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 الجيدو رياضة وفمسفة تاريخ  االول : حورالم

 تاريخ رياضة الجيدو :1المحاضرة رقم 

 :  تمهيد/ 1    

تروي االسطورة أن أحد الرىبان  اليبانيين الحظ وىو جالس في يوم بارد مثمج أن أغصان االشجار    

تنكسر بفعل ثقل الثموج المتراكمة عمييا، في حين أن االغصان الرقيقة والخفيفة تنحني فتجعل الثمج يتساقط 

أن االخف يمكن أن الى االرض وتعود ىي الى وضعيا االصمي بدون أي ضرر، فاستنتج من خالل ذلك 

يتغمب عمى ماىو أثقل منو، وانو يمكن أن نستخدم قوة الخصم من أجل التغمب عميو من ىذا المبدأ 

 .جيتسو  -الجيJU-JITSUاستطاع أن يستميم أولى تقنيات الرياضة القتالية القديمة  

 
 .جيتسو  -الجيJU-JITSUصورة من التراث اليباني تظهر بعض تقنيات           
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)JU-JITSU     جيتسو -)الجي/ الرياضة القتالية 2 

كان مضمون ىذه الرياضة يشتمل عمى فنون الضرب و الطعن و الرفس و الخنق و المسك و      

 .تيذبت ىذه الفنون وتطورت تطوراكبيرا الزمنمرور مع  ، وثني المفاصل و برميا

فقد أخذت ىذه الرياضة ، محيطيا االجتماعيوبسبب الصفة الخاصة لبالد اليابان و عزلتيا الثقافية و 

 تنمو بسرعة فائقة حتى بمغت عدد مدارس الجوجيتسو في أوج تطورىا المئات .

و كان أساتذة ىذه المدارس و الخبراء في ىذه الرياضة يمتقون بين فترة و أخرى لإلطالع عمى مزايا 

 .العالمىذه الرياضة و تمقينيا إلى أتباعيم العديدين في كافة أنحاء 

 

 جيتسو -الجي JU-JITSU  صورة تبين مقاتمي
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 / بداية ظهور الجيدو:3

( بتأسيس كمية  Jigoro KANO   كوروكانويقام البروفيسور )ج 8116في عام           

عندما كان في سن الثامنة عشرة من  جيتسوي الج ود و كان البروفيسور كانو قد تعمم يالكودوكان لمج

عمره و أجرى دراسة كاممة عن ىذه الرياضة بما فييا، من فن اإلمساك بالخصم و ثني المفصل التي 

 عمى يد معممو فيوكودا ( TEN JIN CHINYO RYN- نيو ريوكانت تدرس بمدرسة )تنجين شي

FUKUDA  أخرى متعددة لميجوم و وكذلك حركات رمي الخصم التي تدرس بمدرسة )كيتو(و طرق

 الدفاع التي كان يجري تدريسيا آنذاك في اليابان .

ثم بعد مراجعات و دراسات متعددة ليذه الرياضات التي اطمع عمييا استخمص أفضل ما وجده      

 .في ىذه المدارس.و استبعد كل ما فيو خطورة عمى التربية البدنية 

 

 Jigoro KANO   كوروكانويالبروفيسور ج

  ميالد الجيدو: /4

ع كل ىذه المدارس.ابتدأ يمن عممو الجميل بتجم Jigoro KANO   كوروكانويالبروفيسور جعندما انتيى    

وأسس جيتسو -ي دو( بدال من الجيفي فنون اليجوم و الدفاع تحت اسم )الجرياضة قتالية جديدة  بتعميم الناس



5 
 

جيتسو القديمة قد ولدت فنيا و روحيا عمى يد -يالج وبذلك نرى إن  ، KODOKAN الكودوكان مدرسة 

كأفضل طريقة ألجدى استخدام لمطاقة العقمية والجسدية عمى  الجيدو البروفيسور كانو و تعرف اآلن باسم

 السواء.

 

 Jigoro KANO   كوروكانويجصورة توضح الجيدو الحديث الذي أسسه 

 

 مفهوم كممة جيدو: /5

  :ىي اإلطالع عمى ما تعنيو ىذه الكممة الجيدو إن اقرب و أسيل طريقة لفيم   

جيتسو( التي جرى استخداميا منذ حوالي ثالثمائة -ي( إن ىذين الحرفين مشتقان من كممة )جي)ج *

عام و بينما نرى الفنون العسكرية في تمك الحقبة من الزمن تأخذ أسماء األسمحة و المعدات التي 

 يستعمل خالليا مثل المبارزة بالسيوف أو رمي السيام أو الفروسية. 

الرشاقة، الخفة، الميونة جيتسو )التي تعني حرفيا ممارسة -ينالحظ من جية أخرى إن كممة ج

و التي  الجيدو الفكرة األساسية في ييفالمسار أو الطريق ( يو بما أن المعنى في )ج، ،المطف

  .نمارسيا في ىذه األيام
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 *)دو( الرشاقة، الخفة، الميونة ،المطف.

  la voie de la souplesseباختصار : الجيدو ىو مسار الرشاقة

 

 مبدأ رياضة الجيدو: /6

باختصار ىو أن نستخدم عقمنا و جسمنا بأنسب ما يمكن لذلك نرى أن األستاذ الجيدو مبدأ  

فيمو بسيولة و ىذا المبدأ ينص عمى الناس )كانو( قد اعتمد عمى المبدأ التالي الذي يستطيع كل 

لناحية ثم انطمق متوسعا في شرحو إلى ا، ألجدى لمطاقة العقمية و الجسدية"ىي االستخدام ا الجيدو "أن

 وب.الشع لكل األخالقية و الخير و النفع

و نالحظ أن قاعدة االستخدام األجدى لمطاقة العقمية و الجسدية ىي ذات أىمية كبيرة ليست     

  االجتماعي.فقط بل في كافة أوجو النشاط  الجيدو في

الجيدو   نستخمص بانان الميم ليس الفن بل الميم معرفة الطريقة الصحيحة و بيذا يمكننا أن      

و في كمية كودوكان يوجز ىذا القول ، االستخدام األجدى لمجسم و العقل ىي طريقة التدريب عمى

 .بعبارة )االستخدام المجدي لمطاقة (
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 مبدأ الجيدو من خالل مثال واقعي: /7

 خصمو بالخداعيمكننا شرح قاعدة المطف والرشاقة بإيجاز كما يمي: ىو أن يسجل اإلنسان نصرا عمى  

 .دون أن يقاوم قوة الخصم، بل أن يتالءم معيا ثم يستغميا كي يحوليا في النياية لصالحو

و نورد المثال التالي عمى ذلك: عندما يدفعني رجل أقوى مني بكل قوتو فإنني سأنيزم حتما إذا تعرضت لو     

