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تتكرر الحوادث البحرية يف كل صيف، وغالبا ما تكون مميتة نتيجة اهامل ادارات 
السالمة  من رشوط  االدىن  الحد  وجود  عن  املسؤولة  السلطات  وتغايض  املسابح، 
العامة، خصوصا وان حاالت الوفاة غالبا ما تتخطى 100 حالة يف كل موسم. وهي ال 

تقترص عىل الغرق، بل تشمل حوادث القوارب والدراجات املائية والغطس وغريها

 ،1966 العام  السياحة يف  انشاء وزارة  مع 
انتقلت صالحية اعطاء الرتاخيص للمسابح 
من القامئقامية التي كان منوطا بها مراقبة 
عمال  بالصحة،  واملرضة  الخطرة  االماكن 
 ،1932 العام  يف  صادر  اشرتاعي  مبرسوم 
اليها  يعود  بات  التي  السياحة  وزارة  اىل 
البحرية  الحاممات  ومراقبة  ترخيص 
االستجامم  ومرافق  السباحة  واحواض 
تخضع  التي  الشعبية  املسابح  تشمل  )ال 
لرقابة وزارة االشغال العامة والنقل( وفق 
القانون الصادر يف 21 ايلول 1970 مبرسوم 
االسايس  املرجع  يعترب  الذي   15598 رقم 
لتنظيم القطاع بعدما اضيفت اليه مالحق 

رئيس وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين الكابنت سمري يزبك.

عنارص من وحدة االنقاذ البحري يف الدفاع املدين ينتشلون غريقا من نهر ابراهيم.

110 حاالت غرق معظمها لعمال أجانب ونازحني سوريني
مهمات مستحيلة لوحدة اإلنقاذ البحري في الدفاع املدني

نمر جبر

تنظيمية شملت العديد من االمور التي مل 
تكن واردة يف القانون.

تضم الضابطة السياحية يف الوزارة اكرث من 
78 مفتشا مدنيا، واكرث من 75 عنرصا من 

السياحية  الرشطة  يف  الداخيل  االمن  قوى 
السالمة  رشوط  تنفيذ  مراقبة  تتوىل  التي 
منقذ  ابرزها  رشطا   20 )تتضمن  العامة 
عدم  االولية،  لالسعافات  غرفة  بحري، 
الجميع،  بدخول  والسامح  العرقي  التمييز 
املرافق  يف  مجانا(  الرشب  مياه  وتوفري 
البحرية وتنفيذ محارض ضبط باملخالفني. 

عمل  يربز  الضابطة،  عمل  موازاة  يف 
املدين  الدفاع  يف  البحري  االنقاذ  وحدة 
 2011 ايلول  من  االول  يف  تأسست  التي 
عىل  مراكزها  وتنترش  جونيه،  مرفأ  يف 
مرورا  العبدة  من  الساحيل  الشاطئ  طول 
صور  اىل  وصوال  والجية  وجونيه  بالبرتون 
يف ارشاف قائدها الكابنت سمري يزبك الذي 
االنقاذ  وحدة  ان  العام"  لـ"االمن  كشف 
زهاء  تضم  التي  املدين  الدفاع  يف  البحري 
املدير  بتوجيهات من  تعمل  150 متطوعا 
خطار  رميون  العميد  املدين  للدفاع  العام 
"الذي لن يألو جهدا يف دعمها ومساعدتها 
للبقاء يف جهوزية تامة". وهي تخرج سنويا 
زهاء 250 منقذا بحريا بالتعاون مع وزارة 
الجامعيني  الطالب  غالبيتهم من  السياحة، 
الحصول عىل شهادة منقذ  ان مدة  "علام 
اقىص  حدا  اشهر  ثالثة  بني  ترتاوح  بحري 
و15 يوما حدا ادىن وفق مستوى املشارك. 
ال تقترص الشهادة عىل االنقاذ البحري، بل 
بحري  وانقاذ  االولية،  االسعافات  تشمل 
مجمع  يف  الوحدة  تحرضها  دورات  يف 
الكسليك ويف وحدة االنقاذ  بورتيميليو يف 
املدين يف جونيه مبعدل  الدفاع  البحري يف 
لالختبارات  متهيدا  االسبوع"،  يف  ايام  ستة 
وجونيه  )سبوتينغ(،  بريوت  يف  النهائية 
خلدة  ومنطقة  وبورتيميليو(،  ازور  )بيل 

)فيال مار(. 
تتعدى  ال  الشهادة  صالحية  "مدة  اضاف: 
سنتني حدا اقىص، وال تصبح رشعية اال بعد 

خضوع صاحبها الختبار يف وزارة السياحة 
الفاحصة  اللجنة  اىل  القرار  يعود  ان  عىل 
املؤلفة من مندوبني متخصصني من وزارة 
املدين،  للدفاع  العامة  املديرية  السياحة، 
وفوج  الصحة  وزارة  االحمر،  الصليب 
شهادة  املتخرج  يحمل  بريوت.  اطفاء 
الشاطئ  مراقبة  مهمته  ومنقذ  مراقب 

