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رياضة

ظهرت املراكب البحرية الصغرية او الكانو قبل االف السنني كوسيلة ابتكرها االنسان 
للتنقل والصيد، او لنقل الجيوش اىل ساحات املعارك، ومل يكن لها شكل محدد او 
منوذج متعارف عليه. يعود اصل كلمة كانو اىل كينو التي تعني املركب املصنوع 
من جذع الشجرة، او اىل كلمة كانويا التي كان يستخدمها السكان االصليون يف 

منطقة الكاريبي

القطبية  اركتيك  ملنطقة  االصليون  السكان  طّور 
تصنع  فكانت  الكانو،  قوارب  شكل  الشاملية 
بطريقة متنع دخول املياه املجلدة اليها، اذ كان 
كان  مشدودة.  حيوانات  بجلود  خشبها  يغلف 
املتحدة  الواليات  االسكيمو يف  يستعملها سكان 
للصيد يف االنهر. كام عرف القارب قدميا يف بالد 
اسم  الكنديون تحت  واستخدمه  الحمر،  الهنود 
ومجذافه  خفيف  قارب  وهو  الكندي  الكانوي 

قصري ميكن حمله.
اعىل،  من  مغلق  صغري  فهو  الكاياك  قارب  اما 
يف  اشتهر  فيها.  يجلس  مجذاف  لكل  فتحة  له 
بالد االسكيمو والدامنارك، وكان يستعمل للصيد 

مغامرة تستحق العناية بالسالمة واالمان.

الرئيس السابق التحاد الكانوي كاياك عيل عواضة.

نمر جبر

واالسكيمو  االينو  صيادو  واستخدمه  االنهر،  يف 
الشاملية  وامريكا  آسيا  رشق  شامل  مناطق  يف 
من  يصنع  كان  ضيق  طويل  وهو  وغرينالند. 
جلد عجل البحر واصبح يصنع حاليا من الكتان، 
ويدفع مبجذاف مثل مجذاف الكانوي. اما دفته 
جهتي  من  التجذيف  ويتم  املاء،  تحت  فثابتة 
كفان  له  مجذاف  بواسطة  بالتناوب  القارب 

جوفاوان عن جهتيه. 
اىل  اللعبة  هذه  يف  الرياضية  املنافسة  تعود 
منتصف القرن التاسع عرش، وتحديدا العام 1866 
تاريخ تأسيس النادي املليك الربيطاين للكانو، الذي 
كان اول جمعية اهتمت بتطوير هذه الرياضة. 

يف  كانو.  نيويورك  نادي  تأسس   1871 العام  يف 
العام 1924 تأسس اول اتحاد ارشف عىل اللعبة. 
يف العام 1938 بدأت اول بطولة للعامل يف الكانو. 
اللعبة  يدير  بات  الثانية  العاملية  الحرب  بعد 

االتحاد الدويل للكانوي. 
انتقلت هذه الرياضة اىل انكلرتا ثم انترشت يف 
بلدان اوروبا والعامل، وتحولت اىل رياضة شعبية. 
ثم دخلت ضمن برنامج االلعاب االوملبية لفئة 
ولفئة   ،1936 العام  يف  برلني  دورة  يف  الرجال 
تتحول  ان  قبل  العام 1948،  دورة  السيدات يف 
اىل لعبة اوملبية تدرج تلقائيا يف كل دورة ما ادى 
العامل بسبب قلة  بلدان  انتشارها برسعة يف  اىل 

التكاليف وخفة القارب.
تقام سباقات قوارب الكانو والكاياك عىل نوعني،  يف 
خط مستقيم، ويف خط متعرج، ويجري السباق يف 
مياه ساكنة محمية من الهواء قدر املستطاع. وقد 
تقام بعض املسابقات يف نهر متدفق. اما العمق 
ثالثة  فهو  املسابقات  تجري  حيث  للمياه  املثايل 
امتار ويجب ان ال يقل عن مرتين حدا ادىن. تبدأ 
رياضتا كانوي كاياك من الرافتينغ التي هي املدخل 

