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رياضة

عامل صامت يتحرك من دون ضجيج، يبتلع وال يشبع، يثور ويجرف، ال يرحم املستهرت وغري املبايل. عامل واسع وجذاب يحوي 
ارسارا كثرية ويخفي يف اعامقه كنوزا مثينة. هو عامل اعامق البحار امليلء باالثارة واالخطار، دفع االنسان اىل السعي اىل ابتكار 

وسيلة متكنه من الغوص لوقت طويل من دون تعريض حياته للخطر

امليالد  قبل  للغوص  موجود  اثر  اقدم  ظهر 
التي  االثرية  املنحوتات  خالل  من  بقرون 
تظهر جنودا اشوريني يعربون النهر باستخدام 
عوامات منفوخة مصنوعة من جلد املاعز. ويف 
الرومان واالغريق هناك كثري من  زمن قدماء 
الحاالت املسجلة لرجال يسبحون او يغوصون 
االنفاس  حبس  خالل  من  ولكن  املعارك،  يف 
يف  اال  مساعدة،  غوص  اجهزة  اي  دون  ومن 
كانوا يستخدمون  التي  النادرة  الحاالت  بعض 
فيها سيقان نباتات مجوفة للتنفس )سنوركل 

.)Snorkel -
قرابة العام 1300 قبل امليالد، استخدم الجنود 
نوافذ  لها  املاء،  تحت  غوص  نظارات  الفرس 
ظهر  لعظم  الخارجية  الطبقة  من  مصنوعة 
وذكر  جيدا.  صقلها  بعد  )الصدفة(  السلحفاة 
يف  دوفنيش  ليوناردو  االيطايل  والرسام  العامل 
اسطوانات  االوىل،  للمرة  الخامس عرش،  القرن 
كانت  انظمة  عن  وكتب  ايطاليا  يف  الهواء 
اال  املاء،  االصطناعي تحت  للتنفس  مستخدمة 
انه مل يذكرها بالتفصيل بسبب ما سامه الطبيعة 
السيئة للبرش والتي ميكن ان يستخدمها للقتل 
واغراق السفن. عىل الرغم من ذلك، فان بعض 
انظمة  من  مختلفة  انواعا  اظهرت  الرسوم 
انها  درجة  اىل  متقدما  بعضها  كان  الغوص 
اظهرت تصميام لجمع البول من الغطاس ايضا.

وامنا  ترفيهية  الغوص الغراض  بدايات  تكن  مل 
السباب  او  االوىل  الدرجة  يف  حربية  الهداف 
افالطون  الفيلسوفان  كان  حيث  تجارية، 
وهومريوس يف اليونان القدمية يذكران االسفنج 
جزيرة  وكانت  االستحامم،  يف  واستخدامه 
اجل  من  للغوص  رئيسيا  مركزا  كاليمنوس 
استخراج االسفنج. كان الغواصون يستخدمون 

نمر جبر

اوزان 15 كيلوغراما لترسيع النزول عىل اعامق 
تزيد عن 30 مرتا ملدة 5 دقائق )حبس نفس( 

لجمع االسفنج الغراض تجارية.
ازدهر الغوص تحت املاء يف العصور السابقة 
االطليس  املحيط  وتحديدا يف جزر  اليابان،  يف 
بوسائل  يغوصون  والنساء  الرجال  كان  حيث 
بدائية، لدقائق معدودة ولعمق ال يتجاوز 30 
مرتا، بحثا عن احجار كرمية. والن الحاجة كانت 
للعمل  النفط  رشكات  من  الكثري  لدى  ملحة 
تحت املاء يف انشاء محطات الضخ والتكرير، 
استمرت املحاوالت غري الناجحة البتكار وسائل 
لوقت  املاء  تحت  التنفس  من  االنسان  متكن 
الكابنت  نجح  حني   1925 العام  حتى  طويل، 
تحوي هواء  عبوة  الغوص حامال  لوبرييور يف 
الكولونيل  ابتكر   1943 العام  ويف  مضغوطا. 
كوستو جهاز الضغط للتهوئة تحت املاء الذي 
يحتوي عىل نظام لتوزيع الهواء وفق حاجات 
الغطاس وبضغط جيد االمر الذي مكنه الحقا 
من التحرك بسهولة عىل عمق 20 مرتا وتصوير 

