
 

 المدربين والالعبين في البطوالت إلى  رسالة عدنان الَطرَشة
----------------------------------------------- 

 في البطوالت  آلدابواخالق  األ
--------------------- 

ِحيم   ْحمِن الرَّ     بِْسِم هللِا الرَّ

والمرسلين نبيناا محماد الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على خاتم األنبياء  

 وآله وصحبه أجمعين.

 مدربي وطالب كاراتيه كيوكوشن في العالم العربيخواني إ

 ،سالم عليكم ورحمة هللا وبركاتهال

 : لالعب المتباريا
---------------- 

ومراعااة على الالعب أن تكون مشاركته في المباريات بروح أخوية وأخاال  عالياة وسالور شاريح واحتارام لمنافساه 

لمشاعره في حال فوزه عليه، فال يقوم بحركات فيها كسر لخاطر منافسه كما يحب هو من منافسه الفائز أن يفعل تجاهاه 

فيما لو كان هو الخاسر. كذلر عليه أن يكون منصافاا وصاادااا فيبتعاد عان المبالااة والتمايال والخادات ببصاابته ب اربة 

صيتيه، فالالعب الصاد  أو الماهر والوااق من نفسه يخطاط للفاوز بمهاراتاه خاطئة باليد على وجهه أو بالرجل على خ

ا لكاي يخسار أماماه بسابب خداعاها فهاذا أسالوب الالعاب  الفنية ال بالتمايل والخدات وتجميع األخطاء على منافسه زورا

 الفاشل.

ا إشارة الخطأ على منافسه فبن ذلر لن وليعلم أنه إذا اام بمال هذا الفعل الشنيع ونجح في استمالة بعض الحكام لكي يعطو

ا علياه بقياة حياتاه بواساطة الفياديو المصاور  ا وعاارا يدوم أكار من مدة المباراة وبعدها سيكون فعله مكشاوفاا ومف اوحا

سيظل يؤنبه ويذكره بخديعتاه بقياة حياتاه ولان  -إذا كان له  مير حي   -لمباراته، حتى وإن لم يوجد فيديو فبن  ميره  

ا وهو يجعله يش ا مزورا عر بطعم الفوز الحقيقي إذا كان اد فاز بواسطة خداعه للحكاما ألن فوزه في هذه الحالة يكون فوزا

ال يستحق الفوز الذي سلبه من منافسه، وفي هذا الفعل ذنب وإام كبير ألنه يتعلاق بحقاو  الايار. حتاى وإن صاعد علاى 

والبطال الحقيقاي ريار المتاو  هاو منافساه الاذي أعلان الحكاام المنصة وتم تتويجه بكأس أو ميدالية فبنه بطال مزياح،  

 خسارته. 

من جهة أخرى فبن الالعب الصاد  الذي يتلقى  ربة صحيحة يستحق عليها الالعب اآلخر نصح نقطة أو نقطة كاملة 

ر حكام ويرى أن الحكام اد احتاروا في هذه ال ربة هل هي صحيحة أم ال؟ فابن هاذا الالعاب يمكناه أن يلعاب لايس دو

الزاوية فحسب بل دور حكم الوسط أو الحكم العام للبطولة وذلر إذا أخبر حكم الوسط بالحقيقاة وهاي أن ال اربة كانات 

صحيحة وتحسب لالعب اآلخر. وكذلر يمكنه أن يفعل ويبين الحقيقة فيما لو التبس األمر على الحكام هل كانت ال ربة 

طوا إشارة خطأ ظناا منهم أن ال ربة كانت في مكان ممنوت فيبادر إلاى التي أصيب بها في مكان مسموح أو ممنوت فأع

االعتراح بأنها كانت في مكان مسموحا وهو بهذا الفعل يابت بأنه صاحب أخال  عالية وصاد  كبيار. وهاذا التصارح 

أناه ساوح الذي يكشح عن نبل وشهامة وإخالص هذا الالعب يستحق عليه أن يُمانح ككاأس الاروح القتالياةأ، وأبشاره ب

يكتسب بهذا التصرح السمعة الطيبة، هذا عدا النتائج اإليجابية التي ستصب في صالحه في المستقبل إن عااجالا أو آجاالا 

 أكار بكاير مما لو تكتم على الحقيقة وفاز في المباراة بسبب القرار الخطأ للحكام.