واالحواض". 
ودعا يزبك املسابح التي متلك بركة اوملبية 
)50 مرتا طوال و25 مرتا عرضا( اىل "وجوب 
رابع  ومنقذ  بحريني  منقذين  ثالثة  اعتامد 
للتبديل. اما املسابح التي متلك مرفأ بحريا 
تتجاوز مساحته الربكة االوملبية، فيجب ان 
اربعة منقذين بحريني ومنقذ  لديه  يكون 
الحوادث  اسباب  وعزا  للتبديل".  خامس 
االسعافات  توافر  عدم  "اىل  تحصل  التي 
تحصل  الوفاة  حاالت  معظم  الن  االولية 
وجود  واىل  املاء  من  الشخص  انقاذ  بعد 
من  شهادات  يحملون  بحريني  منقذين 
مؤهلة  وغري  بها  معرتف  غري  جهات 
الكفاية  ميلكون  ال  وبالتايل  الصدارها، 
او  تعرتضهم  التي  الحوادث  مع  للتعامل 

لوجود منقذين ال يحملون شهادات". 
املوسم  يف  غرق  حاالت   110 عن  وكشف 
بعضها  اللبناين  الشاطئ  طول  عىل  املايض 
 5 اىل   4( الخاصة  واملسابح  البحر  يف 
البحريات  يف  غالبيتها  اقىص(  حدا  حاالت 
بسبب  االرتوازية  واآلبار  واالنهر  والربك 
هذه  من   %80" الرقابة:  وعدم  االهامل 
االجانب  العامل  من  اصحابها  الحاالت 
مدن  من  القادمني  السوريني  والنازحني 
وبلدات غري ساحلية وال يحسنون التعامل 
التي  الدراسات  اظهرت  وقد  املياه".  مع 
اسباب  اعدتها جمعيات متخصصة ملعرفة 
ان  تخفيفها،  اىل  االيلة  والسبل  الحوادث 
سباحة  منقذي  اىل  تفتقر  املسابح  معظم 

فيام املتوافرون يفتقرون اىل الكفاية.
ال  نسبيا  الجيد  الوحدة  "وضع  ان  واكد 
التجهيزات  من  املزيد  اىل  حاجتها  ينفي 
زوارق  من  متلكها  التي  املعدات  رغم 

وزورق  واطفاء،  انقاذ  وزوارق  مطاط، 

املنقذ البحري
• عليه التقيد بدوام العمل الذي تحدده ادارة املنتجع، وبالزي الخاص للمنقذ البحري )رسوال 

احمر ويت شورت اصفر(. 
• التزود صافرة وقبعة ونظارات شمسية. 

• عدم تناول الكحول واستعامل الخليوي والسباحة وتعليم السباحة يف اثناء العمل. 
• النوم 8 ساعات قبل االلتحاق بالعمل. 

• اجراء متارين سباحة )زهاء 500 مرت( قبل بدء العمل. 
• التخاطب بلباقة واحرتام مع رواد املسبح والبحر.

شروط املنتجعات واملسابح
• مراقبة حوض السباحة من رجل انقاذ "Maitre-Nageur" حائز شهادة يف االنقاذ البحري موقعة 
 .)Masque, Tube, Palme( من املديرية العامة للدفاع املدين ووزارة السياحة ومزودا عدة غطس
• ان يكون املنتجع مزودا حقيبة اسعاف اولية وقارورة اوكسيجني وحاملة لنقل املصابني ودوالب 

نجاة وحبل. 
• تحديد مكان السباحة يف البحر بعالمات عامئة وظاهرة بوضوح ومراقبة املكان من رجل انقاذ ملنع 

تجاوزها او دخول الزوارق والدراجات املائية. 
• منع السباحة عند ارتفاع املوج وحصول تيارات مائية ورفع العلم االحمر يف اشارة اىل خطورة 

ارتياد البحر.

االرشادات االولية للسباح
•  عدم النزول اىل املياه بعد تناول الطعام مبارشة )بعد ساعة ونصف ساعة حدا ادىن(. 

• عدم رشب الكحول واملرشوبات الغازية قبل السباحة. 
• رشب املياه بطريقة متواصلة. 

• استعامل ادوية حامية من اشعة الشمس بطريقة دورية )كل ساعة(. 
• عدم السباحة خارج حدود الحواجز املائية )العوامات(. 

• عدم حبس النفس طويال تحت املاء. 
• عدم القفز من االماكن املرتفعة. 

• عدم القيام بالعاب بهلوانية تحت املاء. 
• التقيد برشوط املسبح وتعليامت املنقذ البحري.