لجأت إلى الخداع باالنحراف عن اتجاه بكل سذاجة و لكن إذا قمت بالتراجع أكثر من مدى دفعتو القوية أو 

 و.ىذه الدفعة فانو بشكل طبيعي سيميل بجسمو إلى األمام بسبب ىذه الدفعة و يفقد بالتالي توازن

و إذا قمت باستغالل قوتو الدافعة باستعمالي إحدى الميارات الفنية عمى األرض في المحظة التي يفقد فييا     

 .يسقط من تمقاء نفسو عندما أقوم بإبعاد جسمي كمو بميارة توازنو و في كثير من األحيان قد

 إلى الخد ءو من المثال البسيط السابق يتبين لنا كيف يستطع الالعب أن ييزم خصمو بسيولة إذا لجا     

المطف ة يتعرض لمخصم من أن يتقيد بقاعد و أحيانا يكون من األفضل لالعب آن، الفني في الوقت المناسب

 الحالة التي يتعرض فييا الالعب إلى أن يمسك بو خصمو من الخمف مثالو منيا 

 

 

.  
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 الهدف من ممارسة الجيدو: /8

مع المالكمة أو المصارعة لوجدناىا مماثمو ليما من وجية النظر الرياضية الن  الجيدو إذا قارنا    

 .بينيم إال بناحية الشكلكل من ىذه الرياضات ينبعث بصورة طبيعية من الرغبة و ال يوجد خالف 

يمكن التمتع بيا إلى أقصى حد و  ومحفوفة باألخطار  أوخطيرة  رياضة ليست الجيدو   و لنعمم أن  

 .ممارستيا حتى من قبل النساء و المسنين و الفتيان و الفتيات عمى السواء

مى طول أيام السنة ىي أمكانية ممارستيا بكل بساطو في أي مكان و ع الجيدو   وان نقاط القوة في  

  .دون الحاجة الى عدد كبير من الالعبين

بل كأسموب لمتربية الجسدية أيضا باإلضافة إلى تعميميا  و يمكننا أن ننظر إلييا ال كرياضة فقط   

 .طرق الدفاع عن النفس 

 

 خصائص رياضة الجيدو:/ 9

 :التنمية الجسدية-أ

و إن أشكال الحركات كثيرة ال تحصى الن كل ، الخاص بيامعناىا و مغزاىا  الجيدو إن لكل حركة في    

جزء من الجسم يمكن استخدامو في كافة االتجاىات أي إلى األعمى و إلى األسفل و إلى الجيتين اليسرى و 

  .اليمنى وذلك ضمن عدد كبير من الحركات التي تدعو الحاجة إلييا

مو تشتد و تقوى كما تزداد بنفس الوقت قوة أجيزتو فان كافة عضالتو و عظا  الجيدو لذلك إذا مارس الشخص

  .يمكنيا أن تنمي وبسيولة جسما متناسقا و تجعمو قويا  فالجيدوالداخمية 

يناضالن باذلين أقصى جيد لمتفوق في فن ىذه الرياضة و ذلك يجعل   الجيدو باإلضافة إلى أن المتبارين في

  .بسرعة ضد الحيل التي قد يمجا إلييا الخصمالفرد دوما عمى استعداد لبذل أفضل إمكانياتو 

  .طارئكل  و بيذا الشكل فان ىذه الرياضة تنمي حرية الحركة في الجسم و اليقظة التامة تجاه
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 التنمية العقمية: -ب

بشكل معقول ومنتظم تحدث لديو تغيرات نفسية دون عممو،  الجيدو أوال:عندما يقوم أي فرد بالمواظبة عمى  

  .نبمو و تيذيبوحيث يزداد 

ىو الجرأة األدبية ، و نعني بذلك الروح العالية التي تدفعو إلى الجيدو   و أول ما يجنيو من ثمرات ممارسة

  .خوض غمار الصعوبات من تمقاء نفسو أي أن يصبح ذو نفسية ثابتة

يذب كل ذي قوة تحتاج إلى صراع جسدي ينيمك بو كامل الجسد و العقل معا ضمن ذلك يت الجيدو   ثانيا:إن

لذلك سوف تنمو ، و و مراقبتيا و مراقبة خصمو ايضاو ذلك كي يكون قادرا عمى دوما عمى كبح جماح نفس

بشكل تدريجي قوة القمب و شدة البأس و صالبة التصميم رباطة الجأش)السيطرة عمى  الجيدو   لدى ممارس

  .باالضافة الى التحمي بالحذر و يقظة الفكرالنفس( و سرعة الخاطر المتسم بصحة المحاكمة العقمية 

 :الدفاع عن النفسج .

لذلك تقدم ، غالبا ما تصادفنا في حياتنا اليومية عوائق مادية أو عقمية و أحيانا تتعرض إلى بعض المخاطر  

أنفسنا عند ية القيمة التي تمكننا من حماية نالتربية الجسمية والعقمية و تعممنا الحركات الفالجيدو  لنا تمارين

  .المزوم
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 الجيدو رياضة وفمسفة تاريخ:  االول المحور

 الجيدو لرياضة التربوية الفمسفة: 2 رقم المحاضرة

 :هيدم/ت1

 تربية فيي  كانو جيكورو    Jigoro Kano مؤسسيا يدي عمى قديما عرفت كما الجيدو رياضة إن        

 .الممارس الرياضي جوانب جميع بتنمية تيتم عقيمة، وتربية معرفية، وتربية ، خمقية تربية أنيا جانب إلى بدنية

 أو الظير عمى الخصم إسقاط إلى تيدف  sport de combat قتالية رياضة كذلك الجيدو ويعتبر       

 le faire   النزال من يخرج أو يستقيل جعمو أو زمنية، مدة ألطول  l’immobiliser األرض عمى تثبيتيو

abandonner  خنق، تقنيات طريق  عن étranglement  ، الخمع تقنيات طريق عن أو luxation . 

