
 

 كاراتيه كيوكوشن بطوالت  حكامإلى   رسالة عدنان الَطرَشة
----------------------------------------------- 

 النزاهة والعدل في البطوالت
--------------------- 

ِحيم  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللِا الرَّ

والمرسللين نبينلا محملد الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء 

 وآله وصحبه أجمعين.

 كيوكوشن في العالم العربي كاراتيه بطوالت خواني حكام إ

 ،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 :القضاة: حكام الزوايا
--------------------- 

ا المسلوولين  ملن  ا فيها كمسلوول أجلد  ل  أكون مشاركفي كل دورة تحكيم   القلوانين واألملور عللى شلر  اآلخلرين حرصل 

التنبيه أحرص على شخصي ا في حين كنت ،  وهو أمر ضروري قبل كل بطولة  ت البطوالالتحكيم في التي تخص  الظاهرة  

الحكلام واألمور الظاهرة التي عللى  التحكيم  . فقوانين  عادةأثناء التحكيم  التي تحدث    والتحذير من األمور الباطنة والخفية

أثنللاء وطللرت تصللرح الحكللام  ،وكيفيللة احتسللاب النقللاط ،معرفتهللا هللي الضللربات الصللحيحة والخاطمللة فللي المباريللات 

كيفية إعطاء القرارات في نهاية المباراة التي يترتب عليها فوز أحد الالعبين وخسارة اآلخر وغير ذلك من والمباريات،  

ا.األمور التي على الحكام أن يكونوا ملمين بها ج  يد ا من أجل أن تكون قراراتهم صحيحة تمام 

؛ ألن النزاهلة والعلدل وأنفسلهم فهي متعلقة بعقول الحكلامالتنبيه إليها أما األمور الباطنة والخفية التي كنت أحرص على 

لحكلم ونفسله العاطفة والمجاملة على عقل ا  وأإذا تغلب االنحياز    التحكيمفي قرارات الحكام متعلقة بها، إذ ما نفع قوانين  

ا خاطم ا  ومجحف ا  وفيه انحياز إلى أحد الالعبين  ا  ل  فيعطي قرار  مصلير الالعلب وربملا ؟! فالالعلب اآلخلرفلي حل   وظالم 

حكلم الوسلط مملا بيلد  األعالم البيضاء والحمراء وكلذلك  التي يحملون فيها  الحكام )القضاة(    مستقبله في اللعبة هو بأيدي

 اثناان ،ثالثة القضاة»: وسلَّموصحبه صلَّى هللا عليه وآله قال رسول هللا    .باليد يعني أن األمر خطير وليس مجرد حركة  

 ،الناار فاي فهاو جهال علاى للناا  قضاى ورجال ،الجنة في فهو به فقضى الحق  علم  رجل  الجنة  في  وواحد  ،النار  في

  .(1)«النار في فهو الحكم في فجار الحق عرف ورجل

فمن بين األمور التي على الحكام معرفتها واإليمان بها أنه حين تبدأ مباراة بلين العبلين اثنلين، فلليس التنلافس هنلا بلين 

ا بين الحكام إذ على الحكم أن  ؛هذين الالعبين فقط وأن أحدهما سوح يفوز واآلخر يخسر، بل إن مباراة التنافس تبدأ أيض 

ا  يفوز   ، فاالنحياز ال يمكن ستره وإخفاوه بل يكلون وظلمه  بقراراته النزيهة والعادلة في المباراة ال أن يخسر بتحيزهأيض 

ا  ا لكل الحاضرينمفضوح    .في وقته وعلى مدى الزمن في المستقبل إذا تم تصويره بالفيديو وظاهر 

فشل وإهدار سلمعة ؛ ألنه نفسه عنه ويتبرأ من كل ما يودي إليه أو يوقعه فيهواالنحياز عار يجب على كل حكم أن ينزه  

الحكم إذا فاز الالعب وخسر هو سمعته وبدال  ستفيده يالذي  فماوعندمٍذ .. همدرب وأللحكم بالمجان من أجل مجاملة العب  

رح  حكلم ملا من أن يوصح بالحكم النزيه والعادل يوصح بالمنحاز والظالم والسيئ وغير ذلك من األوصاح؟! وإذا علر

إذا  اختياره كحكم في بطوللة قادملةعدم يترتب عليها وقد بهذه األوصاح فمن الصعب إزالتها من أذهان الناس فيما بعد، 

هو كملن يبيلع آخرتله ملن فإن الحكم بتحيزه  ومن ناحية شرعية    .لمنظمون لها حريصون على النزاهة والعدل فيهاكان ا

 . مع أن الواجب أن يلتمس رضا هللا ولو سخط عليه الناس أجل دنيا غيره، أو كمن يلتمس رضا الناس بسخط هللا،
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ا وظلواهر قلد تضلغط عللى هنلاك  فإن  والمحاباة  ز  أما بالنسبة للحكم الحريص على النزاهة والعدل وتجنب االنحيا أملور 