وحدة االنقاذ البحري 
في الدفاع املدني تخّرج 

سنويا 250 منقذا 
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لتعويم  وعوامات  التلوث،  مكافحة 
التلوث  بقع  لحرص  واسفنج  الزوارق، 
تقترص  ال  مهامتها  وان  خصوصا  النفطي، 
تشمل  بل  فحسب،  االنقاذ  عمليات  عىل 
مجال  يف  لعديدها  الوقايئ  التدريب  ايضا 
الجوي  والتدخل  الربمايئ  واالنقاذ  البحث 
من طوافات خاصة، تسيري دوريات للسالمة 
العامة عىل طول الشاطئ، التدخل الفوري 
يف الحوادث البحرية من غرق او حوادث 
املائية  والدراجات  والزوارق،  للبواخر، 
االستغاثة  نداءات  تلبية  سيك(،  )جت 
يف  الخطر  حاالت  رصد  الناجني،  وانقاذ 
الري  ابار  ويف  االنهر  ضفاف  وعىل  البحر 
من  عنارصها  غالبية  واالرتوازية.  الزراعية 
واالنقاذ  بالغوص  املحرتفني  املتطوعني 
يف  الدورية  املشاركة  من خالل  واالسعاف 
دورات تأهيل وصقل تشمل التدريب عىل 
قيادة  االويل،  االسعاف  معدات  استخدام 
ورسيعة،  محرتفة  بطرق  االنقاذ  الزوارق، 
الخاصة،  الطوافات  من  واالنقاذ  البحث 
او  حطام  النتشال  الباراشوت  استعامل 
زوارق غارقة يف قعر البحر. هذا اضافة اىل 
تنظيم دورات تدريبية يف البحث واالنقاذ 
اللبناين،  الجيش  من  لعنارص  والغوص 
الفهود  ورسية  الدولة  امن  العام،  االمن 
من  وعنارص  الداخيل،  االمن  قوى  يف 
املتحدة  التابعة لالمم  السالم  قوات حفظ 
وتبادل  مشرتك  وتدريب  "اليونيفيل"، 
يف  الجوية  والقوات  الوحدة  بني  خربات 
القانون  تطبيق  يف  التشدد  ان  الجيش. 
الوزارة  وان  خصوصا  الحوادث،  من  يحد 
اصدرت مذكرات وتعاميم لكل املنتجعات 
البحرية لتذكريها بوجوب التقيد بالرشوط 
الجهات  العامة، وتولت  للسالمة  االساسية 
املختصة يف الوزارة ابالغ من يعنيهم االمر 
غرفة  اساسيني:  بامرين  التقيد  بوجود 
وفق  مبواصفات  تتمتع  االولية  لالسعافات 
يحمل  بحري  ومنقذ  املطلوبة،  الرشوط 
من  موقعة  رسميا  بها  املعرتف  الشهادة 

وحدة االنقاذ البحري ووزارة السياحة". 
عىل امل ان يتم تطبيق القانون من دون 

الزوارق البحرية السياحية
• يجب ان يكون سائق الزورق حائزا رخصة سوق صادرة من وزارة النقل الربي والبحري. 
اولية،  اسعافات  حقيبة  كيلوغرامات،   6 وزن  حريق  اطفائية  مزودا  الزورق  يكون  ان   •
الزورق، جهازا خليويا، جهازا السلكيا عىل  املوجودين عىل  االشخاص  لعدد  انقاذ  سرتات 
املوجة 16 بحري، بطارية شحن "Boosters"، سطال فارغا )الستخدامه يف تفريغ الزورق 
من املياه(، عدة امليكانيك، اشارة ضوئية )الستخدامها يف حال فقد يف البحر(، حبال لسحب 

الزورق يف حال تعطل، مواد غذائية.
• اجراء صيانة دورية للزورق والتأكد عند كل استعامل من الياطر. 

• تجنب القيادة عندما يكون ارتفاع املوج اكرث من 1,5 مرت. 
• عدم قيادة الزورق تحت تأثري الكحول.

الدراجات املائية )جت سكي(
• من الرضوري ان ال يقل عمر سائق الدراجة عن 17 سنة.

• ان يكون مزودا سرتة نجاة ومفتاح حامية مربوطا مبعصمه )يف حال سقط عن الدراجة 
يتوقف محركها عن الدوران(. 

• ان ميارس هوايته بعيدا من املساحات املخصصة للسباحة ملسافة ال تقل عن 100 مرت حدا ادىن. 
• ان تكون الدراجة مجهزة حبال وسكينا ونظارات للغطس وزعانف. 

• ان يلتزم القيادة االمنة وعدم القيام بحركات بهلوانية. 
• عدم القيادة تحت تأثري الكحول. 

• عدم القيادة عندما يكون ارتفاع املوج اكرث من 1,5 مرت.

فقدهم  اشخاص  مثة  تدخالت،  او  مراعاة 
او  خطرة  الصابات  تعرضوا  او  ذووهم 

اصيبوا باعاقة دامئة. 

ظل  يف  تتزايد  والحوادث  تطول  الالئحة 
اقفال  اىل  يوما  تؤد  مل  موسمية  معالجات 

مسبح او معاقبة مخالف او سجن مذنب! 

خالل عملية انقاذ احد االشخاص يف منطقة الهاوية البدوية يف عيون السيامن.