 :تربوية رياضة الجيدو/2

 استمدت فيي  القتالية، الرياضة ليذه التربوي البعد لنا يوضح الجيدو لرياضة التاريخي الرصيد إن          

    .جيتسو -الجيJU-JITSU  رأسيا وعمى  القديمة  التقميدية  القتالية الرياضات من وأسسيا مقوماتيا

 ، الرياضات تمك من ايجابي ماىو كل باستميام كانو جيكورو    Jigoro Kano مؤسسيا قام ثم         

 خطورة من الحد تقنيات بتطوير وقام عنيفة، تقنيات من إيجابي وغير خطير يعتبر ماقد كل بحذف قام حيث

 إلى إضافة  لمممارس، السميمة البدنية الحالة عمى الحفاظ أجل من ، HKEMI le brise – chute السقوط

 خمل احداث في ذلك اليتسبب بحيث ، اليجمة فعالية ضمان عند إال اليجوم في الدخول  عدم وىو تعديل أىم

 مراعاة مع الرياضي لدى الفوز روح تنمية إلى إضافة ، لممخاطر واجتناب  مراقبة أحسن مراعاة مع ، لممنافس

 . لمخصم والعقمي المعنوي بالحس االضرار عدم
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 :الجيدو فمسفة/3

 la modestie :التواضع - 

 .تكبر لمغير، ازدراء أو احتقار أو افتخار دون من نفسك عن الحديث ىو 

 C’EST DE PARLER DE SOI-MÊME SANS ORGUEIL 

 :التالية الصفات فيك تتوفر أن معناه متواضعا تكون وأن

 Simplicité :             البساطة

 Sincérité : الصدق

 Vérité :الحقيقة

  Réalité:         الواقعية

 Courage:الشجاعة

 

 :كذلك ىو التواضع

 .لخصمك أو  لزميمك بإسقاطك دائما التفتخر أن -

 .إنجاز كل بعد توقف بدون بنفسك التتباىى أن -

 .لمتعمم دائما مستعد وأنك األشياء من الكثير التعرف دائما أنك وتقبل دائما اإلعتراف -

 .هلل فالكمال بالنقص واإلعتراف السمبية نقاطنا بتحسين الرضا -

 .والنصيحة النقد تقبل -

 .لصالحك بنتيجة الخروج أجل من وافتعاليا باألكاذيب االحتجاج عدم -
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 :نفسك تحتقر أن اليعني التواضع

 شخصا أصبح حتى االفتخار ىذا يجرني أن اليجب لكن بإنجازي أفتخر أن حقي من أنجاز كل عند       

 تعمم وكل تعمم إنجاز كل ، الغير عمى  بالعموية الشعور مركبات لدي وتتركز الغرور يصيبني بحيث متكبرا

    Être fier mais pas orgueilleux .وتربية تعمما اليزدني إنجاز في خير فال ، تربية

 LA POLITESSE: األدب - 

 السموك قواعد يدرك الذي ىو المتؤدب والشخص Respecter l'autre األخرين احترام ىو االدب      -

 التي القواعد ىذه والضعيف، والقوي والكبير الصغير فيحترم حقو، حق ذي كل فيعطي الغير مع تجعمو التي

 .dojo النادي في ورياضي المدرسة، في وتمميذ البيت، في طفل وىو يتعمميا

 LES CINQ MOTS MAGIQUES DE L’EXISTENCE : 

-Bonjour 

 -Au revoir 

 -Pardon 

 -S’il vous plaît 

 -Merci 

 :متأدبا تكون أن مامعنى

 لموجود الخمسة المبادئ احترم -

 دونك من ورحم سنا من أكبر ىم من احترم -

 صواب عمى نفسك رأيت ولو حتى الحديث في صوتك الترفع -

 بمعامالتك األخرين التزعج -

 والفاحش البذيء بالكالم تتمفظ أن أو احدا التسب -

  اخرى بيئة في أو اخر بمد في كانت سواء تواجدت واينما ارتحمت اينما  واألعراف القوانين احترم -
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 :dojo الجيدو قاعة في األدب

 :ىي الجيدو قاعة في األدب

 التأخر وعدم الوقت في الحضور ـ

 المعمم مع خاصة السحربة الخمسة االلفاظ استمال ـ

 الصوت رفع عدم ـ

 الغير وازعاج الرواق في الجري عدم ـ

 .الخروج وعندtatami البساط دخول عند التحية ـ

 نيايتو وعند تمرين كل بداية كل عند الزميل تحية ـ

 يشرح عندما لممعمم واالنتباه الصمت ـ

 

:LA SINCÉRITÉ   إلخالصا-

خفاء تمويو دون نتحدث أن ىي االخالص           او تحفظ غير من الجيدو مبادىء نطبق وأن ، ألفكارنا وا 

 C’EST PARLER SANS DÉGUISER SA PENSÉE .انكسار

 :اإلخالص أسس

   Respect :اإلحترام ــ

  Courage :الشجاعة ــ

  Liberté :الحرية ــ

 Droiture : اإلستقامة ــ
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 :الصدق يعمم الجيدو

 في الحقيقة قول أعباء وتحمل االعتراف  السيل من دائما فميس الصدق، لتعمم  حقيقية مدرسة الجيدو       

 وأن بمرارة تعترف أن يعممك الجيدو,,,,,,,,,  ألنني منازلة خسرت أو,,,,,, ألنني سقطت تقول كأن الجيدو،

 ويدفع حين، كل في يرتابك الذي الشك عمى والتغمب نقائصك  معالجة من نفسك تمكن حتى الصدق تقول

 .اليومية حياتك في ماسيفيدك وىذا ، النتائج أحسن تحقيق نحو بذلك

 

 L’AMITIÉ: الصداقة -4

 C’EST LE PLUS PUR DES SENTIMENTS HUMAINS االنسانية االخالق قمة ىي الصداقة

 :الصداقة أسس

   Générosité :الكرم ـــ

   Respect :االحترام ـــــ

  Découverte :االكتشاف ــــــ

   Communication :االتصال ــــــ

   Partage :المشاركة ـــــ

 :كذلك تعني الصداقة

 لدييم محبوبا تكون أن عمى تعمل وأن ، الغير تحب أن في المتعة ــــ

 كذلك مسؤولية شعور الصداقة ــــ

 االفضل نحو دافعية الصداقة ــــ

 حاالتيم كل في بيم تشعر أن بل فحسب  افراحيم في الغير مشاركة ليست  الصداقة ــــ
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  لغيرك ماتحبو لنفسك تحب أن الصداقة ــــ

 :الصداقة يعممونا الجيدو

 االحساس  نتعمم زمالءنا مع االحتكاك خالل فمن غيرنا، نحب أن فييا نتعمم لمصداقة مدرسة الجيدو    

 فميس ، لمبداءنا أوفياء دائما فنبقا فزنا ميما أننا المنافسات وتعممنا االجتماعية، الروابط تمك فينا وتزداد بالغير

نما عدوا المنافس  لمتعاون فرصة وىي ، الصداقة ونتبادل لنتعارف وسيمة إال ماىي والمنافسة صديق، ىو وا 

