالب( ان ي من حلاء الدردار أو حلاء السنديعمل غسيل خارجي باستخدام شاي

 .سان احلمل أو مغلي جذور نبات خامت سليمان لباستخدام عصارة أوراق 
 
o  القبض( اإلمساك( 

 .لعالج اإلمساك اشرب مغلي أوراق اهلند باء الربية أو مغلي حلاء شجرة اجلوز  
 
o لعالج الديدان والطفيليات املعوية 

 .اق اجلزر الربيوراي احملضر من حشيشة الشعفه أو أيلة من الشوذلك بشرب بكميات قل
 
o  والتقلصات) الريح ( الغازات 

لغازات والشاي املصنوع من أوراق ا  للتخفيف منبوب اجلزرباستخدام شاي حمضر من ح
 .النعناع لعالج التقلصات 

 
o ل مضاد للفطرياتيغس 

بالتناوب مع ,لعالج الفطريات ) ن السنديا( بعمل مغلي من أوراق اجلوز أو حلاء البلوط 
 .التعرض ألشعة الشمس 
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אإستـخدام الـنـبـــاتــات: الفصل التاسع  
 

 ١٦٤

  للنباتىستخدامات أخرإ
 

ا حتتاج لغلي النباتات  وغالب,ية اجللد وبس أو متميكن عمل أصباغ من النباتات لتلوين املال ♦
قشر اجلوز يعطي اللون , قشر البصل يعطي اللون األصفر , ةتائج جيد نىللحصول عل

 .يعطي اللون البنفسجي)  اللكعية(وعنب الذئب,البين 
 القرص وحشيشة ننباتات ومن أكثرها استخداما سيقاميكن عمل ألياف وحبال من ال ♦

 . مثل الزيزفون لبعض االشجاركة واللحاء الداخليواللنب ونبات الي
جتعل وهي , الصغرية م لصيد السمك وذلك بغمر قشر اجلوز يف األحواض املائية عمل سإ ♦

 صالحية ىوال تؤثر عل. التنفس ولكنها التضر بفضل اهللا اإلنسان ى علةدراألمساك غري قا
 .السمك لألكل 

حلاء شجرة األرز ,ك ال من زغب نبات عشبة الربتعشقم بعمل مادة سريعة اال ♦
بعد تكثيف ,صمغية بات املأخوذة من األشجار النال ومن شجر الصنوبر أوعصارة,

 .العصارة
 . عشبة الربك أو حشيشة اللنبميكن عمل عوازل باستخدام زغب ♦
وذلك بدهنها على اجللد , عمل طارد للحشرات باستخدام عصارة الثوم أو البصل الربي  ♦

أو حبرق أو تدخني املكان بااللياف , أو بوضع أوراق شجر الساسافراس يف املأوى
 .الشعرية حلبوب عشية الربك

 
واملفتاح للتعامل مع النباتات هو ,حبذر النباتات قد تكون عونا لك بإذن اهللا إذا تعاملت معها 

 أو أكالكان   التأكد من معرفة النوع الذي تتعامل معه بغض النظر عن نوعية التعامل سواء
. أو مأوى أو أدواتاعالج
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אالـنـبـاتـات الـسـامـــــة: الفصل العاشـر  
 

 ١٦٥

 الفصل العاشر
 

 النباتات السامة
 

 علـى   التعامل الناجح مع النباتات يف الظروف الصعبة يعتمد حبول اهللا على  التعرف األكيد             
 . على النباتات الصاحلة لالكل     والتعرف على النباتات السامة هو بنفس أمهية التعرف         . النبتة  
 .ن التعرف على النباتات السامة يعني اإلنسان على عدم التعرض آلثارها السلبية واخلطرية ال
 

 كيف تسبب النباتات التسمم ؟
 

 تسبب النباتات التسمم عن طريق التايل
 . بأكل جزء سام من النبتة  وذلك-:األكل 
 . مالمسة النباتات السامة أحيانا يؤدي إىل جتريح اجللد واحلساسية اجللدية-:اللمس  
 وذلك عندما ميتص السم عن طريق اجللد أو عن طريق           -:االمتصاص أو االستنشاق     

 .االستنشاق
تطرح هو مدى   ومن األسئلة اليت    . والتسمم بسبب النبات يتفاوت من هتيج بسيط إىل املوت          

 :ولكن ليس من السهولة اإلجابة لألسباب التالية , مسية النبتة 
 منها بينما البعض يسـبب      كبريةبعض النباتات تسبب التسمم عند التعامل مع كميات          ♦

 .التسمم ولو كان التعامل بكميات قليلة
ـ  ,يف النبتة الواحدة ختتلف نسبة السمية حبسب اختالف أماكن النمو            ♦  تاوهناك اختالف

 .فتختلف نسبة السمية بني افراد نفس النوع, صغرية يف نفس النوع
ديه مناعة جيدة للسموم والـبعض      فالبعض ل ,نفس املادة السمية    خيتلف رد فعل األشخاص ل    

 . حساسية شديدة هخر عنداال
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אالـنـبـاتـات الـسـامـــــة: الفصل العاشـر  
 

 ١٦٦

 : ومن األخطاء وسوء الفهم يف التعامل مع النباتات السامة مايلي
حيانـا تقـدر    غالبا هذا صحيح غري أنه ا     , أكله  اقبة احليوانات وأكل الذي ت    مر 

 .احليوانات أن تأكل النباتات السامة لألنسان
ن غلي النبات يـؤدي إىل      ا. غلي النباتات يف املاء يؤدي إىل زوال املادة السامة           

 .إزالة كثري من السموم ولكن ليس كلها
 .ليس على االطالق, النباتات احلمراء عادة تكون سامه 

 
 النباتاتكل شئ عن 
 

الكثري من النباتات السامة , ن من مصلحة اإلنسان معرفة كل شئ ممكن معرفته عن النباتاتإ
سام يشبه فمثال نبات الشوكران ال, تشبه غري السامة من نفس الفصيلة أومن فصائل أخرى

 يف فصول وبعض النباتات تكون غري سامة يف بعض الفصول وسامة, كثريا اجلزر الربي 
فمثال أوراق , يف مراحل أخري ة يف بعض مراحل النمو وغري سامة تكون سامأو,أخرى 

 , ة تصبح سامة فترة بسيطد لالكل يف بداية منو األوراق ولكنها بعةعنب الذئب تكون صاحل
البودفلون عشب ( فمثال  ,وهناك بعض النباتات اليت ميكن اكلها فقط إذا كانت ناضجة 

وبعض . جا ولكن باقي أجزاء النبتة ومثار النبتة سامةميكن أكله إذا كان ناض) أمريكي
( والبندورة ) البطاطس(  لالكل مثال ذلك البطاطا ة وأجزاء قابلة النباتات فيها أجزاء سام

وبعض النباتات تصبح .فانه صاحل لالكل غري أن األجزاء اخلضراء من النبتة سامة ) الطماطم 
, عندما تبدأ تذبل فإهنا تنتج محض السينايد )ود الكرز األس( بعد أن تذبل مثال ذلك ةسام

ومثال ذلك ميكن أكل شرائح . هناك بعض الطرق اليت جتعل النباتات السامة  صاحله لالكل 
أهنا مع العلم ب ,  اجملفف والذي قد تأخذ فترة جتفيفه مدة سنة) جاك بلبيت(رقيقة من جذور

 .سامه إذا مل جتفف جيدا 
قم جبمع أكرب كمية ممكنة من , نباتات وكيف ميكن االستفادة منهاتعلم كيف تتعرف على ال
واملعلومات متوفرة على شكل مطويات وأفالم وكتب وعن طريق  , املعلومات عن النباتات
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אالـنـبـاتـات الـسـامـــــة: الفصل العاشـر  
 

 ١٦٧

 يف أكثر من مرجع والكل يكمل تكون متواجدةحيث أن املعلومات قد . أهايل املنطقة 
 .بعضه

 
 قوانني لتفادي النباتات السامة

 
ولكن ,  ومعرفة استخداماهتا وأضرارها   , بالتعرف على النبتة معرفة أكيدة      طريقه تكون  أفضل

فإذا كانت لديك معرفة قليله عن النباتات فقم باستثناء النباتات اليت يتوقع            ,هذا اليتم أحيانا    
  . م على الذي تظن انه غري سااالختبار العاملي للنباتومث قم بعمل ,أن تكون سامه

 
  :ان تتحاشى كل منوتذكر جيب 

سام وجيب أن تكون دقيقا     الغري   الصعوبة معرفة الفطر السام من       الفطر فانه من   
وبعض األنـواع ال    ,  بشكل سريع جدا   ةبعض أنواع الفطر تسبب الوفا    , جدا  
 النوع األول يـؤثر علـى     : رق التأثري ن من ط  فطر نوعا  هلا مضادات ولل   ديوج

 . لى اجلهاز العصيبوالنوع الثاين يؤثر ع, اجلهاز اهلضمي
 .حتاشي ملس أو االحتكاك مع النباتات بدون داعي  

 
 حساسية املالمسة

 
ثري قد يكـون مسـتمر ويـزداد        والتأ,  من أهم املشاكل يف امليدان     هذا النوع من احلساسية     

وتكون هذه السموم عادة من     ,  إذا كانت حول العينني    ة وتزداد خطورة هذه احلساسي    ,باحلك
كما انه من املمكن أن يصل إىل االدوات        . صل إىل اجللد مبجرد مالمسة النبات       الزيوت اليت ت  
 علما بأن الدخان الذي خيرج من النباتـات         , بالتايل يؤثر على كل من يالمسها      واملعدات و 

 .السامة يكون ساما 
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אالـنـبـاتـات الـسـامـــــة: الفصل العاشـر  
 

 ١٦٨

,  حالة تعرق أو درجة حرارته مرتفعـة        وتكون اإلصابة باملالمسة اشد إذا كان الشخص يف       
األعـراض بضـع    قد تستمر    .كون اإلصابة موضعية وقد تنتشر لتصيب اجلسم كامال         فقد ت 

 . املائية تالتورم والفقاعاو االمحرار وومن األعراض احلرقان , ساعات إىل عدة أيام
فعند مالمسة النباتات السامة أو عند ظهور األعراض حاول إزالة الزيوت بالغسـيل باملـاء               

ستخدم التربـة   تولكن ال , فيمكن دعك اجللد بالتراب أو الرمل        وإذا مل يوجد ماء   ,والصابون  
 ىإذا ظهرت الفقاعات حيث أن الفقاعات قد تتفتح بسبب التربة وتصبح معرضـة للعـدو              

اوقم بطحـن   ,وميكن استخدام سائل محض التانك      . م بتجفيف املنطقة    قوبعد إزالة الزيت    ,
 محض  وميكن احلصول على  , حبساسية النبات  وضعها على املنطقة املتأثره   ) اجملزاعه(زهرة نبات   

 .التانك من حلاء البلوط
 

 :النباتات السامة اليت تسبب احلساسية عند املالمسة 
 
 .كاو هاجال -
 .اللبالب السام -
 .البلوط السام -
 .ما ك السام الس -
 .الرنقزنبات  -
 .احبال البوق -
 
 

 أكل السموم 
فال تأكل أي   . ي إىل الوفاة مباشرة      جدا وخطرية وقد يؤد    اكل السموم يؤدي إىل آثار سلبية     

ومـن  . كل النباتات اليت اكلتـها    لواحتفظ بسجل   . نبات حىت تتأكد فعال من التعرف عليه        
ية ونقص عـدد    ستفراغ واإلسهال والتقلصات املعو   أعراض تناول النباتات السامة الغثيان واال     

w .ء والغيبوبة واملوتالتنفس والصداع واهللوسة وجفاف الفم واإلغمامرات نبضات القلب و
w
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אالـنـبـاتـات الـسـامـــــة: الفصل العاشـر  
 

 ١٦٩

إذا توقعت تسمم النبات فحاول إزالة النبات السام من فم ومعدة الشخص املصاب بأسرع ما               
 قم بوضع اإلصبع يف احللق أو تناول حملول املاء وامللح الساخن إذا كـان               غولالستفرا, نميك

يـات  وكذلك ميكن أن يتم ختفيف السمية بشرب املاء واحلليب بكم         , الشخص بكامل وعيه  
 .كبرية

 
 : عند األكل التسمم التالية تسبب النباتات 

 
 .بذور اخلروع

 .شجر االزادرخت
 .)نبات بصلي ( بصل املوت 

 .)ذات زهر أصفر ( امللتوية 
 .)له عصارة سامة ( املنشنيل 

 .دفلي 
 .البانقي

 .بندق قزيك
 .شراب ونبات الشوكران السام

 .بازال السبحة 
 .شجرة االستركنني

 .يوضح صور ووصف هذه النباتات ) ج(جدول 
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אحـيـوانـات خـطـــــــرة: الفصل الـحادي عشـر  
 

 ١٧٠

 الفصل احلادي عشر
 

 حيوانات خطرة 
 

التفكري ,  للمقاتل بنفس احلجم الذي تشكله الظروف البيئية االخرىالتشكل احليوانات خطر كبري
كما جيب , املنطقي يدل االنسان على البعد عن احليوانات اخلطرة مثل االسود والدبب واحليوانات الكبرية

وقد تؤدي حركتك اىل مواجهة . حليوانات آكلة النبات الكبرية ذات القرون واالظالف القويةحتاشي ا
 احليوانات الكبرية للمخيم وذلك بترك بقايا االكل يف  تدعال, حترك حبذر يف مناطقها, غري خمطط هلا

 .قم باستكشاف املنطقة حبذر قبل الدخول اىل املاء او الغابات. املنطقة
لقد حىب اهللا احليوانات , احليوانات الصغرية تسبب مشاكل اكثر من احليوانات الكبريةيف الواقع ان 

 .الصغرية بابر و انياب للدفاع عن نفسها
كون بسبب اخطاء وغالبا ي,والتماسيح والدبب قليل  , ش عدد املصابني سنويا  بسبب هجمات القرف

.  الفاعي وقرصات النحل تعترب اكثر بكثريغري ان االصابات بسبب لدغات العقارب و عضات ا, االنسان
 .بالتايل سيتم التركيز على احليوانات الصغرية واليت قد تكون هي املشكلة يف الظروف الصعبة

ال جتعل الفضول و عدم االهتمام ف,  التدابري البسيطة يفيد باذن اهللان االنتباه للبيئة احمليطة و اختاذ بعض 
 .يؤدي اىل اصابتك

 
 العناكبو احلشرات

 
 األربع أم احلشرات يستثىنمن و األقدام مثانية فهي العناكب أما األقدام سداسية فصيلة احلشرات
 .األرجل والفية واألربعني
 أن غري مؤملة تكون قد احلشرات هذه مسوم نا .  تلدغ أو تعض عندما مؤذية تصبح احلشرات هذه وكل
 أن كما . السم لذلك مفرطة حساسيةن عند الشخص  اذا كاالوفاة سبباحيانا ي والدبابري النحل سم
 فان هذا كل ومع, بطيئة تكون ما غالبا القراد طريق عن املنتشرة واألمراض, تقتل ما نادرا العناكب مسوم
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אحـيـوانـات خـطـــــــرة: الفصل الـحادي عشـر  
 

 ١٧١

 يف وجودها عدم من التأكد جيب والعناكب العقارب فيها نتشرت اليت املناطق ويف . العالج من خري الوقاية
  .)ج ( جدول إىل ارجع  واألخشاب احلجارة حتريك وعند النوم أماكنو واملالبس األحذية

 
 العقارب 

 يف الدافئة املناطقيف و واالستوائية ودون االستوائية واألحراش والغابات يالصحار يف العقارب توجد
 وادي  مثلجدا  ناطق منخفضةم يف الصحراوية العقارب جتد وقد ,احلركة ليلية تكون ما وغالبا ,العامل
  .االنديز يففوق سطح البحر  متر ٣٦٠٠ إىل ارتفاعها يصل مناطق كما توجد يف  املوت
 املناطق يف فاتح أخضر أو صفرأ يكون قد لوهنا أن غري الرطبة املناطق يف سوداء أو بنية ألواهنا تكون غالبا

 وغينيا سطىالو أمريكا يف سم ٢٠ إىل يصل قد انه غري سم ونصف ٢ العقرب طول ومعدل, الصحراوية
 األطفال يف حتدث قد ولكنها ةنادر ربتتع العقارب لدغات من والوفيات . أفريقيا من  واجلنوب, اجلديدة
 . اللدغ أبرة رأسه ويف مفصل ليذ هلا أن غري البحر سرطان تشبه والعقارب .ىواملرض السن وكبار
 يشبه ذيل وهلا مؤذية غري راتاحلش وهذه, السوط عقرب منهما العقارب تشبة حشرات ةئالبي يف ويوجد
 .السلك أو السوط

 
 العناكب 

 
 :العنكبوت الناسك 

 وهذا,ه ظهر ىعل الواضحالساعة الرملية  شكلب معروف وهو, أمريكا مشال يف موجودلونه بين 
 تقرحات إىل تؤدي اهنا غري نادرا اال الوفاة إىل تؤدي ال قد لدغته كانت وان الظالم بحي العنكبوت
 .تعاجل مل اذا االصابع بعض بتر ايل ديتؤ وقد, اللدغة كانم يف شديدة
 املناطق يف أما , أمريكا مشال يف السوداء االرملة أشهرها ومن االرملة فصيلة من كثرية أنواع وتوجد
  ,ةيالرمل الساعة شكل ىعل بقعة ى بطنهاعل صغرية سوداء عناكب الفصيلة هذه من فيوجد ارة احل

  .وبرتقايل وامحر ابيض بنيالوان البقعة  تتفاوت
 
 :عيالقم البيت ذو 

 ىعل وسهولة بيسر وتتحرك, قصرية رجلهاا , ةترتمك , استراليا يفتنتشر  بنية أو رمادية كبرية عناكب
w وبالتايل . قاتلة يعتربوهنا األسترالية ناطقامل وأهايل ا امسه ىعل حتصل منه والذي معقال يشبه الذي بيتها
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אحـيـوانـات خـطـــــــرة: الفصل الـحادي عشـر  
 

 ١٧٢

 شديدة اآلم,االرمله لدغة تشبه لدغتها واثار .غذائها عن البحث يف حركتها ناءأث يف تفاديها حاول
  .أسبوع إىل تستمرقد  اليت ةقاإلعاو العام والضعف والرعشة قللتعر مصاحبة

 
 : ترانتيوال 
 أمريكا من تأيت غالبيتها ولكن أوروبا يف واحد نوع يوجد لالقتناء كثريا تباع ,شعر هلا كبرية عناكب 

 الفصلية هذه من العناكب أنواع وبعض , مسية مادة تفرز أنواع أمريكا جنوب يف ويوجد . وائيةاالست
 ةضعالو , والسحايل والفئران الطيور لصيد تستخدمها كبرية أنياب وهلا سم٢٥ قطر إىل  حجمهاصلي
 .العدوى واحتمال وامل , اجلرح مكان  نزف الدماء منإىل يدتؤ   نواعاأل ههذ من
 
 :األرجل ةوالفي وأربعني أربع أم 

  بعض , سم ٢٥ إىل طوهلا يصل صحراوية أنواع هناك أن غري مؤذية وغري صغرية  تكون ما غالبا وهي
 بإزالة قم العضة هذه وملنع , اجلرحمبكان  العدوى يف تكمن املشكلة ولكن ة سام وأربعني أربع أم أنواع
 .جسمك ىعل اوجدهت إذا فيه تسري الذي باالجتاه وأربعني أربع أم
 
 :والدبابري النحل 

ترت مك فهو النحل أما . خمتلفة ظروف يف وتعيش خمتلفة بأنواع وتوجد تقريبا الكل عند معروفه وهي
 حنل مثل النحل أنواع وبعض . حنيل وجسمها شعر عندها فليس الدبابري أما شعريات وعلى جسمه

 يعيش النحل أنواع وبعض . ألشجاراو فالكهو يف أو الناس عمل من أما مستعمرات يف يعيش العسل
 وغدة اإلبرة تترك فاهنا نساناال النحلة تلدغ عندما بأنه النحل إشكالية وتكمن. النجار النحل مثل منفردا
 ىعل القدرة عندها واليت بابريدال من الفه أكثر النحل فان القاتل النحل وباستثناء . متوت مث اجللد يف السم
  . والفواكه للزهور بالنتباه احلشرات هذه حتاشي هي ةللسالم وسيلة وأفضل .متتالية لدغات اللدغ
  .والسمك حملال تنظيف عند وجتتمع حملال الدبابري تأكل بعض فأن وأيضا
 حساسية لديه الذي أما , كالصداع اللدغة فعل ورد األمل بسبب ساعات عدة ملدة ديالعا نسانااليتاثر 
 من والبد . واملوت والغيبوبة ةبالصدم ةاإلصاب إىل تؤدي وقد عالية نتكو الفعل ردة فان النحل مسوم من
   .خطرة فاحلالة وإال احلساسية مضادات ضمنة من الذي العالج تلقي
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 :القراد 
 مثانية ,العناكب فصيلة من دائرية صغرية حشرة عن عبارةوهو , واملعتدلة االستوائية املناطق يف القراد يكثر

 ناقلة فإهنا وبالتايل ,والتكاثر للعيش الدم إىل القراد وحيتاج . لني أو صلب جسمها يكون وقد, األرجل
 . الوفاة إىل تؤدي قد أخرى وأمراض, الدماغ والتهاب, يكرو جبال ومحى الالمي مرض  مثل لألمراض
 حيتاج القراد فان اجعاملر من الكثري ىعل وبناءا. طبية عناية إىل حتتاجأهنا  غري التأثري بطيئة األمراض وهذه
 . القراد وجود عن حبثا كمجس لتفقد الوقت لديك فإن بالتايل املرض لنقل ساعات ستة قرابة إىل

 والنباتات األشجار بني املرور أثناء مثل احلشرات هذه فيه تتواجد اليتلظروف ا يف االنتباه ىعل واحرص
  للحشرات طارد استخدام األمكان قدر وحاول.  مأوى لبناء املواد مجع  وعند, احليوانات تنظيف وأثناء

  
 :قعلال 

. واملعتدلة االستوائية املناطق يف وتوجد , الدودة هيشب شكل وهلا الدم امتصاص ىعل تعيش حية كائنات
 أهنا كما, االستوائية املستنقعات نباتات يف توجد وكذلك ,املياه عبور أثناء امللوثة املياه يف جتدها ما وغالبا
 األماكن داخل إىل الزحف العلق ويستطيع . العذبة املياه سالحف مثل املائية احليوانات ىعل جدتو قد

 احلذاء يف دائما البنطال أطراف تكون أن وحاول ,مواطنها يف يميالتخ أو البقاء عدم حاول بالتايل الضيقة
 أو أكله مت إذا طرللخ مصدر يكون قد والعلق . دائما همجس تفقد الشخص حياول أن جيب انه كما. 

 يف حادة بالتهابات األنسان يصاب قد . خرآب أو بشكل وتعقيمه املاء بتنقية االعتناء جيب بالتايل شربة
 .جروحا سببو هناك العلق وصل إذا نفاال أو البلعوم

 
 :اخلفافيش 

 نا غري العامل يف اخلفافيش من ةكثري أنواع ويوجد .لإلنسان بسيط إزعاج مصدر اخلفافيش تشكل
 ىعل تسقط ركة احلكثرية صغرية طيور وهي,  أمريكا جنوبو وسط يف يوجد الدماء ماص اخلفاش
 لعاهبا يف ويوجد الدم ومتتص احليوان تعض مث, مثال حصان أو بقرة تكون ما غالبا واليت النائمة الفريسة
 اخلفافيش هذه من يلةقل نسبةهناك و . اخلفاش وميتصه قليلة بكميات الدم سيلفي, الدم ختثر متنع مادة
 أهنا كما أخرى أمراض حتمل قدالهنا , املصابة أو  املريضة اخلفافيش ياشحت جيبو, الكلب مرض قلتن

 بسبب ألمراضل  مصدرامأوى واختاذها الكهوف إىل جوءوقد يكون الل .مسكت إذا بالعض تقوم
  األمراض ينقل ال انه حيث هبأكل فالبأس جيد بشكل اخلفاش طبخ مت إذاو . اخلفافيش جاخرا استنشاق

 .اًجيد طبخ إذا
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 :السامة األفاعي 
 مراقبتها جيب األفاعي ىعل وللتعرف . السامة غري من السامة األفاعي ملعرفة وسهلة ةدقيق طريقة يوجد ال

 األفاعي مجيع اترك هو القانون فان بالتايل ,ةسام غري أو ةسام كوهنان م تتأكد حىت ومسكها
 .لشأهنا

 
  .الغذائية قيمتها بكثري تفوق ةسام أفعى بسبب اإلصابة طرخما نإ 

 
 
 :األفاعي مناطق يف املرور أثناء التالية األمان إجراءات باختاذ قم 

 
 . ختطيها من بدال األخشاب فوق وادعس , ان قدميكملك وانظر حبذر مشإ 
 . املاء حول والتحرك الفاكهة التقاط أثناء انتبه 
 أعينها إغالق تستطيع ال األفاعي نا كما, باألفاعي تحرشت أو تؤذ أو  معمتزح ال 
 بامامل مثل األفاعي أنواع وبعض .مستيقظة أو نائمة كانت نا تعرف أن ميكن الف

 إذا بشدة هتاجم والكوبرا ) سامه أمريكية أفعى ( األدغال وسيدة السامة األفريقية
  . بيضها من بالقرب كانت إذا أو هبا اإلحاطة مت
  .والصخور األخشاب إلزاحة العصا مستخدإ 
 ويفضل احلذاء ذو الرقبة الطويلة .الليل يف خاصة اومناسب اجيد حذاء بسلإ 

 .إذا توفر) البسطار(
 . جيد لبشك واملأوى النوم وأماكن املالبس تفحص 
 األفعى تفاجئ قد أحياناو, التسمع األفاعي . أفعى واجهت إذا اهلدوء ىعل حافظ 

  .هترب غالبا األفعى فان الفرصة يتهاأعط وإذا نائمة وهي
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 يكون ال قد أنه ومع . منها لتخلصاول كلألل أفعى قتل أردت إذا جدا احذر  كن 
 . الدفء عن تبحث اليت األفاعي جتلب النائم اإلنسان جسم حرارة أن إال معتادا

 .األفاعي لتفاصيل) ه(جدول إىل رجعإ
 
  

 األفاعي من اخلالية املناطق 
 األفاعي من خالية تعترب األخرى املناطق وبعض . املنطقة طبيعة بسبب األفاعي من خالية طبيةالق ناطقامل

  .وهواي وبولينيسيا نداوايرل وبورتوريكو ومجايكا وهاييت وكوبا نيوزيلندا مثل السامة
  
 السامة األمريكية األفاعي 

 . األمريكية الرأس حناسية األفعى -
 .األدغال سيدة -
 .ناملرجا حية -
  .مفال قطنية األفعى -
 .سنان -
 .األجراس ذات احلية -
 
 السامة األوروبية األفاعي 

 . املضيف أفعى     _ 
 .الغادرة األفعى_       

 
  السامة وأسيا أفريقيا أفاعي 

 .قنسال البوم -
 .االكوبر -
 .اجلابون أفعى -
w . اخلضراء األشجار أفعى -
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 .هابو حفرة أفعى -
 .الكريت أفعى -
 .املاليا أفعى -
 .امباامل أفعى -
 .املنتفخة املضيف أفعى -
 .القرن وحيد أفعى -
 .رسل أفعى -
 .الرمال أفعى -
 .احلراشف منشارية أفعى -
 .رلواق حفرة أفعى -
 
  السامة سترالياأ أفاعي 

 .املوت مضيف -
 .تايبان أفعى -
 .النمر أفعى -
 .بحريةال األصفر البطن ذات األفعى -
 
 طرةاخل السحايل 

 .وسام خطر اكالمه املخرزة املكسيكية اةضوالع )ضخمة أمريكية عضاية ( اهليلية
 

 اهليلية 
 الشكل نسيجي جلد ذات كبرية سحليةوهي  ,املكسيك ذلك يف مبا أمريكا من الغريب اجلنوب يف تنتشر
 حترشت إذا الا تعض ال أهنا غالبا , مسيك ذيل وهلا سم ٤٥ – ٣٥ من طوهلا اللون وردية تداخالت فيه
  .سامه عضتها, هبا
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 املخرزة املكسيكية اهضالع 
 تنتشرو ةسام أيضا وهي , اهليلية يف دةواملوج اخلطوط عن ختتلف متناسقة نقط جلدها ىعل اهليلية تشبه
 .أمريكا منتصف إىل املكسيك يف
 

 كومودو نينت 
 إىل وزنه يصل وقد نيسياإندو يف وجديو , إمساكه حاولت إذا خطري صبحيو م٣ إىل طوله يصل قد

  .كغم١٣٥
 
 
 

 ارـهـاألن يف ارـاألخط
 

 أيضا جيب حيوانات هناك ان غري , والتماسيح النهر فرس عن البعد وجوب ىعل يدل السليم التفكري
 .حتاشيها

 
 ) ءاملا ثعبان (الكهربائي احلنكليس 

 كمية جانتا ىعل قادرة اأهن حيث احليوانات هذه حتاشي جيب . سم٢٠ إىل ومسكه م٢ إىل طوله يصل قد
 لصعق الكهربائية الصعقة هذه تستخدم وهي,  فولت ٥٠٠ إىل تصل أعضائها بعض يف الكهرباء من

 املياه يف وتتواجد , اجلنوبية مريكاأ يف واالمازون االورنيوكو هنارا يف هذه وتوجد . واألعداء الصيد
  أفتح لونهف البطن أما اللون أسود ىلإ رمادي رهاظه . أوفر كلواال ىأعل األكسجني حيث ةحلالض
 
 البريانا أمساك 
 كبرية اختالفات وألواهنا أحجامها وختتلف , اغوايالرب هنر وحوض واالمازون االورينوكو أهنار يف يضاا

  .كاألمواس ادةحو ظاهرة بيضاء أسنان أيضا ومييزها ,البطن وبرتقالية الظهر غامقة تكون غالبا ولكن
 رائحة جتتذهبا . فيها تتواجد اليت املناطق يف املياه عبور أثناء احذر . سم ٥٠ إىل حدةالوا طول يصل وقد
 . اجلفاف فصول يف الضحلة املياه يف خطورهتا وتزداد الدم
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  السالحف 
 ذات والسالحف النهاشة السلحفاة مثل منها الكبرية خاصة السالحف مع التعامل عند احلذر بجي

 تقوم السالحف هذه مجيع . اجلنوبية أفريقيا يف املاتاماتا وسالحف ,ريكاأم مشال يف الطرية الصدفة
  . األصابع قطع إىل تؤدي وقد  وعضتها قويةالنفس عن دفاعا بالعض

 
  ) البطة منقار ( املاء خلد 

  يصل .البطة مثل ومنقار القندس مثل وذيل قصري رمادي شعر له طويل جسمه , عليه التعرف السهل من
 وهو , البيض يضع الذي الثدي احليوان هذا ولكن للطعام جيد مصدر أنه يظهر وقد , سم ٦٠ إىل طوله
 شديدة جبروح تصيب ةسام ناشوكت الذكر رجلي ىعل يوجد, جدا خطري يعترب, الصفة هبذه الوحيد
 .املياه اريجمل الطينية الضفافى عل غالبا, فقط استراليا يف احليوان هذا يوجد , األيالم

 

 األهنار ومصبات اخللجان يف راألخطا
  
 ففي. على السواء املاحلة واملياه العذبة باملياه تتعلق أخطار توجد والبحار األهنار فيها لتقيت اليت املناطق يف
 البحر قنفذ وجود مثل, تهاباتلواال واجلروح األمل نسانتسبب لال قد كائنات توجد الضحلة املاحلة املياه

 ,املعتادة اخلطوات من بدال القاع لىع األقدام سحباو  للماء ا حذاء رتدا الضحلة هامليا يف السري اثناء ,
  .عليها ) الدوس ( الدعس إمكانية من وتقلل الطريق من الضارة الكائنات تبتعد احلركة فمع

 رضاأل وطبيعة, االستوائية املياه خاصة, الضحلة املياه يف حقيقي رخط يعترب ) راي غنست (الالسع الراي 
 تكون قد حادة شوكة وجود أنواعها اختالف ىعل ومييزها األمساك هذه تواجد مسألة يف دور هلا ليس
 الطائرة تشبه أهنا حيث مميز األمساك هذه وشكل . األنسان هلا تعرض إذا شديدة اآلم وتسبب ةسام

  .وأفريقيا واستراليا أمريكا يءشواط ىعل وتوجد الورقية
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 املاحلة املياه أخطار
 

 .تأكلها ال أن جيب األنواع وبعض والتالمسها تلمسها وال المتسكها أن جيب األمساك من أنواع يوجد
 
 واملسك للمالمسة اخلطرية األمساك 

 
 القرش 

 ويف , حادث شكل ىوعل عرضيا يكون القرش هجوم وغالبا , البحار يف سببا للقلق األمساك أكثر
 منها اخلطري أن غري القرش أمساك أنواع من العديد ويوجد . القرش أمساك شيحتا جيب الصعبة الظروف
 حال كل ىوعل , الرأس اسفل يف  غالباالفم  يكونف مؤذية الغرياما ,  ةظاهر سنانأو كبري فم لديه يكون
 أو باألسنان ماا تكون واإلصابات , مميتة تكون وقد خطرية تعترب القرش امساك من اإلصابات فان

 .اخلشن القرش جبلدك باالحتكا
 
 
 
 األرنب مسكة 
 تكون الزعانف وقد ىعل صلبة أشواك هلا ,واهلادي اهلندي احمليط يف املرجانية الشعب يف غالبا توجد 

 أن غري كلهاا ميكن اليت األنواع من يعترب النوع وهذا , والبد كان نا شديد حبذر معها تعامل ,ةسام
  .كللال أخري أنواع ىعل حتصل أن حاول بالتايل , كاشواالب اإلصابة من حتدث الوفيات

 
  )التانق ( اجلراح السمك 

 اجلروح , املشرط تشبة الذيل يف أشواك لديها , مجيلة وألواهنا سم ٢٥-٢٠ من السمكة طول يبلغ
 القرش حضور بسبب أو التسمم أو العدوى أو الرتيف بسبب الوفاة تسبب قد األشواك هذه بسبب
  .الدم لرائحة نتيجة
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 ١٨٠

 العلجومي السمك 
 أفريقيا وسط ىءشاط ىوعل, املتحدة الواليات يف اخلليج ىءشاط حولو االستوائية املياه يف تتواجد
 نفسها تدفن أهنا طبيعتها ومن , سم ٢٥-١٨ بني تتراوح أطوهلا باهتة ألواهنا  .أفريقيا جنوب وشاطئ

 .الظهر ىعل ةوسام جدا حادة أشواك وهلا , الصيد انتظار يف الرمال يف
 
 العقرب السمكة 

 االستوائية املناطق يف املرجانية الشعب ناطقم يف تتواجد, الوحش محار مسكة أيضا ىوتسم ةسام أمساك
 فوختتل سم ٧٥– ٣٠ من طوهلا إجيه وحبر املتوسط األبيض البحر يف وأحيانا واهلادي اهلندي للمحيط
 مؤملة ولدغتها, اوجةممت طويلة وأشواك نفزعا وهلا ,املصفر البين أو البنفسجي إىل حممر بين من ألواهنا
 .األطلسي احمليط يف تعيش مسية أقل أنواع الفصيلة نفس من وهناك . شديد بشكل