وهو يظلن أنله كلان علادال ، وبعضها ظالمة  منه وتكون قراراته منحازة  عن غير قصد  عقله ونفسه فينحاز دون شعور و

 ومن هذه األمور: 

المبلاراة يقلع فلي نفلس بعل  بمجرد دخول مثل هذا الالعب إلى الحلبة وقبل بلدء إذ    عقدة البطل والالعب المعروح،  -

 هلذالصلالح  هالحكام أن هذا الالعب هو الفامز وتسيطر هذه الفكلرة عللى عقلل الحكلم فتكلون قراراتله وحركلات أعالمل

وأن الضلربات بل ربما يكون تركيز نظر الحكم على حركات هذا الالعب على أساس أنه هو الالعب األفضلل الالعب،  

تركيز أقل على الالعب اآلخر فال يرى جميع حركاته التلي ربملا تكلون أفضلل كون الالفنية أو القاضية ستصدر منه، وي

يأتي زمان فيفوز ربما شرط ا أن يفوز كل بطل والعب معروح بكل مباراة بل وفعالة أكثر من الالعب المعروح. فليس 

عدم التأثر بشخصية الالعب إذا كان . ولهذا يجب على الحكم  ولة ألول مرةطعليه العب مغمور ومجهول ويشارك في ب

ا ببطال  أو   ر مجهوال  أو جديد ا مع دخوله إلى الحلبة إذا كان الالعب اآلخأو حتى تمني فوزه تاريخه الساب  واعتباره فامز 

 ل مرة.في البداية مجهولين ويشاركون في بطولة ألوفي البطوالت، فجميع الذين صاروا أبطاال  كانوا 

وهلو أملر طبيعلي بالنسلبة للجمهلور حتلى وإن كلان  ؛تصفيقه أو صراخه لصلالح العلب ملاوالتأثر بتشجيع الجمهور    -

إال أن هذا التشجيع الكبير من الجمهور يضغط على عقل بع  الحكام فينحاز ،  الالعب فاشال  في قتاله ومصيره الخسارة

جنلب إغضلابه وملن ثلم تعرضله للشلتم والسلباب ملن قبلل هلذا وليت  لالعب عن غير قصد ليكسب جمهور هلذا الالعلب 

 أي العب كان.وكثرة جمهور وهذا أمر ليس في صالح الحكم ويجب عليه عدم االستسالم لحجم التشجيع  ؛الجمهور

أن يكون أحد الالعبين طالب عند أحد الحكام فمن طبيعة البشر العاطفية أن تتجه عواطح مدربله نحلو العبله وتكلون   -

ته وف  هذه العواطح، وهنا أنصح الحكم النزيه والعادل إذا أراد أال يقع تحت تأثير هذه العاطفة أن يطلب انسلحابه قرارا

 من التحكيم ولو موقت ا حتى تنتهي مباراة العبه سواء أكان حكم زاوية أو حكم وسط.

علن وجهه يلد منافسله لمسلة خفيفلة  خضوع الحكم لخداع الالعب وإعطاء القرار بناء  ذلك، فبع  الالعبين إذا لمست   -

وبعل  الالعبلين  هذا الخطأ على منافسه.يبالغ ويمثل دور المصاب إصابة خاطمة لكي يقوم الحكام باحتساب غير قصد  

يسارع إلى وضلع على البطن أو الفخذ  أينما أصيب بضربة صحيحة بلكمة إلى البطن أو بضربة رجل في مكان صحيح  

 يديه على خصيتيه والنزول إلى األر  وإظهار األلم وكل ذلك من أجل خداع الحكام إلعطاء خطأ على الالعلب اآلخلر

فالالعلب الملاهر ال ألنله فلاز بمهارتله  ،ملن نصليبه  ذلك فيكلون الفلوزوهو ما سوح يوثر على النتيجة في حال تكرار  

بسلبب خلداع   وإنما ألن الالعب اآلخر قد خسر بسبب األخطاء التلي احتسلبت ضلدهوالواث  من نفسه ال يكون مخادع ا،  

 .الالعب المخادع

علادل، إال أن بعل  الحكلام رفع الحكم العلم الخطأ والرجوع عن ذلك ورفع العلم الصحيح هو التصلرح الصلحيح وال  -

ا لحل   استمرار  يقال عنه إنه أخطأ يصر على    ولكيال ا وهدر  أحلد رفع العلم الخطأ حتى بعد إدراكه أنه خطأ مما يعد ظلم 

ن يقال عنه إنه أخطأ وصحح خطأه لهو أفضل وأيسر ملن أن يقلال عنله إنله ظلالم ، فأوارتكاب لذنب وإثم كبيرالالعبين  

  راراته.وفاشل في تحكيمه وق

فإذا كان الحكم ممن تضغط عليه مثل هذه األمور وال يستطيع مقاومتها فاألولى أن يعتذر علن التحكليم ملن األسلاس، أو 

 ينسحب من بعضها. 