االلزامي الكتشاف هذا النوع من الرياضات.
محليا، رغم االقبال الكثيف الذي شهدته اللعبة 
سابقا نتيجة وجود االنهر املناسبة ملزاولتها، اال ان 
تطورها وازدهارها تراجعا بسبب غياب التنظيم 
ما ادى اىل فوىض اطاحت العرص الذهبي الذي 
عاشته اللعبة بني عامي 2001 و2010، كام قال 
الرئيس السابق لالتحاد عيل عواضة الذي يرأس 
جمعية تولوز- بريوت للكانوي كاياك، والذي ادخل 
رياضة الكانوي كاياك والرافتينغ اىل نهر العايص 
سنة 1993 وزاولهام عىل مجرى نهر الكلب برعاية 
فؤاد  الراحل  يرأسه  كان  الذي  التجذيف  اتحاد 
رستم، قبل ان يستضيف يف العام نفسه املنتخب 
االوملبي الفرنيس الذي حصد امليدالية الذهبية يف 

االلعاب االوملبية يف اتالنتا 1996. 
يف  العامل  بطولة  يف  شارك  الذي  عواضة  يأسف 
 ،1995 العام  يف  االنكليزية  نوتنغهام  مدينة 

التزام النوادي معايري السالمة هي من مسؤولية 
الدولة واالتحاد اللبناين للكانوي كاياك.

ابرزها  يعزو عواضة هذا االمر اىل اسباب عدة، 
وزارة  وتحديدا  اللبنانية  الدولة  تبني  "عدم 
برنامجها  ضمن  الرافتينغ  رياضة  السياحة 
يف  تقام  التي  معارضها  يف  وتسويقها  السياحي 
الرياضة تجذب  الداخل والخارج، رغم ان هذه 
املناطق  يف  االقتصادية  الحركة  وتنّمي  السياح، 
الريفية، وتحد من الهجرة من الريف اىل املدينة".

وحائزين  مؤهلني  اشخاص  وجود  عدم  ان  يعترب 
شهادات رسمية من االتحاد لـ"قيادة" قارب الرافت 
يدفع رشكات التأمني اىل االمتناع عن توقيع عقود 
تأمني للعبة التي يعتربونها خطرة ومكلفة، قائال 
ان "وجود كوادر مؤهلة تحمل شهادات رسمية 
من االتحاد ومن وزارة الشباب والرياضة، سيدفع 
رياضة  تسويق  اىل  الكربى  السياحية  الرشكات 
الرافت لدى زبائنها، فريتفع عدد مزاوليها اضعافا، 

وتندفع العجلة االقتصادية اىل االمام".
يشار اىل ان ارتفاع عدد مزاويل الرافتينغ والكاياك 
عدد  يف  عشوايئ  ارتفاع  قابله  العايص  نهر  عىل 
النوادي من ناد واحد يف العام 1998 اىل اكرث من 
االدىن  الحد  يف  متلك  الجاري،  العام  يف  ناديا   25
امريكية  صناعة  انواع  )هناك  للرافت  مركبا   50
االف  زهاء 7  منها  الواحد  ويبلغ سعر  واوروبية 
اورو، وهناك انواع اخرى من صنع الصني ويصل 
يجعل  ما  دوالر(،   1500 اىل  منها  الواحد  سعر 
اللعبة امرا ملحا ورضوريا تجنبا لحصول  تنظيم 
حوادث قد تطيح كل الجهود التي بذلت وتبذل 
من اجل تطويرها ونرشها. هذا التهاون يعود يف 
جزء كبري منه اىل غياب التنظيم واملضاربة وخفض 
االسعار الستقطاب الزبائن، ما يحول دون مراعاة 
معايري السالمة. اذ تصل االسعار يف بعض النوادي 
اىل 10 االف لرية عن الشخص للواحد، فيام تبلغ 
تركيا  ويف  دوالرا،   120 فرنسا  يف  الشخص  كلفة 
100 دوالر. بالطبع يكون ذلك عىل حساب االمان 
واملتعة الحقيقية. اذ ان الرحلة يفرتض ان تستغرق 
نحو 150 دقيقة لبلوغ نحو 8 كيلومرتات، علام ان 

كلفة اقل من 60 دقيقة 10 االف لرية.
ال شك يف ان اللعبة تحتاج اىل تنظيم قبل حصول 
اي حادثة ترض بسمعتها وتسبب االذى ملامرسيها، 

حيث ال يعود بعدها ينفع الندم.