العديد من االفالم الوثائقية.
البحر  وموسم  الصيف  فصل  اقرتاب  مع 
تحت  الغوص  رياضة  تزدهر  والسباحة، 
يحب  اللبناين  والن   .)Diving )الغطس  املاء، 
التحدي واملغامرة واالثارة، غالبا ما يندفع اىل 
واالنظمة  القوانني  اىل  التنبه  دون  من  رغباته 
يجب  والتي  املختصة  املراجع  من  املفروضة 
التزامها، او اىل االخطار التي ميكن ان تنجم عن 
مزاولتها عشوائيا او عن جهل او عن نقص يف 
املعلومات او كتحد ومنافسة، فتكرث يف املقابل 
الحوادث التي قد تؤدي يف بعض الحاالت اىل 

االصابة باعاقة دامئة او الوفاة.
 Free( الغوص تحت املاء نوعان، الغوص الحر

 .)Scuba( والغوص باجهزة متخصصة )Dive
من  الغطس  تقنية  عىل  الحر  الغوص  يرتكز 
اي  استعامل  الطبيعي من دون  النفس  خالل 
لتدريبات  مزاوله  ويخضع  الهواء.  لضخ  جهاز 
خاصة ترتكز عىل تقنية الغطس ومتتد اىل اربع 
كناية  معداته  غطسة(.  الف  )زهاء  سنوات 
  )Snorkel( ونفاسة  )Mask(عن قناع للوجه
اعتدة  اىل  اضافة   ،)Fins( مطاط  وزعانف 
  )Wet Suite( شخصية مثل بزة واقية من الربد

وحزام االوزان.
اما الغوص باجهزة متخصصة )Scuba( فنوعان: 
الغوص الريايض )Recreational Dive( وهو 
بهواء   )Scuba( الغويص  اجهزة  باستعامل 
والغوص  مرتا،   40 حدود  اىل  يصل  مضغوط 
باستعامل  وهو   )Technical Dive( التقني  
او  االوكسيجني  نسبة  كتعديل  خاص  مزيج 
بلوغ  من  الغواص  ليتمكن  الهواء  الهيليوم يف 
العمق املطلوب ضمن اطار االنظمة والقوانني 

املوضوعة من مدارس الغوص.    
 12 عمر  من  الغوص  دورات  متابعة  ميكن 
مدارس  يف  السباح  خاللها  يتدرج  سنة، 
الحياة  طبيعة  عىل  خاللها  يتعرف  متخصصة 
البحرية، فيزياء الغوص وفيزيولوجيته. يهدف 
التدريب اىل بناء الثقة بالنفس، وتعلم كيفية 
الغواص،  التي ميكن ان يواجهها  حل املشاكل 
محددة  الهداف  الغوص  امكان  اىل  وصوال 
املواقع  وتصوير  الغارقة  السفن  كاستكشاف 
علمية  دراسات  اجراء  او  والصيد،  االثرية 
انه ميكن  املاء. علام  الحياة تحت  عن طبيعة 
هي  كام  سنة،   70 عمر  حتى  الغوص  مزاولة 

حال الغطاسة الفرنسية ستيفاين جوبييل.
اال  مدرب  شهادة  عىل  الغواص  يحصل  ال 

مبستوى متوسط، قبل ان يخضع اىل دروس 
اىل   6 )من  الغطس  تقنيات  حول  علمية 
فحص  يليها  املشاكل،  لتفادي  ساعات(   8