 
 احلجرية السمكة 

 الميكن اليت األمساك من وهي . جدا مؤمل سم الظهرية أشواكها من خيرج واهلادي اهلندي احمليط يف تعيش
  .سم ٤٠  اىلطوهلا ويصل الفاتح األمسر ولوهنا كتلتامل شكلها طبيعة بسبب شديدة بصعوبة الا رؤيتها

 
  الطرفني مسك 

 أهنا حيث رؤيتها الصعب ومن, املتوسط األبيض والبحر وأفريقيا أوروبا شواطئ ىعل األمساك هذه تعيش
  .واخلياشيم الظهر ىعل ةسام أشواك وهلا بين ولوهنا سم ٣٠ إىل يصل طوهلا , الرمال يف نفسها تدفن
 ) .هـ ( جدول إىل عرجوال ميكن
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 ١٨١

 األكل عند السامة واألمساك احليوانات 
  
  .للوفاة يؤدي قد واكلها ) ا (فيتامني من ليةاع مسية تراكيز هبا يوجد القطيب الدب كبد 
 إىل تصل وأوزاهنا صفراء بقع رقبتها ىعل ويوجد لألسفل مائل منقار هلا اليتية  البحر السلحفاة حلم 

 .مسكها الصعوبة نوم كغم ٢٧٥
 

 األهنار مصبات أو البحريات يف أو الشواطئ بقرب املرجانية الشعب ىعل تعيش اليت المساكا من الكثري
 غري استوائية أمساك  وغالبيتها, السنة من األوقات بعض يف سام يكون بعضها أن غري كللال ةسام تكون
 مثل األمساك أنواع وبعض ,كانت كانم أي يف التعرفها اليت األمساك أكل عند  احلرصجيب  انه

  .ةسام ألمساك كلهاا بسبب ةسام تصبح قد ) النهاش ( ابرنوالس الباركودا
 أحياناو, وأشواك الصدف مثل قاسي وجلد الببغاء مثل قارمن هلا أن  يبدو كلاال عند مسية األمساك واكثر
  .البالون مثل جسمها نفخ ىعل قادرة تكون
 .جيدة وجبة الكروية السمكة يعتربون الساحلية املناطق يف األهايل بعض السنة أوقات بعض يف انه غري
 
 الكروية السمكة 

 قصرية أشواك هلا . وأفريقيا آسيا شرق جنوب اهنار يفو ,أحيانا لةعتدوامل االستوائية املناطق مياه يف توجد
 سام يعترب األمساك هلذه التناسلية دوالغد وكبد دم , باخلطر شعرت إذا ةكر شكل ىعل نفسها وتنفخ
 يصل وقد احلجم يف األمساك ختتلف وهذه, املوت إىل يؤدي قد )دةواح ةأونص ( ملجم ٢٨ أن ةجلدر
  .سم ٧٥ إىل طوهلا

 
 النمر السمكة 
 كبرية أشواك وهبا سم ٦٠ إىل طوهلا يصل ,مضغوط شكلها, االستوائية البحار يف وتعيش خمتلفة أنواع هلا

 .ةسام  منها الكثري ومحل أن حيث حتاشيها جيب . الظهر ىعل ةوحاد
 
  داوالباراك 

 اإلنسان هتاجم وقد طريةاخل األمساك من تعترب ,االستوائية البحار يف وتوجد , ونصف متر إىل طوهلا يصل
 ميكن.  عند االكلالوفاة تسبب قد و رياالسيقيوات بسم مسمومة حلومها تكون أحيانا ,سبب بدون
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w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אحـيـوانـات خـطـــــــرة: الفصل الـحادي عشـر  
 

 ١٨٢

 الزرقاء الدوائر ذو األخطبوط 
 له ولكن , )العظيم املرجاين احلاجز(يف استراليا يف واحد مكان يف ويعيش احلجم صغري خطبوطالا هذا
 املراجع زرقاء مجيع دوائر وفيه األبيض إىل رمادي لونه , املوت إىل تؤدي قد ولسعته الببغاء منقار مثل
 عضة له معضمها أن حيث ,حبذر معها التعامل جيب أنه قولوت االستوائية األخطبوط أنواع من حتذر
  .كللال صاحل حلمه أن مع سامة

 
 البحر قنديل 

 البالون يشبه ما منها يوجد الغالربت ويف, جدا ةمؤمل اهنا غري املوت إىل البحر قنديل لسعات تؤدي ال قد
 ) اجملسات ( ائدوالز وهذه ,م١٢ إىل طوهلا يصل قد ةسام زوائد لديه,  بنفسجي أو وردي بلون الكبري
 هي البحر نديلق من حصلت اليت الوفيات ومعظم, الالسعة اخلاليا من ومستعمرات عجمامي عن عبارة
 .الشاطئ ىعل منها امللقي حىت البحر قنديل زوائد عن البعد جيب . ايلغالربت الضخم النوع هذا بسبب

 
  املخروطية فةدالص 

 ناعمة ألوان خمروطي وهلا شكلها , الرمح مثلسامة  شوكة هلا الستوائيةا ودون االستوائية األصداف هذه
 احمليط يف ويوجد عليها غشاء وجود بسبب األلوان هذه تظهر ال وقد ,من اخلارج التشكيل شبكية
 كاس شكل علي اليت األصداف مجيع حتاشي وجيب , قاتلة بعضها أن بل السامة األنواع بعض اهلندي

 .طيةاملخرو ,االيسكرمي
 
 املثقب صدفة 

 للقتل وقابلية خطورة عنها التقل ولكنها املخروطية الصدفة من وأحنف أطول وهي الترييربا أيضا تسمى
 من اعلى واهلادي اهلندي احمليط يف املوجودة األنواع يف السمية نسبة, واالستوائية املعتدلة املناطق يف توجد
.مسمومة كونت قد حلومها فان احملارات هذه التاكل. غريها
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 ١٨٣

 عشر الثاين الفصل
 

 امليدان يف مبتكرة ومعدات دواتأو سلحةأ
 

 السكني مع أكرب بشكل يتحتم وهذا, واستخدامه بالسالح االعتناء أمهية يعرف املقاتل إن
 أن املقاتل على جيب الذي السالح إن, دائماً لالستخدام وجاهزة حادة تكون أن جيب حيث
 سالح بدون نفسه املقاتل جيد وقد السكني هو الصعبة الظروف يف عليه احلفاظ على حيرص
 إليه حيتاج ما يصنع أن اهللا بإذن املقاتل يستطيع واملعلومات باخلربة ولكن سكني بدون وحىت
  . أسلحة من
 السالح و, حقيبة أو شباك أو مالبس أو حبال لعمل اإلنسان حيتاج قد الصعبة الظروف ويف

  .باألمان اهللا بإذن اإلحساس عطيي أنه كما الغذاء على للحصول ذلكوك النفس عن للدفاع
 
 واتااهلر 

 يدك طول من أبعد النفس عن دفاعك حميط جتعل أهنا غري العدو ملقاتلة تستخدم ال اهلروات
  : اهلروات من أنواع ثالث ويوجد يدك تؤذي أن بدون ضربتك قوة من تزيد أهنا كما,

  :البسيطة اهلراوة 
 طويلة تكون وأن بسهولة حتريكها تستطيع حىت قصرية  تكونحبيث,غصن أو عصا عن عبارة 

 تكون ال وأن مناسب اليد يف قطرها يكون أن وجيب, هبا تضربه الذي حتطم حبيث وقوية
  . الغرض تؤدي الصلب اخلشب من مستقيمة وعصى,االستخدام أثناء تنكسر رقيقة

  : الوزن ذات اهلراوة 
 االعص رأس يف عقدة الوزن هذا يكون وقد, وزن رأسها إىل مضاف يطةبس هراوة عن عبارة
  . العصا لرأس مربوطة حصاة أو و
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 ١٨٤

 العصا رأس إىل يربط ألن يصلح شكلها يكون اةحص عن احبث اهلراوة هذه مثل ولعمل
 احلصول تستطيع مل وإذا, الغرض تؤدي قد الرملية الساعة شكل من قريب شكلها وحصاة
  .حصاة أي احنت اسبنملا الشكل على

 الصغرية احلصاة فتقوم وأقوى منها أصغر حبصاة تريدها اليت احلصاة حبك قم احلصاة ولنحت
 ثالث  يوجد .العصا إىل الكبرية احلصاة اربط مث, الكبرية احلصاة يف تريده الذي الشكل بعمل
 رأس يكون أن أو, قسمني إىل العصا رأس فلق طريق عن وهي العصى إىل احلصاة لربط طرق
 ). ١-١٢( شكل مباشرة تربط أن أو ,شعبتني له العصا

 
  : املقالع اهلراوة 
 من سم١٠-٨ مسافة يتدىل الوزن أن حبيث ,الوزن ذات اهلرواتمن  آخر نوع عن عبارة
 ويضاعف التأثري مسافة من يزيد النوع وهذا) ٢-١٢( شكل مرن حبل بواسطة العصا رأس
  .الضربة قوة
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 ١٨٥
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 ١٨٦

 احلادة األسلحة
 

  . الشرح ويلي العنوان نفس حتت تقع كلها والسهام والرماح احلراب السكاكني
 
   السكاكني 

 الظروف يف أخرى أدوات لعمل مهمة أهنا كما, والقطع والشق الطعن منها مهام للسكاكني
 سكني عمل فباإلمكان خرىا سكني إىل حيتاج أو سكني بدون نفسه املقاتل جيد وقد ,الصعبة
  .احلديد أو اخلشب أو العظم أو احلجر من

  :يةجراحل سكنيال 
 الترقيق أدة . للحد وأخرى للترقيق وأداة حادة حصاة إىل حتتاج فإنك احلجر من سكني لعمل

 ببةمد فهي احلد أداة أما, داحلدي أو العظم من, مدببة غري وتكون احلصاة لتكسري تستخدم
 .) ٣-١٢ (شكل الوعل قرن د اواحلدي أو العظم من تكونو

 باستخدامو,  اخترهتا اليت احلادة احلصاة على العام الشكل بتشكيل وذلك السكني عمل ابدء
 على ضغطهاب احلد أداة باستخدام قم, اإلمكان قدر رقيق النصل جتعل أن حاول الترقيق أدة
 مما ,للضغط املقابلة اجلهة من احلافة من صغرية قائقر بتكسري تقوم احلركة وهذه صلنال حافة
 النهاية ويف النصل طول على احلد أداة باستعمال قم. جداً احاد النصل يصبح أن إىل يؤدي
 مقبض إىل النصل هذا اربط مث ,السكني عمل تعمل جداً حادة أداة على اهللا بإذن حتصل
  . )٣-١٢ (شكل

 والبعض والتقطيع للطعن جيد سكني العمل هناية يف تنتج احلجارة أنواع بعض:  مالحظة
  . مثالً الصوان, جداً احلافة حادة سكني تنتج اآلخر
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 ١٨٧

 
 

  : يةالعظمالسكني 
 العظم حجم كرب وكلما املناسب العظم شكل اختيار يتم وبداية, العظام استخدام باإلمكان
 حادة قطعة انتق مث قطع إىل بتكسريه وقم صلبة منطقة على العظم ضع, أفضل كان كلما
 صغرية القطعة كانت لو وحىت, خشنة صلبة حصاة على حبكها وذلك بصقلها قم مث ومدببة
  .مناسب ملقبضبطها بر وذلك استخدامها فيمكن
 فقد ذلك غريل استخدمت فإذا,  فقط للطعن ظمعال من املصنوعة السكني تستخدم : مالحظة
  . رقائق نهام طيسق أو تتكسر
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 ١٨٨

  :اخلشبية السكني 
 ميكن الذي الوحيد والنوع, أيضاً لطعن ليستخدم وهو أيضاً اخلشب استخدام باإلمكان 

 صلبة عصا حضرا اخلشب باستخدام سكني ولعمل ,اخليزران خشب هو للقطع استخدامه
 إىل ينتهي حبيث سم ١٥ طول على صلنال بتصميم قم مث سم ٢,٥ وقطرها سم٣٠ طوهلا
 العصا اختر ولكن ,ضعيفة تكون هنا الالقلب أو اللب غري من العصا باختيار قم ,مدبب سرأ

 إن, النار على النصل بتحمية وذلك النار باستخدام والرأس احلد بتقسية قم ,يافلاال ذات
 النصل حبد قم املرحلة هذه وبعد,  حتترق أن بدون ولكن مسودة تصبح حىت ,النار توفرت
 من اخليزران من اخلشب من كمية بإزالة قم اخليزران  اخلشب منكان إذاو خشنة حصاة على

 الطبقة من ممكن قدر أكرب أبق بالتايل, خارجه يزراناخل يف ما أقوى أن حيث ,الداخل
 الطبقة تعرض وال فقط للنار اخليزران داخل عرض النار على اخليزران حتمية وعند, اخلارجية
  .اخلارجية

 
   :السكني املعدنية 
 ينتج فإنه جيد بشكل صمم وإذا, سكني على للحصول استخدامه ميكن ما أفضل هو املعدن
 للسكني تكون ما أقرب أهنا تظن اليت املعدنية القطعة اختر بداية,  املهام جبميع تقوم سكني
 املعدنية القطعة حبك قم املطلوب املدبب والطرف املطلوبة احلافة على وللحصول ,تريدها اليت

 بعد ,احلصى من وسندان مطرقة بني اما اذا كان املعدن طري فقم بطرقه, طح خشن على س
  . احلديدي لللنص واربطه مقبض بتصميم قم ذلك

 
  : أخرى مواد 

 قطعة وانتق الزجاج بكسر قم ذلك مثال, مدببة أسلحة لعمل أخرى مواد ستخدامإ باإلمكان
 االستخدام كثرة يستحمل ال أنه غري حادة حواف لديه الزجاج,  الحتياجك تكون ما أقرب

 شكلعلى ال حبدها وذلك النتيجة نفس على للحصول ستيكالبال استخدام أيضاً باإلمكان,
  . املطلوب
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 ١٨٩

  : الرماح نصال 
 عصا حضرا مث, السكني لعمل استخدمتها اليت الطريقة بنفس نصل بعمل قم الرمح لعمل
 ,وفعالية بسهولة الرمح حبمل لك يسمح الطول أن حبيث سم ١٥٠ - ١٢٠ بطول الرمح
 ادخال مث شقني إىل علىاال من العصا بشق هي احملبذة والطريقة ,الرمح عصا إىل النصل اربط
  . بقوة ربطها مث الشقني بني الفتحة يف النصل

 تصبح حبيث العصا رأس تشذيبب قم مس ١٥٠ - ١٢٠ بطول عصا استخدام أيضاً باإلمكان
 قم الرماح لعمل أيضاً صلحي اخليزران ,النار باستخدام العصا رأس تقسية وباإلمكان ,مدببة

 حىت سم ١٠ - ٨ بطول الرأس شذب مث ,سم ١٥٠ - ١٢٠ بطول اخليزران عصا بإحضار
 بزاوية شذب وللتدبيب للخيزران الداخلي اخلشب من ختلص وللتشذيب, مدبباً الرأس يصبح
 . ٤-١٢ شكل درجة ٤٥
 
  : السهام سؤور 

 وباستخدام ,احلصى من سكني لعمل املستخدمة الطريقة نفس استخدم السهام رؤوس لعمل
 . استخدام العظام و الزجاجأيضاَ باإلمكان الصوان مثل الصلبة األحجار

 

 
 

 اسلحة مبتكرة اخرى
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  : الرمي اعص 

 أمثال غريةالص احليوانات لصيد ةبمناس , رنباال اعص باسم عرفت ما أو الرمي اعص
)  حبسب الترمجة(درجة ٤٥ْ مقدارها منفرجة زاوية هبا مدببة غري االعص. واألرانب السناجب

 مث) السنديان (البلوط خشب مثل الصلب اخلشب من املختارة الزاوية هبا اعص باختيار قم
 وجيب ,)٥-١٢ (شكل البومارنج اعص مثل نامسطح يصبحان حبيث الطرفني شذب
  . األصابة وسرعة لدقة يالرم على التدريب
 ببطء مث, الرامي غري الطرف امتداد على اهلدف وأسفل منتصف جبعل قم أوالً وللرمي
 أو ,درجة ٤٥ْ مقداره بزاوية الظهر تتعدى حىت واخللف لألعلى الرامي الطرف حرك وبتكرار
 راميال الطرف قدم مث, الرامي غري الطرف مكان يف الرامي الطرف يصبح احلركة مع حبيث
 النقطة هذه إىل وصولال وعند, رامي الغري للطرف وموازي بقليل أعلى يصبح حبيث لألمام
  . الدقة على حتصل حىت وبتكرار ببطء بالتدريب قم, العصا ترك نقطة فإهنا

 
 
  :الرماية معدات 
 البيئة يف جودةمو مواد باستخدام) ٦-١٢ (الشكل يف كما وسهام قوس عمل باإلمكان 
 القتل أدوات عنوان حتت الثامن الفصل يف املشروحة الطريقة نفس استخدم القوس لعمل,

 يكون ال قد القوس استخدام أن غري سهالً يكون قد والسهام القوس عمل بأن العلم ومع
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 باإلضافة, جيد بشكل استخدامه من تتمكن حىت طويلة لفترة التدريب جيب بالتايل ,كذلك
  .طويلة لفترة يبقى ال قد امليدان يف املصنوع القوس أن إىل
 
  ) : البوال ( الثالثي 

 كل بطرف أحبال ثالثة عن عبارة,) ٧-١٢ (شكللا يف كما واالستخدام العمل سهلة أداة
 مع احلبال لتتشابك ترمى مث هبا بالتلويح الشخص يقوم مث معاً حبال الثالث تربط ,ثقل منها
  .حيوان أو طري سواء املتحرك اهلدف لصيد تستخدم , ريالط أو احليوان أقدام
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 الربط واحلبال
 

يوجد العديد من املواد اليت ميكن استخدامها للربط واستخدامها كحبال ويوجد الكثري من املواد الطبيعية 
 . تؤدي الغرض يف الظروف الصعبة واملواد املصنوعة من قبل االنسان واليت 

 
 : اختيار احلبال الطبيعية  

قبل اختيار احلبال هناك بعض االختبارات اليت ميكن عملها للتأكد من صالحية املواد 
 . املستخدمة 

 .  شد بعض االلياف من املادة املستخدمة لتخترب قوهتا:أوالً 
 .  األلياف فوق بعضها فإذا ثبت ومل تتقطع  األلياف املستخدمة بني األصابع مث ابرم اثن:ثانياً  
فاذا ثبتت العقدة فإن ,مث شد العقدة بالتدريج ,  قم بعمل عقدة بسيطة بنفس األلياف :ثالثا 

w .٨-١٢شكل . هذه املادة وهذه االلياف ميكن استخدامها لعمل احلبال 
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 : مواد الربط والشد والترتيب  

 . احليوانية ) األربطة( الطبيعية املستخدمة لربط األشياء الصغرية هي األوتار أفضل املواد
قم بإزالة األربطة من ,وجتهز األوتار من االربطة املوجودة يف احليوانات الكبرية مثل الغزالن 

األربطة اجلافة حىت تتحول إىل جمموعة ألياف ) ضرب(احليوانات مث قم بتجفيفها مث قم هبشم 
 وإذا أصبحت ,مث قم بربمها وتوصيلها مع بعض حىت تصبح حبل , ترطيب األليافمث قم ب,

 . و تكون اقوىمنها ) طويلة( فانه ميكن عمل ظفرية حبال قوية
حيث أن األلياف إذا ,وتار لربط األشياء الصغرية فإنك ال حتتاج لعمل عقدة عند استخدام اال
 .تتماسك إذا جفت تكون لزجة وتلتصق ببعضها مث كانت مبللة فإهنا

  ,ألشجار ومن مث تظفريه لعمل حبال  ميكن احلصول على األلياف من اللحاء الداخلي لبعض ا
منها أشجار الدردار والزيزفون والبلوط األببيض والتوت والرز االبيض واألمحر 

وباإلمكان جعل هذه ,وبعد عمل احلبل اختربه للتأكد من أنه يصلح ألستخدامك ,والكستناء
 ). اجلدائل (ال أقوى وذلك بعمل الظفائر احلب
بعد احلصول على , استخدام اجللد غري املدبوغ لعمل أربطة بشكل وأحجام أقوى وأكرب ميكن

وال ,وال حتتاج لشد اجللد اثناء التجفيف إذا مل يكن هناك انثناءات ,اجللد  جفف اجللد كلياً
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واقطع بشكل دائري , ملم ٦ض احلبل مث اقطع اجللد حبيث يكون عر,حتتاج إىل إزالة الشعر 
 ساعات أو حىت ٤-٢مث بعد ذلك انقع اجللد يف املاء ملدة ,من املنتصف باجتاه طرف اجللد 

ربط إىل استخدم احلبل الناتج وهو مبلل مع القيام بسحب اجللد أثناء ال,يصبح اجللد طري 
 . سيصبح اجللد قوي التحمل وشديد بعد ان  جيف ,أقصى درجة 

  
  احلقائبعمل

  
من املواد اخليزران أو اخلشب أو احلبال أو , إن املواد اليت ميكن عمل حقائب منها كثرية جداً

 . االلياف النباتية أو القماش أو جلداحليوانات أو قماش اخليام 
ن أفضل عض هذه الطرق كثرية اخلطوات غري ايوجد العديد من الطرق لعمل احلقائب وب

 . كلف وسهولة الطرق أيسرها وأقلها ت
 
  : احلذوة) حقيبة(صرة  

حضار قطعة مربعة الشكل من قم با, ة سهلة العمل واالستخدام واحلمل على كتف واحد
ضع أدواتك ومعداتك , القطعة املربعة على األرض الق, ملوجودة سواء بطانية أو عباءة املادة ا

, ا ِأشياء تعزهلا عن غريهاواألشياء الصلبة ضع حوهل,اليت ترغب يف محلها على أحد األطراف
مث قم بطي القطعة املربعة واملواد اليت فيها باجتاه احلافة االخرى ,قماش أو مالبس أو ما شاهبه

, مث اربط الطرفني األعلى واألسفل بقوة حىت ال تتساقط األشياء,حبيث تصبح مثل اللفافة 
لفافة على الظهر  هذه المث باإلمكان محل, ة حبسب االحتياجفواضف أربطة على طول اللفا

  ). ٩-١٢( مام يصل بني الطرفني شكلبإيصال حبل من اال
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 : الصرة املربعة  

قم بعمل هيكل رباعي من اخليزران ,تعمل باستخدام اخليزران ,سهلة التصميم بوجود احلبال 
 ) . ١٠-١٢(واألحجام ختتلف حبسب الرغبة واإلمكانية شكل,أو من العصي 
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 اللباس واملواد العازلة
 

 طبيعة ومن عمل اإلنسان لتحقيق هذين الغرضنيباإلمكان استخدام الكثري من املواد يف ال
 .مظالت القفز وجلود احليونات من املواد اليت ميكن استخدامها ,
 
يف كيفية استخدام املظلة على قبل التعامل مع مظلة القفز جيب التفكري ملياً  :مظالت القفز  

 . أكمل وجه وكيفية االستفادة من مجيع أجزاءها 
 
ولكن لو , جلود احليوانات هي ما تستطيع احلصول عليه بنفسك: جلود احليوانات  

ات الشعر الكثيف وكمية الدهن احلصول على اجللود الكبرية ذاستطعت االختيار فحاول 
ن جلود احليوانات كما ا,يوانات املريضة قدر اإلمكانحلوحاول عدم استخدام جلود ا, العالية

 جيداً قبل استخدامها الربية حتوي القمل والرباغيث والقراد بالتايل قم بغسل جلود احليونات
د مياه فيجب تنظيف اجللد وذلك بنفضه جيداً للتخلص من احلشرات والشوائب وإذا مل جت,
 . ف اجللد قم بفرد اجللد وإزالة الدهن واللحم مث جف,

والبس اجللد حبيث يكون , أو قفازات أو جوارباستخدم جلد األقدام اخللفية لعمل أحذية 
 . الشعر أو الفرو للداخل ألنه يعمل كعازل 

 
فمثالً ميكن ,  من النباتات تعترب مصدر للمواد العازلة من الربدريالكث: األلياف النباتية  

ل التجمعات املائية مثل الربك والبحريات استخدام رؤوس عشبة الربك واليت توجد حو
) . قماش مثالً(وذلك بوضعها بني قطعتني من املواد ,وأحواض األهنار لعمل عزل جيد 

 .اً ميكن استخدامها كمادة عازلة حشيشة اللنب أيض
 

وإذا كانت جافة ,لعمل احلبال :  استخدامات على االقل٣هلا ألياف قشرة جوز اهلند 
 .مادة سريعة االشتعال  كستخدم للعزل وت
  w
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 كل وختزين الطعامأدوات الطبخ واال
 
 
 ) : الزبدية ـ السلطانية(الطاسة  

فمثالً , نات واخلشب وحلاء الشجرا ميكن استخدام العظام وقرون احليولعمل الطاسات
وللطبخ قم بتعليق الطاسة اخلشبية ,استخدم قطعة خشبية جموفة وذلك لتضع فيها الطعام واملاء 

فإذا بردت احلصى أزهلا وضع مكاهنا حصى ,  النار مث ضع حصى حارة مع الطعام واملاءفوق
باالمكان استخدام االصداف الكبرية او صدفة السلحفاة , حارة إىل أن يتم طبخ الطعام 

 .والستخدام صدفة السلحفاة جيب تنظيفها جيدا ومن مث استخدامها على النار, للطبخ
  

  
و مسامات مثل احلجر اجلريي أو احلجر الرملي أجتاويف هوائية  ال تستخدم حصى فيها 

 .تسخينها على النار  حيث أهنا قد تنفجر إذا مت
 

باإلمكان استخدام هذه الطريقة مع الطيس املصنوعة من حلاء األشجار أو األوراق غري أن 
,  وضعها فوق النارإال إذا حافظت عليها رطبة اثناء,هذه األنواع قد حتترق يف املناطق اجلافة 

 . أو إذا كانت النار باردة أو منخفضة 
ميكن أيضاً استخدام اعواد اخليزران وذلك بأن  تقطع يف عود اخلريزان مسافة بني عقدتني 

  ). ١١-١٢(مقفلتني شكل
 

 . املناطق املغلقة يف مقاطع اخليزران قد تنفجر بسبب متدد اهلواء وخبار املاء 
 
 

 حتذير
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 : الشوك والسكاكني واملالعق  

حبيث أن ال يكون اخلشب من األنواع اليت تفرز ,باالمكان حنت هذه األمور من اخلشب 
ومن األشجار الغري صمغية واليت ال , املواد السائلة أو املواد الصمغية حىت ال تلوث الطعام

 . تفرز سوائل شجر البلوط وشجر البتوال واألشجار الصلبة 
من مكان ال تستخدم اخشاب األشجار اليت تفرز مواد سائلة أو عصارة أو صمغ : ظةمالح
 .قطعها
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 : املاء قرب  

قم بغسل املعدة بشكل جيد مث اربط ,  للماء باستخدام معدة احليوانات الكبريةقرباعمل 
 . مفتوح  املعدة من األسفل واترك أعالها
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 الفصل الثالث عشر 
 

 الصحراوية والقاحلة الصعبةالبقاء يف الظروف 
 

للبقاء يف الظروف الصحراوية ويف املناطق القاحلة جيب أن يكون املقاتل مستعداً وفامهاً لنوعية 
 اليت سيتم جيب حتديد االحتياج من املعدات واملهارات, ةاملناطق الصحراوية والقاحل

 .معداتكومعرفة كيفية تاثري البيئة والظروف عليك وعلى عملك و,استخدامها 
و بعض , مثل طبيعة األرض , والبقاء يعتمد بعد اهللا سبحانه وتعاىل على معرفة بعض األمور

 . ومقدرتك على التعامل مع هذه األمور باإلضافة إىل الرغبة يف البقاء,االمور املناخية البسيطة 
 

 طبيعة األرض
 

 .معظم املناطق القاحلة حتوي  أنواع خمتلفة من نوعيات األرض
 
  : هناك مخسة أنواع خمتلفة من أشكال االرضو 

 ).مناطق مرتفعة(املناطق اجلبلية   
 .املرتفعات الصخرية  
 . الكثبان الرملية  
 . املستنقعات والسباخ امللحية  
 .اجلبال والوديان  
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واملالحة أيضاً صعبة حيث أنه قد ال توجد , إن التحرك يف املناطق الصحراوية صعب وجمهد
بالتايل فإن إمكانية , والتخفي من العدو أيضاً من الصعوبة مبكان,ستدل هبا عالمات واضحة ي

 . االكتشاف من قبل األعداء تبقى ثابتة 
 
 :الصحاري اجلبلية  

واملناطق املرتفعة قد تأخذ يف , مييزها جبال أو  هضاب قاحلة يفصل بينها أحواض جافة
 عدة آالف من األمتار فوق سطح االرتفاع تدرجيياً أو فجاءة من املناطق املسطحة إىل

 تسقط فوق هذه املرتفعات مث تصل املناطق املنخفضة ومعظم األمطار اليت تسقط بقلة,بحرال
هذه السيول حتفر أخاديد عميقة وأودية ضيقة ,بسرعة على شكل سيول أو فياضانات مفاجئة 
رك املنطقة جافة مث تتبخر املياه بسرعة وتت, وتلقي بالرمال واحلصى على جنبات األحواض

 .مع ذلك قد توجد بعض احلياة النباتية البسيطة لفترات قليلة,كما كانت 
وإذا دخل األحواض كميات من املياه تعوض الكمية املتبخرة فقد تتكون حبريات عميقة مثل 

ومعظم هذه البحريات تكون نسبة امللوحة , البحرية املاحلة يف يوتاه يف أمريكا والبحر امليت
 .الية فيها ع

  
 : املرتفعات الصخرية  

توجد مناطق مرتفعة يتخللها مسطحات كبرية فيها صخور على السطح أو قرب السطح وقد 
وادي (ى الوديان يف الشرق األوسط وكانيون ميكون فيها أودية شديدية اإلحندار وتعرف مبس

 للتجمع وقد تكون قيعان هذه األودية مناطق جيدة يف ظاهرها,يف أمريكا واملكسيك) 
ومن , ضانات اليت تعقب األمطاربب السيول والفيواإلقامة غري أهنا مناطق خطرة جداً بس

 .األمثلة املعروفة مرتفعات اجلوالن أعادها اهللا للمسلمني 
  
 : الكثبان الرملية  

وقد , اة بالرمال واحلصى أحياناًمناطق الكثبان الرملية هي مناطق ضخمة شبه مسطحة مغط
wوالتحرك يف هذه ,  كم٢٤-١٦م وطوهلا من ٣٠٠اب رملية يصل ارتفاعها إىل ا هضيوجد هب
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غري أن بعض املناطق قد ,ونوعية الرمل , املناطق يعتمد على معرفة اجتاه الرياح و اإلحندارات
واحلياة النباتية تتفاوت من الشيء إىل , م وأكثر٣٠٠٠تكون مسطحة فعالً ملسافات تصل إىل 

والربع ,  من أمثلة هذه املناطق الصحراوية أطراف منطقة صحارى,أشجار بارتفاع مترين
 . ومناطق يف كاليفورنيا ونيومكسيكو وكاالهاري يف جنوب أفريقيا ,اخلايل يف اجلزيرة العربية 

 
 : السباخ واملستنقعات امللحية  

, وجد هبا جتمعات من االعشاب ولكن ال غري عن مناطق مسطحة مهجورة أحياناً يعبارة
جد هذه املناطق يف األماكن اجلافة اليت جتمعت فيها مياه األمطار مث تبخرت وتركت وتو

ا نسب عالية من امللوحة واملياه ياه فيه القليل من املكميات كبرية من االمالح القاعدية و
سم ٣ – ٢,٥وقد توجد قشرة ملحية مسكها يتراوح من , ماحلة لدرجة أهنا ال تصلح للشرب

 . ة فوق املياه املاحل
يوجد هبذه املناطق الكثري من ,وقد تصل مساحة هذه املناطق إىل مئات الكيلو مترات املربعة 

جيب حتاشي السري يف هذه املناطق حيث أن األمالح تعمل على ,احلشرات ومعظمها يلدغ 
 .ومن أمثلتها املمر املائي شاة العرب على طول احلدود العراقية اإليرانية , تآكل األحذية

 
 :بال والوديان اجل 
والسبب أن العواصف املاطرة ,راضي متنوعة التركيب مجيع املناطق القاحلة حتتوي على ا 

م وعمق ٣فقد يكون حجم الوادي بعرض , تقوم حبفر الرمل  لتتكون هذه املناطق واالودية 
واالجتاهات ختتلف ,وقد يصل احلجم إىل أودية بعمق وعرض عدة مئات من األمتار , مترين 

الوادي يعطي غطاء جيد , فاالجتاهات تتغري بشكل يشبه املتاهة, بنفس االختالف يف االحجام
 . لكن السري خالله يكون صعب للتخفي 
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 ةيالعوامل البيئ
 

البقاء يف الظروف الصعبة يف املناطق القاحلة يعتمد بعد توفيق اهللا على جاهزية املقاتل 
ب حتديد نوعية املعدات اليت حتتاجها وطريقة العمل يف فيج, ومعرفته بطبيعة املناطق القاحلة

 .تلك الظروف وتأثري البيئة عليك وعلى املعدات 
 

 : يف املناطق القاحلة هناك سبعة عوامل بيئية جيب أن تؤخذ يف عني االعتبار 
 
 . ـ شحة نزول األمطار  ١
 .  ـ شدة أشعة الشمس واحلرارة ٢
 .  ـ التفاوت يف درجات احلرارة ٣
 .  ـ قلة النباتات ٤
 .  ـ النسبة العالية للمعادن قرب سطح األرض ٥
 .  ـ العواصف الرملية ٦
 .  ـ السراب ٧
 

 : شحة نزول األمطار  
أكثر العوامل البيئية وضوحاً يف املناطق اجلافة حيث أن بعض املناطق الصحراوية تصل نسبة 

طار على شكل وابل قصري سرعان ما وتأيت األم, سم سنويا١٠ًهطول األمطار فيها ألقل من 
وال يستطيع اإلنسان العيش لفترات طويلة بدون ماء يف درجات ,خيتفي عن سطح األرض 

وعليه فإن البقاء يف الظروف الصعبة يف املناطق الصحرواية يفرض على املقاتل , احلراة املرتفعة
  .كم من املاء لدي؟ وأين توجد مصادر املياه األخرى ؟سؤالني  
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 :شدة أشعة الشمس واحلرارة  
وقد ترتفع درجة حرارة اهلواء لتصل ,  شدة األشعة واحلرارة موجودة يف مجيع املناطق القاحلة

