أدلت أثريت جديدة من السلغ تتؼلق بنظام الدفاع ػن األنباط اػتماداً
ػلى المياه
حمد القطامين
اٌ أْى يا ًٛٚض يٕلع انسهع عٍ غٛشِ يٍ انًٕالع األثشٚت األخشٖ ف ٙاألسدٌ ًْا
أيشاٌ يًٓاٌ حًثم األٔل ف ٙاكخشاف انهٕحت انبابهٛت انًهكٛت ْٕٔ اكخشاف اَفشد فّٛ
يٕلع انسهع ٔنى ٚسبك اٌ ٔجذ ف ٙاألسدٌ أ حخٗ ف ٙانششق األدَٗ انمذٚى يا ًٚاثهّ.
ٔحًثم انثاَ ٙف ٙاَفشاد يٕلع انسهع فَ ٙظاو دفاعٚ ٙعخًذ عهٗ انًٛاِ نى ٚعشف نّ شبّٛ
حمُ ٙأ اَشائ ٙف ٙيُؽمت انششق أ حخٗ ف ٙانعانى انمذٚى بؤسشِ .فانسذٔد انًائٛت
انًكخشفت ف ٙيٕلع انسهع حًخاص عهٗ غٛشْا يٍ انسذٔد انًعشٔفت ف ٙيٕالع َبؽٛت
أخشٖ يثم انبخشاءٔ ،انحًًٛتٔ ،او انجًال ،ف ٙاٌ اسخخذاو سذٔد انسهع انًائٛت نى
ٚمخصش فمػ عهٗ االسخفادة يٍ يٛآْا ف ٙاألحٕال انعادٚت ألغشاض انسماٚت ٔانش٘ بم
اسخخذو عذد يٍ انسذٔد ف ٙانسهع نخساْى ف ٙصٚادة انخحصُٛاث انذفاعٛت نًٕلع انسهع
األثش٘.
ٔحشٛش ؼبٛعت ححص ٍٛيٕلع انسهع انٗ كَّٕ يحصُاً ححصُٛاً ؼبٛعٛاً ٔفك انعٕايم
انخانٛت:
 - 1حشحفع انٓعبت انخٚ ٙشبط عهٓٛا انًٕلع األثش٘ عٍ انًُاؼك انًجأسة نٓا
بؤكثش يٍ  200و ف ٙجٓخٓا انجُٕبٛت ٔحٕان250 ٙو ف ٙجٓخٓا انشًانٛت
انغشبٛت.
 - 2انًٕلع يحاغ بؤٔدٚت ٔيماؼع صخشٚت عايٕد ّٚيٍ جًٛع انجٓاث جعهج يٍ
انصعٕبت بًكاٌ حخٗ انًسٛش ظًٍ ْزِ انًماؼع.
 - 3ال ٕٚجذ نًٕلع انسهع األثش٘ أ٘ يُفز أ يًش اال يًش ظٛك جذاً ٚمع فٙ
انجٓت انششلٛتٌٚٔ ،عشف بانسٛك صاعذاً انٗ أعهٗ باحجاِ انًٕلع األثش٘،
ٔٚخخههّ يجًٕعت يٍ انذسجاث انًُحٕحت ف ٙانصخش انشيه .ٙإظافت نٓزِ
انخحصُٛاث انؽبٛعٛت ٕٚجذ ححصُٛاث صُاعٛت شّٛذْا سكاٌ انًٕلع حخًثم فٙ
بٕابخ:ٍٛ
أ) انبٕابت األٔنٗ ٔحٕجذ عُذ بذاٚت يذخم انسٛك حٛث يعانًٓا األثشٚت ال
حضال ٔاظحت ف ٙانًٕلع ٔحخعح ظًٍ كخهخ ٍٛصخشٚخ ٍٛعُذ انًذخم
ف ٙانًكاٌ انز٘ كاٌ لذ خصص نٓزِ انغاٚت.
ب) انبٕابت انثاَٛت ٔحمع فَٓ ٙاٚت انسٛك حٛث يعانًٓا األثشٚت ٔاظحت عهٗ
جاَب ٙانًمؽع انصخش٘ انشيه ٙانز٘ عٌذ نٓزِ انغاٚت فًٍ خالل ْزِ
انبٕابت انثاَٛت انًٕجٕدة ف ٙأعهٗ انسٛك ٚخى انذخٕل يباششة انٗ انًٕلع
األثش٘.

أيا انخحصُٛاث انذفاعٛت انصُاعٛت انثاَٛت فخًثهج بإلايت سذ يائ ٙظخى عُذ يذخم
انمهعت أياو انبٕابت األٔنْٗٔ .زِ انخكخٛكاث انذفاعٛت يجخًعت حعذ رسٔة ف ٙانخعمٛذ
انذفاع ٙانز٘ نى ٚسبك نهباحث اٌ عشف يا ٚشابّٓ ف ٙأ٘ يٕلع آخش ف ٙانعانى انمذٚى.
ٔيًا ساْى ف ٙصٚادة حعمٛذ ْزا انُظاو انذفاع ٙاسخخذاو انًُشآث انًائٛت ف ٙحعضٚض
ححص ٍٛانًٕلعٔ .نمذ حًثم َظاو انسهع انذفاع ٙانًائ ٙف ٙانسذٔد انًائٛت.
نزاَ ،جذ بؤٌ كايم انخشحٛباث انخمُٛت ٔانبُائٛت ٔانخخؽٛؽٛت انخابعت نٓزِ انسذٔد لذ حى
حفعٛهٓا السخخذاو انًُشآث انًائٛت فَ ٙظاو دفاع ٙاعخًذ عهٗ انًٛاِ انخ ٙحى حجًٛعٓا فٙ
ْزِ انسذٔدْٔ ،زا ابخكاس ف ٙاألَظًت انذفاعٛت لذيّ انفكش انعشب ٙانُبؽٚٔ ٙذل عهٗ
بشاعت انعشب األَباغ ف ٙاسخخذايٓى نهُظاو انٓٛذسٔنٕج ٙف ٙاألَظًت انذفاعٛت
ٔاَفشادْى ف ّٛعٍ انعانى انكالسٛك ٙانمذٚى.
ٔٚذحط يا ف ٙانسهع يٍ يُشآث يائٛت دفاعٛت فشظٛت ٔ Butlerانخٚ ٙفخشض فٓٛا
بؤٌ انسذٔد انًائٛت انًبُٛت خالل فخشة انمشٌ انثاَ ٙيٛالد٘ حًثم ألذو دنٛم عهٗ اسخخذاو
انسذٔد ألغشاض عسكشٚت حٛث ٔصفٓا عهٗ آَا يُشآث كاَج شائعت ف ٙانعًاسة
انعسكشٚت خالل فخشة انخؤثٛش انشٔياَ ٙانمٕ٘ ف ٙسٕسٚا.