متارين  ثم  البحرية،  البيئة  عن  خطي 

رياضة قديمة تعود إلى قرون قبل امليالد
أخطار الغوص تحت املاء توازي إثارته

االخطار التي يمكن 
ان يتعرض اليها الغواص نوعان: 

ـ طبية كامتالء االذنني باملياه، امتالء الرئتني باملياه، التعرض لجلطة دماغية AVC، التعرض لفالج 
نتيجة ضغط املياه القوي، سكرة العمق الناجمة عن تجاوز العمق املسموح به ما يسبب فقدان 

الوعي والهلوسة. 
ـ فيزيائية مثل التعرض اىل عضات حيوانات بحرية مثل حنكليس )حية بحر(، فقدان العالمات 
املوضوعة يف اماكن محددة، التعرض اىل اصطدام من الزوارق عند الخروج العشوايئ، نفاد الهواء 

من قارورة االوكسيجني، الوقوع يف براثن شباك الصيد.
تجدر االشارة اىل انه ممنوع الغوص تحت املاء من دون مرافق Buddy، والغوص يف مناطق 
والسكاكر  الطعام  تناول  يف  االفراط  الغواص،  شهادة  عىل  املدون  العمق  تجاوز  محظورة، 
واملرشوبات قبل الغوص، البقاء يف العمق بعد ان تصل كمية الهواء يف القارورة اىل 50 بارة. كام 
مينع عىل املصابني بامراض القلب والضغط والرئتني والسكري واالذن والربو واالعصاب والذين 

يعانون ارتفاعا يف مستوى الدهون يف الدم، مامرسة هواية الغوص تحت املاء.

متعة رياضة الغوص انها تحصل يف بيئة جاملية مميزة.

تدريبية  دورات  ست  اىل  يخضع  ان  بعد 
حصص،   8 مرحلة  كل  يف  تتضمن  متنوعة 
قسم منها نظري واآلخر تطبيقي. فينال يف 
 Open( الدورة االوىل شهادة املياه املفتوحة
Water( وتتضمن التعرف عىل طبيعة املياه 
الغوص  اىل  وصوال  معها  التعامل  وكيفية 
ينال  الثانية  الدورة  مرتا. يف   20 حتى عمق 
حتى  ويغوص   )Advance( متقدم  شهادة 
يغوص  الثالثة  املرحلة  ويف  مرتا،   28 عمق 
انقاذ  شهادة  وينال  مرتا   40 عمق  حتى 
فيتحرض  الرابعة  املرحلة  يف  اما   ،)Rescue(
 Dive( تعليمية  شهادة  عىل  للحصول 
مرتا.   50 عمق  حتى  ويغوص   ،)Master
عىل  للحصول  مخصصة  الخامسة  املرحلة 
شهادة مساعد مدرب ويصل الغوص خاللها 
اىل عمق 66 مرتا. املرحلة السادسة االخرية، 
للمراحل  شاملة  مراجعة  عن  عبارة  هي 
الخمس السابقة، يتوجب فيها عىل الغواص 
اجتياز االختبارات الخطية والعملية قبل ان 

ينال شهادة مدرب.

من  للتأكد  طبية  لفحوص  الغطاس  يخضع 
متتعه بصحة جيدة قبل االنخراط يف الحصص 
السباحة  امتحان  اجتياز  وعليه  التدريبية، 
والسباحة  العوم  عىل  قدرته  من  للتاكد 
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ميكن مزاولة الغوص حتى عمر 70 سنة. 