والرياح , واحلرارة حتدث نتيجة ألشعة الشمس املباشرة,  درجة مئوية  يف اثناء النهار٦٠إىل 
واحلرارة الناجتة عن , شمسواحلرارة املنعكسة عن الرمال نتيجة النعاكس أشعة ال,احلارة 

  . ١-١٣انتقال احلرارة من مالمسة رمال وصخور الصحراء شكل 
 درجة ٢٢-١٦كما أن درجة حرارة الرمال والصخور تزيد على درجة حرارة اهلواء مبعدل 

 درجة مئوية فإن درجة حرارة الرمل قد تصل ٤٣فإذا كانت درجة حرارة اهلواء مثالً ,مئوية 
 . ية  درجة مئو٦٠إىل 

وللمحافظة على السوائل يف , إن شدة أشعة الشمس واحلرارة تزيد من احتياج اجلسم للماء
قم بالتنقل يف أثناء , اجلسم فإن املقاتل حيتاج إىل مأوى لتقليل التعرض للحرارة أثناء النهار

 . الليل للتقليل من استخدام املاء 
شكل صحيح وقد تتعطل إذا تعرضت كما أن أجهزة االرسال واملعدات احلساسة ال تعمل ب

 . ألشعة الشمس املباشرة 
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 :التفاوت يف درجات احلرارة 

,  درجات مئوية أثناء الليل١٠ درجة مئوية أثناء النهار إىل ٥٥تتفاوت درجات احلرارة من 
 لديه مالبسواخنفاض درجة احلرارة اثناء الليل حيدث بسرعة ويصيب اإلنسان الذي ليس 

وللحماية من الربد أثناء ,وأفضل أوقات العمل واحلركة هي أثناء املساء والليل ,جيدة بالربد 
 . الليل فإن املالبس الصوفية والداخلية الطويلة مفيدة بإذن اهللا 
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 : قلة النباتات  
يف اما , لحركةه من الصعوبة إجياد مأوى ومتويه لالنباتات قليلة يف املناطق القاحلة وبالتايل فإن

 .أثناء النهار فإنه من السهل مراقبة و السيطرة على املناطق املفتوحة بعدد قليل من األفراد 
 

وأثناء احلركة يف املناطق القاحلة وبوجود قوات معادية قم باتباع تعليمات 
 :التخفي يف الصحراء 

 .ـ احبث عن املأوى يف الوديان اليت يوجد هبا نباتات 
إن ,الل الناجتة عن الشجريات أو الصخور أو النتواءات ـ استخدم الظ

 درجة مئوية ١٧-١١درجة احلرارة يف املناطق املظللة تكون أقل مبقدار 
 . عن درجة حرارة اجلو 

 .  األدوات اليت قد تعكس أشعة الشمس ـ غط
 

ا وقبل التحرك قم بتفحص املنطقة جيداً للبحث عن أفضل األماكن اليت ميكن التخفي فيه
حيث أن اخلالء والفراغ يف املنطقة املفتوحة يؤدي غالباً ,وقد جتد صعوبة يف حتديد املسافات ,

كم يف الواقع هو على ١فالذي يظهر أنه على مسافة , إىل سوء تقدير املسافة بواقع الثلث
 .كم ٣مسافة 

 
 :النسبة العالية للمعادن قرب سطح االرض  

البورق، امللح، (ة عالية من املعادن قرب سطح االرض من  يف مجيع املناطق القاحلة يوجد نسب
ياه يف هذه املناطق وامل, كل بسرعةواملواد اليت تتعرض هلذه املعادن تتآ) املواد القاعدية، واجلري

 كمية نادرة يوجد فيها, هلذه املناطق منطقة حبرية امللح يف يوتاه يف أمريكا مثال,ماحلة جداً 
 . فيجب حتاشي مثل هذه املناطق إن أمكن , ب إجياد مأوىويصع, جداً من النباتات

w :العواصف الرملية  
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الصحراوية يف إيران وأفغانستان تستمر ) سايستان(ورياح , حتدث يف معظم املناطق القاحلة 
ساعة /كم٤,٨-٣,٢ ويف اجلزيرة العربية تتراوح سرعة الرياح من,متواصلة يوم ١٢٠ملدة 

ويتوقع أن هتب العواصف , ساعة يف أوقات بعد الظهر/مك١٢٨-١١٢ولكنها قد تصل من 
ومن املخاطر أن يضل اإلنسان , الرملية وعواصف من الغبار على األقل مرة واحدة أسبوعياً

ولألحتياط جيب ارتداء نظارات مضادة للرمال وتغطية الفم ,طريقه يف العواصف الرملية 
أوى يف اثناء العاصفة فقم بتحديد اجتاه وإذا مل يكن هناك م, واألنف بالقماش أو ما شاهبه

 . ري مث استلق أو اجلس خارج منطقة العاصفةالس
ن الغبار والرياح الرملية تتعارض مع االتصاالت الالسلكية وبالتايل حاول استخدام طريقة ا

 . أخرى لالتصال كاملرايا أو غريها
 

 : السراب  
ل اهلواء احلار املتصاعد من األرض نكسار الضوء اثناء مروره خالظاهرة ضوئية نتيجة ال

وتظهر هذه عادة إىل الداخل يف الصحراء على مسافة تبعد , احلارة سواء رملية أو صخرية 
كم أو أكثر من االنسان ١,٥ومن آثارها ان األجسام اليت تبعد مسافة,كم من الساحل ١٠

, ة وصعوبة الرؤيةويؤدي السراب إىل صعوبة حتديد األهداف واملساف,يبدوا كأهنا تتحرك 
تتالشلى ظاهرة السراب على . ويظهر الشخص كأنه حماط مبسطحات مائية هبا شبه اجلزر 

يؤدي السراب إىل صعوبة املالحة يف الصحراء ألهنا , م من مستوى سطح الصحراء٣ارتفاع 
قل باإلمكان استطالع املنطقة عند الشروق أو الغروب أو يف ضوء القمر عندما ت, ختفي املعامل

 . احتماالت حصول السراب 
تزداد شدة اإلضاءة يف الصحراء أكثر من املناطق األخرى حيث أن الليايل اليت تكون مقمرة 

ختتفي الرياح ويقل الوهج وباإلمكان رؤية أنواع اإلضاءة  ,تكون اإلضاءة واضحة جداً
 . كما أن الصوت ميشي إىل مسافات طويلة , املستخدمة لإلشارات عن بعد

واحلركة تكون , ملقابل فإن الليايل اليت ال يظهر فيها القمر فإن الرؤية تكون سيئة للغايةوبا
ن ا, وجيب احلرص على عدم فقدان االجتاهات والسقوط يف األودية أو يف أيدي العدو, خطرة
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 االسري يف مثل هذه الليايل جيب أن يكون بوجود بوصلة وبعد أن يكون املقاتل قد أمضى كثري
 . قت أثناء النهار يف مراقبة املنطقة ومعرفة املعامل والطرق وتذكرها من الو

 
 :احلاجة للمياه 

فعندما ,ن موضوع اإلنسان واملاء قد حاز على اهتمام الكثريين منذ احلرب العاملية الثانية ا
أرادت اجليوش األمريكية الدخول يف حروب يف مشال أفريقيا فقد قاموا يف اثناء فترات 

فقاموا مبحاولة التقليل من استهالك ,لعسكرهم مبحاولة التعامل مع هذه اإلشكالية التدريب 
غري أن هذا أدى إىل إصابة الكثري منهم بإصابات , العسكر للماء أثناء التدريب بالتدريج

 . احلرارة 
 

استيعاب العالقة بني اجملهود البدين ومن األمور املهمة يف الظروف الصحراوية الصعبة 
حيث أن اجلسم حيتاج إىل مقدار حمدد من املاء للقيام  ,واستهالك املاء حرارة اجلوودرجة 

  .احملددة مبجهود بدين حمدد يف درجة احلرارة
 

 درجة مئوية حيتاج ٤٣فمثال ذلك الشخص الذي يقوم بعمل جمهود شاق يف درجة حرارة 
ياج يؤدي إىل سرعة النقص يف حتوالنقص يف توفري املاء حبسب اال , لتر من املاء يوميا١٩ًإىل 

 . قدرة الشخص على اختاذ القرارات وعلى القيام بالعمل بكفاءة 
ويتخلص اجلسم من ارتفاع درجة , درجة مئوية ٣٦,٩إن درجة حرارة اجلسم الطبيعية هي 

إما بالعمل أو التمرين أو ارتفاع درجة (وكلما زادت درجة حرارة اجلسم , احلرارة بالتعرق
وبالتايل فإن , وكلما زاد العرق زاد فقد السوائل, كلما زادت كمية التعرق) حرارة اجلو

 .التعرق هو أهم سبب لفقد املاء 
وإذا توقف الشخص عن التعرق يف ظروف االجهاد وارتفاع احلرارة فإن هذا الشخص غالباً 

 . واليت تعترب حالة طارئة وحتتاج إىل تدخل طيب ,يصاب بضربة مشس
 
 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אالبقــــاء في الصحــــــراء: الفصل الثـالث عشـر  
 

 ٢٠٩

 يبني احتياج املاء اليومي مقابل مستويات اإلجهاد املختلفة  )٢-١٣( شكل
 

 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אالبقــــاء في الصحــــــراء: الفصل الثـالث عشـر  
 

 ٢١٠

 إن فهم طبيعة تأثري حرارة اهلواء واجملهود البدين على احتياج املاء يؤدي إىل معرفة 
  :نسب الطرق للتعامل مع كمية املاء الذي لديكأ

 . ابتعد عن الشمس ,احبث عن الظل   ـ
 . بينك وبني األرض احلارة ضع عازل   ـ
 .قلل من احلركة   ـ
 

وذلك بأن يكون اللباس كامالً ويغطي كامل اجلسم مبا يف ذلك الرأس ,حافظ على العرق 
وحيمي من الرياح احلارة ,الن اللباس مينع من التأثر باألشعة املباشرة للشمس , والعنق 

إذن البقاء يف الظل . تربيد اجلسموميتص العرق وحيافظ عليه حول اجلسم وبالتايل يقوم ب,
لقاً والتنفس عن بشكل هادئ مع قلة احلركة ومبالبس كاملة بدون أن تتكلم مع إبقاء الفم مغ

 .  االحتياج للماء بشكل كبري يقلل  بإذن اهللا ,طريق األنف 
يد اء للهضم واالحتياج للتربفال تأكل حيث أن األكل حيتاج إىل امل, وإذا كانت املياه شحيحة

حيث أن اإلنسان الذي يشرب املاء بناًء ,إن العطش ليس مؤشراً جيداً لألحتياج للماء , أهم
وملنع هذا النوع من ,  احتياجه اليومي فقط٣/٢على العطش فقط فإنه يشرب عادة ثلثي 

 :اجلفاف فإنه باإلمكان عمل التايل
 

  . اء كل ساعة درجة مئوية اشرب نصف لتر من امل٣٥ـ يف درجات احلرارة أقل من 
  .  درجة مئوية اشرب لتر من املاء كل ساعة٣٨ـ يف درجات احلرارة أعلى من 

وبالتايل يقلل , إن شرب كميات من املاء يف أوقات منتظمة حيافظ على حرارة اجلسم مناسبة
وحىت يف ظروف نقص املياه فإن شرب كميات قليلة جداً بانتظام حيافظ على , من التعرق

تعويض االحتياج قلل من قلل من اجملهود اثناء حرارة النهار  وال ت, اجلسمدرجة حرارة 
 . للماء

إذ أن توفري املاء يف وقت احلاجة لشربه يؤدي إىل , ـ ال حتاول توفري املاء مقابل االحتياج
w . االصابات احلرارية مثل ضربة الشمس 
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 االصابات احلرارية 
 

, ة قوية يف الظروف الصعبة يف املناطق الصحراويةإن احتماالت اإلصابة باإلصابات احلراري
ويلي أنواع اإلصابات ,وذلك نتيجة لإلصابة أو الضغوط أو النقص يف بعض األدوات املهمة 

 .احلرارية وطرق التعامل معها يف حالة عدم وجود مساعدة طبية ويف حالة نقص املياه 
  
 :التقلصات احلرارية  

األعراض عبارة عن ,لشديد يسبب التقلصات احلرارية إن نقص االمالح نتيجة للتعرق ا
وقد تبدأ األعراض باآلم ,تقلصات متوسطة إىل شديدة يف عضالت األرجل واأليدي والبطن 

فإذا مل ,  اجملهود والبقاء يف الظل وشرب املاء جيب ايقافبسيطة يف العضالت ويف هذه املرحلة
 ,د فإن التقلصات تستمر ويزداد األمليتم مالحظة هذه األعراض واستمر الشخص باجملهو

 .والعالج يتم هنا بنفس طريقة اإلهناك احلراري 
 
 : اإلهناك احلراري  

وهذه املرحلة هي مرحلة اإلهناك , املرحلة التالية تبدأ بزيادة النقص يف السوائل واالمالح
لتعرق الشديد ومن األعراض الصداع وعدم القدرة على التركيز واهليجان والتوتر وا,احلراري 

فإذا حصلت هذه االعراض ,والضعف والدوخة والتقلصات والشحوب ورطوبة وبرودة اجللد 
فيجب وضع املصاب مباشرة يف الظل وقم جبعله يستلقي على مكان يرتفع عن االرض مسافة 

 . سم ٤٥
رب لشقم بارخاء املالبس الضيقة ورش املاء عليه وقم بتهويته مث اعطه كميات قلية من املاء ل

 . ومرتاح وجيب ابقاؤه هادىء.  دقائق ٣كل 
  
 : ضربة الشمس  

واليت تنتج عن فقدان شديد للماء وامللح وعدم , أشد اإلصابات احلرارية هي ضربات الشمس
wوقد يؤدي هذا إىل وفاة املريض إذا مل يتم , قدرة اجلسم على خفض درجة حرارة نفسه
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درة على التعرق وجفاف اجللد وارتفاع واالعراض هي عدم الق. ختفيض درجة حرارته
حرارته  والصداع والدوخة والنبض املرتفع والغثيان واالستفراغ وعدم القدرة على التركيز مث 

األرض سم عن ٤٥فيجب وضع املريض يف الظل مباشرةً ووضعه على ارتفاع , الغيبوبة 
وقم ,ء غري نقي أو ماحل وال يضر إذا كان املا,اسكب عليه املاء مث انزع مالبسه و,مستلقي 

فإذا استعاد وعيه قم جبعله يشرب كميات قليلة ,بتهويته مث قم بتدليك يديه ورجليه وجسده
 .  دقائق ٣من املاء كل 

 
 حماذير

يف الظروف الصعبة يف املناطق الصحراوية قد ال جيد الشخص املساعدة الطبية لعالج 
وذلك بالراحة , اإلصابة هبذه اإلصابات اإلصابات احلرارية وبالتايل جيب احلرص على عدم

حاول أن يراقب األخوة بعضهم البعض ملالحظة ,  اثناء النهار والعمل اثناء املساء ويف الليل
 .أي بوادر لألصابات احلرارية

 
  :ومالحظة النقاط التالية 

 . حرص على إبالغ الغري عن مكان ذهابك ومىت تعود إـ 
 وأذا اشتكى أحد من اإلهناك أو التعب إو,ات احلرارية ـ الحظ أعراض اإلصابة باإلصاب

  .فقد يكون يعاين من اإلصابات احلرارية   عن اجملموعةباالبتعاد أابتد
 . شرب املاء كل ساعة تقريباً إـ 
حلارة ولكن ضع رض الراحة وال جتلس أو تستلقي على االجلس يف الظل يف أوقات اإـ 

 . رض احلارة عازل بينك وبني اال
 . ـ ال ترتع مالبسك أو قميصك وال تعمل أثناء النهار 

فاللون الفاتح يدل على أن السوائل جيدة يف اجلسم والبول الغامق ,ـ راقب لون البول
 .اللون يدل على االحتياج لشرب املاء 
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 أخطار الصحراء
 

لنباتات منها احلشرات واألفاعي وا,هناك العديد من املخاطر املميزة للبيئات الصحراوية 
الشوكية والصبار واملياه امللوثة وحروق الشمس وهتيج العيون والضغوط بسبب األحوال 

 . اجلوية 
واإلنسان يعترب مصدر الغذاء بالنسبة ,احلشرات تقريباً من مجيع األنواع تتواجد يف الصحراء 

 وبالتايل وجود اإلنسان جيذب القمل والرباغيث والدبابري والذباب وهذه, للحشرات
 .احلشرات قد حتمل األمراض 

املباين القدمية واألطالل والكهوف تعترب أماكن مفضلة للعيش بالنسبة للعناكب والعقارب 
احرص على , وبالتايل البقاء يف مثل هذه االماكن جيب أن يكون حبذر, والقمل والرباغيث

بل أن تنظر ماذا وال تضع يدك  يف أي مكان ق, لبس القفازات يف اليدين دائماً يف الصحراء
وجيب تفحص أي منطقة بالنظر قبل اجللوس أو االستلقاء وعندما تقوم انفض ,يوجد فيه 

 . مالبسك واحلذاء 
ويف مجيع املناطق الصحراوية أفاعي وتوجد يف االنقاض أو األطالل والقرى البدائية وأماكن 

بالتايل جيب عدم ,الظل إلقاء القمامة واملخلفات والكهوف والنتواءات الصخرية اليت توفر 
احرص على مالحظة أماكن ,السري بدون أحذية يف هذه املناطق وبدون مالحظة أماكن السري 

وضع قدميك ويديك حيث أن معظم اإلصابات بعضات األفاعي تكون نتيجة للدعس عليها 
. حتاشى األفاعي وإذا وجدت أفعى ابتعد عنها , أو مسكها
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 الفصل الرابع عشر 
 

 قاء يف املناطق االستوائيةالب
  
ن أكثر ولة وخطرة بشكل كبري ويف الواقع اقد يظن البعض أن املناطق االستوائية مناطق جمه

املعرفة مبهارات امليدان ,من نصف مساحة املنطقة االستوائية مستصلح بشكل أو بآخر 
يزيد من القدرة والقدرة على االبتكار وتطبيق تعليمات ومبادئ البقاء يف الظروف الصعبة س

 . على البقاء بإذن اهللا 
باك واالرتباك حيث أن اخلوف يؤدي إىل االرت, جيب عدم اخلوف من الوحدة يف الغابات

, كل شيء يف الغابات ينمو مبا يف ذلك األمراض واجلراثيم والطفيليات.يؤدي إىل اإلهناك 
ستوائية يعيشون هناك منذ آالف إن اهايل املناطق األ,وى جد يف البيئة املاء والغذاء واملأويو

 .بعض الوقت للتأقلم اىل السنني غري أن االنسان الغريب حيتاج 
  

 األجواء األستوائية 
 

مما مييز األجواء األستوائية درجات احلرارة العالية واالمطار الغزيرة والرطوبة الشديدة باستثناء 
 درجات ١ ٠ن درجات احلرارة ال تقل عنأما يف املناطق املنخفضة فإ,املناطق اجلبلية العالية 

,  م فيتراكم اجلليد اثناء الليل١٥٠٠أما على ارتفاع , درجة مئوية ٣٥مئوية وغالباً تزيد عن 
 . وللمطر آثار خمففة للحرارة ولكن عندما يتوقف املطر ترتفع درجة احلرارة 

طر حيول القطرات إىل غزارة اهلطول املفاجئ للم, االمطار ترتل بغزارة غالباً مع الربق والرعد 
وأحياناً يف هناية , شديدة وتؤدي إىل ارتفاع منسوب املياه يف األهنار مث يتوقف املطر فجاءة

 . الصيف حتدث عواصف شديدة 
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األعاصري الشديدة والزوابع الشديدة تبدأ يف البحر مث تتوجه إىل الشواطئ مسببة أمواج عالية 
ماكن املأوى جيب احلرص على أن تكون بعيدة عن األماكن والختيار أ, ودمار شديد للمناطق

يف الفصول اجلافة يسقط ,كما أن الرياح تتغري بتغري الفصول ,اليت ميكن أن تتأثر بالفيضانات 
يف جنوب شرق آسيا الرياح ,أما الرياح املومسية فترافقها االمطار بشكل متواصل,املطر يومياً 

ولكن الرياح إذا جاءت من منطقة الصني , داية الرياح املومسيةالقادمة من احمليط اهلندي تعين ب
وحيل الظالم بسرعة , إن الليل والنهار يف املناطق املومسية يتساويان يف الوقت,فإهنا تكون جافة 

 .كما أن اإلشراق حيصل بسرعة 
  
 

 أنواع الغابات
 

 : الغابات تتفرع وتنقسم إىل األنواع التالية 
 

 . ائية املمطرة ـ الغابات االستو
 . ـ الغابات الثانوية 

 . الغابات املومسية األستوائية اخلضراء  ـ
 ـ الغابات الشوكية وذات األشجار الصغرية 

 . ـ السفانا 
 . ـ مستنقعات املياه املاحلة 

 . مستنقعات املياه العذبة  ـ
 
 : الغابات االستوائية املمطرة  

 األمازون وحوض الكونغو وأجزاء من أندونيسيا تنتشر هذه الغابات حول خط االستواء يف
وختتلف األحوال اجلوية اختالفات بسيطة بني هذه , والعديد من اجلزر يف احمليط اهلادي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـمـناطـق اإلسـتـوائـيــــــة: الفصل الـرابـع عشـر  
 

 ٢١٦

 م بشكل متساوي على مدار العام وتتراوح ٣,٥املناطق فاألمطار تصل إىل مستوى هطول 
 .ة يف الليل  درجة مئوي٢١ درجة مئوية يف النهار إىل ٣٢درجة احلرارة من 

وإذا مل يتم  )١-١٤(  وهناك مخس طبقات من النباتات  يف  هذا النوع من الغابات شكل
وأسفل هذه األشجار تنمو , م ٦٠األشجار فهي تتراوح من جذور إىل ارتفاع نمو التدخل ب

واسفل من ذلك , رض قد حتول ووصل أشعة الشمس إىل االأشجار أقل طوالً لتشكل مظلة
عداد كثرية من األحبال النباتية  التسلق للوصول إىل أشعة الشمس واحتاولأشجار أخرى 

وأنواع خمتلفة من الفطريات , والطحالب واألعشاب تتدافع خالل طبقة األوراق السمكية
 . على األوراق وعلى أجزاء األشجار الساقطة على األرض  تنمو

األرض كمية نباتات وبسبب عدم وصول أشعة الشمس لألرض فإنه ال يوجد على سطح 
 ,م ٥٠األشجار وال تكاد تتعدى تعرقل السري غري أن مدى الرؤية حمدود جداً بسبب هذه 

من السهل جداً أن يفقد الشخص االجتاهات يف هذه الغابات ومن الصعب جداً أن يتم رؤية و
 .أحد من الطائرات
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 : الغابات الثانوية  
شبه الغابات املاطرة غري أنه يوجد هبا نباتات مثمرة يف املناطق اليت تصل إليها وهذه الغابات ت

واألماكن اليت ,توجد غالباً على ضفاف األهنار وأطراف الغابة املثمرة وهذه النباتات , الشمس
 ما يتراكم وإذا تركت هذه املناطق من قبل أهلها فسرعان, مت التدخل فيها من قبل اإلنسان

إذا أمعنت النظر فقد جتد نباتات مثمرة يف وسط هذه األكوام من ت متداخلة ففيها نباتا
 . النباتات املتداخلة 

 
 :ة واألستوائية اخلضراء يالغابات املومس 

يث  هذه الغابات املوجودة يف أمريكا وأفريقيا تتساوى مع الغابات األستوائية األسيوية من ح
  :بعض اخلصائص وهذه اخلصائص هي

 م واليت يف الطبقة ٢٤ – ١٨ا عبارة عن طبقتني الطبقة العليا تتراوح أطواهلا بني ـ أشجاره
  م ١٣-٧السفلى بني 

 م ٠,٥ـ متوسط قطر الشجرة 
والنيبا ) الناعمة (وباستثناء أشجار السيج,ـ تتساقط أوراق األشجار يف مواسم القحط 

 . لغابات املمطرة ن باقي الناباتات املثمرة هي نفسها اليت يف اوجوز اهلند فا
وتوجد هذه الغابات يف كولومبيا وفرتويال وحوض األمازون يف أمريكا اجلنوبية ويف مناطق 
جنوب شرقي شاطئ كينيا وترتانيا وموزامبيق يف أفريقيا كذلك يف مشال شرق اهلند ومعظم 

 . من اجلزر األندنوسية يف آسيا ابورما وتايالند واهلند الصينية وجافا وأجزاء
   
 : الغابات الشوكية وذات األشجار القصرية األستوائية  

 : ومن صفات هذه الغابات ما يلي 
 . ـ يوجد فصل جاف واضح 

 . ـ تصبح األشجار بدون أوراق يف فصل اجلفاف 
 . واليوجد هبا أعشاب إال نادراً , بعض التجمعات النباتية رض قاحلة ما عداـ األ

w . ك ـ تنتشر هبا النباتات ذات األشوا
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 . ـ حتصل هبا حرائق دائماً 
توجد هذه الغابات يف غرب املكسيك ويف جزيرة يوكاتان وفرتويال والربازيل ومشال غرب 

 . وأواسط أفريقيا ويف آسيا ويف تركستان واهلند 
ويصعب إجياد النباتات املثمرة يف مواسم اجلفاف يف هذه الغابات أما يف أثناء املواسم املمطرة 

 .ات توجد بشكل أكرب وواضح فإن النبات
 
 : ستوائية السفانا اال 

 : من خصائصها ما يلي 
 . ـ توجد يف املناطق األستوائية يف أمريكا وأفريقيا 

 . ـ تشبه حقل أخضر كبري واألشجار متباعدة 
 . ـ غالباً تربتها محراء 

أيضاً يوجد ,اح ـ ينمو فيها أشجار متفرقة تظهر كأهنا قصرية مليئة بالعقد مثل أشجار التف
 . هبا أشجار النخيل 

توجد غابات السفانا يف أجزاء من فرتويال والربازيل وجويانا يف أمريكا اجلنوبية أما يف أفريقيا 
يف مشال ووسط الكامريون واجلابون وجنوب السودان وبينني ,فتوجد يف جنوب صحارى 

نيا وأجزاء من مالوي وتوجو ومعظم نيجرييا ومشال شرق زائري ومشال أوغند وغرب كي,
 .وأجزاء من ترتانيا وجنوب زمبابوي وموزمبيق وغرب مدغشقر 

  
 : مستنقعات املياه املاحلة  

وتنتشر أشجار املنغروف يف هذه ,تنتشر يف املناطق الساحلية اليت تتأثر بتيارات املد 
 ,احلركة ها املتشابكة تعيق م كما أن جذور١٢املستنقعات وقد يصل طول هذه األشجار إىل 

وأحياناً يوجد هبا جداول مائية عميقة ميكن ,الرؤية يف هذه املناطق سيئة واحلركة صعبة 
عادة يتم سرياً ) املستنقعات(غري أن االنتقال يف هذه السباخ , استخدام القوارب للتنقل هبا

هلادي وتوجد هذه املستنقعات يف غرب أفريقيا ومدغشقر وماليزيا وجزر احمليط ا, على األقدام
wومنتصف وجنوب أمريكا ويف بداية هنر جانج يف اهلند ويف بداية هنر األورينوكو وأهنار 

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אالـمـناطـق اإلسـتـوائـيــــــة: الفصل الـرابـع عشـر  
 

 ٢١٩

وتتفاوت , األمازون وأهنار جويانا و يوجد هبا  أشجار توفر القليل من الظل ومناطق طينية
 . م ١٢أمواج املد يف السباخ إىل درجة 

ري ودية ابتداء من احلشرات والعلق إىل وقد يظهر أن األمور اليت تقابلها يف هذه املستقعات غ
وإذا , مكاناول أن تتحاشى املستنقعات قدر االحورة  ابتعد عن احليوانات اخلط,التماسيح

 .كان يتخللها جماري مائية فحاول استخدام القوارب للحركة 
  
 : مستنقعات املياه العذبة  

 هبا جتمعات شوكية أرضية ويوجد,توجد هذه املستنقعات يف املناطق الداخلية املنخفضة 
وقد تسبب األشجار صعوبة , كثرية وأعشاب وأحياناً أشجار خنيل قصرية وأشجار القصب

حبيث ) جزر(ويوجد غالباً يف هذه املستنقعات بعض املناطق اجلافة ,يف الرؤية واحلركة 
 .وتكثر احلياة الربية يف هذه املستنقعات ,تستطيع اخلروج من املاء 

 
 ل مناطق الغاباتاالنتقال خال

  ابات والنباتات االرضية الكثيفةأنه بعد االستعانة باهللا مث التدريب يسهل التحرك يف مناطق الغ
ولسهولة احلركة , جيب  أن تكون املالبس ذات أكمام طويلة للوقاية من اخلدوش واجلروح

حبيث أنه ,ه مباشرة لنظر إىل مسافة أبعد مما هو أمامملقاتل أن يصبح لديه القابلية  لحيتاج ا
وهذا ما ,مام مث يشق طريقه باجتهاها  األشجار والنباتات اليت إىل االينظر إىل املمرات بني

وأحياناً قف وانظر لألرض فقد  ,انظر خالل الغابة وليس إىل الغابة) عني الغابة(يسمى ب 
 . جتد آثار ممرات احليوانات واليت ميكن استخدامها للسري 

وتوقف كل فترة لتحديد اجتاهك ,رك ببطء واستمرارية خالل الغابات الكثيفةبق متيقظاً وحتإ
استخدم سكني كبرية للقطع خالل األشجار ولكن ال تقطع إال ,ومساع األصوات حولك 

وعند قطع األحبال النباتية اقطع باجتاه األعلى حيث ان ذلك ,للحاجة حىت ال تصاب باإلهناك 
 . إذا  أن األصوات تنتقل ملسافات بعيدة يف الغابات , ع يقلل من الصوت الناتج عن القط

ن استخدام العصا يساعد على ابعاد النمل والعناكب كما ا, ستخدم عصا لتفريق النباتاتا
wتسلق املنحدرات فقد يكون صان أو األحبال النباتية أثناء ال تقبض بيدك على االغ, واألفاعي
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 من احليوانات تستخدم نفس املمرات وهذه املمرات الكثري.فيها أشواك أو مواد تسبب االذى 
تتلوى وتتقاطع ولكنها غالباً تؤدي إىل مناطق املياه أو مناطق مفتوحة وباإلمكان استخدام 

 . هذه املمرات إذا  كانت يف اجتاه سريك 
يف كثري من الدول خطوط اهلاتف والكهرباء متتد لعدة كيلو مترات بني املناطق املأهولة 

ن عند السري مبحاذاة ولك, وأحياناً كثرية ميكن متابعة هذه اخلطوط, قليلة من السكان بأعداد
جيب احلذر عند القرب من مناطق التقوية فقد تكون هناك نقاط محاية هلا يف هذه اخلطوط 

 . املناطق املعادية 
 

 فوائد للتنقل
 

مل يكن لديك بوصلة قم اذا , جتاه عام للسريإ وحدد كرب دقة ممكنةأصلي بألحدد موقعك ا ـ
 .حد الطرق املبتكرة لتحديد االجتاةأستخدام إب
 .محل معك كمية جيدة من املاء واملعداتإ ـ
واذا كنت يف , حتاشى العقبات,حترك باجتاه واحد وليس بالضرورة على خط مستقيم ـ

 .منطقة معادية استفد من البيئة لتؤمن لك احلماية واالخفاء
ن ذلك يسبب لك اجلروح من التكثر اللف والدوران ال,  الغابةحترك هبدوء وسالسة يف ـ

 . ادر كتفيك واثين جسدك وصغر اوكرب اخلطوات حبسب االحتياج,االشجار
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 عتبارات ملحةإ
 .بالتايل عليك ان تسري لالنقاذ, من املستبعد ان يتم انقاذك من حتت مظلة االشجار الكثيفة ـ
هم االشياء اليت جيب ان حتملها معك هي  طائرة فمن الت اىل الغابة بسبب حتطماذا وص ـ

السكني والبوصلة وادوات االسعافات االولية ومظلة القفز او ما شاهبها الستخدامها كواقي 
 .من احلشرات و ماوى

 البعوض الناقل للمالريا يشكل احد ,مطار االستوائية واحلشرات والشمسحتاشى اال ـ
 .املخاطر اليت جيب حتاشيها

استخدم البوصلة واعرف اىل اي ,  تترك مكان سقوط الطائرة قبل حتديد خط السريال ـ
 .اجتاه انت تسري

فيجب عالج اجلروح واخلدوش بدون ,يف املناطق االستوائية تصاب اجلروح بالعدوى بسرعة 
 .اي تاخري  مهما كانت صغرية

 
 

 مني املياهتأ
واذا وجدهتا , جتد صعوبة يف احلصول عليها   متوفرة يف هذه املناطق اال انك قدمع ان املياه

من املصادر املتوفرة االحبال النباتية و اجلذور واشجار النخيل .فقد ال تكون صاحلة للشرب
 .بعت احليوانات فقد تصل اىل املاءاحيانا اذا ت. والتكثيف

ك م من ضفة الرب١ غالبا تستطيع احلصول على مياه  شبة نقية اذا حفرت حفرة على مسافة 
 .ستقوم املياه بالتجمع يف هذه احلفرة اال انه جيب تعقيمها قبل شرهبا, و اجلداول الطينية 

 
  : مالحظة احليوانات للحصول على املاء 

واحليوانات النباتية أمثـال الغـزالن      ,أحيانا كثرية تستطيع الوصول إىل املاء مبتابعة احليوانات         
 .  لشرب املاء يف الشروق والغروب وتتوجه,نادراً ما تبتعد عن مواطن املياه 

 أما احليوانات آكلة اللحوم فال يستدل هبا على         ,غالباً ممرات احليوانات املتقاطعة تقود إىل املياه      
wحلوم احليوانات اليت تأكلها وتسـتطيع البقـاء         أهنا حتصل على السوائل عن طريق        املاء حيث 
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فالطيور آكلة احلبـوب    ,مبتابعة الطيور   وأحيانا تستدل على املاء     ,بدون شرب لفترات طويلة     
وتتجه الطيور للشرب عند الشروق     ,ال تبتعد مطلقاً عن املاء      ) احلسون (يمثل احلمام والدور  

 وطريقة طريان هذه الطيور أثناء ذهاهبا إىل املاء يكون بشكل منخفض ومتواصـل              ,والغروب
 شجرة إىل شجرة حـىت      منتطري  الطيور ثقيلة بالتايل فهي     أما اثناء العودة من الشرب تكون       

 .وال تتابع طيور املاء لتدلك على املاء حيث أهنا تطري ملسافات طويلة بدون توقف . ترتاح 
 صـيدها بالتـايل ال      مناللحوم فإهنا حتصل على السوائل      أما النسور والصقور والطيور آكلة      

 .تتابعها للحصول على املاء 
كم ٦ة النحل حيث أن النحل ال تبتعد أكثر من          احلشرات دليل جيد للماء خاص    قد تكون    و

ىل املـاء   ل كذلك حيتاج إ   موالن. صدر للمياه يف هذا احمليط      عن خالياها وغالبا يكون لديها م     
 وتوجـد   ,ل يتسلق شجرة مث يدخل يف فجوة فغالبا جتد هناك ماء          مفإذا وجدت طابور من الن    