 .الخبرات وتبادل

 LE CONTRÔLE DE SOI:النفس ضبط-5

 االنفعال لحظة الغضب كضم معرفة ىي النفس ضبط

C’EST SAVOIR SE TAIRE LORSQUE  MONTE LA COLÈRE 

 :النفس ضبط أسس

  Calme :اليدوء ـــ

  Dignité :الكرامة ـــ

  Sobriété(:واالتزان الرزانة) الرصانة ـــ

 Conscience des autres: باالخرين الوعي ـــ

 :معناه النفس ضبط

 األفعال ردود في التحكم ــ

  العاطفة قبل لإلرادة الميل ، العواطف من الرغم عمى  اإلرادة اتباع ــ

 اليدوء مصطمح مع مايتنافى كل معرفة ــ

 أرائيم وحترام لألخرين اإلستماع ــ
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 اليزيمة أو النصر حالة في واالتجاه الموقف نفس عمى البقاء ــ

 .واألحول الظروف تغير رغم الغير مغ لطيفا تبقى أن ــ

 :النفس ضبط يعممنا الجيدو

 المنافسة أو التدريب حالة ففي ، االولى الدرجة من قتالية رياضة فيي النفس، ضبط نتعمم الجيدو في        

 ، والحالة الوضعية في تغيير كل مع القرار واتخاذ ، جسمنا في والتحكم وتصرفاتنا تحركاتنا مراقبة نتعمم

 تتغير أن ويمكن ، والغضب االنفعال أو والتردد الخوف حالة في سواء النفسية حاالتو في يتحكم فالمصارع

 .والتفوق النصر حالة إلى اليزيمة حالة من النفس ضبط بفضل المواقف

 LE COURAGE:الشجاعة -6

 C’EST DE FAIRE CE QUI EST JUSTE الصواب وقصد  صالح ماىو كل عمل ىي الشجاعة

 :الشجاعة أسس

  Oser :جريء الجرأة، ـــ

 Être capable : القدرة ــ

 :معناه شجاعا  تكون أن

 صوابا ماتعتقده كل تطبق أن ــ

 عمييا الصمود وفي القرارات اتخاذ عمى قادرا تكون أن ــ

  المخاوف عمى التغمب عمى قادرا تكون أن ــ

 الصعوبات كثرة رغم والرضوخ االنكسار دون المثابرة ــ

 ال نقول متى معرفة ــ

  الغير النتبع ومتى نتبع متى معرفة ــ
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 الصواب االتجاه غير في كان إذا االخر نقد عمى القدرة ــ

 وتجربة سنا يفوقونك من مع ولو باحترام آرائو عن الدفاع معرفة ــ

 باألخطاء االعتراف ــ

 االخرين سخرية محل تكون أن من الخوف عدم ــ

 الخسارة من الخوف عدم ــ
 

 :الجيدو قاعة في الشجاعة

 ذلك في الترغب كنت ولو حتى بانتظام لمتدريب تحضر أن ــ

 القاعة في اخر شخص أي مع الجيدو ممارسة قبول ــ

 غيره وفي التديرب في دائما الحسن الوجو ابداء ــ

  تعبا كنت ولو التطبيق مع العمل ــ

 ومتعب صعبا العمل كان ولو باخالص العمل قبول ــ

  منك أقوى ىم من بمصارعة القيام عمى الجرأة ــ

 السقوط من التخاف أن ــ

 اليزيمة من التخاف أن ــ

 المنافسة دخول عمى الجرأة ــ
 

 :الجيدو في قانون

Une règle du judo: 

      On ne refuse jamais de faire un randori avec quelqu’un qui vous le demande. 

     Même si parfois, il faut un peu de courage. 
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 .الشجاعة من نوعا ذلك تطمب ولو حتى التدريب أثناء المصارعة في أحد من ما طمبا ابدا النرفض       

 RESPECT:االحترام -7

 .والثقة االمانة تكون ولن تولد لن ، احترام بدون

SANS RESPECT, AUCUNE CONFIANCE NE PEUT NAÎTRE 

  :االحترام أسس 

  Politesse :االدب ـــ

 Admiration : االعجاب ـــــــ

 Savoir regarder :النظر تقانا ـــــــ

 Comprendre :الفيم ــــــ

  Se mettre à la place de l’autre   :غيرك مكان في نفسك تضع أن ــــــ

  Reconnaître la valeur:القيم إدراك ــــــ

 :معناه االحترام

 مواقفنا في جميا ذلك جعل مع الغير قيمة إدراك ـــ

 معامالتنا وفي الغير مع سموكنا في أخالقنا تتجمى وأن ، متأدبين نكون أن ـــ

 غيرك إعجاب تنال تواضعك بقدر النو متواضعا تكون أن ـــ

 غيرك موضع في نفسك واجعل ، نفسك في إال التفكر ـــ

 :الجيدو في االحترام

 المعمم احترام تتعمم أن الصعب من ليس فيو، الضرورية األمور ومن  واالحترام االدب رياضة الجيدو       

 . االىم ىو أنو من الرغم عمى لخصمنا، احترامنا نبدي أن أحيانا الصعب من لكن والزمالء،
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 يدل ىذا سوي، غير سموك اي أو باحتقار إليو بالنظر أو تحيتو بعدم لخصمو احترامو عدم يبدي الذي       

 في وتعب عممو في جاد رياضي أنو معناه القوي الرياضي فالرياضي الجيدو، يفيم لم الفرد ىذا أن عمى

 ونأخذ عنده من لنتعمم الفرصة لنا ستوكن ونجاحو قوتو خالل ومن ، والنجاح القوة ىذه أدرك حتى التدريب

 تجدىم األبطال كبار إلى فقط فانظر ، نتعمم اليزيمة فمن ، واألدب االحترام لو نكن أن أولى فمن التجربة،

 .بينيم في وتقدير احترام أكثر

 :L’HONNEUR الشرف -8

  C’EST ÊTRE FIDÈLE À LA PAROLE DONN نفسك عمى قطعتو الذي لمعيد وفيا تكون أن

 الشرف: أسس

  Fierté:الفخر

   Valeur :القيم

   Qualité :الحسنة والميزات الجودة،

  Fiabilité :النجاعة

 Respect de la parole: والوعد العيد احترام

 dojo :الجيدو قاعة في الشرف

 مع ومتسامحا وديا منك، أضعف ىم من مع ومنتبيا وكريما منك، أقوى ىم من مع مثابر تكون أن -

 .الجميع

 .األحسن لفعل دائما ومييأ لمتمرين، دائما ومتقدما متطوعا تكون أن -

 .األفضل نحو والسعي  ، األقوى دائما تكون ألن السعي -

  .منافسة ، تربص تدريب،  الجديدة،  اإليجابية التجارب خوض  في دائما التردد عدم -
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 الجيدو وقواعد رياضة مبادىء: نيالثاحور الم

 الجيدو رياضة ممارسة إلى :مدخل1رقم المحاضرة

 :وتعريف رياضة الجيد/1

الجيدو ىي رياضة قتالية ىدفيا االساسي ىو إسقاط الخصم عمى الظير أو التحكم فيو  عمى االرض     

 ألطول مدة ممكنة، أو جعمو ينسحب من خالل عممية الخنق أو ثني اليد والمرفق.