بني املبتدئ واملحترف 3 ساعات
الرافتينغ عىل مجرى نهر العايص املمتد عىل طول نحو 572 كيلومرتا،  تختلف مدة رحلة 
والذي ينبع من بلدة اللبوة يف البقاع الرشقي، بني محرتف ومبتدئ. املبتدئون يشاركون يف 
رحالت مائية ترتاوح مدتها بني ساعتني وثالث ساعات، ومينع عليهم تجاوز مراحل محددة يف 
النهر النها قد تشكل خطرا عىل حياتهم. اما املحرتفون فترتاوح مدة رحلتهم بني ثالث وست 
ساعات، ويبلغون مراحل عدة يشعرون فيها باثارة اكرب، كونهم يتمتعون مبشاهد طبيعية 

اكرث. لكن حتى املحرتفني، ممنوع عليهم تجاوز نقاط معينة.
مثة خمسة شالالت يقطعها قارب املبتدئني يف مسافة تصل اىل سبعة كيلومرتات تقريبا. بينها 

شالالت تتدفق غزيرة واكرثها اثارة شالالت الدردارة.
انواع، بعضها يتسع الربعة ركاب، او ستة، او حتى مثانية، وهناك  الرافتينغ اربعة  قوارب 

قوارب تتسع لـ12 راكبا.

الكاياك والرافتينغ رياضتان حضاريتان
الفـوضى وعدم التنظيم يحـوالن دون ازدهارهـما

كانت  "بعدما  الرافتينغ  عىل  االقبال  يف  للرتاجع 
تستقطب زهاء 5 االف شخص سنويا من لبنانيني 

مقيمني ومغرتبني وسياح".
اللعبة، واقيمت  ازدهرت  العام 1996  يف مطلع 
عىل مجرى نهر الكلب بطولة الجامعات بالتنسيق 
حينه  يف  للجامعات  اللبناين  االتحاد  رئيس  مع 
القايض نرصي لحود الذي كان دوما من مؤيدي 
هذه الرياضة ومن محبذي تفعيلها يف الجامعات. 
عدم غزارة النهر وجفافه يف الصيف دفع محبي 
نهر  اىل  االنتقال  اىل  والرافتينغ  الكاياك  رياضة 
الرخام  ومعامل  الكسارات  لكن وجود  ابراهيم. 
التي كانت تلوث املجرى دفعتهم اىل االنتقال مرة 
اخرى اىل نهري الليطاين واالويل قبل اكتشاف ان 

نهر العايص صالح يف كل املواسم.
غزارة هذا النهر وصالحيته يف كل املواسم ملامرسة 
اتخاذ  اىل  عواضة  دفعت  والكاياك  الرافتينغ 

القرار بـ"تطوير الرياضة وتحضري كوادر من ابناء 
املنطقة ليكونوا مدربني ومرشدين للذين ميارسون 
اللعبة تأخذ حيزا عمليا يف  اللعبة". بدأت  هذه 
وتبادل  تعاون  اتفاق  اىل  مستندة   ،1998 العام 
ريايض بني مدينتي تولوز الفرنسية وبريوت من 
ومبساعدة  عواضة  يرأسها  التي  الجمعية  خالل 
من النائب الفرنيس جريار بابت، حيث استضافت 
املدينة الفرنسية العبني من لبنان، وتولت تدريبهم 

وتأهيلهم ليصبحوا كوادر ومدربني. 
اقرتن  التي  للعبة  اندفاعة  اعطى  التطور  هذا 
اسمها بنهر العايص. لكن غياب التنظيم ادى اىل 
املطاعم عىل ضفاف  ان  ادارتها، حتى  فوىض يف 
مطاطية،  مراكب  غالبيتها  يف  متلك  التي  النهر 
وعددا من السباحني الذي نصبوا انفسهم مدربني 
وكوادر، تحولوا  اىل نواد. لكن هذه النوادي تفتقر 
عىل  فالرقابة  العامة.  السالمة  رشوط  احرتام  اىل 