 . لة هذه التجمعات البسيطة من املاء حىت يف األماكن القاح
كذلك فإن معظم الذباب يتواجد على مسافة ال تزيد عن مئة متر من املاء خاصـة الـذباب                  

 .البناء ذو اللون األخضر املتماوج 
 والذي قد جتده مغطى للتقليـل       ,سان قد تدل على مكان وجود املاء         لإلن شيكما أن آثار امل   

  .من نسبة تبخره فإذا حصلت على احتياجك أعد الغطاء إىل مكانه
 
 :احلصول على املاء من النباتات  

 .النباتات أمثال احلبال النباتية واجلذور وأشجار النخيل تعترب مصدر جيد للمياه 
 
 ) الكرمة ( احلبال النباتية  

سم قد تكون مصدر جيـد      ٥با  احلبال النباتية خاصة اليت هلا حلاء مسيك وبراعم وقطرها تقري         
ما ن منها   ال,ف احلبال اليت يوجد هبا مياه صاحلة للشرب          ومع اخلربة تستطيع أن تعر     ,للمياه  

 . أن بعضها يوجد به افرازات سامة ليوجد به ماء غري صاحل للشرب ب
والغري سامة خيرج منها سـائل      ,أما السامة منها فهي اليت عند قطعها خيرج سائل أبيض لزج            
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اجعل املاء يتقاطر إىل فمـك وال    وبعض األنواع تسبب هتيج وحساسية عند مالمستها بالتايل         
مكان العـودة إىل الفصـل      فضل أن جتمع املاء يف وعاء وبال      ومن األ ,تضع فمك على النبتة     

 .السادس ملراجعة كيفية احلصول على املاء من احلبال النباتية 
 
 اجلذور  

 اسحب هذه   ,و البلوط الصحراوي هلا جذور قريبة من سطح األرض        يف استراليا شجرة املاء     
سم مث أزل اللحاء وقم بامتصاص املاء أو أزل اللحـاء           ٣٠اجلذور من األرض واقطعها بطول      

 .  اللب للحصول على املاء اعصرمث  
 
 أشجار النخيل  

وللحصول . أشجارخنيل البوري والنيبا وجوز اهلند حتتوي على سائل سكري يصلح للشرب            
فيسيل هـذا   ) رأسه(ع طرفه    اقط سفل مث على هذا السائل قم بثين غصن مزهر من الشجرة لال         

 , ساعة فإن سيالن السائل يتجدد       ١٢ وإذا قمت بقطع جزء صغري من الطرف كل          ,السائل  
 .  مجع لتر يوميا ك تستطيعحبيث أن

نسبة لرباعم خنيل النيبا فإهنا تنمو بقرب األرض بالتايل فإنه ميكن العمل من على األرض أما                الب
احلليب املوجـود يف    و ,جرة للحصول على الغصن املزهر       الش بقية األنواع فقد تضطر لتسلق    

 الثمار الناضجة يـؤدي إىل       السائل يف   غري أن  ,مثار جوز اهلند فإنه حيوي كمية كبرية من املاء        
 .وبالتال فقد سوائل أكثر مما شرب إذا شرب بكميات كبرية اإلسهال 

 
 كثيف  تاملياه من ال 

 ولكن ربـط كـيس      ,من اجلذور يتطلب بعض اجلهد       أحيانا قد يكون احلصول على املياه     
 األوراق ومـن مث     بالستيكي شفاف حول غصن مورق يؤدي إىل تبخر املياه املوجـودة يف           

 كما أن وضع نباتات مقصوصة يف الكيس يؤدي إىل نفس النتيجة وهذا             ,تتكثف يف الكيس    
 ) .الفصل السادس . ( ما يسمى بالتقطري الشمسي 
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 الغذاء  
حصول على الغذاء احليواين ميكن مراجعة الفصـل         عادة يف املناطق اإلستوائية ولل     وفرالغذاء مت 
وأفضـل  , ولكن باإلضافة إىل األكل احليواين فإنه جيب إضافة بعض األكل النبـايت           . الثامن  

األماكن للحصول على النباتات الصاحلة لألكل هي ضفاف اجلداول واألهنار علما بـأن أي              
 غـري أن    ,ل إليه الشمس يوجد به نباتات وقد تكون صاحلة لألكـل            مكان يف الغابات تص   

ضفاف األهنار هي أكثر األماكن سهولة وإذا كان الشخص ضعيف فال يلزم صرف الكـثري               
 هناك مصادر للغذاء قريبـة      الن ,من اجلهد يف تسلق األشجار أو هزها للحصول على الغذاء           

ن الطعام يفسد بسرعة بالتايل خذ الـذي        ال تقط الغذاء أكثر من احتياجك    ال تل . من األرض   
ويوجد عدد ال حيصى من النباتات اليت ميكن اإلختيار منها          . حتتاج واترك الباقي على الشجر      

أن ختتار الذي تعرفه مثال ذلك النخيل واخليـزران والفواكـه            غري أنه من األفضل يف البداية     
 ) .ب(أيضا العودة إىل جدول يلي بيان بأهم النباتات املعروفةوميكن . املعروفة 

 
 نباتات املناطق اإلستوائية  

) نةموز اجل(املوز أو لسان احلمل  اخليزران  فاكهة البجادة 
 خنيل جوز اهلند  مثرة اجلند  البقنادي 
 نبات الكرميا  اللوتس  ) فجل احلارال(اجلرجار 

 البابايا  شجر الربسيمون  املاجنو 
 زنبق املاء  خنل السامنو  السروطان 

 خنل السكر  ستريكيوليا  قصب السكر 
 قلقاس سفرجل هندي )بطاطا(اليام 

   الربي الرز التني الربي
 
 النباتات السامة  

يف املناطق  إن نسبة وجود النباتات السامة يف املناطق األستوائية هي نفس نسبة النباتات السامة              
).ج(هـا لكثـرة النباتـات جـدول         ن النسـبة أكثـر مـن غري       انه يبدو   ااألخرى غري    w
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 الفصل اخلامس عشر
 

 البقاء يف الظروف الصعبة الباردة
 

  بعد االستعانة باهللا مث    ولكن, من الظروف السيئة اليت قد تواجه املقاتل الظروف اجلوية الباردة         
.  فإنه ميكن جتاوز املخـاطر       تخطيط السليم واألدوات املناسبة وال  بعض التدريب واملعلومات    

صـف  واعل يف أثناء فصل الشتاء فإن أجواء املناطق الباردة متغرية فيجب التحسـب ل             وحىت
إن الربد الشديد من الد أعداء املقاتل مع أنه ال يبدو كـذلك             . ثلجية حىت يف اليوم املشمس      ال
جيعل املقاتل  والربد عدو بطئ    . رغبة يف العمل    فهو يقلل من القدرة على التفكري ويقلل من ال        ,

 . عن الدفء وينسى األهداف األكثر أمهية يبحث فقط
 

 املناطق الباردة
 
من مساحة مشـال    % ٤٨ وميكن تصنيف    ,ااملقصود باملناطق الباردة هي القطبني وما جاورمه      
 وتيارات احملـيط    ,على درجة حرارة اهلواء     الكرة األرضية على أهنا مناطق باردة وذلك بناءا         

ا من مناطق معتدلة احلرارة إىل مناطق باردة يف فصـل           اهلوائية تؤثر على مناطق كثرية وحتوهل     
 .الشتاء 

 . باردة وغري ذلك اىلاملناطق كما أن اإلرتفاع عن مستوى سطح البحر يؤثر يف تصنيف 
 وهذه املعلومة تؤثر يف طبيعة اخلطط القتاليـة         باردة جافة أو باردة رطبة    واألجواء الباردة إما    

 .ونوعية اإلعداد 
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 الباردة الرطبة الجواء  وااملناطق  
 ١٠يف هذه املناطق يكون معدل درجة احلرارة على مدار األربع وعشـرين سـاعة نـاقص                 

 ومع أن   ,لليل وذوبان الثلج أثناء النهار      ومن خصائصها التجمد أثناء ا    , درجات مئوية وأعلى    
ـ         ,درجات احلرارة يف هذه األجواء أعلى        ثلج غري أن طبيعة األرض مزعجة بسبب ذوبـان ال

 .والثلج املبللوالطني وجيب التركيز على احلماية من األرض املبللة واألمطار الباردة جدا 
 
 الباردة اجلافة  واالجواء املناطق 

 ومع  ,ة ادىن من ناقص عشر درجات مئوية        كون معدل درجات احلرارة يف اليوم والليل      يوهنا  
بة احلركة  الية ذوبان الثلج وصعو   أن درجات احلرارة هنا منخفضة أكثر من غريها غري أن اشك          

 يف هذه املناطق حيتاج املقاتل إىل طبقات كـثرية مـن املالبـس              ,على األرض غري موجودة     
وتصبح املسـألة   . مئوية  درجة   ٦٠ تصل إىل ناقص      قد الداخلية للوقاية من درجات حرارة    

 .أكثر خطورة إذا اجتمعت الرياح والربودة 
 
 

 قشعريرة الريح
 

فمثال إذا كانت سرعة الريـاح      ,ملرور الرياح على األجزاء املكشوفة من اجلسم        حتدث نتيجة   
 درجـة   تصبحف, درجات مئوية    ١٠ عقدة ودرجة احلرارة ناقص      ١٥ي  ساعة أ / كم   ٢٧،٨

شـكل  (,  درجة مئويـة     ٢٣لريح تساوي ناقص     الربودة وا  نيالعاملاحلرارة بسبب اجتماع    
 .املختلفة وسرعة الريح  احلرارة قة بني درجات يبني العال) ١ـ١٥

  ,ي والوقوف أمام مراوح الطائرة    وتذكر أنه حىت عندما ال تكون هناك رياح فإن التزجل واجلر          
 .ح اله نفس مفعول الري
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 .لبقاء يف الظروف الصعبة والباردة لمبادئ أساسية 
 

 وحىت لـو    , إن توفري األكل واملاء واملأوى يف األجواء الباردة أصعب منه يف الظروف احلارة            
. كانت لديك املتطلبات األساسية فإن املقاتل حيتاج إىل الزيادة يف املالبس والرغبة يف البقـاء              

 . اد احلاحا يف األجواء الباردة إن الرغبة يف البقاء تعترب من األمور اليت جيب اإلعتناء هبا وتزد
غري أنه البد أن    ,زم  وجد اآلن نوعيات جديدة من املالبس خفيفة الوزن وتعطي الدفء الال          ي

ومن األمور الـيت    ) . لني  يبويل بروبا ( اجلديدة هي من مادة     األنواع  ,تكون املالبس صوفية    
 حيث أن اإلنسـان قـد يفقـد         ,جيب معرفتها أن غطاء الرأس من أهم األمور يف أثناء الربد          

وأكثر من ذلك إذا أضاف كشـف       ,من حرارة اجلسم عن طريق كشف الرأس        % ٤٥ـ٤٠
 هذه املناطق جيدة لفقد احلرارة لعدم وجـود         , الرأس وكشف الرسغني أو القدمني       ة إىل الرقب

 يف الرأس جتعـل فقـد        الكثيفة   كما أن كمية األوعية الدموية    ,طبقة واقية من الدهن عليها      
 .ويتأثر الدماغ بسرعة من الربد  ,  يتم بكميات كبرية احلرارة
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الن التيار اهلوائي يزيد من نقص , يبني العالقة بني درجات احلرارة والرياح١ـ١٥جدول 
w درجة احلرارة
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 ٢٢٩

 
 : هناك أربعة مبادئ للبقاء دافئاً ♦

 حافظ على نظافة املالبس _ ١
 حتاش التدفئة الزائدة _ ٢
 يث تكون فضفاضة ومكونة من طبقات  املالبس حبارتد_ ٣
 حافظ على املالبس جافة _ ٤
 

مـن  ولكن املناطق اليت عليها بقـع        الناحية العملية فقط     منالبس مهمة ليس    نظافة امل  
 . أو عليها زيوت مثال تسهل خروج احلرارة من اجلسم للخارج االوساخ

 
وبالتايل فإن العرق يقلل من كفاءة العزل احلراري        ,احلرارة الزائدة جتعل اإلنسان يتعرق       

اجلسم ليتبخر وبالتايل يقلل من حرارة       ومن ناحية أخرى ميتص العرق حرارة        ,للمالبس
حاول أن ختفض من حرارة جسـمك       ذا شعرت بأنك قد بدأت يف التعرق         فإ , اجلسم

 .إما برتع القفازات أو غطاء الرأس أو التخفيف من كمية املالبس 
 

ية وهذا يساعد على اصابات الـربد       لبس املالبس الضيقة يقلل من جريان الدورة الدمو        
 ,ب نقص يف كمية العزل      ية اهلواء املوجود بني طبقات املالبس يسب      كما أن نقص كم   ,

ن لبس جمموعة طبقات رقيقة من املالبس أفضل من لبس طبقة واحدة بـنفس              ابالتايل ف 
 يزيد من فعالية العزل املالبسطبقات  الفراغات بنياهلواء املوجود يف ن احيث  ,السمك  

ختفيض احلرارة ومنع    و   كم يف الدفء   يسهل عملية التح    كما أن ارتداء عدة طبقات     ,
 .التعرق 

 
إذا , اجلليد من اخلارج  و  الثلج  ذوبان  يتأثر جفاف املالبس بسبب التعرق من الداخل أو          

حاول أن تكون املالبس اخلارجية من األنواع        .مل تكن املالبس من النوع املضاد للماء        
w زالة الثلج واجلليد من علـى     وإذا أردت الدخول إىل مكان دافئ فقم بإ       . املضادة للماء   
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 ٢٣٠

يف مثل  , أن أجزاء من املالبس قد تبللت        حتياطات إال وقد جتد أنه مع كل اال     . املالبس  
الظهر هذه الظروف فإنه أثناء السري ميكن تعليق اجلوارب أو القفازات املبللة على حقيبة              

يث ملالبس حب  وباإلمكان وضعها بقرب اجلسم حتت ا      ,حبيث جتف من الريح والشمس      
 أما يف مكان التخييم فيتم جتفيف املالبس يف داخل املأوى يف            ,جتف من حرارة اجلسم     

ب جتفيـف األشـياء     وجي. وباإلمكان أيضا جتفيف املالبس بقرب النار        ,منطقة مرتفعة 
بني طيـات   وإذا مل تتوفر لك وسائل لتجفيف احلذاء فباإلمكان وضعه          , اجللدية ببطء   

ثل هـذه   من األمور اجليدة يف م    . يجف بواسطة حرارة اجلسم      ف كيس النوم أثناء النوم     
اف حىت ال يفقد قدرتـه      جيب أن يبقى اجلزء الداخلي ج      ,الظروف كيس النوم الثقيل     

 وباإلمكان عمل كيس للنوم باستخدام مظلة القفز وبعض املواد الطبيعيـة            ,على العزل   
 .مثل أوراق الشجر 

 
 املـاء   كربيت مقاومة للماء يف وعاء جاف وواقي مـن         أعواد   ,أيضا من املهم توفري سكني      

 , نظارات غامقة اللون     ,منظار , كشاف   , مالبس واقية للماء     , ساعة يد    , خريطة   ,بوصلة  ,
 . وأدوات اإلشارة , معدات مجع الطعام ,غذاء دهين للطورائ 

نـاطق  وإذا كانت بعض املعدات جديدة بالنسبة لك قم باختبارها قبل التوجـه هبـا إىل م               
 .العمليات 

 
 النظافة الشخصية

  
غري أنه البد منه ملنـع األمـراض        ,قد ال يكون اإلستحمام مسألة يسرية يف الظروف الباردة          

وإذا مل يتيسر اإلستحمام فباإلمكان استخدام الثلج لغسـيل املنـاطق ذات العـرق              ,اجللدية  
 .كاإلبطني والعانة 

جيب  و,ألقل يومياً واستخدام جوارب جافة      وإن كان باإلمكان فيجب غسل القدمني على ا       
وإذا مل تتمكن مـن غسـل املالبـس         , املالبس الداخلية على األقل مرتني يف األسبوع       تغيري

w الذي تستخدمه سبق    أوىوإذا كان امل  ,الداخلية فيجب تعريضها للهواء ملدة ساعة أو ساعتني         
w
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 ٢٣١

 وجود حشـرات أو     سم والتأكد من عدم   اجل فيجب فحص    , من اشخاص غريك     استخدامه
 فتموت, رج املالبس يف اخلا   بتنظيف استخدم مواد لقتل القمل وإذا مل يكن لديك فقم           ,قمل

 .احلشرات من الربد ولكن ليس البيض
  

 مور الطبيةاأل
 

غـري أن   , درجة مئوية    ٣٧نسان بصحة جيدة تكون حرارة جسمه الداخلية        العندما يكون ا  
 بب عدم وجود نسبة عالية من الدهن      فات بسيطة بس  طراف قد ختتلف اختال   حرارة الرأس واال  

ويؤثر على  ,حىب اهللا اجلسم مبركز سيطرة وتنظيم لدرجة احلرارة الداخلية          قد  و,يف هذه اجلزاء    
  . انتاج احلرارة وفقدان احلرارة والتبخر :  املركز ثالثة أمور هياهذ

اخلية ودرجة حـرارة اجلـو      ومعدل انتاج احلرارة يتأثر بالفرق بني درجة حرارة اجلسم الد         
ى السيطرة علـى    يساعد عل فالتعرق  اما  , لص من احلرارة     واجلسم أقدر على التخ    ,اخلارجي

التعرق الشديد يساعد على التخلص من احلرارة بنفس السـرعة          ان   حبيث   ,التوازان احلراري   
 . التمرين الشديدهااليت ينتج

 اإلهناك الذي يؤدي إىل اخنفاض درجة       الرعشة تسبب انتاج احلرارة ويف نفس الوقت تسبب        
 ومن األمور الـيت     , كما أن حركة اهلواء حول اجلسم تؤثر على فقدان حرارة اجلسم           ,احلرارة

تدل عليها األحباث أنه إذا كان هناك إنسان بدون مالبس يف درجة حرارة خارجية تعـادل                
ازنه احلـراري إذا اسـتمر      صفر مئوية واهلواء غري متحرك حوله فإنه يستطيع احملافظة على تو          

 . غري أنه ال يستطيع االرتعاش لفترة طويلة ,باالرتعاش بأقصى ما يستطيع 
نسان إذا بقي ساكناً ومرتدياً املالبس الثلجية الكاملة يف درجات حرارة خارجيـة             اليستطيع ا 

مرار  غري أنه ال يسـتطيع االسـت       , أن حيافظ على حرارته الداخلية ثابتة      ري  ثأقل من الصفر بك   
 .باحملافظة عليها لفترات طويلة بدون احلركة اجليدة أو االرتعاش 
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 ٢٣٢

 
 صابات الربدإ

 
 باإلضافة إىل عالج أي مرض أو إصـابة         ,عالجقاعدة الذهبية الوقاية خري من ال     وهنا أيضاً ال  

تعني علـى التعامـل مـع هـذه      صابات الربد اواملعلومات األساسية عن  ,بأسرع ما ميكن    
 .ول اهللاحباإلصابات 

 
 :اإلخنفاض احلراري  

 وقد يكـون  , عبارة عن نقص يف درجة احلرارة الداخلية مع عدم تعويض اجلسم هلذا النقص              
,  بسبب التعرض لربودة اجلو أو السقوط يف املاء مثالً أو بلل املالبس اخلارجيـة                االخنفاض  

 القيام بأي شيء    أول األعراض االرتعاش الذي قد يكون من الشدة حبيث يعيق الشخص عن           و
 وعندما تصل احلرارة إىل     , درجة مئوية  ٣٥,٥ ويبدأ عندما تصل حرارة اجلسم الداخلية إىل      ,

االحساس الغري  باالضافة اىل   , هناك صعوبة يف التفكري والتصرف      درجة مئوية يصبح   ٣٥-٣٢
 يبوسـة يف    حتدث درجة مئوية    ٣٢-٣٠قل من   وعندما تنخفض احلرارة أل   ,صحيح بالدفء   

أما إذا اخنفضت احلرارة ألقل     , غماء وصعوبة وجود آثار للحياة عند الفحص        ت واال العضال
 .  درجة مئوية فاملوت غالباً يكون النتيجة ٢٥من 

 بتدفئة  ابداند توفر الظروف املالئمة     وع,لعالج اخنفاض درجة احلرارة قم بتدفئة اجلسم كامالً         
 .  درجة مئوية ٤٣,٣- ٣٧,٧استخدام ماء درجة حرارته ذلك بمنطقة اجلذع و

 
  

 باستخدام املاء الدافئ جيب أن يتم يف املستشفى بكامله تدفئة اجلسم 
 .توقف القلب أو بصدمة إعادة التدفئة الشخص قد يصاب بن احيث 

 

 حتذير
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من الطرق السريعة إلعادة تدفئة اجلسم استخدام احلقن الشرجية باسـتخدام املـاء الـدافئ               
اذير الشرعية أن يلف املصاب مع إنسان آخر يف داخل كيس           وطريقة أخرى ال ختلو من احمل     ,

 ) .حبيث ال يكون عليهما مالبس(نوم مدفأ 
 

  
 .فترة طويلة ل باخنفاض احلرارة إذا بقي  هو ايضاف قد يصابعلماً بأن الشخص املسِع

 
من أفضلها العسل إن كـان      ,وإذا كان املصاب بوعيه قم بإعطاءه سوائل حارة هبا سكريات           

 .موجوداً 
 

  
 .سوائل يشرب ال الشخص الذي بغري كامل وعيه علال جت

 
 :فاض احلراري هناك أمران مهمان جيب االعتناء هبما أثناء عالج االخن 
حيث أن هذا قد يؤدي إىل اضطراب يف الدورة الدمويـة وفشـل   , بسرعة ئة إعادة التدف   )١

 . القلب 
 وقد  ,عند إخراج املصاب من املاء الدافئ     لحرارة  لوالثاين هو االخنفاض املفاجئ والسريع       )٢

الية جيب  ولتفادي هذه اإلشك  ,هو حترك الدماء الباردة من األطراف إىل اجلذع          يكون السبب 
ثل فهـو   المأما احلل ا  ,وقت غمر اجلذع يف املاء      حتريك الدورة الدموية يف األطراف يف نفس        

 .ىل مستشفى أو ما شاهبه غمر اجلسم كامالً يف املاء الدافئ والذي حيتاج إ
  
 
 
 

 حتذير

 حتذير
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 : نسجة جتمد األ 
 جتمد اجللد فقط    يوأقلها درجة ه  ,بسبب جتمد األنسجة من شدة الربد       حتدث  اإلصابة   هذه  

زداد اإلصابة بازدياد عمق املنطقـة املتـأثرة      وت, يظهر على شكل مناطق بيضاء باهتة       والذي  
هـي  هلذه االصـابة     املناطق املعرضة    و, تصبح املنطقة صلبة وغري قابلة للحركة     ف,حتت اجللد 

 . دام واملناطق املكشوفة من الوجه دي واألقياأل
حبيث يتفق كل اثنان علـى مالحظـة        ,أفضل وسيلة للوقاية من جتمد األنسجة هي التعاون         
 أما إذا كان الشخص لوحده فيجـب        ,وفحص بعضهما البعض حبثاً عن أي اعراض للتجمد       

 . رياً باليد تغطية األنف وأسفل الوجه دو
 

 :ور اليت تعني بأذن اهللا على حتاشي اإلصابة مويلي بعض اال
بني احلني   قم بتنشيط الدورة الدموية يف الوجه وذلك بتحريك عضالت الوجه            ,الوجه 

 . واآلخر
 .  وقم بتدفئتها بني احلني واآلخر ,كيحرك األذنني بيد,األذنان  
 . ا م من جسدك لتدفئتهاًريبا قم حركهما داخل القفزات وضعه,اليدان 
حساس يف القدمني   الإن فقدان ا  , حرك القدمني واألصابع وهي داخل احلذاء        ,القدمان 

 ,نسجة وجيب أن يعامل كذلك حىت يثبت العكـس        أو اليدين يعترب دليل على جتمد اال      
أن تضعها يف منطقة البطن ألحـد       قم بوضع اليد حتت األبط لتدفئتها أما القدم فيجب          

 قـد ال يتـوفر إال عنـد          ومن األمور اليت حتتاج إىل تدخل أكـرب        , تدفأ خوة حىت اال
 يف ,ن تتجمد األنسجة مث يعاد تدفئتها مث تتجمد مـرة أخـرى مباشـرة    ااملتخصصني  

 :بعض األمور اهلامة يف التعامل مع جتمد األنسجة ) ٢-١٥ (جدول
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 ٢٣٥

 ال تعمل عملإ
 .فحص اجلسم حبثاً عن التجمد  
. مد األنسجة السطحي اعد تدفئة جت 
احرص على أن ال تتجمد املناطق اليت        

 .مت إعادة تدفئتها 

 . ال تضع الثلج على املنطقة املتجمدة  
 . ال تشرب اخلمر  
 . ال تدخن  
ال حتاول تدفئة منطقة متجمدة جتمـداً        

 . دمة الطبية عن اخلبعيداً  عميقاً إذا كنت
 ٢ـ١٥جدول 

 
 ) وأقدام اخلنادق غمر األقدام( إصابات األقدام  

حتدث هذه اإلصابات نتيجة لبقاء القدمان لفترات طويلة يف الرطوبة أو البلـل يف درجـات                
ان  ويظهـر    ,حساس وخزات وخدار وثقل مث آالم     اعراض ب تبدأ اال ,حرارة قريبة من التجمد     

ا شـكل   اجللد مييل إىل اإلمحرار مث اللون الزرق أو األسود مث تصبح القدم باردة ومنتفخة وهل              
كثر تكـون يف    صابة اال الوا,وتصبح احلركة صعبة والقدم ثقيلة ومصابة باخلدر        , شبه مشعي   

ويف احلاالت املتقدمة قد متوت القدم وقد يلجأ        , الغرغرينا   قد حتدث   و ,عصاب والعضالت اال
 فاحرص على احلصول على جوارب      , تانأن تبقى القدمان جاف    وأفضل وقاية هي     ,إىل بترها 

وباإلمكان جتفيف اجلوارب بوضعها علـى      ,كان مانع لوصول املاء     مفظ عليها يف    جافة وحا 
 . احرص على غسل القدمني يومياً ولبس جوارب جافة ,اجلسم 

 
 )جفاف سوائل اجلسم(اجلفاف 

 وقد يكون التعرق غـري ملحـوظ        ,البس الثقيلة   امل ارتداء   بسبب اجلسم يتعرق بشكل كبري     
إذ ,يل جيب شرب كميات جيدة من السوائل لتعويض الـنقص            بالتا ,وهذا يؤدي إىل اجلفاف   

ـ  ال يقل عن احتياجه للمـاء يف اال        واء الباردة جداً  جنسان للسوائل يف اال   الأن احتياج ا   واء ج
 . ١٣احلارة فصل 
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 ٢٣٦

 إذا أصبح لون    , ى الطرق للتأكد من احتياج اجلسم للسوائل هي لون البول على الثلج           دوإح
تاج إىل السوائل وإذا أصبح الثلج أصفر فاتح أو بـدون لـون             الثلج أصفر غامق فاجلسم حي    

 .فالسوائل جيدة 
 
  : كثرة التبول بسبب الربد 

 . وائل سالربد الشديد يزيد من عملية التبول وبالتايل نقص ال
 
 حروق الشمس  

 وبالتايل يصـاب    ,يتعرض اجللد املكشوق ألشعة الشمس املباشرة واملرتدة من اجلليد والثلج         
 والتعـرض حلـروق     , الشمس حىت إذا كانت درجات احلرارة حتت درجة التجمـد          حبروق

ن حروق الشـمس يف أوقـات       قم بوضع مراهم الوقاية م    ,الشمس يزداد يف املناطق املرتفعة      
 . س مشالتعرض لل

 
 :عمى املناطق الثلجية  

 ,يـنني األشعة فوق البنفسجية من على سطح الـثلج إىل الع         د  ا حتصل هذه احلالة بسبب ارتد    
 تـان  تصبح العينان محراوان مليئ   مث   ,باالحساس بنوع من اخلشونة يف العينني      بدأعراض ت واال

واستمرار التعرض لألشـعة فـوق      ,اإلصابة بصداع يزداد مع التعرض للضوء       مع   ,بالدموع
راض قم بتغطيـة العيـنني إىل أن        عابات مستدمية بالعينني ولعالج اال    البنفسجية يؤدي إىل إص   

 . عراض تزول األ
وإذا مل تتـوفر    ,صابة بعمى املناطق الثلجية جيب استخدام النظارات الشمسية         الوللوقاية من ا  

النظارات الشمسية باإلمكان استخدام قطع من الكرتون أو حلاء األشجار وعمـل فتحـات              
 من الوهج   للحتت العينني يق  ) هباب,شحار,سجم(ووضع سخام )٣-١٥ (صغرية فيها شكل  

 .يؤثر على الرؤيةالذي واإلشعاع 
 
 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אالـمـناطـق الـبــــــاردة: مـس عشـراالفصل الـخ  
 

 ٢٣٧

 : مساك إلا 
عليه أن يقوم   فإذا شعر اإلنسان بضرورة التربز      ,مساك  الخراج عند االحتياج يسبب ا    العدم ا 
وعدم شرب الكفاية من    , بات الغري منتظمة واألكل اجلاف      ومن أسباب اإلمساك الوج   ,بذلك

 لتر   ٢  السوائل  اشرب كمية أكثر من    ,وقد اليكون االمساك خطري ولكنه مزعج       .السوائل  
كمـا أنـه    , لتر كحد أدىن     ٣-٢على األقل زيادة على املعدل اليومي للشرب والذي يعادل          

 . ينصح بأكل الفواكه إن أمكن ذلك 
 

 
  
 : عضات احلشرات  

 لتفادي عض احلشـرات     , قد تصاب أماكن عضات احلشرات بالعدوى بسب احلك املستمر        
شـرات للمـأوى    ك املانعة من دخول احل    استخدم الشب  وا , الطاردة للحشرات  استخدم املواد 

 . باإلمكان العودة إىل الفصل احلادي عشر والفصل الرابع , املالبس بشكل جيدوارتد,
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 ٢٣٨

  املناطق الثلجيةمأوى
 

, دد طبيعة املأوى سواء مناطق شجرية أو مفتوحة أو قاحلة         ححبسب املنطقة ونوعية املعدات تت    
ـ طتوفر الكثري من امل    األخشاب ت  الن, املناطق الشجرية   ضل املناطق هي    وأف لمـأوى  ل اتلب

 . والتخفي والنار 
حيث أن املعدن سيقوم    , لعمل املأوى    نف الباردة جداً ال تستخدم املعاد     يف الظرو : مالحظة  

 .بامتصاص الدفء الذي تنتجه ويقوم بأشعاعه للخارج 
تأكـد  , يد حيتاج إىل معدات وحيتاج إىل وقت وجهد لبناءه          املأوى املعمول من الثلج أو اجلل     

ودائماً اغلق مـدخل    ,من عمل منافذ لتهوية املأوى خاصة إذا كنت تنوي إشعال نار بداخله             
م حقيبة الظهر أو قوالـب       استخد ,املأوى للحفاظ على احلرارة يف الداخل والرياح يف اخلارج        

ألخطـاء   ومـن ا   ,اج فقط وذلك ليسهل تدفئته    واعمل املأوى حبسب االحتي   , الثلج يف ذلك    
على أن  دائما   احرص   , أنه يستهلك حرارة اجلسم بدالً من احلفاظ عليها          إذعمل مأوى كبري    

 . يكون املأوى صغري 
رض إما أوراق شجر    عوازل بني جسمك واال   ضع  ولكن  ,رض مباشرة مطلقاً    ال تنام على اال   

 النوم يف مكان ال يوجد فيه هتوية وفيه نـار أو            قد يترتب على  ,أو أعشاب أو أي مادة عازلة       
ن وال  وهو غاز ليس لـه لـو      , أوكسيد الكربون القاتل     لموقد أو سراج اإلصابة بتسمم أو     

 وحىت يف حال وجود هتوية جيدة فإن التسـمم قـد            ,كاملالغري  رائحة وينتج من األحتراق     
أحياناً يشـعر   و,وبة مث الوفاة     وعادة ال يكون هناك أي أعراض بل تبدأ املشكلة بالغيب          ,ثدحي

املصاب بالغثيان والدوخة والصداع واإلحساس بالضغط على الصدغني والتهيج يف العيـنني            
والشيء الوحيد الذي ميكن رؤيته هو تغري لون الشفتني والفم وداخل العينني            ,والنبض الشديد   

جيب اخلروج  لى أحد   عراض أو رأيتها ع   فإذا شعرت بأي من هذه اال     ,إىل اللون احلمر الوردي   
 .إىل اهلواء ومغادرة املأوى مباشرة 
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 : من أنواع املأوي التايل 

 
 :مأوى الكهف الثلجي  

ن بنـاء هـذا     اتذكر  ) ٤-١٥ ( من أفضل املأوي بسبب استخدام الثلج كمادة للعزل شكل        
بارة ن ع  وهذا املكا  ,عمل املاوى   أوالً احبث عن مكان ل    , املأوى يتطلب وقت وجهد وتعرق      

وأثناء احلفر  ,سفح مثالً حبيث يكون امتداد الكتلة يصل إىل ثالث أمتار           عن كتلة ثلجية على     
وأيضاً هذا االحنناء يسمح للـثلج      ,اعمل على أن يكون السقف منحين ألن ذلك يعطيه قوة           

 داخل املأوى حيوي مكان للنوم عبارة عـن جـزء           , الذي يذوب بأن يتساقط إىل اجلوانب     
ث  أن يكون هناك مسافة بني مكان النوم املرتفع وبني جدار املأوى الداخلي حبي          مرتفع وحاول 

 , على أن يكون السقف مرتفع مبا فيه الكفايـة        واعمل  , النوم   ال تالمس املياه النازلة أغراض    
 . م املنطقة املنخفضة عند املدخل للطبخ دخل بقوالب ثلجية أو غريه واستخدغلق املا

إذا مل جتد الكتلـة     .اعمل فتحة للتهوية    , سم  ٣٠عن  سقف واجلدران   مسك ال جيب ان ال يقل     
 . داخله بن أن تقوم جبمع الثلج مث احلفر الثلجية اليت تصلح لبناء هذا املأوى فإنه ميك

 
 : مأوى اخلندق الثلجي  

االستفادة من  و   سقوط الثلج والرياح      مستوى اهلدف منه أن يصبح اإلنسان مبستوى أدىن من       
وإذا كنت يف مكان الثلج فيه متماسك فإنه ميكن         )  ٤-١٥( للرياح والربد شكل     عزل الثلج 

ل سقف باستخدام بطانية أو     ميكن عم غري انه   ,عمل سقف للخندق باستخدام قوالب ثلجية       
 . اعمل مدخل وقم باغالقه بقوالب الثلج أو حقيبة الظهر ,عباءة 