 /العناصر االساسية في رياضة الجيدو:2

  DOJOدوجوأ/ قاعة التدريب: 

المكان أو المدرسة التي يتم فييا تعمم وممارسة الفنون القتالية عمى العموم ورياضة الجيدو عمى  ىي  

 الخصوص.

 

 صورة لقاعة جوارية لمارسة الجيدو وقاعة رسمية لممنافسات
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 :JUDOGI جيدوجي أو KIMONOكيمونوب/ لباس الجيدو: 

*يجب تعمم كيفية لبسو بطريقة جيدة وربط الحزام بطريقتو االصمية بجعل  منتصف الحزام عمى الصرة     

 وتدويره عمى الظير وعقده ثانية عند الصرة.

 *يكون المباس بالمونين االبيض واالزق ولون الحزام حسب درجة الممارس.   

 المصارعة. *يمكن لالناث بخالف الذكور لبس قميص أبيض داخل لباس   

 

 

 المباس الرسمي لمجيدو حسب االتحادية الدولية لمجيدو

 TATAMI تاتامي ج/البساط:

يتكون البساط من جزئين رئيسين مساحة االمن، ومساحة المصارعة التي تنقسم بدورىا الى قسمين منطقة    

امتار  10الى 8الخطر وتحدد بالبساط االحمر، ومنطقة المصارعة وتحددد بالبساط االخضر وتتراوح من 

 متر لمبساط االحمر. 1باحتساب 
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 مخطط لبساط رسمي

 

 نوعية وألوان البساط المستخدم في قاعة الجيدو

 / مراحل المصارعة في الجيدو:3

 قبل التطرق الى مراحل المصارعة يجب معرفة العنصرين الرئيسسين لممصارعة في رياضة الجيدو.   

 TORIتوري  المهاجم:أ/

 ىو العنصر المبادر باليجوم أو صاحب التقنية في اليجوم.
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 UKEإيكي ب/ المستهدف :

 ىو العنصر المستيدف بتقنية ما من طرف المياجم .

 
 

 ج/ مراحل النزال:

 تنقسم إلى ثالثة مراحل:

 بداية النزال:.

 دخول المصارعين االول عمى اليمين والثاني عمى الشمال. -

 تقديم التحية عند ولوج البساط . -
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 وانطالق حساب الوقت. ي اشارة االنطالق لبداية النزال،وى HAJIMEانتظار اشارة الحكم  -

 مراحل التوقف:.      

ويتوقف معيا العد الزمني ،  MATTEيعطي الحكم في عدة أحوال االمر بالتوقف االني باصدرا اشارة      

 .HAJIMEثم يعاود االنطالق مع النزال بعد اعطاء اشارة 

 نهاية النزال:.          

    يتوقف الوقت والنزال.   SOREMADEعند نفاذ الوقت يصدر الحكم اشارة  -

 . IPPONوقد يتوقف قبل ذلك في حال تسجيل  -

 في وضعية التثبيت عمى االرض.TOKETAيستعمل الحكم كذلك إشارة  -

في حالة صدور أخطاء من طرف المصارعين لمنح أحدىم أو  SONOMAMAتستعمل اشارة  -

 كمييما عقوبة.

 :الفئات حسب بالنزال الخاص التوقيت يوضح جدول*

 

 

 

 

 

 

 

 االكابر االشبال  االصاغر الكتاكيت االصناف

 د5 د4 د3 د2 وقت النزال

 ثا25 ثا25 ثا25 ثا20 التثبيت عمى االرض
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 د/ مختمف القيم المستعممة في الجيدو:

 IPPON :10نقاط 

 WAZ-ARI:7  2نقاط .وتحتسب WAZ-ARI ب قيمةIPPON 

 YUKO :5  نقاط 

  
 التحكيم االشارات المتداولة في             

 ه/ مختمف العقوبات المستعممة في الجيدو:

 ىي مجموعة العقوبات التي يتمقاىا المصارع فرديا أو لألثنين معا.

 SHIDO في حالة اصدار ىذه العقوبة من طرف الحكم فإنو يتم منح :KOKA   لمخصم ب

 نقاط3

  2في حالة وجود SHIDO تمنح لمخصمYOKO  وتحذفKOKA 
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  3في حالة SHIDO تمنحWAZA-ARI  وتحذفYOKO 

 HANSOKUMAKE تمنح مباشرة :IPPON 

 Shisei: اإلتجاهات والوضعيات-4

les attitudes , les postures 

    NAGE WAZA  االسقاط تقنيات في  والمستعممة  الموجودة والوضعيات االتجاىات مجموع بيا يقصد 

 REI/ LE SALUT: التحية. أ

 :نوعان وىي

 Za-rei / salut a genoux:   الركبتين على التحية -     Ritsu-rei / salut debout: بالوقوف التحية-

 

                          

 Position Naturelle /Shizen-Tai: الطبيعية الوضعية-ب

  position naturelle à droite  /migi-shizen-tai  :اليمين عمى الطبيعية الوضعية-

 position naturelle à gauche  /hidari-shizen-tai: اليسار عمى الطبيعية الوضعية-
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Position défensive / jigo-tai :الدفاع وضعية-ج     

   Position defensive a droite/mgi- jigo-tai   :اليمين عمى الدفاع وضعية-

 Position defensive a droite/hidari- jigo-tai: اليسار عمى الدفاع وضعية-

 

 

 

 :الوضعيات مختمف في القدمين لوضعية شرح

       

 Prise du judogi / kumi kata: الجيدوجي مسكة -ج

 المختمفة الوضعيات وفق وتتغير المستعممة، اليد قوة وحسب الرياضي طبع حسب المسكة تتم -

 .المصارعة أو التدريب أثناء والمتطمبات

 .لمزميل الثانوية يد تمسك الثانوية اليد مع المباس الرئيس اليد بمسك تتم االبتدائية الحالة في -



9 
 

 .والخبرة المتطمبات وفق المسكة تتغير -

 :لممسكة ابتدائيين نوعين نصنف أن يمكن -

 migi-kumi اليمنى بالوضعية المسكة -

 hidari-kumi  اليسرى بالوضعية المسكة -

                 

  Shin-Tai/Tai-Sabaki / Déplacement dans le travail: العمل اثناء التحرك-د

ىي بمثابة التحرك أثناء التمرين أو أثناء المصارعة، ويمكن اعتبارىا طريقة المشي أو  اتىذه الوضعي     

التحرك في الجيدو ، ويمكن من خالل تركيب ىاتين الوضعتين  من تطبيق مختمف التقنيات سواء لمدفاع او 

 وىما عمى التوالي:اليجوم.