رياضة

      

استخدام  كيفية  لتعلم  الربكة  يف  اولية 
واستعاملها  بالغوص  الخاصة  املعدات 
بطريقة صحيحة حتى ال يتعرض اىل الخطر 
عمق  عىل  البحر  يف  العميل  التطبيق  عند 
و15  امتار   9 ثم  امتار،   6 اىل   5 يتعدى  ال 
مرتا، وصوال اىل 18 مرتا حدا اقىص للغطاس 

املبتدئ.
خانة  يف  الغوص  وضع  الغطاسون  رفض 
بالتعليامت،  فالتقيد  الخطرة.  الرياضات 
يف  املدرجة  والعمق  الوقت  قواعد  واتباع 
الرشكات  من  املوضوع  العاملي  الجدول 
رياضة  الغوص  من  يجعالن  العاملية، 
الخطورة  عالية  بنسبة  تفوق  بنسبة  آمنة 
يف  حتى  او  اخرى  رياضات  يف  املوجودة 

قيادة السيارة. 
مثل  الحوادث  من  الغوص  رياضة  تخلو  ال 
يف  املكوث  عن  الناجم  الضغط  انخفاض 
عىل  املحدد  الوقت  من  اكرث  معني  عمق 
الجدول العاملي )130 دقيقة حدا اقىص عىل 
عمق 12 مرتا(، او متزق يف الرئتني من جراء 
الصعود  رسعة  يف  املحددة  املعايري  مخالفة 

من العمق )9 امتار يف الدقيقة(.
تجري  انها  يف  الغطس  رياضة  متعة  وتبقى 

سفن   3 توجد  للعبدة  املقابلة  املنطقة  يف 
شحن عىل عمق 50 مرتا، ويف منطقة طرابلس 
بارجة فيكتوريا االنكليزية )طولها 150 مرتا( 
مع بارجة وطراد روسيني يعود تاريخ غرقهام 
ملنطقة  املقابل  العمق  يف   .1939 العام  اىل 
البرتون، سفن محملة ترابة كام يف انفه سفن 
قدمية يعود تاريخ غرقها اىل 40 عاما، اضافة 

اىل جبال ووديان ومغاور. 
يف جونيه 5 بواخر يعود تاريخ غرقها اىل 30 
عاما، وعىل عمق 60 مرتا قبالة بريوت بارجة 
وعىل  االنكليزية،   )Lesbiennes( ليسبيان 
غواصة  خلدة  شاطئ  قبالة  مرتا   40 عمق 
غرقت  التي  الفرنسية   )Sefleur( سيفلور 

عام 1939. 
حيث  صور  يف  فهو  االجمل  املوقع  اما 
القلعة القدمية واملرجان واالصفاد واالسفنج 
قبالة  يوجد  كام  الساخنة.  املياه  وفوارات 
شاطئ الناقورة حطام طائرة بريطانية يعود 
تاريخها اىل العام 1949. وعىل عمق 24 مرتا 
قبالة شاطئ طربجا معرض من تنظيم رئيس 
وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين سمري 
اسعاف  وسياريت  دبابتني  ويتضمن  يزبك، 

وسياريت اطفاء.

ضمن بيئة جاملية مميزة، وميكن مزاولتها من 
عمر 12 سنة من دون سقف محدد رشيطة 
عدم حصول مشاكل صحية تحول دون ذلك.

بها  املسموح  االماكن  تحديد  مهمة  تعود 
نوادي  اىل  املاء  تحت  الغوص  مامرسة 
طفافات  وضع  عرب  املتخصصة  التدريب 

 .)Flotteur( حديد
الشاطئ  طول  عىل  الغطس  اماكن  متتد 

اللبناين من الشامل اىل الجنوب. 

املعدات
 20 من  الحر  الغوص  معدات  مثن  يراوح 
باجهزة  الغوص  اما  امرييك،  دوالر   100 اىل 
Scuba، فرياوح سعر معداته من 800 دوالر 

اىل 30 الفا.
مع  بذلة  زعانف،  قفازات،  املعدات:  ابرز 
قبعة للغوص ملسافات عميقة، خنجر بحري، 
حزام االوزان، قارورة اوكسيجني مع ساعة 

ضغط وحاسوب خاص يوضع يف املعصم. 
 7 الشتائية  الغوص  بذلة  سامكة  تبلغ 
و3  ملليمرتين  بني  والصيفية  ملليمرتات، 

ملليمرتات.
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