 
 :مأوى القوالب الثلجية ومظلة القفز  

 الـثلج    فإذا كـان     )٤-١٥(لب الثلجية للجوانب ومظلة القفز للسقف شكل        استخدم القوا 
 .بكثرة فإن عليك إزالة الثلج من آن آلخر يسقط 
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 :)  لوقي إ(البيت الثلجي  

ـ     ,يف اثناء الصيد  )  ٤-١٥(يستخدمه أهايل املناطق الباردة شكل        ا وهي مساكن جيدة غري أهن
 إمكانية عمـل قوالـب ثلجيـة        منطقة عمله يف   جيب أن تتوفر     ,هارة لعملها   حتتاج لبعض امل  

 . ومنشار للثلج أو سكني 
 
 : مأوى املتكأ  

 مع إضافة الثلج على اجلوانب للعزل احلـراري         خرىل بنفس طريقة عمله يف املناطق اال      يعم
 . ) ٥_١٥ (شكل
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 : مأوى الشجرة املكسورة  
الثلج لن يكون عميقاً    ,)  ٦-١٥ (احبث عن شجرة مكسورة اجلذع واحفر الثلج حتتها شكل        

 . غصان استخدمها كعازل يف األسفل حتت الشجرة وإذا أزلت بعض اال
 

 
 
 :مأوى حفرة الشجرة  
دم غطاء   استخ , احلفرة اسفل  غصان يف    اال ضع ,حفر الثلج من أسفل شجرة مناسبة وكبرية      إ

د فإنه يكون لـديك      بشكل جي  عملت وإذا   ,فوق احلفرة ملنع تساقط الثلج إىل داخل احلفرة       
 .راجع الفصل اخلامس  ,درجة ٣٦٠ره ا مقدةمدى رؤي

  
 : مأوى قارب النجاة  

 غري أنه جيب إزالة الـثلج        ,وىأ النجاة املوجود على الطائرات كم     باإلمكان استخدام قارب  
 . مكان وجوده ملن يبحث عنه من اجلو ه من السهل رؤيةأن كما ,املتراكم عليه
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 ٢٤٣

 رــاالن
 

رة والـدفء    يف املناطق الباردة كمصدر للحرا     النار مهمة يف الظروف القاسية وتزداد أمهيتها      
م الطـرق   استخد,ان  ما أهنا تعطي اإلحساس باال    مك,وللطبخ وإذابة الثلج للحصول على املاء       

ن الضوء والرائحة والدخان    اعني االعتبار   ب ذ  خشعال النار مع اال   الفصل السابع أل  املوضحة يف   
 أمـا   , كما أن الضوء ينعكس من على األشجار والصـخور         ,الناتج قد يلفت انتباه األعداء    

 فهو يرى بسـهولة يف اثنـاء        ,الدخان فإنه يصعد لألعلى كاملنارة يف الظروف الباردة اهلادئة        
 أما إذا كان اجلو أدفأ فإن الدخان ينتشـر          , املناطق اجملاورة  النهار غري أن رائحته ال تنتشر يف      

بالتايل فإنه ال يرى يف اثناء النهار غري أن رائحتـه تسـري إىل              ,رض  على مستوى سطح اال   
 . املناطق اجملاورة 

إذا كنت يف أرض معادية اقطع أغصان الشجر السفلى للحصول على وقود والتقطع الشجرة              
 . ة املقطوعة تظهر بوضوح من اجلو  حيث أن الشجر,بكاملها

ـ          غ ,ج دخان ق ختر رامجيع األخشاب عند االحت      مغيةري أن بعـض األشـجار خاصـة الص
 . ج دخان أسود كثيف ختروالصنوبرية 

 كلمـا شائش والطحالب و  حليف جبال املناطق الشمالية الثلجية يوجد مصادر قليلة للوقود كا         
 فقد جتد بعض نباتات الصفصاف البسيطة وبعـض         ,ازداد اخنفاض املنطقة كلما ازداد الوقود     

ـ  بعـض اال   ,أما على اجلليد البحري فال يوجد إال مصادفة       , ة  لاألشجار القصرية القلي   واح ل
 .اخلشبية واملصدر اآلخر قد يكون الدهن على شواطئ القطب وما حوله 

  
  :بدء احلياة النباتيةخط الوقود عند  

نتج دخان كثري وداكن خاصـة يف الصـيف         تبرية و من األشجار الصنو   :شجر البيسيه  ـ  
 . نتج دخان تقريباً ت ال انه يف هناية اخلريف ويف فصل الشتاء فإهناغري , والربيع 

 من نفس الفصيلة وهي الشجرة الوحيدة من فصيلة الصنوبر اليت تفقـد             :راقمشجر الط ـ  
 . ارة شستخدام لالج دخان كثيف يصلح لألعند احتراق أخشاهبا خير,أوراقها يف اخلريف 
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 ٢٤٤

وتنمو هذه األشجار غالباً جبانب اجلـداول       , حيترق بسرعة وحبرارة عالية       :والبتشجر ال  ـ
 . ربك إال أنه أحياناً قد توجد بعيداً عن املياه لوا

يف املناطق القطبية جبـوار الـربك واجلـداول      ينمو    وشجر جار املاء     :شجر الصفصاف ـ  
 . رارة عالية وبدون دخان ترق بسرعة وححيواملستنقعات و

وهذه توجد بكثرة على    ,عشاب والطحالب والشجريات اجلافة كوقود      مكان استخدام اال  البا
فإذا قمت بعمل كتلة مسيكة ومتماسكة جداً من هـذه          ,ضفاف اجلداول يف املناطق اجلرداء      

ئرة أو العربة   ستخدام وقود الطا   إ يضاأمكان  ال با ,املواد فإن النار تأخذ فترة أطول حىت تنتهي       
 . احملطمة 

أما الزيت فإنه يتجمد مع الربودة      ,  احتياجك فقط    ركانه وخذ منه قد   مأبقي على الوقود يف     
بالتايل إذا كانت الظروف تسمح وال يوجد أي أخطار قم بأخراج الزيت مـن الطـائرة أو                 

يكـن لـديك   وإذا مل ,حىت تستطيع استخدامه كوقود فيما بعد ,العربة قبل أن يربد ويتجمد  
 .وعاء حلفظه فباإلمكان جعل الزيت يسيل على الثلج مث بعد ذلك خذ منه احتياجك 

  
 

  
ال تعرض جسمك إىل املواد البترولية من زيت وشحوم ومزيالت يف الظروف 

)بتجمد األنسجة(إذ أن هذه املواد يف حالتها السائلة تؤدي إىل اإلصابة ، الباردة
 

 حتذير
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الستيكية تعترب مصدر للوقود ويسهل اشعاهلا كما أهنا تشتعل لفترات أيضاً بعض املواد الب  
 .  دقائق ١٠فمثالً امللعقة البالستيكية تبقى مشتعلة ملدة ,  البأس هبا

ب بعض املخاطر بغض النظر عن قد يسبالباردة جيب مالحظة إن استخدام النار يف املناطق 
 : شعال النار فمثالً اسبب 

 بالتايل ال تشعل النار , آخرحتت الثلج مث تظهر يف مكان لنار متشي ـ حيصل أحياناً أن ا
 . بالقرب من املأوى 

 وقد تظهر النار , وبالتايل تقلل من كفاءة العزل,ـ يف املأوى الثلجي احلرارة تذيب املأوى
 . من وراء الثلج فيظهر مكان املأوى بوضوح 

 . د الكربون ـ قد تسبب النار داخل املأوى االختناق بأول أكسي
  .ب اإلنسان أو املالبس باحلرقيللتدفئة أو لتجفيف املالبس قد يصقرب من النار الـ 
وقد يسقط , ذوبان سقف املأوى بسبب احلرارة قد يصيب اإلنسان واملعدات بالبلل ـ 

 . سقف املأوى وتنطفئ النار 
-١٥(  شكل وموقد هوبو, للطبخبسيط تكفي صغرية من النار وموقد بشكل عام كمية

 كما أنه ,من السهل عمله بواسطة علبة قصديرو ,يعترب مناسب جداً يف املناطق القطبية)٧
 للحصول على اجلمر املتقاطع قم ,اجلمرن  عليها متم احلصول وأفضل حرارة ي,يوفر الوقود

 . النار متساويةكونوفائدة اجلمر املتقاطع أن ت,بوضع اخلشب بشكل متقاطع قبل اشعاله 
وهي عبارة عن غصن مرتكز ,كان أيضاً استخدام رافعه خشبية حلمل وعاء فوق النار باإلم

  )٧-١٥ (فوق عصا ذات شعبتني مغروزة يف الثلج شكل
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 . 
أما النار  ,وللحصول على الدفء يف املأوى الصغري فإن مشعة واحدة تعطي كمية دفء جيدة              

 تعطي الدفء الالزم وتكفـي      فهي, اليد يف مناطق العدو   فيكفي كمية من النار حبجم كف       
 .ة من الوقود للتسخني السوائل وال حتتاج إال لكمية قلي
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 اءـــامل
 

يوجد العديد من مصادر املياه يف القطبني وما جاورها غري أن موقعك والفصل من السنة حيدد                
 نقاءاً من غريها مـن املنـاطق        إن املياه يف هذه املناطق أكثر     ,كيف ومن أين حتصل على املاء       

 . بسبب الظروف اجلوية إال أنه ال بد من تنقية املاء قبل شربه دائماً 
ـ يف فصل الصيف أفضل مصادر املياه هي حبريات املياه العذبة واجلـداول وا             هنـار  ربك واال ل

ا املياه   أم , ومع أن مياه الربك والبحريات قد تكون راكدة غري أهنا صاحلة لالستعمال            ,والينابيع
 . اجلارية فغالباً تكون جيدة 

ويف املنطقة اجلدباء حىت املياه السطحية بنية اللون تعترب صاحلة لالستعمال ولكن بعد تنقيتـها               
 . وباإلمكان إذابة الثلج أو اجلليد الذي مصدره املياه العذبة للحصول على املاء ,وتصفيتها 

ؤدي إىل إصـابات    تدرجة احلرارة وكذلك قد     ب اخنفاض   سب ت إن حماولة إذابة الثلج يف الفم     
حيث أن اجلليـد    ,وعند البحر ميكن استخدام اجلليد القدمي للحصول على املاء العذب         ,الربد  

 .  له أركان دائرية ولونه فيه زرقه ويتميز بان,املاحل مع مرور الوقت يفقد ملوحته 
يكي أو كيس ماء وضعه بني      سم إلذابة الثلج ضع الثلج يف وعاء بالست       والستخدام حرارة اجل  

  .هذه الطريقة بطيئة ولكن ميكن استخدامها إذا مل تتوفر النار أو يف اثناء السري ,طيات املالبس
  

 .ع الوقود إلذابة الثلج للحصول على املاء إذا توفر املاء من مصادر أخرى ي ال تض:مالحظة 
 حيث أن كوب من اجلليد يعطي مـاء         إذا توفر اجلليد والثلج قم بإذابة اجلليد بدالً من الثلج         

باسـتخدام أي   .كما أن اجلليد يأخذ وقت أقل من الثلج ليذوب          ,أكثر من كوب من الثلج      
وعاء مناسب ضع اجلليد أو الثلج قرب النار مث ضع كمية قليلة من اجلليد أو الثلج فإذا ذابت                  

ع اجلليد أو الثلج وطريقة أخرى ممكن استخدامها وذلك بوض     ,قم بإضافة كمية أخرى وهكذا      
 يف اثناء األجـواء البـاردة        . هاييف كيس مسامي بقرب النار ووضع وعاء حتته تسيل فيه امل          

حيث ,حتاشى شرب سوائل كثرية قبل الذهاب للنوم وذلك لتفادي اخلروج إىل الربد للتبول              
w .أن هذا يقلل من الراحة ويزيد من التعرض للربد
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ن الن ال متأل أوعية املاء متاماً       ريباً منك حىت ال يتجمد وحاول أ      مىت ما توفر لديك املاء اجعله ق      
 . حركة املاء يف داخل الوعاء تقلل من إمكانية جتمده 

 
 الطعام

 
 .توجد أنواع خمتلفة من الطعام يف املناطق الباردة وختتلف النوعية باختالف املكان والزمان 

 
 :األمساك  

استخدم ,هنار والبحريات   الشواطئ واجلداول واال   يسهل احلصول عليها يف فصل الصيف من        
 . الوسائل املذكورة يف الفصل الثامن للحصول على السمك 

كوالت البحرية  املاادي الشمالية العديد من أنواع      طلسي واحمليط اهل  اليتوفر يف سواحل احمليط ا    
واضحة بني املـد    ويف املناطق اليت يوجد هبا فروق        . األمساك وسرطان البحر واحملار   مبا فيها   

 احبث عن احملار يف جتمعات املياه أثناء        ,واجلزر فإنه من السهولة أن جتد كمية جيدة من احملار         
 كبري فـإن    غريبني املد واجلزر    وحىت إذا كان الفرق     ,اجلزر وحتت الرمال والشعب املرجانية      

 . واج تقذف باحملار على الشواطئ الما
حث عن  ـب ، إ  بيض قنفذ البحر  الغذاء  كا من مصادر    يف شواطئ جزر اليوتيان وجنوب االس     

 .قنافذ البحر واكسر الصدفة بني صخرتني فتجد البيض لونه أصفر زاهي 
ومن االستثناءات حلم مسك القرش القطيب وبيض       ,ومعظم أمساك الشمال وبيضها صاحل لألكل       

 .السكل بن
 

 . من احملار احللزوين أمثال البزاق  من احملار كالبطلينوس وبلح البحر أفضل مذاقاًثنائي الصدفة
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 ٢٤٩

  
 

 كون سام يف أي فصل من الفصول يبلح البحر األسود من رخويات الشمال قد 
 .تركنني ساملوجودة يف أنسجة هذا النوع توازي يف قوهتا سم ال وبعض أنواع السموم

 
ـ           , ممكن أكله    خيار البحر  ك يوجد بداخله مخس عضالت بيضاء مذاقها يشـبه مـذاق مس
 . البطلينوس 

حبيث أنه  ,ويف بداية الصيف يطفو مسك اهلف وهو مسك صغري على سطح املاء على الشاطئ               
ويف منتصف الصيف قد جتد بيض أمساك الرنكة على الطحالـب           ,ميكن اغترافها باليد أحياناً     

 باإلضافة إىل أن األعشاب البحرية اليت على الشاطئ أيضـاً صـاحلة             ,البحرية على الشاطئ  
 .ألكل ل
  
  :حيوانات اجلليد البحري 
ث إهنا أشرس وأخطر  والذي يوجد غالباً على الشواطئ تفادها إن أمكن حي:الدب القطيب 

   .أنواع الدببة
وإذا , على الشم   غري عادية   الدب القطيب حيوان ال يتعب وصياد ماهر نظره حاد ولديه قدرة            

 وإذا أردت إصـابته ال بـد أن         ,رأرغمت على اصطياد أحدها لألكل فتعامل معه بكل حذ        
تصيبه يف الرأس حيث أن إصابته يف أي مكان آخر من اجلسم نادراً ما تؤثر فيـه أو تقتلـه                    

 .ودائماً اطبخ حلم الدب القطيب قبل األكل ,
  

  
 ).أ(ها حتتوي على مستويات سامة من فيتامني ـال تأكل كبد الدب القطيب حيث أن

 
 

 حتذير

 حتذير
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 :الفقمة 
يف الربيع تستلقي   ,فضل اللحوم غري أن الوصول إىل الفقمة حيتاج إىل خربة           حلوم الفقمة من أ   

قرب فتحات يف اجلليد غري أهنا ترفع رأسها تقريباً كل ثالثني ثانية للبحث عن عدوها               الفقمة ب 
 توجـه   ,االسكيمو,مة أعمل كما يعمل أهل تلك املناطق         وللوصل بقرب الفق   ,الدب القطيب 

 تقدم حبذر وهـدوء     ,باجتاهك وليس باجتاهه هو حىت ال يشم الرائحة        حبيث تكون الريح     هاإلي
وهو نائم فإذا حترك توقف وقلد حركته وذلك باالستلقاء على اجلليد وارفع رأسك لألعلى مث               

ـ          ,اخفضه مع حتريك اجلسد قليالً     ون  تقدم باجتاهه حبيث تكون متجهاً إىل جانبه وحبيث تك
 . مة  تكون تشبه الفقلكييداك بقرب جسدك 

بالتايل فإن أي حركة    ,إن اجلليد الذي جبانب فتحة الفقمة يكون رقيقاً وبه احندار باجتاه املاء             
 م من الفقمة وأطلق النار      ٤٥-٢٢حاول أن تصل إىل مسافة      ,من الفقمة جتعله يرتلق إىل املاء       

فو فوق املـاء    فقمة امليتة تط  ومع أن ال  ,على الرأس وحاول أن تصل إليه قبل أن يرتلق إىل املاء            
 . ن إخراجها من املاء يكون صعباً اإال 

فإذا حصـل   ,احرص على أن ال يالمس جلد أو دهن الفقمة أي خدش أو جرح يف جسمك              
 . فإن هذا قد يؤدي إىل تورم حاد يف ذلك املكان 

وقد هاجم الدب القطيب صيادي     , حيث توجد الفقمة يوجد الدب القطيب        هجيب أن تعرف بأن   
 . منهم الفقمة وقتل

 
  :الشيهم 

 والشيهم  ,يف مناطق القطب املتجمد اجلنويب يوجد حيوان الشيهم يف أماكن وجود األشجار           
 . يأكل حلاء الشجر فإذا وجدت أغصان األشجار بدون حلاء فإن يف املنطقة شيهم 

 
 :) دجاج مشايل(بتار ميجان  

 فصل الشتاء وتعترب قليلة     البوم وزرياب الكندي والطيهوج والغداف هي الطيور اليت تبقى يف         
 . جداً بعد انتهاء املناطق الشجرية 
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 أما الغداف فال جيدي صيدهن كثرياً       ,نواع اجليدة لألكل  الدجاج الشمايل والبوم يعترب من اال     
الدجاج الشمايل يغري لونه حبيث يتخفى عن األعني فيصعب مسكه أما الدجاج الصـخري              ,

 الدجاج الصفصاف فيوجد يف مناطق شجر       و ,منهاب   على شكل أزواج ويسهل االقتر     فينتقل
 ويف فصل الصيف مجيـع      , باإلنشوطة هيدصفصاف ويكون على شكل أسراب ويسهل       الص
  ال تستطيع الطريان   يف هذا الوقت    , تغيري الريش   تقوم ب   فترة أسبوعني    وخالليور القطبني   ط

  . وطرق مسكهاويسهل مسكها انظر الفصل الثامن 
وإذا مل  ,مباشرة بعد الصيد وبينما هي دافئـة        ,فصل الثامن   لانظر ا , اللحم   قم بسلخ وتقطيع  

سك قبل التخزين   عاء واألعضاء التناسلية وغدد امل    ملى األقل قم بإزالة اال    يكن لديك وقت فع   
وقم بتجميد كـل    ,وإذا كان الوقت يسمح قم بتقطيع اللحم إىل أجزاء جاهزة لألستخدام            ,

 يف أثناء الشتاء تتجمد اللحوم بسرعة       . باستثناء الفقمة  ,ى الصيد  الدهن عل   أبق .قطعة لوحدها 
 .إذا تركت يف العراء أما يف الصيف فيمكن وضعها يف احلفر اجلليدية حتت األرض 

 
 :النباتات  

اء يوجد هبا بعض النباتات يف الفصول الدافئة غـري أهنـا تعتـرب              دمع أن املناطق القطبية اجلر    
ـ  وال صفصاف فمثالً شجر ال   ,نة باملناطق األخرى   مقار اشجريات وليست أشجار   عتـرب  توال  بت

اطق الباردة وميكن مراجعة    راً ويلي بعض أنواع النباتات املوجودة يف املن       اشجاشجريات وليس   
 ) . ب(جدول 

 
 نباتات املناطق القطبية

 
 دبعنب ال الصفصاف القطيب  العليق والعنبية القطيب نبات

 هندباء  زنبق النوقار  التوت الربي 
 ة نطحالب غزال الر حبوب النار سكيمو بطاطس اال

   ذآرأذريون أ .طحالب املناطق املتجمدة
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ال تأكـل إال    ,)ججـدول     ( ودون القطبية   املناطق القطبية   يف  سامة علماً بأنه يوجد نباتات   
ألكـل  وإذا مل تعرف هل هي سامة أم ال فقبـل ا          ,النباتات اليت تتعرف عليها بأهنا غري سامة        

 . ) ٥-٩( جدولجيب التأكد بعمل اختبار األكل املذكور يف الفصل التاسع 
 
 

  يف املناطق الباردةالتنقل
 
 حيدد طبيعة   سنةوالفصل من ال  طبيعة املكان   ,إن التنقل يف املناطق القطبية ال خيلو من صعوبات           

   .املصاعب
 . حتاشى السري يف العواصف الثلجية  
 قم بتوزيع الوزن على اجلليد وذلك بالزحف أو املشي علـى            , الرقيق حذر أثناء عبور اجلليد   إ 

 . أربع 
قـد  وبان الثلج   ذحيث أنه بني التجمد و    ,عرب اجلداول عندما تكون املياه يف أخفض مستوى         إ 

 حبسب اختالف درجة احلـرارة وطبيعـة        , خالل اليوم  م ٢,٥-٢خيتلف منسوب املياه من     
 . األرض 

 . ار مكان التخييم ير هذه االختالفات عند اختعني االعتباب  جيب األخذ
 وغالباً ما   ,نسان غالباً ما يفشل يف حتديد املسافات      الواء يف القطبني فإن ا    بسبب نقاء اجلو واهل    

 . يكون التقييم أقل من الواقع 
ثرياً على  كم وجود اختالفات يف الظالل يؤثر       حيث أن عد  ,قات البياض الكامل    ال تسري يف أو    

 . يعة األرض  طبدحتدي
هذه اجلسـور   عند  , تكون متعامداً مع العقبات اليت تعربها      عرب اجلسور الثلجية حبيث   أدائماً   

وذلك باستخدم فأس أو عصى مع مراعاة توزيع الـوزن          ,احبث عن املناطق الصلبة يف اجلسر     
 . بالزحف أو لبس أحذية ثلجية أو زالجات 

 . يك الوقت لبناء املأوى حدد موقع املخيم يف أول النهار حىت يكون لد 
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 علماً بأنه قد يكـون يف       ,ستخدم األهنار املتجمدة وغري املتجمدة وسيلة للسري وأخذ االجتاه        إ 
 . هنار مناطق رخوة ال تصلح للسري وال للتزجل اال

سم أو أكثر يكون هناك صعوبة يف السري بـدون  ٣٠يف املناطق اليت يكون فيها الثلج بسماكة     
اإلمكان استخدام حلاء األشجار أو القماش      بفحذاء ثلجي   فإن مل يكن لديك      ,األحذية الثلجية 

 . أو اجللد فوق احلذاء العادي 
ون األحذية الثلجية أو الزالجات كمـا أن  حالة السري على الثلج أحياناً بد   قد يكون من االست    

 . السري يترك آثار واضحة ميكن تتبعها بسهولة 
 جيب حتاشي السري فـوق جـداول امليـاه          املغطاة بالثلج ناطق  البد من السري يف امل    وإذا كان    

أمـا يف املنـاطق     ,نع تكون اجلليد فوق سطح املاء       وميث أن الثلج قد يكون عمل عازالً        ح,
وإذا كان هنـاك احتمـال      ,اجلبلية أو اليت فيها مرتفعات فيجب احلذر من األهنيارات الثلجية         

 . أول النهار االهنيارات فقم بالسري يف تلك املناطق يف 
غري أن حتته هاويـة فـإذا   ,ألرض ل اً على حواف املناطق املرتفعة يتجمع الثلج ليشكل امتداد        

 .  الشخص على هذه االمتدادات الثلجية فإهنا تنهار بسهولة مشى
 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אالـمـناطـق الـبــــــاردة: مـس عشـراالفصل الـخ  
 

 ٢٥٤

  اجلويةظواهرال
  

 :  اليت تدل على التغيريات اجلوية ظواهرمن ال
 أوراق األشـجار أو     القـاء مبراقبة أعايل األشجار أو ب    يح   باإلمكان معرفة اجتاه الر     :الرياح 

 .فإذا كان هناك تغيريات سريعة يف اجتاه الريح فهذا يدل على اضطراب اجلو . العشب 
  
 وباإلمكان الرجوع إىل    ,للغيوم أشكال وأنواع خمتلفة وتدل على اختالفات األجواء       : الغيوم   

 .للتفاصيل) ز(جدول 
 

عد ألعلى على شكل عمود رقيق فإنه يدل على جو غري مضطرب            إذا كان يص  : دخان النار    
أما إذا كان أفقي االنتشار أو يشكل عمود قصري فهذا يدل على أجواء مضطربة واحتمال               , 

 . العواصف 
 
تطري الطيور واحلشرات على مستويات منخفضة إذا كان اجلو فيه نسبة            :الطيور واحلشرات    

 . ان يدل على احتمال سقوط األمطار وهذا النوع من الطري,رطوبة عالية 
ومعظم احلشرات تزداد حركتها قبل العواصف إال النحل فإن حركته تزداد قبـل حصـول               

 .اهلدوء يف اجلو 
 

وجودها يدل  ,عبارة عن رياح بطيئة احلركة مع رطوبة وثقل يف اهلواء            :املنخفضات اجلوية    
 . م على أنه يأيت بعدها أجواء سيئة قد تستمر لعدة أيا

 
ن رائحة الربية وما فيها  أما الشم فإ,باإلمكان معرفة هذه املنخفضات اجلوية بالسمع والشم

والعكس ,أم السمع فإن األصوات تكون أكثر وضوحاً وتنتقل مسافات بعيدة ,وحاً ضتزداد و
.صحيح بالنسبة للمرتفعات اجلوية 
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 الفصل السادس عشر
 

 البقاء يف الظروف الصعبة يف البحار
 

من % ٧٥إن  ,  تصادف اإلنسان ظروف البقاء يف البحر      قد تكون من أصعب الظروف اليت       
نسان نفسه   اال دوقد جي ,منها عبارة عن حبار وحميطات      % ٧٠, رض يتكون من املاء     سطح اال 

 . يف البحر أو احمليط بسبب إصابة أو عطل أو حريق يف الطائرة أو السفينة اليت يستقلها 
 

 البحر املفتوح
 

وللحد من آثـار    , البحار توجد الرياح واألمواج واحلرارة املرتفعة جداً أو املنخفضة جداً            يف
 . ل مما لديك للحد من تأثري هذه العوا استخدم ,هذه املخاطر جيب اختاذ اجراءات احترازية

ـ لالثا املاء و  الثانية احلد من تأثري العوامل اخلارجية و      األوىل,يوجد ثالث أولويات       الغـذاء  ةث
 . ضرار الصحية باإلضافة إىل عالج اال

 
 : إجراءات احتياطية 

 :  البقاء يف البحر بعد توفيق اهللا تعاىل على يعتمد
  .لديكة على استخدام املعدات املوجودة املعرفة والقدر 
 . املهارات الفردية للشخص والقدرة على استخدامها  
 . الرغبة يف البقاء  
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 عددها ومكاهنـا وطـرق      ,جيب التعرف على معدات النجاة    عند ركوب السفينة أو الطائرة      
ا مثالً من أكل ومـاء وعـالج وقـدرهت        استخدامها وما الذي يوجد بداخل قوارب النجاة        

 أن يعرفوا مكانك وتعرف مكاهنم وإذا كنت مسئوالً عن بعض األفراد اعمل على ,االستيعابية 
 
 : يف البحر  

 :عمل اآليت إيف البحر  -اهللا  القدر –إذا كنت على منت طائرة وسقطت 
 . بتعد عن الطائرة مع اجتاه الريح ولكن ابق يف املنطقة حىت تغرق الطائرة إ 
 . بتعد عن بقع الوقود والزيت إ 
 . حاول البحث عن غريك من الناجني  

ون فاقدي  شخاص املفقودين قد يكون   ، األ اجني يكون يف منطقة سقوط الطائرة     البحث عن الن  
 .يوضح طرق األنقاذ  ) ١-١٦ ( حتت املاء شكل وطافني الوعي

 أو  ,نسب وسيلة النقاذ األشخاص من املاء هي أن ترمي هلم طوق جناة مربوط بواسطة حبل              أ
 على املاء حـىت ال      النجاة جيعل املنقذ يطفو   طوق  ,  وطوق جناة    ومعه حبل    منقذ  ن يذهب   أ

 املنقذ ومعه حبل بدون طوق جناة أو        وأقل الطرق فعالية أن يذهب    , خيسر الطاقة للبقاء عائماً     
 . أي شيء يعينه على الطفو 

ه أن ال يقلل من قوة الشـخص        يف مجيع األحوال على املنقذ أن يذهب ومعه طوق جناة وعلي          
 .ن ذلك يقلل من احتماالت إصابة املنقذا يتقدم إليه حبذر حيث  الغرق وأنذي على وشكال

 من احتمـاالت أن     لليث أن ذلك يق   ن اخللف ح  على املنقذ أن يصل إىل الشخص الغريق م       
 .  يتمسك بطوق النجاة مث يسحب الغريق بالسباحة اجلانبية مث, يضربه الغريق  انيركله أو

 
إذا كنت يف املاء حاول الوصول إىل قارب جناة وإذا مل جتد فحاول التعلق بأي قطعة طافيـة                  

يع أن حيافظ على هدوءه واسترخاءه      إن الشخص الذي يستط   , واسترخ   أ مث اهد  ,كبرية نوعاً ما  
إن الطفو الطبيعي للجسم يبقي أعلى الرأس فوق        ,يف مياه احمليط غالباً ال يغرق بإذن اهللا تعاىل          

ـ   نسـان إىل    ال ولكن لبقاء الوجه فوق سطح املاء حيتـاج ا         ,املاء بدون جهد   بعض القيـام ب
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 على ظهـرك وافـرد       استلق , اًالطفو على الظهر يف املاء حيتاج إىل طاقة قليلة جد          .احلركات
بل وقد تسـتطيع  , يديك ورجليك وقوس ظهرك وبالتحكم يف التنفس يبقى الوجه فوق املاء         

 .  يبقى الرأس حتت سطح املاء غري أن الوجه يكون فوق سطح املاء  حبيثلفترات بسيطة النوم
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ألجواء واألمواج ميكن الطفو والوجه لألسفل      إذا مل تستطيع الطفو على الظهر بسبب صعوبة ا        
  . )٢-١٦ (شكل

 
 : أنسب أنواع الضربات للسباحة يف الظروف الصعبة هي مايلي 

طريقة جيدة إذا كان اإلنسان عليه مالبـس كـثرية أو             :)اكرمكم اهللا ( ـ جتديف الكلب  
 . طوق جناة مع أهنا بطيئة إال أهنا حتتاج إىل طاقة قليلة 

أو إذا كـان    ,  جيدة للسباحة حتت املاء لتفادي الوقود أو القطع الطافية           :در  ـ سباحة الص  
حة املسافات الطويلة وتوفر الطاقة وحتـافظ علـى   اهي من أنسب الطرق لسب    . البحر هائجاً   
 . سرعة ثابتة 

 جيدة للحصول على الراحة بسبب استخدام يد واحدة لقطع املسـافة            :ـ السباحة اجلانبية  
 . الطفو واحلفاظ على 

استخدمها إذا توقعـت انفجـار   ,جيدة للحصول على الراحة للعضالت       : ـ سباحة الظهر  
 . حتت املاء 
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 : إذا كنت يف منطقة ويوجد وقود مشتعل على سطح املاء 

 ـ ختلص من احلذاء وطوق النجاة إذا كان منفوخاً
 . احتفظ به  خ طوق النجاة غري منفو إذا كان: مالحظة
 .  انفك وفمك وعينيك وانزل حتت املاء بسرعة ـ غط

 . ـ اسبح حتت املاء إىل أبعد مسافة ممكنة قبل الصعود للتنفس 
من الوقود احملترق من على قم بازاحة أكرب كمية وـ بينما أنت حتت املاء استخدم يديك 

اح آتية من اخللف حاول أن تكون الري,النظيف أخرج رأسك من ذلك املكان مث السطح 
 . بالنسبة لك قبل التنفس 

 وكرر ما سبق إىل أن تبتعد عن املنطقة املشتعلة ,ـ عد حتت املاء حبيث تكون األقدام لألسفل
إذا كنت يف منطقة فيها وقود أو زيوت ولكنه غري مشتعل حافظ على رأسك فوق ,  

لنجاة إىل يديك واستخدمه  اربط طوق ا,مستوى سطح املاء حىت ال يدخل الوقود إىل عينيك
 .عوامة 

  
 . إذا كان لديك طوق جناة فإنه بإمكانك البقاء عائماً لفترة غري حمددة 
حيث ان هذا الوضع  , يف هذه احلالة حافظ على وضعك يف املاء بشكل يشبه وضع اجلنني

يفقد ،  للحفاظ على حرارة اجلسم مع البقاء هادئاً, ,حيافظ على احلرارة باكرب قدر ممكن
ومن ,تقريباً من حرارة اجلسم من خالل الرأس بالتايل ابق رأسك فوق املاء %  ٥٠نسان الا

 يبني وضع اجلنني )٣-١٦ ( املناطق األخرى لفقد احلرارة العنق واجلانبني والعانة شكل
 .للحفاظ على احلرارة 
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 : إذا كنت يف قارب جناة 
سعافات األوليـة إذا    وقم بإعطاء اال  , على القارب    املوجودين  حية لكل   ـ افحص احلالة الص   

 تناول حبوب دوار البحر إن وجدت وأنسب طريقة الستخدام هـذه احلبـوب              ,لزم األمر 
القيء من  .  لنفس املادة    حقنل و بوضعها حتت اللسان وتركها لتذوب علماً بأنه يوجد حتامي        

 . فاف دوار البحر أو أي سبب آخر يؤدي إىل اجل
انتبه لئال يكون من ضـمنها      , ـ حاول التقاط ومجع األدوات الطافية واحضارها إىل القارب        

 .اشياء حادة قد تؤدي اىل خرق قارب النجاة
ن املسـافة بـني     ربطها مع بعضها البعض حبيث تكو     ـاذا كان هناك اكثر من قارب جناة ا       

 اسحب القوارب جبانب بعضـها      ذ  فإذا رأيت أو مسعت طائرات انقا     ,  م٧,٥الواحد واآلخر   
 .  حبيث يسهل رؤيتها 
استخدم كل الوسائل املتاحة ملساعدة من      ,نقاذ يف البحر عملية مشتركة      ال ا ـ تذكر أن عملية   

w . اف إىل أعلى مكان ممكن دعلى اجمل) عاكسة(معة عنك مثالً ارفع علماً أو مادة اليبحث 
w
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كنت تظن أن هناك طـائرات انقـاذ        حث عن جهاز اتصال الطوارئ واستخدمه إذا        ـبإـ  
 . قريبة 

, نقاذ جاهزة وقريبة حبيث تستخدمها يف اللحظة املناسـبة        شارة لال بق معدات وأدوات اال   أـ  
 . وإذا كان الوضع سيء فيمكن اإلشارة لألعداء لينقذوك إن كنت تظن أهنم سينقذوك 