 طريقتي: تطبيق طريق عن وىذا االتجاىات جميع في القدمين تحرك يمثل :shin-taiك التحر - 

 AYUMI-ASHIالمشي العادي:*

 TSUGI-ASHIالمشي بزحمقة الرجل بعد االخرى:*

 وعن اليمين والشمال بشكل دائري تحرك القدمين نحو االمام او نحو الخمف: tai-sabaki الدائري التحرك-
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 الجيدو رياضة وقواعد مبادىء: الثاني المحور

 / جيدو وازاالجيدواالتقنيات االساسية في  :2المحاضرة رقم 

 JUDO WAZA / LES PRINCIPES TECHNIQUES EN JUDO 

 :مقدمة/1

تختمف التقنيات في الجيدو حسب وضعية المصارعيين في حالة الوقوف  وفي حالة التثبيت عمى       

وكذلك حسب نوعية األعضاء الرئيسية المستعممة في التقنية ويمكن أن تتعدد التقنيات لدى المصارع  ،البساط

 تقنيات خالل التدريب أوالنزال . من حيث التخصص أو من حيث مدة النزال ، كما يمكن الربط بين عدة

 

 / تقنيات الجيدو:2

وىي مبينة عمى ، بدوره ينقسم الى أقسام فرعيةقسم تنقسم التقنيات في الجيدو إلى قسمين رئيسيين كل    

 الشكل التالي: 

 

 

 

 

 

 

 

تقنيات التثبيت على البساطالقسم الثاني:  
            NE WAZA  ou KATAME WAZA  

TECHNIQUES DE CONTROLE AU SOL 
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 :   NAGE WAZA ناجي  وازا/ TECHNIQUES DE PROJECTION    القسم األول/ تقنيات اإلسقاط

 

 مفهومها:

ىي عبارة عن مجموعة التقنيات التي تتم في حالة اليجوم أو باليجوم المضاد، معبرة عنيا  بتقنيات    

اإلسقاط في الجيدو، ويقصد بيا محاولة إسقاط الخصم عمى ظيره، وىي مقسمة بدورىا إلى قسمين فرعيين 

 كل قسم كذلك يضم دونو أقسام ثانوية نذكرىا عمى التوالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تقنيات في وضعية الوقوفأ/  
          TACHI WAZA 

TECHNIQUE DANA LA POSITION 
DEBOUT 

 

     تقنيات التضحيةب/

     SUTEMI WAZ 

        TECHNIQUE DE SACRIFICE 
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  TACHI WAZA: /تايشي وازاأ/ تقنيات في وضعية الوقوف

TECHNIQUE DANS LA POSITION DEBOUT   

 مفهومها:

 UKIعمى المستيدف  TORIطرف المياجم  الوقوف منعبارة عن التقنيات التي تتم في وضعية    

والغرض منيا إسقاط الخصم والبحث عن أحسن تقييم، وىي تنقسم بدورىا إلى ثالثة أقسام ثانوية مبينة عمى 

 الشكل:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    تقنيات في وضعية الوقوفأ/            

                   TACHI WAZA       

TECHNIQUE DANA LA POSITION 

 / تقنيات الذراع واليدين  أوال
              TE WAZA 

         TECHNIQUES  DE MAINS ,BRAS 

 

/ تقنيات الساق ،الرجلثالثا  

       ASHI WAZA 

       TECHNIQUES DE JAMBE ,PIEDS 
 

           / تقنيات الحوضثانيا
   

      KOCHI WAZA 

         TECHNIQUES DE HANCHES  
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 :TE WAZA/ TECHNIQUES  DE MAINS ,BRAS  أوال/ تقنيات الذراع واليدين

 مفهومها:

تظير تسمية ىذه التقنيات من حيث غالبية االطراف المستعممة فييا، أي العضو الرئيسي المشارك بصفة    

، وتكون والذراعينأرئيسية في تنفيذ  التقنية أو في التأثير عمى الخصم، وىذه االعضاء تتمثل في اليدين 

 وىي إحدا عشر تقنية نذكرىا بالتفصيل: االعضاء االخرى مشاركة بشكل ثانويي، 

 

:IPPON SEOI NAGE /إيبىن سيى ناغي / 1   

 
 

:MOROTE SEOI NAGE /مىروتي سيى ناغي/2  
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:ERI SEOI NAGE // إيري سيى ناغي3  

 

: SEOI OTOSHI/ / سيى اوتىشي4  

 

:TAÏ OTOSHI /أوتىشي / تاي 5  
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:KATA GURUMA //كاتا غىروما 6   

 

:UKI OTOSHI // اكي اوتىشي 7  

 

:SUMI OTOSHI // سىمي اوتىشي 8  
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:SUKUI NAGE/ سىكي ناغي / 9  

 

:MOROTE GARI/ مىروتي غاري / 11  

 

:TE GURUMA // تي غىروما 11  
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 Techniques de hanches/KOSHI WAZA  :ثانيا/ تقنيات الحوض
 

 مفهومها: 

تظير تسمية ىذه التقنيات من حيث الطرف المستعمل فييا وىو الحوض  حيث يستعمل بصفة كبيرة في    

إحدث حالة عدم التوازن لدى الخصم، أوجعل الحوض كمركز لدفع الخصم  أو رفعو من الثبات قصد 

 إسقاطو  عمى االرض. 

 وىي إحدا عشر تقنية نذكرىا بالتفصيل: 

 

:UKI GOSHI /غىشي -إيكي / 1  

 

 :O GOSHI // أوو غىشي 2  
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:KOSHI GURUMA // كىشي غىروما 3  

 

 

:TSURI KOMI GOSHI // تسىري كىمي غىشي 4  

 

:SODE TSURI KOMI GOSHI // صىدي تسىري كىمي غىشي 5  
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:HARAÏ GOSHI // هاري غىشي 6  

 

 

:TSURI GOSHI // تسىري غىشي7  

  

 

:HANE GOSHI // هاني غىشي 8   
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: UCHI MATA / / اوشي ماتا9  

 

 

:USHIRO GOSHI / اوشيرو غىشي / 11   

 

 

    :UTSURI GOSHI/ / اوتسىري غىشي11  
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 Techniques de pieds, jambes /ASHI WAZA: ثالثا/ تقنيات الساق والرجل

 مفهومها:

تظير تسمية ىذه التقنيات من حيث األطراف المستعممة فييا وىي الساق والرجل، حيث تستعمل الساق     

فقداه توازنو، وتستعمل الرجل لممسح أو التشبث برجل الخصم إلحدث  لرفع الخصم أو كسر حالة ثباتو وا 

 حالة عدم التوازن، قصد إسقاطو  عمى االرض. 

