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سُتوكل إليها المهمات على طول الشاطئ وداخل الموانئ
شعبة الزوارق: تحٍد بحري جديد لألمن العام

ابراهيم عىل عدم توفري اي جهد  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير  يحرص 
او وسيلة ميكن ان تعزز دور االمن العام وتؤمن حامية لبنان، خصوصا يف ظل 
الظروف الصعبة التي متر فيها البالد من النواحي املختلفة، ما يرتب مسؤوليات 

كبرية عىل كل الصعد واملستويات

ضباط  بكفاية  والثقة  االميان  من  انطالقا 
وعنارصها  العام  لالمن  العامة  املديرية 
الذين اثبتوا يف العديد من املناسبات قدرة 
قرار  كان  بنجاح،  املهامت  تنفيذ  يف  عالية 
اليها  ستوكل  التي  الزوارق  شعبة  انشاء 
املديرية  صالحيات  ضمن  بحرية  مهامت 

عىل طول الشاطئ اللبناين وداخل املوانئ.
الرصد  دائرة  الزوارق يف  انشاء شعبة  فكرة 
عن  عبارة  هبة هي  نتيجة  كانت  والتدخل 
لالمن  العامة  املديرية  اىل  قّدما  زورقني 
العام كام قال رئيسها النقيب كامل حسن، 
املديرية،  يف  نوعها  من  "االوىل  انها  معتربا 
مميزة  جسدية  ببنية  تتمتع  عنارص  وتضم 

وصحة جيدة وملمة بالبحر". 
عىل  تم  الشعبة  عنارص  اختيار  ان  وكشف 
االمنية  والدورات  البحر  يف  الخربة  اساس 
عسكريون،  تابعها  التي  والعسكرية 
الغطس  يف  سابقة  لدورات  والخضوع 
 .)Boat Master( زوارق  قيادة  ودورات 
اضافة اىل دورة تابعها عسكريون من دائرة 
من  عنارص  مع  باالشرتاك  والتدخل  الرصد 
اللبناين  للجيش  التابعة  البحرية  القوات 
منت  عىل  ايطايل  تدريب  فريق  ارشاف  يف 
تضمنت   MAGNAGH االيطالية  الباخرة 
اوضاع املالحة البحرية، االبحار، واالتصاالت 

يف البحر.
الشعبة  عنارص  يخضع  الغطس،  مجال  يف 
املايض،  العام  منذ  دورية  تدريبية  لدورات 
يف ارشاف مدرب الغطس واالنقاذ واملغاور 
اكتوبوستيم(  نادي  انرتانيك حداد )صاحب 
تهدف  التدريبات  ان  بدوره  اكد  الذي 
مجال  يف  التام  الجهوز  العنارص  بلوغ  اىل 
الغطس، االنقاذ البحري والكوارث البحرية. 
التجهيزات  يف  الحديثة  التقنية  عىل  وشدد 

واملعدات املستخدمة يف التدريبات. 
واعترب ان "الهدف هو الوصول اىل الغطس 
عىل  القدرة  مع  العمق  يف  مرتا   65 حتى 
حوزة  يف   تكون  التي  املعدات  يف  التحكم 

تحقيق

االنطالق يف مهمة تدريبية.حصة تدريبية تحت املاء.

عىل  دوريا  تجرى  التامرين  الغطاس. 
صور  مدينة  من  اللبناين  الشاطئ  امتداد 
مرورا بجونيه والبرتون وصوال اىل طرابلس، 
عىل  التامرين  الغطس،  اىل  اضافة  وتشمل 
الزوارق املطاطية تحت املاء، انقاذ اشخاص، 
قيادة الزورق واكتشاف املغاور البحرية". 

املهامت العملية للشعبة ستبدأ فور االنتهاء 
الزورقني الرسيعني  من اعامل اعادة تأهيل 
جراء  من  بهام  لحقت  التي  االرضار  بعد 

انفجار مرفأ بريوت املدمر يف 4 آب املايض. 
تشمل هذه املهامت:
• مكافحة التهريب.

بالبرش من  واالتجار  الرشعية  الهجرة غري   •
االرايض اللبنانية واليها عرب البحر.