ة يف مستوى اهلـواء يف      ـ تفقد قارب النجاة دائماً واحبث عن أماكن تسرب للهواء أو زياد           
مثالً قم جبعل بعض اهلواء خيرج يف اثناء احلرارة الشديدة مث إذا برد اجلو قم بنفخ                ,األيام احلارة   

 ).٤ـ١٦(شكل .املكان مرة أخرى 

  
ـ نظف القارب من الوقود واملواد البترولية حيث أهنا تؤثر على املناطق الـيت فيهـا غـراء                  

  .  القاربن هذه املواد تضعف سطحاكما ) مغص(
قم باستخدام أي أداة للتقليل من حركة القـارب         مرساة   املرساة يف املاء وإذا مل جتد        ـ ألق 

 , احلـادث  قبل  للغري  ا كانت أحداثياتك معروفة     حبيث ال تبتعد عن مكان احلادث خاصة إذ       
 كم يف اليوم الواحد ممـا       ١٦٠حيث أنه بدون املرساة قد ينجرف القارب مسافة تصل إىل           

باإلمكان استخدام مرساة قارب النجاة للسري مـع        . ة  بعل إمكانية الوصول إليه أكثر صعو     جي
w بفتح أو غلق رأس املرساة شكلذلك التيار أو للتقليل من سحب القارب مع التيار و
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אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٦٢

رساة يف  جة تكون امل   أيضاً قم بوضع املرساة حبيث إذا كان القارب على قمة املو            ).٥-١٦ (
  .)٦-١٦ (خرى شكلالقاع املوجه ا

واملرساة تسـاعد علـى     ,ؤثر يف القارب    تل املرساة قطع من القماش حىت ال        ـ ضع على حب   
 .احلفاظ على وجهة القارب يف أثناء األمواج والرياح 
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 ٢٦٣

 وحافظ على   ,وقات املظلة مفتوحة يف كل اال     بقافرد غطاء القارب و   إـ يف األجواء العاصفة     
 طوال الوقـت     وذلك بأن جيلس األشخاص    لقارب جاف طوال الوقت وحافظ عليه متوازن      ا

 .  يف املنتصف اواثقلهم وزناً يكونو
 . ه من قبل اجملموعة ـ هبدوء أدرس الوضع الذي أنت فيه واحبث ما الذي جيب عمل

 معدات وأكل وشرب وحافظ على املعدات اليت تتأثر         من قم بعملية جرد ملا يوجد معكم        ـ
 . بامللح من امللح وحافظ على املواد اليت تتأثر باملاء بعيداً عن املاء 

ـ قم بإعطاء أفراد اجملموعة بعض املهمات مثالً شخص جيمع املاء شخص لإلشارة شـخص               
 . جلهاز االتصال 

 , كـل سـاعتني  إلنقاذ جيب أن يتغريملكان ووصول ا الشخص الذي يقوم مبراقبة ا  :مالحظة  
 . ن التعاون مهم جداً للبقاء ان يعلم اوعلى اجلميع 

 أوقـات الشـروق     ,حداثيات قبل احلـادث   مثالً آخر ا  ,قم بتسجيل املعلومات يف مذكرة      
 األحوال اجلويـة    , املواد املوجودة على القارب    , أمساء األشخاص وحالتهم الصحية    ,والغروب

 . والرياح واجتاهها 
  ألـق ,رك يف النـهار حـ إذا كنت يف مناطق األعداء استخدام إجراءات ملنع اكتشافك ال تت 

 . املرساة يف املاء يف النهار وحترك يف الليل 
ن الطائرة اليت حتوم أو السفن اليت حولـك ليسـت            ا  منخفضاً يف القارب وتأكد من     ـ ابق 

 . للعدو قبل حماولة لفت انتباهها 
صبح على وشك إلقاء القبض عليك قم بالتخلص من أوراق ودفتـر            ـ إذا وجدك العدو وأ    

املعلومات وجهاز االتصال وأدوات املالحة واخلرائط وأدوات اإلشارة والسالح مث اقفـز إىل             
 . رب العدو تقاذا ااملاء 

 :ـ قرر إذا كنت ستبقى يف منطقتك أو ترحتل والختاذ القرار اسئل نفسك األسئلة التالية 
 
 هل مكانك معروف للمنقذين ؟  رسلتها قبل احلادث ؟ أعلومات اليت كم حجم امل

 هل اجلو يساعد على البحث عنك ؟  هل تعرف أين أنت ؟ 
w كم هي كمية األكل والشرب اليت لديك ؟هل تظن أن سفنا أو طائرات ستعرب بالقرب من مكانك ؟ 
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 ٢٦٤

 :عتبارات األجواء الباردة إ 
 : إذا كنت يف أجواء باردة 

 . وإال فقم بارتداء مالبس مسيكة وفضفاضة ومرحية , مالبس عازلة للربد إن أمكنرتدـ ا
 عدة إصالح القارب     باحلذاء أو األدوات احلادة وأبق     ـ أحرص على عدم التأثري على القارب      

 . يف مكان يسهل الوصول إليه 
 . ـ ارفع وقم بفرد واقي الرياح واملظلة 

اة جافة وأفرد عليها قطع قماش أو أجزاء من مظلة القفز           ـ حاول أن تبقي أرضية قارب النج      
 . لزيادة العزل 

 استمر باحلركة بدرجة حتافظ هبا      ,ـ حاول أن جتتمع اجملموعة بقرب البعض ملزيد من الدفء         
 .ز لزيادة الدفء  زيع األغطية الشمعية ومظالت القفعلى جريان الدورة الدموية وقم بتو

 تضرروا من الربد مقادير أكرب من غريهـم مـن األكـل             شخاص الذي ـ حاول إعطاء اال   
 . والشرب إن أمكن ذلك 
 والذي  ,الشخص إذا كان يف املاء البارد       أشد املخاطر اليت تواجه     من  اخنفاض احلرارة الشديد    

اء فقدان العزل احلراري    من أسباب اخنفاض درجة احلرارة الشديد يف امل       .قد يؤدي إىل املوت     
 .  طبقة اهلواء اليت تتخلل املالبس وفقدالبس  املعن بلل ناتجال

 (جدول, رة أكثر منه يف اهلواء يف نفس درجة احلرارة          م ٢٥ يف املاء يبلغ     ـ إن تبادل احلرارة   
وأفضل وسيلة للوقاية مـن     .نسان حتت املاء    القع أن يستحمله ا   يبني الوقت الذي يتو   ) ٧-١٦

اً ووضع عازل بينك وبني برودة قاع القـارب         البقاء جاف والربد وآثاره هي البقاء يف القارب       
ور متوفرة فإن لبس مالبس عازلة يعترب أنسـب         م وإذا مل تكن هذه اال     , برودة املاء  الناجتة عن 

 .وسيلة للوقاية من آثار الربد 
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 ٢٦٥

 : جواء احلارة عتبارات األإ 
 : إذا كنت يف أجواء حارة 

 . ة للتهوية ـ أفرد واقي ألشعة الشمس أو مظلة مع ترك مساحة جيد
 للوقاية من حروق الشمس اسـتخدم مـراهم         و, ـ قم بتغطية جسمك عن حرارة الشمس      

من املناطق اليت تتأثر بسـرعة      و, على كل اجللد املتعرض للشمس       تحروق الشمس إذا توفر   
 . خلف األذنيني وأسفل الذقن وحبروق الشمس اجلفنان 

 
 : أنواع وأنظمة قوارب النجاة  

ي قارب جناة انزع طوق النجاة من على جسدك وأربطه جبسدك أو لقارب             قبل الصعود إىل أ   
 تأكد من عدم وجود أي أجزاء حادة على مالبسك أو معاداتك قد تؤدي إىل التأثري                ,النجاة

 . وبعد الصعود إىل القارب قم مرة أخرى بارتدء طوق النجاة ,على القارب
  
 :قارب جناة لشخص واحد  

خلية واحدة قابلة للنفخ بغاز ثاين أكسيد الكربون وباإلمكان نفخ           هذا القارب حيتوي على     
 . القارب بواسطة الفم 

 الوقت درجة حرارة املاء
  ساعة ١٢  درجة مئوية ١٥,٥ – ٢١

  ساعات ٦  درجات مئوية ١٠ – ١٥,٥
 ساعة   درجات مئوية ٤,٥ – ١٠
 أقل من ساعة   وأقل  مئوية درجة٤,٥

 على ساعة كحد أ٢٤ البقاء ملدة على ساعدي واقية  ارتداء مالبس:مالحظة
 )٧-١٦ (جدوللبقاء على قيد احلياة أثناء الغمر حتت املاء ل  املتوقعةوقاتأأل
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 ٢٦٦

 أرضية القارب حتمي    ,واقي الرذاذ حيمي بإذن اهللا من الربد والرياح واملياه وهو يعمل كعازل           
 . ) ٨-١٦ (ملياه شكلامن برودة 

 

 
كما , لإلنتقال واحلركة    والتيارفإنه ميكن االستفادة من الرياح      وبالقيام بنفخ أو تنسيم القارب      

الدالء املوجود ميكن استخدامها لالستفادة من      , ن واقي الرذاذ ميكن أن يعمل عمل الشراع         ا
 القـوارب   نواع من يوجد هناك بعض اال   , التيار واملرساة تعمل للزيادة والتقليل من السرعة        
 . الفردية سوداء اللون تستخدم يف الظروف القتالية 

ال ,وهو متصل معه بواسطة حبل      لشخص واحد   قارب  جد مع الشخص الذي يقفز باملظلة       يو
اسحبه مث اقلبـه إىل وضـعه       اذا كان القارب مقلوب     ,تسبح للقارب ولكن اسحبه باجتاهك      
wالرذاذ بداخل القارب حىت    غطاء مانع    جيب أن يكون     ,الصحيح من مكان وجود أنبوبة الغاز     
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 ٢٦٧

 ( بداخله ميكن اتباعها شـكل     يف مثل هذه القوارب تعليمات     ويوجد   , اجلانبية املقابضتظهر  
٩-١٦ ( . 
 

 
 منك من اجلهة املنخفضـة      إذا كنت مصاب يف اليد فانسب طريقة أن تسحب القارب أسفل          

رى تكون بدفع القارب إىل األسفل      خوالطريقة اال ,سفليكون ظهرك لأل  ث   عليه حبي  مث استلق 
 )١٠- ١٦ ( يف القارب مث يلحقه باقي اجلسم شكلبتك وضع ركبكحىت ميكن
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 ٢٦٨

 اليدين مث الضرب بواسطة الرجلني      ايف البحر اهلائج قد يكون من األفضل مسك القارب بكلت         
وللجلوس بشكل جيد قـد     ,س يف القارب ألق املرساة      قبل اجللو ,بقوة والصعود إىل القارب     

يوجد نوعان مـن هـذه      ,تضطر حلل رباط كرسي القفز مث قم بتصحيح غطاء مانع الرذاذ            
غطاء مانع الرذاذ يفيد يف الوقاية بإذن اهللا من املطـر           ,القوارب الثاين منها فيه إضافات جيدة       
 ) ١١- ١٦ (والرياح والربد وأشعة الشمس شكل

 

 
 :  لسبعة أشخاص ةقارب جنا 
 -١٦ ( جمموعة وسائل اإلنقاذ شكل     ضمن  من والطائرات اليت حتمل عدة أفراد وه     وجد يف   ي

 ابدأ العمل من جانب     دائما,  وضعهاتصحيح  ب قم   , هذه النوعية قد تنفتح وهي مقلوبة     ) ١٢
 .أنبوبة الغاز لتمنع اإلصابة هبا 
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 ٢٦٩

 
استخدم املقابض الداخلية لركـوب القـارب       . ريح لتعديل وضع القارب     ستفد من اجتاه ال   إ

 ) ١٣ - ١٦ (شكل
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 ٢٧٠

 أما  , من املكان املخصص   من جهة فيمكن الصعود له    إذا كان هناك من يقوم مبسك القارب        
اجتاه الريح مـن     إن كان الشخص لوحده فإن الصعود يتم من جهة اإلسطوانة حبيث يكون           

امسك . يوجد يف القارب تعليمات مكتوبة اتبعها        ,خلفك ليساعدك على الصعود إىل القارب     
ليك لتـدفع نفسـك إىل سـطح        جالقارب وجمرى اجملداف مث اركل بر     مقبض الصعود إىل    

مكان التقليل من حجم القارب وذلك      ال كان الشخص ضعيف أو مصاب فإنه با        إذا ,القارب
 . ) ١٤ - ١٦ (شكل. بتنسيمه 

 
  .ال تنفخ القارب أكثر من الالزم مطلقاً لتعبئة جيوب الطفو يوتخدم املنفاخ اليدسإ

  
 ):١٦ – ١٦ /  ١٥ - ١٦ ( شخص شكل٢٥ أو ٢٠قارب جناة  

 وجودها خيتلف باختالف الطائرة وكـذلك       مكانو,يوجد منها أنواع حبسب نوع الطائرة       
 ,اء فإهنا تكون جاهزة للتسـلق       وبغض النظر عن طريقة وصوهلا للم     ,طريقة االستفادة منها    

w ,األدوات املستخدمة للقارب توجد مربوطة بالقارب بواسطة حبل قم بسحبها مث استخدامها           
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com
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 ٢٧١

 أن تركب   تإذا استطع ,دوات  جيب نفخ قاعدة القارب يدوياً بواسطة املنفاخ املوجود مع اال         
 : القارب من الطائرة وإال فاستخدم الطرق التالية 

  . نخفضن الصعود املـ تقدم باجتاه مكا
 . ـ انزع طوق النجاة اخلاص بك واربطه واسحبه ورائك 

 . ـ متسك مبقابض الصعود للقارب واركل برجليك لتدفع نفسك للصعود إىل القارب 
توجه إىل املكان املتوسط بـني مكـان        ,يكون الصعود إىل القارب الغري منفوخ بشدة أسهل         

واقذف بإحدى قدميك فوق مكان الصعود كأنـك        الصعود والقارب أمسك املقبض األعلى      
 ) ١٧ - ١٦ (متتطي حصان شكل
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 ٢٧٢

بعد صعود قارب النجاة مباشرة اغلق مفتاح التوازن حىت ال يتفرغ كل اهلواء إذا حصل ثقب                
  ). ١٨ - ١٦ (شكل,يف القارب 

 ممتلئة ولكن ليس    سطى حبيث تكون  ستخدم املنفاخ اليدوي لنفخ اجليوب اهلوائية اجلانبية والو       إ
  .اكثر من الالزم
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 ٢٧٣
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 ٢٧٤

 : إحبار قوارب النجاة  
نه ميكن اإلحبار مبجموعة منها اصممة حبيث ميكن اإلحبار هبا إال قوارب النجاة ليست م

 درجات خارج ١٠ مبقدار ) شخص ٢٥ و ٢٠حجام الكبرية اء األستثنإب (ستخدام الرياح إب
 .  ال حتاول اإلحبار بقارب النجاة إال إذا كانت األرض واضحة وقريبة ,اجتاه الريح

جلس يف ، إجتاه قم بنفخ القارب كامالًإلك اإذا قررت اإلحبار باجتاه معني وكانت الرياح بذل
 . واستخدم جمداف نيابة عن دفة السفينة رفع شراع بشكل أو آخر ، إسحب املرساة، إعلىألا

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٧٥

ع باستخدام اجملاديف   ارفع شراع مرب  )  شخص   ٢٥ و   ٢٠باستثناء  (يف قوارب النجاة الكبرية     
ميكن استخدام قطع القماش الشمعي املضاد للماء       )١٩ - ١٦( شكل    الشراع   يكلهبدالً من   

ود  يوجد يف القارب قاعدة لعمود الشراع قم بربط العم          إذا مل  ,ماش مظلة القفز كشراع     أو ق 
ضع بطانية أسـفل    (,ن ال يقوم العمود بثقب أرضية القارب        اإىل املقعد األمامي مع احلرص      

سواء بوجد قاعدة أو عدم وجودها باإلمكان إيقاف العمود على كعب حذاء ليمنـع              ,) منه
األطراف السفلى ال تربط  ,عد األمامي   بع القدم أسفل املق   ارضية ووضع أص  العمود من ثقب اال   
ة احلبال أمسكها بيديك وذلك حىت ال يتخرق الشراع بسبب الرياح أو            طللشراع ولكن بواس  

 . ينكسر عموده 
خذ مجيع االحتياطات ملنع القارب من اإلنقالب وإذا كان البحر هائجاً ابعد املرسـى عـن                

موزعة على القارب حبيـث     أوزاهنم  القارب واجعل الركاب جيلسوا يف األسفل حبيث تكون         
 ولتحاشي السقوط جيب عدم الوقـوف أو        ,يكون الثقل باجتاه الريح حىت ال ينقلب القارب       

إذا مل  ,نك ستتحرك    اخرب اجملموعة ا   ال تقم حبركات مفاجئة و    , اجللوس مرتفعني على اجلوانب   
ارب تتحرر وتقوم   تكن تستخدم املرساة اربطها للقارب وضعها يف مكان حبيث لو انقلب الق           

 . بتثبيته يف مكانه 
 
 املـاء  

يستطيع اإلنسان البقاء ملدة عشرة أيام تقريباً بدون طعـام إذا           ,أهم االحتياجات ماء الشرب     
 . وقبل شرب املاء رطب شفتيك وفمك وحلقك ,توفر له املاء

  
 :ستخدام املاء بفعالية إ 

 احفـظ   ,ك مبنع اختالطها باملاء املاحل    إذا كان لديك كمية بسيطة من املاء حافظ عليها وذل         
يف ,مسح بتهوية املكـان     واجسمك من حرارة الشمس املباشرة أو املنعكسة عن سطح البحر           

خلـد للنـوم إن     مباء البحر ال جتهد نفسك اسـترخ وا       أثناء احلرارة املرتفعة رطب مالبسك      
لتقطري الشمسـية   حدد مقدار االستخدام اليومي للماء بعد حساب إنتاج معدات ا         ,استطعت  

w . وأدوات إزالة األمالح من املاء وعدد األشخاص وحالتهم البدنية 
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 ٢٧٦

اء تساوي لترين أو أكثر باإلمكان      إذا كانت حصتك من امل    ,ء فال تأكل    إذا مل يوجد لديك ما    
حركة البحر والقلـق    ,معك أو الذي حتصل عليه من الصيد        الذي  كل حبرية سواء األكل     اال

 لكن اشرب املاء    , واسترخ قدر اإلمكان وال تأكل     اإلصابة بالغثيان استرح  ثيان فعند   تسبب الغ 
 . فقط 

ال تكرر هذه العملية بكثـرة      ,للتقليل من التعرق بلل مالبسك مباء البحر مث اعصرها والبسها           
 ). إلجهاد والتعرقمنعاً ل( املرتفعة احلرارةاثناء حتت الشمس ويف 

 احرص على عدم جتمع املاء يف قـاع         ,فح جلدي وبثور  ن املياه املاحلة تسبب ط    مع مالحظة ا  
 . القارب 

وإذا ,مطار  ي واستخدمه جلمع مياه اال    انتبه للغيوم واستعد لرتول املطر واحضر القماش الشمع       
 حيث أن   ,اء املطر لبحر قبل استخدامه جلمع م     ملح قم بغسله مباء ا     هكان القماش الشمعي علي   

ـ  , ضرار على الصحة   ماء املطر وليس له ا      ال يؤثر يف   القليل من املاء املاحل    ه إذا كـان    علماً بأن
ـ    اء املطر بدون   هائجاً فمن الصعوبة احلصول على م      البحر  يف الليـل    ,اء البحـر   ان خيتلط مب

استخدم القماش الشمعي كأنه غطاء واجعل أطرافه لألعلى حىت تتجمع فيه قطرات النـدى              
سفنجة أو قطعة قمـاش وإذا      باستخدام ا ى من على جوانب القارب      وميكن مجع قطرات الند   

 .مجعت املاء اشربه 
 
 : التقطري الشمسي  

استخدم أكرب عـدد    , مباشرة   ا وابدأ باستخدامه  اإذا توفرت املقطرات الشمسية اقراء تعليماهت     
قطرات إىل القارب    ثبت امل  , شخاص وحالة الشمس  كن من املقطرات يتناسب مع عدد اال      مم

 .مل يف الظروف اجلوية اجليدة ويف البحر اهلادئ بشكل جيد علماً بأهنا تع
  
 :أدوات إزالة ملوحة املياه  

و استخدمها إذا كان البقاء يف املـاء        رورة إذا وجدت املقطرات الشمسية      استخدمها عند الض  
 على أية حال حافظ على ميـاه       ,ات الشمسة   لفترات طويلة مع عدم إمكانية استخدام املقطر      

w .مجع مياه األمطار فيهاة املاء من امللح للظروف اليت ال تستطيع الطوارئ وعبوات تنقي
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 :املياه من األمساك  
اشرب السوائل املوجودة يف عيون األمساك الكبرية والسوائل املوجـودة يف ظهـر األمسـاك               

) اشـفط ( وامتص   , اقطع السمكة إىل نصفني للحصول على املاء املوجود يف الظهر          ,الكبرية
 .  العينني السائل املوجود يف

إذا كنت مضطراً لعمل هذه األمور للحصول على املاء فال تشرب أي سـوائل أخـرى يف                 
 .السمك حيث أهنا غنية بالدهن والربوتني وبالتايل فهي تستهلك سوائل جسمك للهضم 

 
 : جليد مياه البحار  

 األزرق وأركانه    مييل إىل اللون   وهو, يف املناطق القطبية استخدم اجلليد القدمي كمصدر للمياه       
  اجلليد اجلديد فلونه رمادي أو كاحلليب      أما,دائرية ويتكسر بسهولة وهو تقريباً خيلو من امللح         

 املوجودة يف القمم اجلليدية عادة يكون عذباً غري أن القمم            املاء ,صلبملمسة  وطعمه ماحل و  
  .اجلليدية خطرة وال يلجأ للحصول على املاء منها إال يف الضرورة القصوى

 
 تذكر  

 ـ ال تشرب ماء البحر 
 . ـ ال تشرب البول 
 . ـ ال تشرب اخلمر 

 . ـ التدخن 
  .ـ ال تأكل إال بوجود ماء الشرب 

 
وجيب , النوم والراحة من أفضل الطرق اليت تعني بإذن اهللا تعاىل على حتمل نقص املاء والغذاء                

 هائجاً اربط نفسـك للقـارب       وإذا كان البحر  ,مالحظة وجود ظل جيد للنوم أثناء النهار        
 وبعد التوكل على اهللا ال يبقى غري أن     ,واغلق مجيع اجليوب يف القارب حىت خترج من العاصفة        

 .ترتاح وتسترخي 
  w
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 ٢٧٨

 :تأمني الغذاء  
ومع أنه يوجد أمساك يف البحار واحمليطات تعترب سامة         ,مساك هي املصدر الرئيسي     يف البحار اال  

 . ابسة فإن األمساك بشكل عام غري سامة د عن الييإال أنه إذا كان اإلنسان بع
 السـمك الطـائر     و هناك   ,كلالأ تسبب التسمم عند     بقرب الشواطئ توجد أمساك خطرة و     

 .الذي قد يطري ليصل إىل قاربك 
  
 :األمساك  

 يدك أو إىل قارب     د األمساك ال متسك حبل الصيد بيدين عاريتني وإياك أن تربطه اىل            عند صي 
الح اليت قد تكون جتمعت على حبل الصيد جتعل له حافة خطرة جداً علـى               ن االم إ,النجاة  

وانتبه من أشـواك    ,م قطعة قماش    ا توفرت أو استخد   لبس قفازات إذ   ا ,يديك وعلى القارب  
 . وأصداف األمساك لكي ال تؤذيك 

داً ن السمك اجملفف جي   حيث ا ,قيقة وعلقه ليجف    طق احلارة قطع السمك إىل شرائح ر      يف املنا 
 . يوم مل تنظف وجتفف قد تتعفن خالل نصف يبقى صاحل لألكل لعدة أيام بينما األمساك اليت 

  . لصيد السمكقم باكلها  مباشرة واستخدم الباقي ,مق سهلة التعفناألمساك ذوات اللحم الغا
حذر أن تأكل أي مسكة باهتة والمعة احلراشف وعيوهنا غائرة وجلدها رخو وحلمها رخو أو               ا
حيث أن السمك الطازج واجليد تكون صـفاته عكـس مـا            ,ئحتها عفنة أو غري جيدة      را

 .  األمساك البحرية هلا رائحة ملحية أو رائحة مسك نظيفة علما بان ,سبق
مضغوط وله حراشف وذيلـه     ثعبان املاء يكون    ف, ال ختلط بني احلنكليس وثعابني املاء السامة        

 . ني املاء تصلح لألكل إال أن ثعابني املاء هلا عضة سامةن احلنكليس وثعابومع ا,اف يشبه اجملد
وأيضـاً إذا   ) األمعاء حتتاج للطـبخ     ( قلب وأمعاء ودماء وكبد معظم األمساك صاحلة لألكل         

 . وجدت أمساك مهضومة جزئياً يف بطن األمساك الكبرية فإهنا صاحلة لألكل 
 . سب ما سبقحوحلم السالحف يصلح لألكل باستثناء الغدة يف الرقبة 

 
أمساك القرش تعترب مصدر جيد لألكل سواء ينء أو جمفف أو مطبوخ باستثناء قرش املنـاطق                

فسـد  م القـرش ت   غري أن حلو  . يف حلمه   ) أ(القطبية وقرش قرين الند الرتفاع نسبة فيتامني         w
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 ولذلك جيب التخلص من الدماء مباشـرة        اء القرش دم بسبب ارتفاع نسبة البولينا يف       بسرعة
 .فيها ) أ(لك بغسل اللحم عدة مرات يف املاء ال تأكل كبد القرش الرتفاع نسبة فيتامني وذ
  
 :أدوات تعني على الصيد  

 : باإلمكان استخدام أدوات عديدة تعني على الصيد كما يلي 
  

استخرج احلبـال وقـم     , الشمعي أو مظلة القفز    اشاستخدم قطع من القم   ,ـ حبال الصيد    
 . حبال األحذية وحبال التعليق يف مظلة القفز ميكن استخدامها ,البعض بتوصيلها مع بعضها 

 وأن مل تكن فيمكن استعمال خطاطيف كما يف         ,ـ خطاطيف السنارة جيب أن تتوفر معك      
 . الفصل الثامن 

 . باستخدام خطافني وتعليق أي قطعة معدنية المعة وُيعمل , عم السمك الصناعي ـ طُ
 يكون فيها سـرطان     عشاب البحرية واليت قد   تخدمها اللتقاط اال  اس,ـ مرساة سنارة الصيد     

باإلمكـان أكـل    ,والذي ميكن أكله أو استخدامه طعم للصيد        ) الربيان(البحر أو اجلمربي    
 ميكن عمل مرساة السنارة باستخدام      ,الطحالب البحرية ولكن مع وجود كمية كبرية من املاء        

 . شبية صغرية قطعة ثقيلة من اخلشب واضف هلا ثالث قطع خ
 قم باستخدام شـبكة     ,ـ الطعم احليواين باستخدام األمساك الصغرية الصطياد األمساك الكبرية        

 أمعـاء األمسـاك     استعمل,جلمع األمساك الصغرية وإذا مل جتد شبكة فاستخدام قطعة قماش           
 وعند استخدام الطعم حاول أن جتعله يتحرك يف املاء لتعطي االنطبـاع أنـه             ,كطعموالطيور  
 .حقيقي 

  
 : فوائد تعني على الصيد  

 .  على حذر عند صيد األمساك ذات األشواك واألسنان ـ كن
 قـم   ,ـ اقطع حبل الصيد لترك السمكة الكبرية هترب بدالً من املخاطرة بأن ينقلب القارب             

 . بصيد األمساك الصغرية 
w . ـ ال تثقب القارب باخلطاطيف أو األدوات احلادة 
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 ٢٨٠

 .  أمساك قرش كبرية يف املنطقة  إذا الحظتـ ال تصيد السمك
 . حاول أن تقترب منها وـ الحظ اجلماعات السمكية 

 . األمساك تأيت باجتاه الضوء ,ضاءة اإلم لصيد السمك يف الليل استخدـ 
 . ـ يف النهار الظل جيذب بعض األمساك فقد جتد السمك حتت القارب 

 . دامه بدالً عن احلربة للصيد اف واستخ باإلمكان ربط سكني لعمود اجملدـ
وجيب أن خترجها من املاء بسـرعة لكـي ال          ,ـ استخدم هذه احلربة لصيد األمساك الكبرية        

 وذلك بربطها بقوة إىل عمـود  ,لسكني ترتلق من احلربة كما جيب احلرص على عدم فقدان ا         
 . اف اجملد

ؤذي حبال الصيد أو القارب   جيداً ونظفها وانتبه للخطاطيف حىت ال ت        بأدوات الصيد  ـ اعنت 
 . وقم بسن اخلطاطيف ,
 
 : الطيور  

أحيانـاً  ,كل أي طري تصيده     ,كما سبق أن ذكر يف الفصل الثامن مجيع الطيور تصلح لألكل            
ميكن جذب انتباه الطيور بسحب قطعـة       ,تأيت الطيور إىل قارب النجاة لكنها تكون حذرة         
ور إىل مسافة تستطيع صيدها باملسدس أو       معدنية المعة خلف القارب هذا سوف حيضر الطي       

 . غريه ال تربط القطعة املعدنية للقارب 
وإال فقم بعمل أنشوطة وضع يف منتصفها طعم للطـري فـإذا            ,قد تستطيع مسك الطري بيدك      

 . نشوطة على قدميه وقف الطري اسحب اال
 . إخل .. .ألقدام طعم للصيد اعاء والريش للعزل االم, استخدم مجيع أجزاء الطيور

 
 :املشاكل الطبية املرتبطة يف البقاء يف البحر  

أو طفح املياه املاحلة أو املشاكل األخرى املشتركة        ,نسان بدوار البحر    قد يصاب اال   يف البحر   
 .وهذه اإلشكاليات قد تصل إىل مرحلة خطرية ,بني الرب البحر مثل اجلفاف وحروق الشمس 
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 :دوار البحر  
صـل يف   حيوقـد   ,الذي حيدث نتيجة حلركة القارب      ) القيء( واالستفراغ   عبارة عن الغثيان  
 : الظروف التالية 

 . ـ اجلفاف الشديد واإلهناك 
 . ـ فقدان الرغبة يف البقاء 

 . ـ بسبب أن الغري أصاهبم دوار البحر 
 . مساك القرش من القارب أـ اقتراب 

 .ـ الظروف الغري نظيفة 
  

 : لعالج دوار البحر  
 . سل املصاب والقارب ألزالة آثار ورائحة القيء غإـ 

 . ـ ال يأكل املصاب حىت يذهب الغثيان 
 . جعل املصاب يستلقي ويرتاح إـ 
عط املصاب حبوب دوار البحر إن وجدت وإذا مل يستطيع أخذ احلبوب عن طريق الفم               أـ  

  . الشرجيوجد حتاميل تعطى عن طريق 
 ,عراض بالنظر إىل مستوى األفق بعيداً عن القـارب         اال أحياناً ميكن التغلب على   : مالحظة  

 وأحياناً مع احلذر الشديد جداً السباحة ملسافات قصـرية          ,وأحياناً بالنظر إىل مظلة القارب      
 . جبانب القارب 

 
 : قروح وطفح املاء املاحل  

 ,ر وقيح  وقد ينتج عنها قشو    ,حتدث نتيجة لتعرض اجللد اجملروح إىل مياه البحر لفترات طويلة         
ال تفتح الدمامل ولكن اغسل القروح باملاء العذب إن توفر واتركهـا لتجـف واسـتخدم                

 . مطهرات اجلروح إن وجدت 
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 ٢٨٢

  : جتمد األنسجة واخنفاض احلرارة وتعفن األنسجة بسبب الغمر يف املاء 
 .نفس اإلشكاليات اليت ذكرت يف الفصل اخلامس عشر ويتعامل معها بنفس الطرق 

  
 :الصداع /  بفقد البصر اإلصابة 

 فقم بغسل العينني مباشرة باملاء املـاحل مث         نني دخان أو هلب أو أي مواد مؤذية        إذا دخل العي  
ضع ضماد على العينني ملـدة      ,قم باستخدام مراهم العيون إن توفرت       ,باملاء العذب إن توفر     

 .  ساعة أو أكثر إن كانت اإلصابة شديدة ٢٤-١٨
 بسبب الوهج احلاصل من املاء والسماء فقم بوضع ضماد علـى            راوانإذا أصبحت العينان مح   

 وحاول التغلب على هذه املشكلة بأن تلبس نظارات مشسية فإن مل جتد فحاول ابتكار               ,العينني
 .نظارات 

 
 : اإلمساك  

ال تستخدم أدوية تسبب اإلسهال حيث أهنا تزيـد         ,ور اليت تتكرر على قارب النجاة       من االم 
 . مكان واشرب املاء بكثرة إن توفر ولكن قم بالتمرين واحلركة قدر اال,اجلفاف من إشكالية 

 
 : الصعوبة يف التبول  

 .حتدث بسبب اجلفاف ال تستخدم أي شيء لعالج هذه املشكلة 
 

 :حروق الشمس 
حاول أن تتفادها بالبقاء أطول فترة ممكنـة        ,تعترب مشكلة شديدة يف ظروف البقاء يف البحر         

وتذكر أن األشعة   ,استخدم مراهم حروق الشمس لتفادي احلروق       , أشعة الشمس بعيداً عن   
 . املنعكسة من سطح املاء تسبب حروق الشمس أيضاً 
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אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٨٣

 : أمساك القرش  
يوجد عدد من املئات من أنواع القرش غري أن الذي قـد            , أكثر الكائنات البحرية خطورة     

ورأس ,خطراً مسك القرش األبيض العظيم     اشدها   , ن يبلغ عددها عشرون نوعاً    يهاجم اإلنسا 
ومن األنواع اليت ميكن أن هتاجم اإلنسان القرش الرمادي         ,والقرش النمر وقرش املاك     ,املطرقة  
 غري أنه جيب اعتبار أي مسكة       ,زرق واألصفر والرملي احلاضن والثور وذو الطرف البيض       واال

حبار وحميطات العامل وبعضـها     توجد أمساك القرش يف مجيع      ,م خطرة   ١قرش طوهلا أكثر من     
 . يعيش ويأكل يف األعماق والبعض اآلخر على السطح وهي اليت ميكن أن تراها 

 أمساك القرش يف املناطق اإلستوائية وما جاورها        ,وغالباً تظهر الزعنفة الظهرية فوق سطح املاء      
 . أكثر شراسة من اليت يف املناطق املعتدلة 

 وتصل إىل الفريسة عن     ,يباً وهتاجم أي حيوان بغرض األكل     أمساك القرش تأكل كل شيء تقر     
لدم يف املـاء تـثري       كما أن رائحة ا    ,طريق الشم أو السمع أو النظر وهلا حاسة شم قوية جداً          

حركة األمساك اجلرحيـة أو     ك ت املاء    حساسة ألي نوع من االهتزازات حت      القرش وهي ايضا  
 ,ة مسكة بنهاية سنارة صيد قد حتضر القـرش        وانفجارات حتت املاء أو حىت حرك     االسباحني  