 خمسة عشرة تقنية نذكرىا بالتفصيل:  وىي

 

:DE ASHI BARAÏ   /دي أشي باري/ 1

 
 

:HIZA GURUMA // هيسا غىروما 2  
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:SASAE TSURI KOMI ASHI // ساساي تسىري كىمي أشي 3  

 

:O SOTO GARI // أوو سوتو غاري 4  

 

:O UCHI GARI // أوو أوتشي غاري5  
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:KO UCHI GARI / / كو أوتشي غاري6  

 

 :OKURI ASHI BARAÏ //اوكوري أشي باري 7  

 

:UCHI MATA / أوتشي ماتا/ 8  
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:KO SOTO GAKE /سوتو غاكي / كو9  

 

:ASHI GURUMA / /أشي غوروما11  

 

:O GURUMA/ / أوو غوروما 11  
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:O SOTO OTOSHI/ / أوو سوتو أوتوشي 12  

 

:HARAÏ TSURI KOMI ASHI/ / هاراي تسوري كومي أتشي13  

 

:O SOTO GURUMA/ / أوو سوتو غوروما 14  
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:KANI BASAMI/ / كاني باسامي15  
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 :TECHNIQUE DE SACRIFICE/ SUTEMI WAZA ة/ سيتومي وازب/ تقنيات التضحي

 

 مفهومها:

بالتضحية بتوازنو والسقوط بظيره أو عمى الجنب عمى االرض قصد تحقيق  toriفي ىذه التقنيات يقوم       

)الحظ  من أجل اسقاطو ، وتنقسم ىذه التقنيات الى قسمين ثانويين ukiالتقنية المناسبة ، واستغالل وزن  

 يضم العديد من التقنيات.بدوره كل قسم  الشكل(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ةتقنيات التضحيب/ 

        SUTEMI WAZA 

Techniques de sacrifice 
 

   قنيات التضحية على الظهرأوال/ ت          

MAE SUTEMI WAZA 

Techniques de sacrifice avec le dos 

                        sur le sol 
 

تقنيات التضحية على الجنب ثانيا/   

YOKO SUTEMI WAZA 

Techniques de sacrifice Travail souple 

                 avec le côté sur le sol 
 



28 
 

 MAE SUTEMI WAZA  ماي سيتومي وازا  //تقنيات التضحية عمى الظهرأوال

TECHNIQUES DE SACRIFICE AVEC LE  DOS SUR LE SOL  

 

 مفهومها:

النتائج التي قد تعتبر تقنيات التضحية عمى الظير من بين التقنيات االكثر خطورة سواء في التنفيذ أو     

تكون معاكسة بحيث في حالة سوء تنفيذ التقنية قد ينجر عنو عمل معاكس من الخصم كتقنية تثبيت عمى 

 البساط، وأىم التقنيات فييا سنسردىا عمى التوالي:

 

:TOMOE NAGE // طومو ناغي1  

 

:SUMI GAESHI // سومي غيشي2  
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:URA NAGE / اورا ناغي/ 3   

 

:HIKKOMI GAESHI /هيكومي غيشي / 4  

 

 

 

 

 

 



30 
 

 YOKO SUTEMI WAZAيوكو سيتومي وازا /   لجنبا عمى التضحية تقنيات/ثانيا

TECHNIQUES DE SACRIFICE AVEC LE COTE SUR LE SOL 

 

 مفهومها:

تعتبر تقنيات التضحية عمى الجنب  أقل خطورة من نظيرتيا السابقة سواء في التنفيذ أو من حيث تجنب      

المعاكس غير أنيا تتطمب نوعا خاصا من التقنية ودقة والسرعة في التنفيذ فيي عمى العموم تحتاج أكثر العمل 

 الى الميارة وىي عشر تقنيات سنسردىا عمى التوالي:

 

:UKI WAZA 1 إيكي وازا/  

 

:YOKO GAKE 2  يىكى غاكي/  
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:YOKO GURUMA 3 يوكو غوروما/  

 

:TANI OTOSHI4 تاني أوتوشي/  

 

:YOKO WAKARE 5 يوكو وكاري/  
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:SOTO MAKI  KOMI 6 سوتو ماكي كومي/  

 

:HANE MAKI KOMI 7 هاني ماكي كومي/  

 

:YOKO OTOSHI 8  يوكو أوتوشي/  
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:KANI BASAMI 9 كاني باسامي/  

 

 

:YOKO TOMOE NAGE 11 يوكو تومو ناغي/  
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 الجيدو رياضة وقواعد مبادىء: الثاني المحور

 3رقم المحاضرة

        KATAME WAZA البساط/ كتامي وازا عمى التثبيت تقنيات القسم الثاني:

 :مقدمة/1

 أو األرضية التقنيات إلى الفصل ىذا في سنتطرق الجيدو لرياضة اآلساسية التقنيات لدراسة مواصمة     

 التقنيات مجموع, Techniques au sol , باليابانية  NE-WAZAعبارة وتعني األرض، عمى التقنيات

 قصد الخصم قمب طريق عن أو التثبيت طريق عن اليجوم بمواصمة األمر تعمق سواء األرض عمى المطبقة

 .الخصم طرف من المطبقة التثبيت عممية من التخمص محاولة أو تثبيتو

 :األرضية التقنيات أقسام/2

 الحركة بنوع االخر القسم عن يتميز قسم كل عائالت، أو أقسام خمسة إلى األرضية التقنيات تنقسم     

 .الكاممة العالمة وتحقيق الخصم تثبيت عن تبحث كونيا في تشترك لكن منو، المقصودة
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 عائالت كما هو مبين في الشكل : أو أقسام خمسة إلى األرضية تنقسم التقنيات
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  OSAE-KOMI –WAZA  كومي وازا أوالتجميد: أوساي التثبيت تقنيات -أ 

Techniques D'immobilisation 

تعتبر تقنيات التجميد من أىم التقنيات األرضية التي يتدرب عمييا المصارعون إلتقانيا الجيد، وىي تعتمد     

 توجد OSAE-KOMIعمى تثبيت الخصم لممدة القانونية بعد بداية الحكم حساب وقت التجميد بإعطاء إشارة 

األصمية ثم  اتالتقنيبعض ، سنجد في التفصيل لبعضيا التنفيذ تعدد إلى إضافة تقنية 11 العائمة ىذه في

 :التي تتفرع منيا اتالتقني

                                                    :HON-GEZA-GATAME     هىنغيسا غاتامي -1 

          

:KUSURE-HON-GEZA-GATAME هونغيزا غاتامي  يكوسور  * 
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:GYAKU -GESA –GATAME غياكو غيزا غاتامي-2  

 