 



 

 : مدرب الالعب المتباري
---------------------- 

في بعض الحاالت عند خسارة العب ما فبن مدربه أو المسؤول عنه يتساهل في إطال  االتهامات ومنها تهمة كاالنحيازأ 

ولكنر تجده هو نفسه يقفز من الفرح إذا فاز العبه ويمدح الحكام ويصفهم بالعادلين! وهذا شيء عجيب فعالا! فهو ياربط 

 ال زالوا هم أنفسهم ولم يتايروا.  االنحياز بخسارة العبه والعدل بفوزه والحكام

فهذه ااعدة خاطئة ومرفو ة وتكشح عن نفسية وشخصية هذا المادرب أو المساؤولا ألنهاا لاو كانات ااعادة صاحيحة 

فمعنى ذلر أن كل مباراة فيها الحالتين المتناا تين العدل واالنحيازا العدل من جهة الفائز، واالنحياز من جهة الخاسار، 

 هنار فائز وخاسر فهل هذا يعني أن كل مباراة فيها العدل واالنحياز معاا؟!وفي كل مباراة 

إذاا االنحياز تهمة كبيرة ويجب أال تكون موجودة في أي مباراة. وإنما في الاالب هناار اجتهاادات فيكاون هاذا االجتهااد 

ا ويكون ذلر االجتهاد خاطئاا. وال تخلوا بطولة من واوت بعض االجتهادات الخا طئة بما في ذلر بطوالت العاالم، صحيحا

جداا أو نادرة بالمقارنة مع عدد االجتهادات الصحيحة، وكذلر تقع حاالت اليلة جداا من االنحياز، ويمكن   ولكنها تعد اليلةا 

للمدرب أن يسجل شكواه لدى اللجنة العليا إذا كان متيقناا من واوت الخطأ في حق العباه أو االنحيااز  ادها وذلار دون 

 أو صياح أو تأليب للجمهور والحكام والالعبين.جلبة 

أما إطال  تهمة االنحياز للتاطية على خساارة العباه وفشاله فاي الفاوز وإليهاام اآلخارين باأن العباه هاو الفاائز ولكان 

االنحياز جعله يخسر فهذا رير مقبول ويجب أال يصدر من مدرب محترم وادير وعنده اقة كبيرة بنفسها أوالا ألنه باذلر 

ي حي بشيء من هيبته وسمعته من أجل العب سيتركه في مستقبل األيام طالت أم اصرت. واانياا ألن الذي يصدر منه 

مال ذلر يشعر بأن خسارة العبه كأن فيه خسارة له وأن ذلر ينال مان سامعته وجدارتاه ومساتواه كمادربا وهاذا ريار 

مستواه ال يقاس بفوز العبه أو خسارته، ففي كاير من   صحيح حتى وإن خسر جميع العبيه المشاركين في البطولةا ألن

الحاالت ال يعكس الالعب في المباراة طريقة تدريب مدربه، بل ربما يكون بعيداا جداا عن خطط المدرب التي رسمها لاه 

لحقيقاي، لكي ينفذها في المباراة وهو ما أسميه شخصياا استسالم الالعب إلى كالمدرب الخفيأ ونسايان تعليماات مدرباه ا

 خاصة إذا دخل في حالة عدم الوعي.

ا علاى  أما بالنسبة للمدرب المرافق لالعب الذي يخصص له كرسي بجانب الحلبة مان جهاة العباه فعلياه المكاوس جالساا

الكرسي طوال وات المباراة واتصاله يكون مع العبه فقط فيوجهه في طريقة اللعب، أماا ماا نشااهده مان بعاض هاؤالء 

ا باتجاه حكاام الزواياا مان ناحيتاه ويصارم ويزمجار المدربين حيس ي قوم المدرب عن كرسيه ويبدأ بالمشي يميناا ويسارا

ا وي اط على الحكام فيعطيهم القرار فيصرم فيهم اائالا: كوزاريأ! إن كان العبه اد نفذ حركة فنية معيناة، أو  معتر ا

ربة فنية من الالعب اآلخر.. فيجعل هذا المادرب مان يصرم فيهم اائالا: كال يوجد وزاريأ إن كان العبه اد أصيب ب 

نفسه ليس حكم الوسط فحسب بل الحكم العام للبطولة فيصدر ارارات على هواه! فهذا التصرح المشاين بعياد كال البعاد 

ه عن تصرح المدرب القدير المحترم وعن آداب الفن القتالي الذي يدربها ويجب على اللجنة العليا أو الحكام العاام توجيا

إنذار له بأال يقوم عن كرسيه وبأن يحصر كالمه مع العبه فقط وليس له عالاة بالحكام ال بالكالم وال بتلويح اليدين تجاه 

 أي منهم وإال سيبعد عن الحلبة فيما تكرر منه هذا التصرح السيئ.

ا أسأل هللا تعالى أن يصلح أحوال المدربين والالعبين المشاركين في البطوالت،   وأن يهديهم إلى األخال  واآلداب وختاما

الحسنة، وأن يوفقهم إلى الصد  واإلخالص والسلور الحسن، وأن يوفقنا إلى ما يحباه وير ااه، وأن يعلمناا ماا ينفعناا، 

ا.  وأن ينفعنا بما علَّمنا، وأن ينفع بنا ريرنا من المسلمين، وصلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليما

 كم ورحمة هللا وبركاته.والسالم علي

 أخوكم

 عدنان الَطرَشة
 .كايكان رئيس فرت االتحاد الدولي للكيوكوشن -

 .الخبير الدولي للكيوكوشن في المملكة العربية السعودية -