 ,تستطيع أمساك القرش أن تعض جبميع االجتاهات وال حتتاج ألن تدور إىل اجلانب لكي تعض              
 تستطيع أن تعض أي جسـم يطفـو         ابل إن بعض األنواع الكبرية أسناهنا متقدمة لدرجة أهن        

 . بدون احلاجة لتغري االجتاه 
ة غري أن معظم التقارير اليت تتحدث عن هجوم القرش يذكر           تقوم أمساك القرش بالصيد منفرد    

 . وجود أكثر من مسكة يف وقت احلادث 
 . أمساك القرش الصغرية تسري على شكل مجاعات وهتاجم سوياً 

بل إن أمساك   ,ومىت ما هاجم أحد األمساك ضحيته فسرعان ما تشارك بقية األمساك يف اهلجوم              
 . ة بنفس سرعة مهامجة أي مسكة أخرى القرش هتاجم مسكة القرش املصاب

أمساك القرش تأكل الطعام يف أي وقت من الليل والنهار غري أن معظم احلوادث حتـدث يف                 
 . النهار ومعظمها يف آخر النهار 
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אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٨٤

 : بعض األمور اليت ميكن عملها للتقليل من هجوم القرش 
اب القرش أكثر من الشـخص      حيث أن اجملموعة تستطيع مراقبة اقتر     ,فراد   مع بقية اال   ـ ابق 

 . الواحد وهي أيضاً قادرة على إخافة وقتال مسكة القرش أفضل من الشخص املنفرد 
راقبة ظهـر    ارتد املالبس دائماً مبا فيها األحذية فمن امل        , أمساك القرش    ـ دائماً ترقب اقتراب   
 وهتـاجم   , األشخاص الذين بدون مالبس إذا كانوا من ضمن جمموعة         أن أمساك القرش هتاجم   

 . قدام كما أن املالبس تقي بإذن اهللا من حصول خدوش يف اجلسم إذا احتك هبا القرش اال
والرباز ابعده عنك إىل أبعد مسـافة       , وإن كان والبد فعلى دفعات       ,ال تبول وال تتربز يف املاء     

 . ممكنة واعمل نفس الشيء مع القيء 
احياناً الصراخ وضـرب    ,اء بقوة   ـ إذا الحظت أن هجوم القرش وشيك اصرخ واضرب امل         

حافظ على قوتك وجهدك فقد حتتاج هلا يف حالة هجـوم           ,املاء يفزع القرش وجيعله يهرب      
 . القرش 

وانتبه من ضرب أنف القرش فقد      ,إذا هامجك القرش أركله واضربه على العينني أو اخلياشيم          
 :اك القرش  قارب النجاة ورأيت أمسإذا كنت يف. ترتلق اليد لتضرب األسنان 

  
 . ـ ال تصيد السمك وإذا كان يف السنارة مسكة اتركها تذهب وال تنظف األمساك يف املاء 

 . ـ ال ترمي القمامة يف املاء 
 . ـ ال تترك يدك أو رجلك أو املعدات مدالة يف املاء 

 . ـ ابق ساكناً وال تتحرك 
 . فن يف الليل ـ ادفن املوتى بأسرع وقت وإذا كنت املنطقة منطقة قروش أد

ـ إذا كنت يف قارب النجاة وأصبح هجوم القرش قريباً اضربه بأي شيء باستثناء يدك فقـد    
 .وإذا استخدمت اجملداف انتبه لكي ال تفقده أو ينكسر . تؤذي نفسك ولن يتأثر القرش 
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אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٨٥

 البحث عن الرب 
 :اك عدة أمور تدل على قرب الشاطئ  جيب البحث بدقة عن الشاطئ وهن

  
  الغيوم الثابتة يف السماء مع صفاء السماء أو مع حركة بقية الغيوم تـدل علـى ريـاح                  ـ

  . منخفضة غالباً تكون فوق اجلزر
غالباً ـ يف املناطق األستوائية انعكاس أشعة الشمس عن املناطق الضحلة أو الشعب املرجانية              

 .  للون السماء سبب صبغه قريبة من اللون االخضري
تلف كلياً عن   سطح اجلليد أو الثلج اىل السماء خي       عن   طبية ارتداد االضوء امللونة   اطق الق يف املن 

 . اللون الرمادي الداكن الذي ينعكس عن البحار املفتوحة 
املياه العميقة لوهنا أزرق غامق أو أخضر غامق واأللوان الفاحتة تدل على املياه الضحلة وذلك               

 . قد يعين أن الرب قريب 
رض طار أو الرذاذ فقد ميكن االستدالل علـى وجـود اال          ثناء الرطوبة أو االم    الليل ويف أ   يف

ستوائية ميكن مشها من     السباخ وأشجار املنغروف اال    رائحة,رض واألصوات   بسبب رائحة اال  
 . مسافات بعيدة 

املوج على الشاطئ من مسافات بعيدة قبل أن ترى الشـاطئ           م  اارتطميكن أن تسمع صوت     
 كبرية وتأيت من مكان واحد فغالباً تـدل علـى           ر إذا كانت بكميات   ذلك أصوات الطيو  ك,

 يوجد يف العادة طيور أكثر على األرض منها على          ,األرض أو على مكان أعشاش هذه الطيور      
 . املياه 

 النهار فالطيور تبحث    أما أثناء , مناطق أوكارها ومراقبة الطيور يف الفجر والغروب يدل على        
 . عىن الجتاهات طرياهنا عن الطعام بالتايل ال م

 ويف أثناء النـهار ال      ,حيدث السراب يف أي مكان يف البحر غري أنه أكثر يف املناطق األستوائية            
علماً بأن السراب يتغري أو خيتفي إذا نظرت إليـه مـن            ,ختطئ السراب على أنه أرض قريبة       

 . ارتفاعات خمتلفة 
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אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٨٦

واج وانكسارها حيث أهنا تتغري أثـاء        االم رض مبراقبة حركة واجتاه   باإلمكان حتديد مكان اال   
 ,باإلحبار مع املوج وباجتاه تقريباً موازي للمناطق اليت تكـون مضـطربة           ,رض  اقتراهبا من اال  

 . فإنك بإذن اهللا تصل اليابسة ٢٠ – ١٦ يف شكل ×شكل 

  
 : جتاه الشاطئ إاإلحبار ب 

واحد عـادة   قارب النجاة لشخص    ,ب الوصول هلا بأمان     يف اللحظة اليت ترى فيها األرض جي      
ال يوجد فيه مشكلة غري أن الوصول إىل الشاطئ على ظهر موجة أو تيار قوي قـد يكـون                   

حاول أن ال تكون الشمس مواجهة      ,خذ وقتك يف حتديد نقطة الوصول إىل الشاطئ         ,خطراً  
كان احملجوب عن الـريح أو إىل       حاول أن تتجه إىل امل    ,لك أثناء حماولة الوصول إىل الشاطئ       

واج املتكسرة علـى الشـاطئ      احبث عن فجوات يف شريط االم     ,لسان بري داخل يف املياه      
 احذر الشعب املرجانية والصخور علماً بأنه ال توجد شعب مرجانيـة يف             ,وادخل من خالهلا  

أمواج اجلـزر   حذر من التيارات العكسية ومن       ا  املياه العذبة اليت تصب يف البحر      هناية جداول 
 . اليت قد تبعدك إىل البحر بدالً من أن تقربك إىل الشاطئ 

w . ن تشري إىل من على الشاطئ أو احبر موازياً للشاطئ حىت جتد مكان مناسب للرسو حاول ا
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אفــي الـبـحــــــار: رالفصل الـسـادس عشـ  
 

 ٢٨٧

 أنـزل الصـاري     ,واج املتكسرة على الشاطئ للوصول    كنت حتتاج إىل اإلحبار خالل األم     إذا  
,  باملرسـاة بعيـداً      جهز طوق النجاة  وألق    ,  من اجلروح  ارتد مالبسك وحذائك للحماية   و

يف قم بتحديد االجتاه واحلرص على ابقـاء        وباستخدام اجملاد ,  قوة جذب  حبيث يكون عليها  
نع القارب بقاء القارب يف االجتاه الصحيح ومت  هذه اخلطوات تعني على ا    , احبل املرساة مشدود  

 املتكسرة ثابتة السرعة واالجتاه فقـم بتعـديل         واجقد ال تكون االم   , بإذن اهللا من اإلنقالب   
قسم اجملموعة إىل   نومن الطرق اجليدة لتجاوز هذه االمواج أن ت       , اإلجراءات حبسب االحتياج  

 حبيث أن التجديف يكون من    ,هم للداخل حبيث تكون ظهور   قارب النجاة    قسمني على جانيب  
جة كبرية تقوم اجملموعة الثانيـة      قبل اجملموعتني جمموعة جتدف باجتاه الشاطئ فإذا جاءت مو        

مث تكمل اجملموعة األوىل التجديف باجتاه الشـاطئ        , املوجة   لتجديف باجتاه البحر إىل أن متر     با
ـ يف اثناء الرياح الشديدة جيب أن يسري   ,  ,واج الكـبرية قارب النجاة بكل سرعة ليتعدى االم

 . كسر وحىت ال يتثىن إذا أمكن حاول تفادي األمواج الكبرية حىت تن
واج متوسطة وكانت الرياح خفيفة أو مل يكن هناك رياح انتبه يف الوقت الذي              إذا كانت االم  

لب  هذه املرحلة قد تؤدي إىل أن ينق       ,يصبح فيه القارب على رأس املوجة مث ينخفض بسرعة        
ن تركب فيه مرة أخرى وعندما يقترب قارب النجاة من          القارب حاول أن متسك القارب وا     

ال ترتل  ,إىل أبعد ما يكون على الشاطئ       جدف بأسرع ما ميكن     ثناء ارتفاع املوجة    الشاطئ وا 
 . من القارب حىت يصل إىل األرض تقريباً هناك انزل وادفع قارب النجاة إىل الشاطئ 

وإذا كان هناك أهايل على الشاطئ قم       ,إذا كان لديك أي اختيار ال ترتل للشاطئ أثناء الليل           
 . يأتوا ليأخذوك باإلشارة هلم ودعهم 

حتاشى القمم اجلليدية والقطع    ,إذا واجهت جليد حبري قم بالرسو على القطع الكبرية والثابتة           
, استخدم يديك واجملاديف حلماية القارب من أطراف اجلليـد احلـادة            ,الصغرية واملتكسرة   

مه دخ على القارب منفوخـاً واسـت      ابق, اً عن أطراف القطعة اجلليدية      اسحب القارب بعيد  
مع مالحظة أنك قد حتتاج الستخدام القارب يف أي حلظة حيث أن اجلليـد قـد                ,كمأوى  

 ينكسر يف أي حلظة 
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 ٢٨٨

 :السباحة للشاطئ  
 حذائك وعلى األقل    اسطة القارب واحتجت للسباحة ارتد     إذا مل تستطع الوصول للشاطئ بو     

 .  الطاقة ر لتوفريدة جانبية أو سباحة الصسبح سباحاو, طبقة واحدة من اللباس
إذا كانت األمواج معتدلة استخدمها لتوصيلك للشاطئ واغطس حتت املاء قبـل أن تنتـهي               

 . املوجة 
إذا كانت األمواج مرتفعة قم بالسباحة باجتاه الشاطئ يف وقت اخنفاض املوجة وإذا جـاءت               

لشـاطئ إذا   فإذا مرت اسبح باجتاه ا,موجة باجتاه البحر استقبلها مث اغطس حتت املاء حىت متر      
 ادفع قاع املاء واجته للسـطح مث  ,فسك أسفل املوجة ووجدت أهنا تدفعك لالسفل  وجدت ن 
  .  السباحة كما سبقأكمل

 احبث عن منطقة تتحرك فيها امليـاه خـالل          ,شاطئ صخري إذا كنت مضطراً للسباحة إىل      
 ,مليـاه عنـدها   الصخور بقوة وتتناثر ا    فيها    مع حتاشي املناطق اليت تضرب األمواج      ,الصخور

ن وجيـب ا  ,  الصخور والتمسك هبـا    نك حتتاج إىل كامل قوتك لتفادي     ا ثاسبح ببطء حي  
 . كون مرتدياً كل مالبسك مبا فيها احلذاء لتفادي اإلصابة ت

 مع اختاذ وضع اجللـوس      وبعد حتديد نقطة وصولك تقدم خلف موجة كبرية باجتاه الشاطئ         
 – ٦٠قدمان اخفض من مستوى الرأس مبقـدار         حبيث تكون ال   ,قدامك لألمام حبيث تكون ا  

هذه الوضعية تسمح للقدمني بامتصاص الصدمة عندما تصل إىل الشاطئ وتقي أيضاً       , سم   ٩٠
 . اجلسم من االرتطام بالشعب املرجانية أو الصخور 

إذا مل تصل للشاطئ بعد انتهاء املوجة اسبح باستخدام اليدين فقط وحافظ علـى وضـعية                
لشاطئ بإذن  لاستمر هبذا الوضع حىت تصل      ,ام املوجة التالية لتقوم بإيصالك       واستخد ,اجللوس

 . اهللا 
استفد من هـذه األعشـاب وال       ,املياه عادة تكون هادئة فوق مناطق منو األعشاب البحرية          

قم بعبور الشعب املرجانية واجلدر الصخرية      , تسبح خالهلا لكن أمسك هبا واسحب نفسك        
 القدمان تكونا ملتصقتان والركب مثنية لتفادي       ,مع الشاطئ الصخري  بنفس الطريقة السابقة    

 . الصدمات مع الشعب املرجانية 
 w
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 ٢٨٩

 :اإلنقاذ و االنتشال 
نقاذ تقترب لإلنقاذ ختلص من مجيع األحبال واألدوات الـيت قـد تسـبب              عند رؤية طائرة ا   

 . دوات املمكنة يف القارب ربط كل االا, نقاذثناء عملية االالتشابك أ
 وابق, وقم بنفخ طوق النجاة     , نزل املظلة والشراع مث قم بلبس اخلوذة إن كانت موجودة           وا

لني لك مـن    دقد جتد مساعدة من املنقذين املت     , ن بغري ذلك    يف القارب إال إذا أخربك املنقذو     
 . ذكر أنه جيب اتباع مجيع التعليمات املعطاة لك من املنقذين ت, الطائرة 

 :نقاذ ن هناك مساعدة اعمل التايل قبل اال طريق طائرة مروحية ومل يكنقاذ عنإذا كان اال
  

 . كن املعدة لذلك مايف القارب وضعها يف اجليوب أو االدوات ـ اربط مجيع املعدات واال
 .  املرساة يف املاء وأكياس التوازان واألكياس االحتياطية ـ ألق

 . ـ أفصل حقيبة النجاة من مظلة القفز 
 . ابض القارب وتدحرج خارجه ـ امسك مق

 . نقاذ بالتديل على سطح املاء ـ امسح ألداة اال
 . نقاذ  النجاة إىل أن تستطيع مسك حبل االقاربـ حافظ على قبضتك إىل 

 .  حبل وأداة اإلنقاذ مع احلرص على عدم تشابكها مع القارب ـ ارتد
 .ـ أشر إىل من يف الطائرة بأنك جاهز للسحب 
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 ٢٩٠

 الشواطئ
 

ب النجاة أو الشـخص الـذي تسـحبه    ال حيصل دائماً أن الطائرات وسفن البحث جتد قار        
 الظروف الصعبة على الشواطئ     البقاء يف ,نقاذ  وقد تصل إىل الشاطئ قبل وصول اال      , واجاالم
املاء والطعام واملأوى على الشاطئ أيسر وأكثـر        , بنفس صعوبة البقاء يف البحر املفتوح        ليس

إذا كنت يف مناطق مأمونة فاألفضل أن تسري مبحاذاة الشاطئ بدالً من            ,فتوح  منها يف البحر امل   
 تعلم  ادي العقبات أو للسري على خطوط       ال تترك الشاطئ إال لتف    ,الدخول إىل داخل املنطقة     

 . أهنا تؤدي إىل أماكن تواجد الناس 
التايل فإن  ب,إذا كانت الظروف ظروف حرب اعلم أن الدوريات تكون دائمة على الشواطئ             

 ابتعد عن االحتكاك مع الناس واعمل على إخفاء آثارك على           ,طرق حركتك ستكون حمدودة   
 .الشاطئ 

  
 : خماطر صحية 

 
  :الشعب املرجانية 

تسبب جروح ونزيف واحتماالت عـدوى      ,  تسبب جروح مؤملة أكثر من املؤثرات البحرية      
 حيث أن بعض أنواع الشعب      نظف جروح الشعب املرجانية بشكل جيد وال تستخدم اليود        ,

 . املرجانية تتغذى على اليود وقد تنمو داخل اجللد 
 

 : األمساك السامة  
 طوال العام والـبعض اآلخـر يف        بعضها, بعض أنواع أمساك الشعب املرجانية تكون سامة        

 ولكن التركيز يكون يف     اً تكون السموم يف مجيع أجزاء السمكة       وغالب ,أوقات معينة من السنة   
 ,ن مسوم األمساك تذوب يف املاء بالتايل فإن الطبخ ال خيفف من السم             ا ,عاء والبيض بد واالم الك

 . اكلهان اإلنسان يستطيع الطيور للسمك ال يعين اواكل  , والسم ليس له طعم
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 ٢٩١

أطراف أصـابع اليـدين     للشفتني واللسان وأصابع القدمني و    ) تنميل(السموم تسبب خدار    
وقد يصاحب هـذه  ,اء احلارة كأهنا باردة والباردة كأهنا حارة  وتصبح األشي  ,وحكة شديدة   

 . عراض غثيان واستفراغ وفقدان القدرة على الكالم والدوخة والشلل مث الوفاة اال
ي إذ يوجد يف ذيلـها شـوكة        انقرمساك اخلطرية عند اللمس منها الست     يوجد بعض أنواع األ   

 ومن األنـواع مثـل السـمكة        ,ائية وبعض أنواع األمساك اليت تصيب بصعقة كهرب       ,سامة
األمل الذي حيدث نتيجـة     , والسمكة الضفدع هلا أشواك كثرية وسامة       ,) احلجرية(الصخرية  

أما قناديل البحر فإهنا تصـيب      ,  اإلصابة بل هو أكثر بكثري     مهلذه األمساك ال يتناسب مع حج     
 ) .و(شر جدول الفصل احلادي عانظر ,  مل شديد إذا المست زوائدها اجللداإلنسان بأ

  
 : األمساك الشرسة  

أشياء المعة  اضواء او    منها   وقد يظهر ,حيث يهاجم األشياء الالمعة     ,) العقام(ا الباركودا   همن
 .  سم جيب تفاديه ١٧٠والذي قد يصل طوله إىل ) الفرخ(كذلك مسك القاروس ,يف الليل 
 .م  ١,٥طوله إىل موراي له أسنان حادة وقد يصل ) حنكليس(أنقليس 

  
 : ثعابني البحر  

 . سامة وقد توجد يف منتصف احمليط وغالباً ال تسبب إشكالية إال إذا أوذيت 
 

 : التماسيح  
هنار يف منـاطق املنغـروف      ومصاب اال ,تعيش على شواطئ املياه املاحلة يف املناطق اإلستوائية         

 توجـد يف  ,ملأهولة   وقليل منها يبقى يف املناطق ا      , كم داخل البحر   ٦٥ وقد تصل إىل مسافة   ,
 وأي متساح طوله يزيد على متر يعترب خطر خاصة          , شرق آسيا  , غرب األنديز    املناطق النائية 

  .وم التماسيح تعترب مصدر جيد للغذاءعلماً بأن حل. األنثى بقرب األعشاش 
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 ٢٩٢

  : بسكوت البحر) شقائق النعمان(الشقار / األسفنج / قنافذ البحر  
ـ          تسبب هذه احليوانات اآل    ,  ةم شديدة وغالباً توجد يف املياه اإلستوائية قرب الشعب املرجاني

 ,قنافذ البحر تترك يف القدم أشواك من اجلري أو السيليكا حيث تسبب دمامل مكان اإلصـابة               
 .حاول إخراجها وعالج املكان 

  
 : الدوامات واملد واجلزر  

رض بقـدميك واصـعد      فقم بضـرب األ    لقت يف سحب املاء لألسفل بسبب االمواج      إذا ع 
م سحب املاء لكن اسبح معه أو معامداً له حىت          و مث واصل السباحة بني األمواج ال تقا       ,لألعلى

 .يضعف مث واصل السباحة 
  
 :الطعام  

عشـاب البحريـة    وجد العديد من اال    على الشاطئ ال يشكل صعوبة ل      احلصول على الطعام  
هنـاك الكـثري مـن      ) ب  (لتاسع جدول أنظر الفصل ا  ,رى اليت ميكن أكلها     والنباتات االخ 

 .املأكوالت احليوانية أيضاً 
 :الرخويات  

ابتعـد عـن    , بأنواعها من بلح البحر والبطلينوس واحملار واالخطبوط غالبيتها صاحلة لألكل           
اخترب صالحية  ,الفصل احلادي عشر      ,  واحملار القمعي ,االخطبوط ذو البقع الزرقاء االسترايل      

 .عرفها الرخويات اليت ال ت
 :الديدان  

حتاشـى الديـدان ذات     , بشكل عام تصلح لألكل ولكن األفضل استخدامها لصيد السمك        
الديدان السهمية ليست ديدان حقيقية وهـي       , الشعر والديدان االنبوبية اليت هلا أنابيب حادة        

 .جيدة لألكل
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 ٢٩٣

 
  :سرطانات البحر 

بعض منها عنده أشواك حادة فاألفضل      وال, ن كماشاته قد تؤذي اليد      مصدر جيد للغذاء غري ا    
 وقد يسبب جروحا عند حماولـة       الربنقيل يتعلق بالصخور بشدة   ,لبس قفازات عند مسكها     

 . من على الصخر نزعه
 

 :قنافذ البحر  
 .مصدر جيد للغذاء مع احلذر من أشواكه 

 
 : خيار البحر  

 مخس عضالت بيضاء د بهيوج, مصدر جيد ومهم لألكل يف منطقة احمليط اهلندي واالطلسي
 .وميكن أكله مدخن أو مطبوخ
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 ٢٩٤

 السابع عشر الفصل
 
 

  احلواجز املائيةعبور لطرق مبتكرة 
 
 

يف الظروف الصعبة قد يضطر املقاتل لعبور مسطحات مائية كاجلداول واالهنار والبحريات 
 .والرمال املتحركة واملستنقعات ومناطق الفيضانات

  
 االهنار واجلداول 

ابدأ بالبحث عن مكان مرتفع لكي تعرف , عبور االهنار واجلداول ضع خطة جيدة للعمل قبل
 .وضع النهر بشكل جيد وإذا مل جتد حاول تسلق احدى االشجار 

  : من مواصفات االماكن اجليدة للعبور
 منطقة ينقسم فيها النهر إىل العديد من اجلداول  •
يب مث حاول العبور قبل هذه املنطقة احبث عن منطقة فيها شاطئ منخفض أو لسان ترا •

 .حىت إذا حصل أن التيار سحبك حتاول التوجه إىل هذه املناطق ,
 .درجة مع التيار ٤٥حاول عبور االهنار بزاوية  •
 

 :املناطق التالية قد يكون فيها مشاكل حاول تفاديها 
كان حاول انتقاء م,وجود عقبات على الضفة االخرى من النهر تعوق اكمال العبور •

 . الضفة االخرى حبيث يكون سهل العبور
حتاشى النتوءات الصخرية يف داخل النهر حيث انه قد يكون جبوارها تيارات قوية أو  •

 .أعماق كبرية 
w . الحتاول العبور قريبا من  مناطق الشالالت والقنوات العميقة •
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 ٢٩٥

 زلقة كما أن الصخور املغمورة تكون,املناطق الصخرية قد تصيبك باصابات شديدة  •
 .أحيانا تقوم صخرة مثال بتخفيف سرعة التيار وتساعدك ,جدا 

عدة كيلو مصبات االهنار عادة تكون وسيعة وهبا تيارات كثرية وتتأثر باملد واجلزر ل •
 .صعد إىل أعلى النهر للعبور ا,مترات إىل أعلى النهر 

 .الدوامات قد تسبب تيارات للخلف وقد تسحب الشخص إىل االسفل  •
اء قد اليشكل عقبة إذا كنت تستطيع املشي على األرض بل إنه قد تكون عمق امل •

وقد ,املياه األعمق أيسر للعبور بسبب بطئها بينما املياه الضحلة قد تكون سريعة جدا 
وال حتاول السباحة أو خوض ,حتتاج لعمل عوامة تضع عليها معداتك أثناء العبور 

ولكن حاول عبور املياه , كون السباحة مميتةقد ت, املياة إذا كانت املياه باردة جدا 
 .الباردة جدا إذا كانت مبستوى األقدام فقط
 

 االهنار السريعة والعميقة
 

عند الضرورة قد تستطيع عبور االهنار السريعة والعميقة وذلك بعدم مقاومة التيار 
  .واالستلقاء بشكل أفقي الن ذلك مينع باذن اهللا من أن تسحبك املياه لألسفل 

يف املناطق الضحلة والسريعة استلق على ظهرك واترك جسمك مع التيار حبيث تكون 
مث حرك يديك حول اجلسم موازيا للرجلني الن هذه احلركة تعني ,القدمني يف املقدمة 

على الطفو وتساعد على حتاشي العقبات احرص على ان تكون القدمان مرتفعتان للتقليل 
 .من االصابة 
 السريعة واألكثر عمقا استلقي على البطن والرأس إىل األمام باجتاه التيار مع أما يف املناطق

انتبه للدوامات وللتيارات املتقاطعة واليت سببها . االحنراف باجتاه الشاطئ إىل أن تصل 
دخول جماري مائية إىل جمرى النهر الرئيسي أو بسبب تغري اجتاه التيار لوجود جزيرة مثال 

 .يف جمرى النهر 
 
 w
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 ٢٩٦

 :خلوض جمرى سريع وخمادع اعمل التايل  
مع إبقاء احلذاء حلماية القدمني وثبات , انزع البنطال والسترة لتقليل سحب املاء لك •

 .اخلطى 
قم بربط مجيع املعدات واملالبس إىل حقيبة الظهر وإن مل يكن معك حقيبة ظهر فامجع  •

لى جمموعة واحدة كبرية املعدات واملالبس معا حىت إذا فقدهتا فإنه يسهل العثور ع
 .بدال من عدة قطع متناثرة 

ضع احلقيبة على أعلى الكتفني وتأكد أنه ميكنك التخلص منها بسرعة حيث أن هذا  •
 .الوزن قد يسحبك إىل أسفل املاء مهما بلغت قوتك 

 سم تقريبا لتساعدك على ٧،٥ سم وقطرها ٢٤٠ -٢١٠احبث عن عصى طوهلا  •
 .خوض املاء 

 
ى يف املاء إىل األعلى بالنسبة لك حىت تشتت جريان املاء وضع القدم يف ذلك    اغرز العص

ضع قدمك حبذر مث انزع العصى وضعها إىل األمام باجتاه السري ولكن ,املكان أدىن من العصى 
حبيث أن العصى تكون مائلة حبيث أن التيار , يف نفس الوقت أعلى منك باجتاه جريان املاء

 . )١-١٧( انقل القدم األخرى شكليضغطها إىل كتفك مث 
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باستخدام هذه ,درجة مع اجتاه املاء إىل الضفة األخرى ٤٥اعرب اجملرى بزاوية تشكل  •
الطريقة فإنه باذن اهللا ميكن عبور جماري مائية سريعة عادة الميكن عبورها بسبب 

 .أن الوزن يساعدك على العبور التفكر يف وزن احلقيبة اليت على الظهر حيث , شدهتا
إذا كان هناك جمموعة من األشخاص تأكد من أن اجلميع رتب مالبسه وحقيبته بالطريقة 

 االشخاص وزنا إىل االسفل من التيار واالخف وزنا أعلى مث يكون اثقل,املشروحة أعاله
التيار على من يف أسفل  يقوم الشخص الذي أعلى التيار بتشتيت التيار مما يساعد,التيار 
 ).٢-١٧(  يف أسفل التيار مبساعدته على الوقوف شكلنوإذا سقط يقوم الذي, املسري

 
 

إذا كان هناك ثالثة أشخاص أو اكثر ومعهم حبال ميكن استخدام الطريقة املشروحة يف 
 . ر جيب أن يكون طول احلبل ثالثة أضعاف عرض التيا, لتجاوز التيار٣-١٧شكل 
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 ٢٩٨
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 العوامات
  عبورل عوامة تضع عليها معدات أثناء     إذا كان لديك عباءتني أو بطانيتني فانه ميكن عم

 .اجملاري املائيه اهلادئة نسبيا
 
 عوامة األغصان ♦

أغصان , لعملها حتتاج إىل بطانيات ,  كغم تقريبا١١٥إذا عملت بشكل جيد تستطيع محل 
  .٤-١٧شكل . وحبال أو حبال نباتية,غصنان صغريان ,ة خضراء طري

 
 

وصل هذه احلبال مع بعضها يف   باحلبال حبيث ميكن وزواياها البطانية جوانباربط   -
 . اجلهتني املتقابلتني 

 اربط ,سم ٤٥ة واخلفيفة حبيث تشكل مسك فرد عليها األغصان الصغريافرد البطانية وا -
 .من فوق األغصان اجلانبيةال احلب
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 ٣٠٠

مث اربط العصاتني  .  فوق كومة األغصان املربوطة × احضر العصاتني واعمل شكل -
 .احلبال اجلانبيةاستخدام  جيد للكومه والبطانية بلبشك

 . × فوق العصاتني سم ٤٥ وبارتفاع وىلاعمل كومة اخرى بنفس مواصفات اال -
 .  املربوطة إىل الزوايا بشكل متقاطع الن من فوق الكومة العليا اربط احلبالا -
ة يف خرى حبيث تصبح بطانيية ا بطانكام  علىاقلب هذه اجملموعة بعد ربطها بأح -

 من  باحلبال متقاطعة مث اربط اطراف البطانية السفلى,األسفل  وبطانية يف األعلى 
  .فوق الكومة املقلوبة 

 .على ىل االمة يف املاء حبيث تكون احلبال االخرية إالق العوا -
 
 عوامة العباءة األسترالية ♦

لماء وتستخدم إذا مل يكن هناك وقت جلمع كمية  واكثر حتمال ل كغم فقط٣٥حتمل 
 . )٥ -١٧ ( شكل, من األغصان لعمل عوامة األغصان كافية

 سم ١٢٠ طول الواحدة  عصا تني, ظهر  حقيبيت, ىل بطانيتني أو عباءتني  حتتاج إ
 .ربطة أحذية أو احبال أو حبال نباتية,
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 . األرض ىالق بطانية عل -
.  سم ٤٥ البطانية يف مكان متوسط حبيث تكون املسافة بينهما لى ضع العصاتني ع -

 . ضع حقائب الظهر واألدوات اليت تريد نقلهما بني العصاتني
للذين اآلن  اصبحا دوات مث امجع الطرفني الف طريف البطانية إىل ان تصل إىل االقم ب -

 مث اربطهما إىل بعض حبيث ,عبارة عن لفتني إىل بعضهما البعض من فوق األدوات
  .اربط كل طرف بشكل جيد , جهةكل من واحد يصبح هلما طرف 

 . الطرفني املربوطني فوق األدوات مث اربط كامل اجملموعة بشكل جيد اثن -
 مث ,بسيطة إلعطاء مزيدا من الطفو  الافرد البطانية الثانية وضع فيها بعض األغصان -

البطانية فوق اجملموعة األوىل  اثن .  اقلب اجملموعة األوىل يف وسط البطانية الثانية
 ثين  بعضها مث ربط الطرفني مثوذلك بتكرار عملية لف األطراف  مث مجعها إىل

 .الطرفني فوق اجملموعة مث ربط اجلميع بأحكام 
 ) وعاء مياه فارغ ( ط زمزميه  سم ويف هنايته ارب٣٠اربط إىل اجملموعة حبل بطول  -

 .واستخدمه لسحب العوامة
 
 عوامة اإلطار النبايت   ♦

لعملها حتتاج إىل بطانية  أو عباءة وأغصان صغريه , تأخذ وقت أكثر لعلمها غري أهنا فعالة 
 ).٦ـ١٧( شكل .وأوراق أو أغصان صفصاف وحبال
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 . األرض انية أو العباءة علىأفرد البط -
 . عمل دائرة قم باستخدام األغصان ل -
 . مثل إطار السيارة باستخدام األغصان شكل دائرياعمل -
 . سم ٦٠ – ٣٠اربط هذا اإلطار بعدة حبال املسافة بني احلبل واآلخر  -
 .حكام إىل اإلطار  اإلطار واربطها با البطانية ولفها علىاثن -
 واربط بطرفة اآلخر زمزميه أو ا بالبطانيةصبح مغلفذي اآلن ال إىل اإلطار الاربط حب -

 .  فارغ مقفل واستخدمه لسحب اإلطاروعاء
 تثقب البطانية أو العباءة  أن ال أي من العوامات السابقة  احرص على عند استخدام
 سطح املاء لفترة وجيزة ترك العوامة علىوقبل العبور  ا,  جرها على األرض وذلك بسبب

 .د من أهنا تطفو لتتأك
هذه التصاميم التسمح حبمل . وإذا كان النهر عميق ادفع العوامة أمامك وأنت تسبح 

. خدمها لنقل األدوات وللمساعدة على العبور ولكن استبكامل وزنه شخص عليها 
 معرفة درجة حرارة املاء قبل العبور فإذا كانت شديدة الربودة فال تعربها إال احرص على

بعمل جسر فإذا كان والبد من العبور قم . مبستوي القدمني فقط ,حلة جدا  كانت ضإذا
أو بعمل عوامة كبرية تستطيع . برية رة كاستخدام جذع شجخرى مثل بطريقة أو ا

 . لقطع الشجر وحبال ووقت )فأس (نك حتتاج إىل سكني وبلطة غري ا,محلك
 
 العوامة اخلشبية  ♦

سة ينواع شجر البسية جافة ومن افضل االمة باستخدام قطع خشبباإلمكان عمل عوا
ومن الطرق السهلة استخدام قطع خشبية مرصوصة .  القطب رالقطيب وما جاو

 . )٧-١٧ ( شكل. الطرفنيخشاب متقاطعة علىمضغوطة بواسطة او,
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 دوات الطفوأ

 
 ,مات اليت سبق ذكرها ات لعمل العواإذا كانت املياه دافئة وليس لديك الوقت واألدو

 : كما يلي بإالمكان عمل أدوات طفو
 
 البنطال  ♦

 امسك ,) السستة ( واغلق األزره أو السحاب ) الرجلني(اربط طريف البنطال 
 , يتجمع اهلواء يف مكان الرجلني البنطال من الوسط ولوح به يف اهلواء حىت

وانزل ) الساقني (  اهلواء من مكان الرجلني جوبسرعة اغلق الوسط حىت ال خير
ن تساعدك على عبور املاء أالن يصبح لديك جناحان هوائيا. البنطال حتت املاء 