:KUSURE -GYAKU -GEZA –GATAME  * كوسوري غياكو غيزا غاتامي

          

:USHIRO-GEZA-GATAME اوشيرو غيزا غاتامي -3  
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:YOKO- SHIHO –GATAME   يوكو شيو غاتامي-4

               

:KUSURE -YOKO -SHIHO –GATAME كوسوري يوكو شيو غاتامي* 

  

:TATE -SHIHO –GATAME   تاتي شيو غاتامي-5
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:KUSURE-TATE-SHIHO-GATAME  * كوسوري تاتي شيو غاتامي

                  

:KATA-GATAME   كاتا غاتامي-6

 

:KAMI- SHIHO –GATAME كامي شيو غاتامي  -7  
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:KUSURE-KAMI-SHIHO-GATAMI كوسوري كامي شيو غاتامي* 

  

:MAKURA-GEZA-GATAME ماكورا غيزا غاتامي -8  
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:KUSURE-MAKURA-GEZA-GATAME  *  كوسوري ماكورا غيزا غاتامي

 

:KAMI-SANKAKU-GATAME كامي سانكاكو غاتامي -9  

 

:TATE-SANKAKU-GATAME تاتي سانكاكو غاتامي -11  
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:UKI-GATAME اوكي غاتامي -11  
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 :  SHIME-WAZA ق/ شيم وازاالخن تقنيات -ب

Ttechniques D'étranglement 
 

تعتبر تقنيات الخنق من أصعب التقنيات األرضية من حيث التنفيذ ومن حيث الصعوبة ، وىي تعتمد عمى     

ي أعمى  وأخنق الخصم بطرق مختمفة قصد جعمو يطمب االنسحاب بإشارة اليد أو الضرب عمى البساط 

 التوالي:، وىناك عشر تقنيات عمى موضع من جسم المنافس

:KATA-JUJI-JIME كاتا جوجي جيمي -1  

 

:NAMI-JUJI-JIME ي جيمي جنامي جو  -2  
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:GYAKU-JUJI-JIME   غياكو جوجي جيمي-3

 
 

:KATA-HA-JIME كاتا ها جيمي -4  

 

:HADAKA-JIME هداكا جيمي-5  
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:KATA-TE-JIME كاتا تي جيمي -6  

 

 

        

 

:OKURI-ERI-JIME اوكوري ايري جيمي -7  

 

:SODE-GURUMA-JIME سودي غوروما جيمي -8  
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:MOROTE-JIME موروتي جيمي-9  

 

:SANKAKU-JIME سانكاكو جيمي-11  
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 Kansetsu-waza: /كانسوتسو وازا الخمع تقنيات -ج

Techniques de luxation 

في التنفيذ مع تطبيق قوة عمى حركة تعتبر تقنيات الخمع من التقنيات التي تحتاج دقة وسرعة   مفهومها: 

بسرد  لمخصم معاكس لحركتو الطبيعية، مما سيجبره عمى االنسحاب وطمب االستسالم، وسنقوم مفصل العضد

 عشر تقنيات في ىذه العائمة:

 

:UDE – GARAMI رامي اأودي غ-1  

 

:ASHI-UDE – GARAMI أشي أودي غارامي -2  
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:UDE –HISHIGI-JUJI-GATAME أودي هيشيجي جيجي غاتامي -3   

 
 

UDE –HISHIGI-HIZA-GATAME أودي هيشيجي هيسا غاتامي -4   

 

UDE –HISHIGI-WAKI-GATAME أودي هيشيجي واكي غاتامي  -5   

 
 



49 
 

:UDE –HISHIGI-HARA-GATAME أودي هيشيجي هارا غاتامي  -6   

 
 

:UDE–HISHIGI-ACHI-GATAME اشي غاتامي  أودي هيشيجي -7   

 

 

UDE –HISHIGI -UDE-GATAME أودي هيشيجي أودي غاتامي -8    
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UDE –HISHIGI -TE-GATAME أودي هيشيجي تي غاتامي -9   

 

 

:UDE –HISHIGI -SANKAKU-GATAME أودي هيشيجي سانكاكى غاتامي -11   
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 SANKU-WAZA:    الخصم قمب تقنيات-د

Techniques de Retournement 

 

 مفهىمها:

عميو المصارعون عمى البساط في التقنيات االرضية حيث تتطمب  بتعتبر ىذه التقنيات من أىم ما يتدر      

ذكاء وانتباه كبيرين مع تصور عقمي لوضعية الخصم وما يصمح من تقنيات الستعماليا من أجل قمب الخصم 

وىي غير محددة كتقنيات سواء لتثبيتو أو تطبيق تقنيات الخنق أو الخمع عميو، كما تتطمب القوة والمرونة، 

فييا من التقنيات االرضية السابقة او باستعمال الرجل  لخاصة، لكن تأخذ شكميا من حيث ما يستعمبتسميات 

  لمتوضيح. أمثمةأو الركبة والمسك من الحزام لقمب الخصم وسأذكر 

 باستعمال الرجل كحاجز وبتطبيق قوة عمى الذراع لقمب الخصم عمى الجانب. المثال االول:

  

 الرجل كحاجز وتطبيق قوة من تحت الذراع والمسك من الحزام ثم القمب عمى الجانب.باستعمال  المثال الثاني:
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 القمب باستعمال تقنية الخمع ثم تطبيق الخنق بعد القمب لمتثبيت. المثال الثالث:

   

 

 

 :TOKETA-WAZA  التثبيت من الخروج تقنيات -ه

Techniques de sortie d'immobilisation 

 مفهومها:

لمخروج من مختمف وضعيات التثبيت عمى البساط )درسناىا سابقا(  األرضية التقنيات ىذه ستعملت     

ثم  ،الخصم لوضعية عقمي تصور مع كبيرين وانتباه ذكاء كذلك تتطمب حيث المطبقة من طرف  الخصم،

البحث عن تحرير العضو المناسب حسب نوعية التقنية واستعمالو كوسيمة لمخروج من التثبيت أوتعطيمو 

)يصبح التثبيت بدون مفعول واليحتسب وقتو وعالمتو( أو التمكن من تطبيق عمل مضاد لالنقالب عمى 
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 من فييا يستعمل ما حيث من شكميا تأخذ لكن خاصة، بتسميات كتقنيات محددة غير وىي ، الخصم وتثبيتو

 .لمتوضيح أمثمة وسأذكر التثبيت تقنيات

 KAMI- SHIHO –GATAME غاتامي شيو كامي -تقنية ب وضعية تثبيت الخروج من المثال األول:

 

 

  HON-GEZA-GATAMEىونغيزا غاتامي  -بتقنية   الخروج من وضعية تثبيت المثال الثاني:

  
 