 :حكم الوسط
------------ 

إمكانله بالحلبلة، وقرارات القضاة الذين هم تحت إدارته في  وإلغاء  إن لحكم الوسط العادل دور كبير في ضبط وتصحيح  

ا فلي قراراتله بواسلطة األعلالم التلي طلب   استبدال أي قاِ  يالحظ عليه االنحياز المقصود، أو الحكم الذي يخطلأ كثيلر 

إعالن النتيجة إذا تأخير  كما أن من صالحياته    ، أو الحكم الذي يتأخر بحركة علمه لكي يقلد حركة علم حكم آخر.يحملها

صالح الفامز فعال  في المباراة وبإمكانه هنا أن يستدعي الحكام ويتفاهم معهم أو يذهب بهم إلى رأى أنها ظالمة وليست في 

بحكم  -عليه مسوولية كبيرة كما أن الحكم العام أو اللجنة العليا للبطولة من أجل االتفات على النتيجة الصحيحة والعادلة.  



 

ا إذا كانت الضربة صحيحيكتشح أن في  -أثناء المباراة  قربه من الالعبين   تمثيلل ة أو في مكان خطأ، وأن يكتشح أيضل 

ال وخاصة إذا كانا اثنين فقط ملن أصلل األربعلة قرارات القضاة  فيبطل الحكم  في مكان خطأ  باإلصابة    تهخديعالالعب و

 ، متيقن ا من تمثيله وخداعهالحكم  نفسه إذا كان  المخادع  ضد منافسه بل يمكنه أن يحتسب الخطأ على الالعب خطأ   يحتسب  

ا  وأن   أما إذا كان إعالن الخطأ من قبل ثالثة قضاة أو أربعة   بالطرد إذا حاول التمثيل والخداع مرة أخرى.يوجه له إنذار 

ا بقرارهم   بحسب قانون التحكيم واألمر خارج عن إرادته.فهنا يكون ملزم 

وعليه أال يجامل مدرب ا أو مسلووال  الصحيحة،  مم في قراراته  ويجب على حكم الوسط أن يكون عادال  وال يخشى لومة ال

بترجيح فوز العبه ألن الثقة به ستهتز فيما بعد، بل إن القرارات العادلة والصارمة التي ربما يشعر بأنها سوح تجلب له 

من قبل وثقة به  بع  المتاعب أو اللوم من قبل جماعة الالعب الخاسر سوح تكون في المستقبل موضع احترام وتقدير  

 ملسو هيلع هللا ىلصحلديث النبلي  وملن المناسلب هنلا أن أذكلر  لمجاملة؛  أو الالنحياز  بأنه حكم عادل وال مجال عنده  جميع األطراح  

من التم  رضى هللا بسخط النا  رضي هللا عنه، وأرضى النا  عنه، ومن الاتم  رضاا الناا  بساخط »:  قالالذي  

أي إنك إذا كنت عادال  بقرارك التماس ا لرضى هللا ولو سخط عليك جماعلة   .(2)«هللا سخط هللا عليه، وأسخط عليه النا 

ا ولو بعد حين. الالعب الالعب الخاسر؛ فسوح يرضى عنك هللا ويجعل جماعة   الخاسر يرضون عنك أيض 

ا أقوم بدور حكم الوسط في بطولة دولية وكان  يابلاني ملع العلب أمامي المتباريان وبهذا الخصوص أذكر أنني كنت يوم 

)ماتسوي(، فللم أجاملله بتلرجيح فلوز   كيوكوشن كايكاناالتحاد الدولي للرميس  الياباني  وكان ذلك أمام    ،غير ياباني  آخر

نت خسارته ألنها النتيجة الصحيحة، ملع أن مبلاراة اليابلاني هلذه قلد انسلحب ملن بل أعلكما يفعل بع  الحكام  الياباني  

فيملا للو خسلر أو إغضابه  حتى يتفادى ردة فعل )ماتسوي(  تحكيمها حكم دولي ومنظم للبطولة ودعاني لتحكيمها بنفسي  

 . ، أو حتى ال يقع تحت ضغط المجاملة لهالياباني

ا أسأل هللا تعالى أن   ، فلي قلراراتهم ل حكام البطوالت وأن يجعلهم على قدر كبير ملن النزاهلة والعلدليصلح أحواوختام 

يوفقنا إلى ما يحبه ويرضلاه، وأن يعلمنلا ملا ينفعنلا، وأن ينفعنلا بملا وأن  ،  يبعدهم عن االنحياز والمحاباة والمجاملةوأن  

ا.علَّمنا، وأن ينفع بنا غيرنا من المسلمين، وصلى هللا على نبينا محمد   وآله وصحبه وسلَّم تسليم 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 أخوكم

 عدنان الَطرَشة
 .كايكان رميس فرع االتحاد الدولي للكيوكوشن -

 .الخبير الدولي للكيوكوشن في المملكة العربية السعودية -
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