 بإذن اهللا 
إذا .  اهلواء قبل مجع اهلواء فإن ذلك يساعد على احلفاظ على بلل البنطال : مالحظة

w .كانت مسافة السباحة كبرية فقد حتتاج إىل تكرار عملية مجع اهلواء أكثر من مرة 
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 األوعية الفارغة  ♦

 إىل البعض )مثل جوالني املاء ( واليت ميكن ملئها باهلواءاربط أنواع األوعية الفارغة
 .واستخدمها للعبور يف املياه اهلادئة 

 
  أو البطانية ةاألكياس البالستيكية والعباء ♦

ية امجع بالنسبة للعباءة أو البطان. إمالء عدد من األكياس البالستيكية باهلواء واستخدمها 
ث يصبح عندك كتلة أعشاب  أو شجريات خضراء صغرية ولف البطانية عليها بقوة حبي

 الظهر حبيث طراف العباءة  على الوسط أو علىاربط ا. ل ق اال سم على٢٠قطرها 
 .املربوط هبا مير من فوق الكتف األول ومن حتت اإلبط الثاين  يكون احلبل

 
 األلواح اخلشبية  ♦
خشاب ال ان بعض انواع اال الستخدامه يف العبور مع مالحظة أ لوح خشيبحصل علىإ

حبيث تكون ,لوحني حببل يصل بني الطرفني طريف ربط وباالمكان , مثل النخيل وتطف
 ومير الثاين من  واحدة الظهر علىءفيتكي . سم واجللوس بني اللوحني ٦٠املسافة بينهما 

 .) ٨ – ١٧ (حتت الركب شكل
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 عشبة الربك  ♦
كمية الفراغات اهلوائية املوجدة ,  سم ٢٥عمل حزمة من عشبة الربك يبلغ قطرها تقريبا إ

ستطيع محل هنا تن جيب اختبار احلزمة والتأكد من الك, داخل احلزمة متنع احلزمة من الغرق 
ملهم  دوات الطفو اليت ميكن استخدامها مع بعض التخيل ولكن اهناك العديد من ا. جسمك

 . هو اختبار األداة قبل االستخدام 
 

 عقبات مائية أخرى
 

ن ا,  السري خالل هذه املناطق ل ال حتاو,نقعات والسباخ والرمال املتحركة منها املست
 حاول الدوران حول هذه .سبب الغوص أكثر حماولة نزع قدمك منها وأنت واقف ي

وى باستخدام الواح خشبية واغصان ة القص ميكن حماولة العبور عند الضرورو, املناطق 
 .اق الشجر والشجريات واور

واستخدم .  والرجلني متباعدة  بطنك واليدينن تستلقي علىمن طرق عبور املستنقعات ا
 أو اسحب نفسك مع احملافظة سبحا. اعمل فراغات هوائية يف مالبسك دوات طفو أو ا

 .فقيا والتقدم ببطء  بقاء جسمك اعلى
رضيتها صلبة عند النباتات  ان تكوهبا نباتات يف املستنقعات  عادة وجد املناطق اليت ي

 . الطني املتحرك  نباتات علىدوطبعا ال يوج,نسان حبيث تستطيع محل جسم اال,
 تكون هناك مشكلة بإذن اهللا  نه لن  إذا كان الشخص يستطيع السباحة فانه مع العلم با

 .ترات يف السباخ واملستنقعات يف السباحة والزحف وسحب نفسك خالل كيلوم
 

اح ترت. الرمال املتحركة عبارة عن خليط من الرمال واملاء حبيث يشكل كتلة متحركة 
تلف من حيث العمق وهي خت.سفل بسهولة إذا وضع عليها اي ثقل ومتتص هذا الوزن لال

اطق  من الشواطئ املسطحة ويف توجد الرمال املتحركة على, ودة  حمدنتكوولكنها عادة 
ختبار الو, هنار الكبرية  ويف مصبات اال, التيارات اجتاهاتهنار اليت تتغري هبا الطمي يف اال

w .املنطقة قم بإلقاء حجر يف املكان فإن احلجر سوف يغرق يف الرمل املتحرك 
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 امتصاص الوزن اكثر من الطني والطمي إال ن الرمال املتحركة  هلا قدرة علىومع العلم بأ
 .رها بنفس طريقة عبور السباخ واملستنقعات نه ميكن عبوا
  

 العقبات النباتية يف املمرات املائية
 
ية  على ا,تسبب صعوبة يف السباحة, حيانا يوجد نباتات يف املمرات املائية اليت جيب عبورها أ

ابق قدر اإلمكان على السطح . حال ميكن حتاشي النباتات بالسباحة هبدوء وعدم االرتباك 
قم بإزالة النباتات من طريقك , رجل ر مع حركه بطيئة لاليدي واالسباحة الصدواستخدم 
 .ومالبسك

  .باحة بطريقة سباحة الصدر الظهر وبعد الراحة عاود السوإذا تعبت اطفو واسبح على
وتسبب صعوبة ملن يريد ان , موجودة يف الشواطيء االستوائية  مستنقعات املنغروف

خالل مستنقع  العبور ردتإذا ا,تشكل أكوام كثيفة اليت ور ذيسبح يف املنطقة بسبب اجل
ر شجا مث احبث عن ممر بني اال,اجلزراثناء ن ينخفض مستوى املياه يف املنغروف انتظر إىل ا

واذا كنت يف البحر و , مائي باجتاه البحر واستخدمه وتقدم من خالله أو احبث عن جمرى
تبه للتماسيح إذا  ان.ائية لتجاوز املستنقعات تتجه اىل الرب فحاول استخدام املمرات امل

عبور احبث عن الطعام اثناء  .املنغروف  شجاررأيت التماسيح اترك املياه وتسلق ا
 .صنع عوامة ولعبور املستنقعات الكبرية قد تضطر ل,املستنقعات 
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 الفصل الثامن عشر
 
 جتاهإل ملعرفة اطرق ميدانية مبتكرة
 

فإذا مل , ما جتاه وجود اخلارطه والبوصلة والقدره على استخدامهعرفة اإلأهم األمور ملمن 
ولكن بإضافة , مبراقبة  الشمس والنجوم تستطيع حتديد االجتاه العام.  تعلمتكن تعرف كيف

كرب كميه من التفاصيل بالتايل جيب معرفة ا, ه يكون أدق املعرفة إىل املنطقة فان حتديد االجتا
 .عمل فيها عن املنطقة اليت ت

 
 ستخدام الشمس والظلإ

حيانا ليس الشرق احلقيقي مئه يف املئه س من الشرق وتغرب من الغرب ولكن اتشرق الشم
قصدها هي بسبب املكان على سطح االرض مشاال فان االختالفات اليت ن. وكذلك الغرب 

شمايل يف  الهالرضيففي منتصف الكرة ا.  حبسب الفصول ىل بعض التغري اهضافوجنوبا بال
ىل اجلنوب احلقيقي والعكس شياء ظل فان الشمس تكون ا لالنمنتصف النهار وعندما ال يكو

اجتاه عقارب الساعة الل ب الظوتتحرك ,ة أالرضيملنتصف اجلنويب للكرةصحيح بالنسبة ملن يف ا
 بالتدريب ,ة االرضيك عكس عقارب الساعة يف جنوب الكرة وتتحرة أالرضييف مشال الكرة

 . معرفة االجتاه والوقت خالل النهار بواسطة الظالل ميكن
 

 .وطرق استخدام الظل هي طريقه رأس الظل وطريقه الساعة 
 
 طريقه رأس الظل  ♦
ىسطح االرض موقع يكون أفقيا وخاليا من   مث عني علترم١حضر عصا مستقيمة طوهلا أ

w  .وهذه الطريقة بسيطة ودقيقة, الشجريات واالعشاب
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  األوىل اخلطوة
 تدل العالمةهذه  , ركز العصا يف االرض يف املنطقة املستوية مث حدد مكان رأس الظل بعالمةإ

 .على الغرب إذا كانت وضعت قبل منتصف النهار 
  الثانيةاخلطوة

 .خرى ة ا حبيث يتحرك الظل عدة سنتمترات مث ضع عالم دقيقة١٥-١٠نتظر ملدة إ
  الثالثةاخلطوة

 .تني حتدد االجتاه الشرقي الغريبرسم خط مستقيم بني العالمإ
 اخلطوه الرابعة 

إىل اليمني ) الشرق(إىل اليسار والعالمة الثانية ) الغرب ( قف حبيث تكون العالمة األوىل 
 .تكون متجه جبسمك إىل الشمال 

 العصا يف الصباح وضع قم بركز, كثر وتوجد طريقة اخرى أدق ولكنها حتتاج إىل وقت ا
رأس (  األوىل  مركز العصا وحميطها مير باملنطقة مركزهاارسم دائرة,ل عالمة على رأس الظ

ن يصل إىل الدائرة يبدأ الظل بالزيادة بعد ذلك إىل او,يف منتصف النهار خيتفي الظل ) .الظل
مث ارسم خط يصل بني .  على حميط الدائرة ليت رمست يف الصباح قم بوضع عالمة ثانيةا

 ).١-١٨( لدائرة ليعطي االجتاه بدقه شكلالنقطتني اللتني على حميط ا
 
 طريقة الساعة   ♦

ستخدام الساعة ذات العقارب بشرط أن يكون الوقت هو الوقت إميكن حتديد االجتاه ب
وكلما بعدت عن خط االستواء كلما زادت ,احلقيقي بدون تغري يف النظام بسبب الفصول 

 .دقة التحديد 
يف املنتصف الشمايل للكرة أالرضية ,  أنت فيه  ارسم ساعة على ورقة عليها الوقت الذي

مث ارسم خط ينصف , امسك الورقة بشكل أفقي وضع عقرب الساعات باجتاه الشمس 
 –هذا اخلط املنصف هو اجتاه الشمال . ١٢املسافة بني عقرب الساعات  وعالمة الساعة 

 الشمايل إذا كنت التعرف الشمال من اجلنوب فانه يف املنتصف) ٢-١٨( شكل, جنوب
w . اجلنوب تكون الشمس يف منتصف النهار تشري إىلهللكرة االرضي
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 ٣٠٩
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 ٣١٠

 

 
 
اقسم . إذا كان هناك تعديل يف الوقت بني التوقيت الصيفي والشتوي بفارق ساعة             :مالحظة 

 .املسافة بني عقرب الساعات والساعة الواحدة 
مث نصف املسـافة  بـني       ,  باجتاه الشمس  ١٢ الكره اجلنويب ضع عالمه الساعة        يف منتصف 

 ).٢-١٨( لتحصل على خط الشمال جنوب شكل١٢عقرب الساعات والساعة 
 
 

 ستخدام القمرإ
 

وختتلف إضاءة القمر حبسب موقعه خالل      , شعة  الشمس عليه   يضيء القمر بسبب انعكاس ا    
, ة   أالرضـي  مر يكون يف اجلهة األخرى من الكرة      ء الق وعند اختفا . يوم   ٢٨دورته اليت مدهتا    

مث , من جهته اليمىن       رض يبدأ ظهور اهلالل   ندما يتحرك القمر بعيدا عن ظل اال      بالتايل فإنه ع  
مبعرفة . مث يبدأ احنسار الضوء ليبقى هالل من اجلهة اليسرى          ) بدر(ن يصبح كامال    يزداد إىل ا  

w .هذه املعلومات ميكن معرفة االجتاه
w
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 ٣١١

وإذا ظهر القمر بعـد     .ذا ظهر القمر قبل غروب الشمس فان اجلزء املضيء منه هو الغرب             إ
وهذا يدلنا على االجتاه التقـرييب للشـرق        ,منتصف الليل فإن اجلزء املضيء منه هو الشرق         

 .والغرب أثناء الليل 
 

 ستخدام النجومإ
 

الذي تسـتعني بـه   ) ربجال(  النجوم  ة حيدد جمموعة   أالرضي  الكرة بموقعك يف مشال أو جنو    
 .لتحديد االجتاه

 
 السماء الشمالية  ♦

 ٣ – ١٨( وبرج ذات الكرسي شـكل    ) الركوة الكربى ( أهم األبراج مها برج الدب الكبري       
جنـم  ( استخدمهما لتحديد جنم القطب     ,وهذان الربجان ظاهران دائما يف الليايل الصافية        ). 

 ) .الشمال 
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 ميكن اخللط بني الدب     وبالتايل, برج الدب الصغري  ) يد( يشكل جزء من مقبض      شمالجنم ال 
وملنع اخللط استخدم كال الربجني الدب الكبري وبرج الكرسي لتحديد          . الدب الكبري الصغري و 

 .جنم الشمال
ويكـون  .  متقابالن ويدوران عكس عقارب الساعة حول جنم الشمال          اهذان الربجان دائم  
 . املنتصف جنم الشمال يف

نجمان اللذان يشـكالن     ال, موعه من سبعة جنوم على شكل مغرفة      عبارة عن جم   ريكبالدب ال 
ارسم خط  . هنما يؤشران إىل جنم الشمال       النجمان املؤشران، أل   مسهماإطرف املغرفة اخلارجي    

 مده  مث,النجم الذي يف الطرف    مث يتجه إىل     ني حبيث يبدأ اخلط من قاع املغرفة      ومهي بني النجم  
 . تقريبا لتجد جنم الشمال مخس اضعاف هذه املسافة

جنم الشـمال إىل  . على جانبها )   w( عبارة عن مخس جنوم على شكل جمموعة الكرسي 
بعد حتديد جنم الشمال حدد القطب      . مام من النجم الذي يف وسط هذه اجملموعة اخلماسية          اال

 .الشمايل وذلك بإسقاط خط ومهي إىل األرض
  
 ء اجلنوبيةالسما ♦

فإنـه  . بسبب عدم وجود جنم المع بشكل واضح يسهل مشاهدته يف مساء اجلنوب القطـيب      
  ) .٤ – ١٨( شكل تقاطع اجلنوبيلجاء إىل حتديد اجلنوب بتحديد جمموعه 

مائل إىل   )×( هذه اجملموعة حتوي مخسة جنوم أربعة جنوم واضحة والمعة تتقاطع على شكل           
لتحديـد  . ان يشكالن الضلع األطول امسهما النجمان املؤشران        النجمان اللذ . جهة واحدة   

. اجلنوب ارسم خط ومهي يصل بني هذين النجمني مث ضاعف هذه املسافة مخـس مـرات                 
ارسم خط ومهي من النقطة االخـرية       .وحيث  ينتهي هذا اخلط يكون االجتاه العام للجنوب          

ض العالمات لتحديد االجتاه اثنـاء      ضع بع , باجتاه االرض لتحصل على اجتاه تقرييب للجنوب      
 .الليل لكي تعود هلا يف النهار 
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 ٣١٣

 
 
 

 بتكار بوصلةإ
 

ل ابـرة   باإلمكان عمل بوصله باستخدام قطعة حديد بعد صقلها حبيث تصبح علـى شـك             
أو باستخدام شفرة حادة الطرفني وقطعة حبل غري معدين أو شعرة طويلـة لتعليـق    , البوصلة
بشـعر  ) تدعكها(بإالمكان جعل قطعه احلديد ممغنطة وذلك بأن تدلكها          . ة أو أالبر  الشفرة

مع مالحظة ان احلركـة      , او اىل قطعة مغناطيس   , قطعة حرير   او بدلكها اىل    , الرأس حبذر   
ضا إذا كان لديك بطارية وسلك كهرباء ميكن مغنطة أالبرة اي         . تكون دائما باجتاه واحد فقط    

ـ   كون السلك معزول فان مل يكن معزول لف القطعة احلدي         وجيب أن ي  ,  ة ورق  ديـة بقطع
 .  فولت على األقل ٢جيب أن تكون قوة البطارية , صغرية

ىل ة ا  احلد يدي  البطارية مث قم بإدخال طرف القطعة      من السلك واملس طرفيه بنهاييت       اعمل لفة 
تكرار هذه العمليـة فتصـبح      قم ب ,داخل مث خارج الدائرة الكهربائية بني السلك والبطارية         

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אمـعـرفـة اإلتـجــــــاه: الفصل الـثـامـن عشـر  
 

 ٣١٤

او وضعتها على قطعة خشبية فوق املاء        , فإذا علقتها حببل أو شعرة    .ربائيا   كه القطعة ممغنطة 
 . جنوب–فإهنا يف كل األحوال تتجه إىل الشمال 

 
ووعاء غري  ,  أو قطعة معدنية صغرية     اكثر تفصيال باستخدام إبرة خياطة     باإلمكان عمل بوصلة  

 .وراس قلم معدين ,  مركزه و جيعل مضاد للماء عء يقطغطاء الوعا, معدين 
اغـرز  . ة إىل نصفني نصف يعمل كرافعة والنصف اآلخر يعمل كإبرة لالجتـاه              اكسر أالبر 

 .  مع حركة الغطاء ضسفل حبيث ال تتعار الوعاء من اال يف منتصفالرافعة
شجار اللزجة  ء أو مادة اال   املعدنية بواسطة غرا   ة اىل راس القطعة   برالصق النصف اآلخر من اال    

 .مغنط إحدى هناييت املؤشر مث ضعها فوق الرافعة , أو بال ستيك ذائب 
 

 طرق أخرى ملعرفة االجتاه
  

ن منو اجلذور يكـون  أكثـر        ال , ة يف املنطقة انظر إىل جذورها     اذا كان هناك اشجار كثري    
بينما تكـون دوائـر   . دا واكثف باجتاه خط االستواء كما ان دوائر منو الشجرة يكون متباع          

إذا كنت تعرف    .النمو اقرب اىل بعضها البعض يف اجلهة من الشجرة املتجهة  باجتاه القطبني              
 . رياح معينه يف املكان و االجتاه فباالمكان االستدالل هبا

االحندارات اجلبلية املقابلة للشمال تصلها الشـمس       .  الكرة األرضية    يف النصف الشمايل من   
ويف الصيف االحندارات اليت تواجـه الشـمال        , وبالتايل تكون ابرد واكثر رطوبة    بشكل أقل   

 اليت تواجه اجلنوب تكون األوىل يف       اتإما يف هناية الشتاء فإن االحندار     , يبقى فيها بعض الثلج     
 .فقد الثلج ويكون مستوى الثلج على األرض أقل

 
 
 
 
 w

w
w

.a
lk

ot
to

b.
co

m

www.alkottob.com



אطـرق اإلشـــــارة: الفصل الـتـاسـع عشـر  
 

 ٣١٥

 الفصل التاسع عشر
 

 طرق االشارة
 

فيجب اوال جذب انتباه املنقـذين مث       , سال واالستقبال يف الظروف الصعبة       هي االر  ةاالشار
والذي حيدد نوعية االشارة  حالة العدو واملكان الذي أنت فيه واإلمكانيات وهلـا              ,االشارة  

 .طرق عديدة
 

 التطبيق
, إذا مل تكن يف منطقة قتال احبث عن أعلى منطقة حبيث تكون مسطحة وواضحة وفارغـة                 

وباملقابل يف مناطق القتال جيب أن تكون       , أوضح قدر من اإلشارة تستطيع عمله       وقم بعمل   
. احبث عن منطقة ميكن رؤيتها من اجلو حبيث يكون قريبا منها مكان لالحتماء              . على حذر   

. حاول أن يكون بني مكانك ومكان العدو عازل جبلي أو غريه حىت اليرى العدو إشارتك                
و بغض النظـر  , كد من عدم وجود أعداء قبل االشارة  جيد لتتأ قم باستطالع املنطقة بشكل     

 املستخدمة جيب أن تكون جاهزه لالستخدام بأسرع وقت مع معرفتـك            عن نوعية االشارة  
حظ إمكانية أن جيدك الـذين      ال.حاول أن ال تستخدم طرق قد تؤذيك        . بكيفية استخدامها   

 .االمرين  واحتماالت أن جيدك العدو ووازن بني  انقاذكيريدون
تعرف على أجهزة االتصال    . قد يكون استعمال جهاز اإلرسال اسهل وأوثق طريق لالتصال          

ع اإلمكانيـات املوجـودة     يحاول أن تتعرف على مج    . اليت لديك واعرف كيف تستخدمها      
 .لإلشارة قبل الذهاب إىل املهمة 
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 ٣١٦

 طرق اإلشارة
ول اجلمع بني الطريقتني حبيث وحا. الصوت والرؤية ,لالشارة  هناك طريقان رئيسيان

علما بان اي طريقة تستخدم جيب ان تكون جاهزة لالستعمال , تستطيع استخدام األنسب
  . عند االحتياج

 
 اإلشارات البصرية 

 
 .مواد او معدات لالعالم عن مكانك 

 
 :ارـالن ♦

تشكل حبيث ,م بإشعال ثالث أماكن ق ,هي إشعال النار  أفضل وسيلة لإلشارة يف الظالم 
 خط واحد بني كل مكان والثاين أو جعلها على, )هذه إشارة طلب النجدة العاملية (لث مث
 .حلني احلاجة هلا مث استعملها ها ز مواد النار بأسرع وقت وابقجه,م ٢٥

.  فقط عال نار واحدةفبإالمكان اش,  اذا كنت لوحدك  نريان صعبةة ثالث وقد يكون متابع
 إذا كنت يف غابة اشعل النار  مثال,عني االعتبار مكانك  تأخذ ب أنعند اشتعال النار جيب

,  األشجار واألوراق من رؤيتها ي أو مكان مفتوح حبيث المتنع حافة هنر أو جمرى مائعلى
ن تزيل الثلج  فعليك مثال ا وإذا كنت يف منطقة ثلجية,وقد تضطر احيانا لعمل مكان الشعاهلا

ن تقوم بعمل منصة تشعل فوقها  الثلج الذائب أو انار م النءتنطفي رض حىت ال االمن على
 .النار 
 بعض أنواع ,جيلب االنتباه ) ١ –١٩(شكل) شعلة شجرية (  كاملة ا حرق شجرةيضا
 باغصان يابسة توضع بني  النارشعاهلا وهي خضراء والنوع اآلخر ميكن بدأشجار ميكن إاال
تتوقف النار املشتعلة يف الشجرة اضف ن ل اوقب. رق الباقي غصان السفلى وهي بالتايل حتاال

 دائما اختر شجرة منعزلة حىت التسبب حريق ,كثرعطاء دخان اغصان خضراء الإىل النار ا
 .يف الغابة وتؤذي نفسك 
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 ٣١٧

 
 
 :الدخان  ♦

ملية إشارة طلب النجدة العا).  ٢ – ١٩ (لدخان شكلأثناء النهار قم بعمل مولد ل       يف 
  مثال,لوان  الدخان خمالفة لطبيعة االرضحاول أن جتعل ا, ث اعمدة دخانية عبارة عن ثال

اء أو طحالب أو بعض املاء وراق خضر إذا اضفت إىل النار ا,دخان أسود مع اخللفية البيضاء 
 بالزيت للنار فإن الدخان ضفت مطاط أو قطع قماش مبللةاما إذا ا ,فإن الدخان يصبح أبيض 

وية يتعلق الدخان قريب من سطح االرض ولكن ميكن رؤيته جواء الصحرايف اال,بح أسود يص
األمطار اما , السماءصافية اإلشارات الدخانية تصلح يف األيام اهلادئة األجواء وال. على من اال

 .تقوم بتشتيت الدخان وبالتايل  تصعب رؤيته فوالرياح والثلج  
 
 :قنابل الدخان  ♦

 ليها من البلل وانتبه لئال تشكل حرائقلدخان إذا كانت عندك وحافظ عاستخدم قنابل ا
w .يف املنطقة 
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 ٣١٨

 :مسدسات اإلشارة الدخانية  ♦
دس  جهز املس,توجد مع الطيارين م و١٥٠هلا أصوات تشبه املسدس وتطلق إىل ارتفاع 

  إنقاذ اطلق املسدس امام الطائرة فإذا رأيت طائرة , لإلطالق ولكن التسحب االجزاء 

 
ن الذي حصل كان ظن االن الطيار قد يا لالحتماء كن جاهز ولكن ,وجهز طلقة اخرى 

 . باملثلعليه فيقوم بالردإطالق نار 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אطـرق اإلشـــــارة: الفصل الـتـاسـع عشـر  
 

 ٣١٩

 :الطلقات اإلرشادية  ♦
ا وأيض,مام الطائرة  اق ال تطل,تضيء عند إطالقها , للبنادق وغريها من انواع الذخرية 

 .نك تطلق النار عليه ورد باملثل  الطيار ااجهز لالحتماء إذا ظن
 
 :القنابل املضيئة  ♦

 ثوان ١٠ – ٦ تبقي مشتعلة ملدة ,ألواهنا متعددة .  م ٢١٥ – ٢٠٠تصل إىل ارتفاع 
استخدم اي , املتعارف عليه واللون األمحر هو لون اخلطر,م يف الثانية ١٤عة وترتل بسر

 .لون اذا مل يكن لديك اللون االمحر
  
 :بل املضيئة ذات املظلة القنا ♦

ذات اللون األمحر , م يف الثانية ٢،١م وترتل بسرعة ٢١٥ – ٢٠٠يصل ارتفاعها إىل 
  يف الليلميكن رؤيتها, ثانية ٢٥ترق يف مدة حتواللون األبيض ,  ثانية ٥٠ترق يف مدة حت

 . كم ٦٥ – ٤٨من مسافة 
 
  :املرايا واألدوات الالمعة ♦

فإن مل يكن لديك مرآة استخدم ,  هي املرآةيام املشمسة  أفضل أداة لإلشارة يف اال
قم بتوجيه األشعة إىل اجتاه بعيد عن وحدات .  معدنية جتدها  الكوب املعدين أو أي أداة

وإذا كان لديك مرآة  . تدرب على اإلشارة باملرآة اآلن وليس أثناء العمليات ,العدو 
mk-3 ٣ – ١٩شكل . (بة عليها باإلشارة اتبع التعليمات املكتو  اخلاصة.(  
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 ن الضوء ناتج عن نريان االعداء أفقد يظن الطيار ، الحترك املرآة بسرعة
 الطيار بوالتسلط االشعة إىل داخل كبينة القيادة الكثر من عدة ثوان حىت ال تصي

 .بالعمى 
 
 

 حتذير
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فادي هذه اإلشكالية اصعد إىل أعلى  لت,والسراب جيعل رؤية إشارة املرآة صعبة الضباب 
 . وإذا مل تستطع رؤية الطائرة وجه الضوء باجتاه صوت الطائرة,منطقة ممكنة 

بعض التقارير تفيد أن بعض الطيارين استطاعوا رؤية أشعة املرآة من مسافة تصل :  مالحظة 
 طرق   يبني٥ –١٩ و ٤ –١٩شكل . وذلك يف الظروف اجلوية اجليدة , كم ١٦٠اىل 

  .اإلشارة باملرآة 
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 الكشاف والكشاف الوميضي  ♦
 جيب ,يل ميكن إرسال إشارة طلب النجدة باستخدام الكشاف والكشاف الوميضي أثناء الل

يقة  مرة يف الدق٦٠نه يضيء مرة يف كل ثانية أي  أثناء استخدام الكشاف الوميضي الاحلرص
ف الوميضي له أغطية حتت احلمراء وبعض أنواع الكشا. نه رماية ا  املنقذون وبالتايل قد يظن

 .واغطية زرقاء,
 
  ١٧إطار يت إس  ♦

واإلضاءة علية جتعله , استخدام السطح الربتقايل النه من السهل رؤيته نباإلمكا يف اثناء النهار
ن الربتقايل أو البنفسجي لإلشارة حيث  استخدام أي شيء فيه اللونباإلمكا. أسهل للرؤية 
 .يسهل رؤيته 

 
 املالبس او قطع القماش ♦

 برص املالبس قم, خرى لإلشارة أس شجرة هي طريقة ارض أو على رإلقاء املالبس على اال
حاول ان يكون ,لوان اليت تشكل تباين مع االلوان اليت يف اخللفية بشكل واضح واختر اال
 .الشكل ملفت لالنتباه

 
 واد الطبيعية امل ♦

, لبيئة لتشكيل إشارات وظالل ميكن رؤيتها من السماءاباإلمكان استخدام املواد الطبيعية يف 
 . شجار والصخور والثلج  استخدام االشجار واالغصان وأوراق االميكن

 أل هبا متغصان والتربة لكيريده واستخدم االيف املناطق الثلجية قم جبمع الثلج بالشكل الذي ت
شجار بشكل منخفض قريب االعشاب  واالويف املناطق الشجرية ميكن قص .ق الفراغاتمناط
ويف املناطق , فر اخلنادق وقلب التربة للكتابة  أما املناطق القاحلة فيمكن ح,رض من اال

رضية حاول  يف أي طبيعة ا. الرملية ميكن استخدام االعشاب واالوراق لعمل االشارة
 ) أبيض–أسود . ( ان للوضوح لوالتباين يف اال استخدام
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 صبغة مياه البحر ♦
لصبغ مياه البحر , غ ايوجد يف الطائرات اليت تقوم بعمليات حبرية وقرب البحر مواد صب

استخدمها يف النهار ,   ساعات تقريبا اذا كان البحر هاديء ٣حيث تبقي يف املنطقة ملدة 
ميكن  أيضا . ؤية طائرات االنقاذويف املناطق اآلمنة وحافظ عليها مغلقة حلني مساع او ر

 .الكتابة هبا  على الثلج  
 
 اإلشارات الصوتية  ♦
م  وتستخد   An/prc_112  ات تشكل جزء من مجيع الطائرات منهجهزة االتصاالأ
ختتلف .رسال يؤدي الغرض وع من اجهزة اال وأي ن,رسال موجات صوتية أو حمادثة ال

شجار يف وكثافة االارتفاع الطائرة ورض ة االطبيعفعالية االرسال حبسب نوع اجلهاز و
 .عة اجلو و التداخالت وقوة البطارية وطبياملنطقة 

 
 :على كفاءة عند استخدام جهاز االتصال اعمل التايل أوللحصول على 

 
رسال  ان االحيث,ا جبال أو عقبات  هبدوج املناطق اليت ال يحاول اإلرسال من 

 يصطدم هبذه العقبات 
 .ريل  ارسال من رأس االد ال يوج ,جتاه الطائرةمعامدا ال ) األنتنا ( ياهلوائجعل إ 
تفعة مسطحة منطقة مر على ضعه. ل ع االستقبال بدون تدخإذا كان اجلهاز يستطي 

جسمك اوريل مالبسك  اي شيء يالمس االلال جتع.خرى وقم باالنشغال بأمور ا
 .ستقبال  االتصال واال فإن ذلك يقلل من قدرته علىجار شاالاو
رسال الم بإالتق.  االحتياج  طاقة البطارية واستخدمها فقط أثناءحافظ على 

جعل اتصالك لفترات قصرية ملنع عداء ا مناطق االويف. واالستقبال بشكل متواصل 
 . رسال اإلاالعداء من حتديد اجتاه 

 الن ,البسك أثناء عدم استخدام اجلهاز جواء الباردة ضع البطارية يف داخل ميف اال 
wيضا التعرض البطارية للحرارة الشديدة مثل حرارة الربد يستهلك طاقة البطارية وا
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 البطارية حافظ على, سبب االنفجار للبطارية احلرارة قد تالن ,الشمس يف الصحراء 
 .ن املاء قد خيرب الدوائر الداخلية للجهاز واجلهاز جافة ال

 
 الصافرات  ♦

 والصافرات الصناعية,  ونصف كم ١ قصري قد تصل إىل املدى الوسيلة جيدة لإلشارة على
 .تصل ملدى أكرب من الصافرة البشرية 

 
 إطالق النار  ♦

نك ولكن التطلق يف ارض العدو  ال, طلب النجدة إطالق ثالث طلقات متتالية يدل على
 .ب انتباههم ستجذ

 
 الرموز واإلشارات ♦

. كثر كيف تعطي معلومات ا كيفية إيصال اإلشارة جيب ان تعرف بعد أن تعرفت على
 .كلمات أو مجل  يوجد إشارات ورموز متعارف عليها تغين عن كتابة

 
♦ SOS    

 ثالث خطوطـ ثالث نقاط ,   SOS  إشارةلارسإلاعالم  و اضواء ميكن استخدام ا
ويف , عامليارف عليها اهذه اإلشارة متع...) ــ  ــ  ــ  ( ... .ثالث نقاط ـ 

 Save Our Selves  تعين طلب النجدةواليت,إشارات املورس 
طول يف  انبضة طويلة  ايواخلط ,ة قصرية حادة نبض عن ال هذه الرسالة النقطة عبارةرس ال

اليد اليسرى تدل على اخلطوط واليمين , عالم وعند استخدام اال,بإعادة اإلشارة  مق, الوقت 
 . النقاط تدل على
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 شارات الطوارئ من األرض إىل اجلو إ ♦
 م ١عرض الرمز (, رموز ذات معاين حمدده ٥هذه اإلشارة عبارة عن  . ٦ – ١٩كل ش

 . ٦: ١ هذه النسبة حافظ على, كرب  اتشكل رموزان وإذا استطعت .)م ٦  وطوله
 

 
 
   اإلشارات اجلسدية ♦

يصال الرسالة كات اجلسد واليد إل الطيار استخدم حرإذا كانت الطائرة قريبة حبيث يراك
 .) ٧– ١٩ ( شكل,
 
 االشارات بااللواح ♦

 اذا كان لديك شراع او غطاء لقارب النجاة فيمكن استخدام االشكال املوجودة يف
 .اليصال الرسالة )٨_١٩( 
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 الرد من الطائرة  

 نه يطرياها من,نه رآك مور تعين اأيقوم بعمل ه يف اللحظة اليت يراك فيها قائد الطائرة فإن
كن مستعدا إلرسال رسائل . ) ٩ – ١٩ (نوار شكلمنخفض وحيرك الطائرة ويؤشر باال

رسالتك واستخدم جهاز االتصال إن ه رآك وفهم انن خيربك الطيار ا بعد رى للطائرةخا
 .  كالسابقهاز اتصال استمر يف كتابة الرسائلمكنك فإن مل يكن لديك جا

 

 w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



אطـرق اإلشـــــارة: الفصل الـتـاسـع عشـر  
 

 ٣٢٩

 مكانك باإلمكان استخدام دل الطيار على.  إذا استطعت أن تتصل بالطائرة بواسطة اجلهاز 
 :التايل بشكل عام 

 ماي داي, ماي داي  -
 ن وجدتإشارة االتصال ا -
 االسم -
 املوقع -
 عدد املوجودين -
 مواقع اهلبوط املوجودة -
 االحتياج إىل املساعدة الطبية أي معلومات تريد إيصاهلا بشكل طارئ مثل  -

من من اخلطر اتبع التعليمات اليت تعلمتها يف نك مبامبن يريد إنقاذك اليعين اإن اتصالك 
 .نقاذك حبول اهللا  يتم االبقاء يف الظروف الصعبة وطرق التخفي حىت فعال

 
 
 
  
 

 .له احلمد والثناء . مت الفصل التاسع عشر واألخري بفضل اهللا وحده 
  هـ١٤٢٤م لعام  احملرشر من شهر اهللاافراغ من الترمجة بعد إفطار العمت ال

 أسأل اهللا العظيم أن يغفر الذنب والزلل، وأن جيزي خريا كل من ساهم يف إعداد هذا الكتاب
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