واملؤثرات  املخدرات  تهريب  مكافحة   •
وضبطها. العقلية 

املرشوع  غري  البحري  الصيد  مكافحة   •
وضبطه.

- مواصفات القارب: 
قوة كل محرك 250 س. س من  بـ3 محركات  طول 12 مرتا، مجهز 
ماركة هوندا، جهاز "جي. يب. اس." للمالحة، واجهزة السليك خاصة 

للبحر للتواصل بني الزورقني.

- املعدات املستخدمة: 
ميكن  والتي  االوكسيجني  قارورة  لحمل  الخاصة   )BCD( جاكيت 
مادة  او من  ليرتاً،  االلومينيوم سعة 12  مادة  بدورها من  تكون  ان 
الهواء  لضبط خروج  ليرتاً، مزودة جهازا  و18  ليرتاً  الحديد سعة 15 
)Régulateur( وهو مزود بدوره جهازين للتنفس احدهام  للغطاس 
تحدد كمية  التي  "اس يب جي"  آلة  اىل  اضافة   ،)BUDDY( املرافق
ضغط الهواء يف القارورة مبعدل الضغط من 200 اىل 220 بار وعىل 
يقل  ال  القارورة  يف  هواء  ولديه ضغط  املاء  من  يخرج  ان  الغطاس 
عن 50 بار حدا ادىن، حاسوب الغوص مهمته تحديد العمق واملدة 

قفازات،  االمان،  توقف  ومدة  معني  عمق  عىل  للبقاء  بها  املسموح 
بحري،  خنجر  عميقة،  ملسافات  للغوص  قبعة  مع  بذلة   زعانف، 
حزام االوزان، بذلة الغوص وتبلغ سامكة البذلة الشتائية من 5 اىل 7 

ملليمرتات والصيفية من نصف ملليميرت اىل 3 ملليمرتات.

- االخطار التي ميكن ان يتعرض لها الغواص نوعان: 
الرئتني باملياه، التعرض لجلطة  • طبية كامتالء االذنني باملياه، امتالء 
دماغية AVC، التعرض لفالج نتيجة ضغط املياه القوي، سكرة العمق 
الوعي  فقدان  يسبب  ما  به  املسموح  العمق  تجاوز  عن  الناجمة 

والهلوسة. 
• فيزيائية: التعرض لعضات حيوانات بحرية مثل حنكليس )حية بحر(، 
فقدان العالمات املوضوعة يف اماكن محددة، التعرض الصطدام من 
الزوارق عند الخروج العشوايئ، نفاد الهواء من قارورة االوكسيجني، 

التعليق يف شباك الصيد.

املواصفات واملعدات واالخطار

املياه  يف  البحرية  القرصنة  مكافحة   •
اللبنانية. االقليمية 

• الحفاظ عىل االمن والنظام داخل املوانئ 
البحرية.  واملرافئ 

يف  واملساعدة  االستغاثة  نداءات  تلبية   •
عمليات البحث واالنقاذ يف حالة الكوارث. 
تدخل  التي  الزوارق  وتوقيف  مطاردة   •
غري  بطريقة  اللبنانية  االقليمية  املياه 

رشعية.
• التعاون والتنسيق مع كل االجهزة االمنية 
اللبنانية يف مراقبة املياه االقليمية اللبنانية.

للتأكد  للسفن  مداهمة  عمليات  تنفيذ   •
من طاقمها وحمولتها.

البحر  يف  وتكتية  تدريبية  عمليات  تنفيذ   •
ضمن املياه االقليمية.

منصات  امن  حفظ  عمليات  يف  املشاركة   •
االقليمية  املياه  ضمن  البحر  يف  النفط 

اللبنانية.
• تنفيذ مهامت غطس قتال وتنفيذ جميع 
العامة  املديرية  بها  تكلف  التي  املهامت 

لالمن العام بأمر من اللواء املدير العام.
جديدا  بحريا  تحديا  الزوارق  شعبة  متثل 
الدور  اهمية  عىل  وتأكيدا  العام،  لالمن 
العام  مديرها  بقيادة  املديرية  تلعبه  الذي 
اللبناين  الداخل  حامية  يف  ابراهيم  اللواء 

والحدود الربية والبحرية والذود عنهام. 


