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محطات فارقة في التاريخ األوليمبي 
 في رياضة الجودو 

يمثل الهولندي انطونيوا جيزينج والمصري محمد علي رشوان  
لماذا هذان ......عالمتان فارقتان في التاريخ األوليمبي لرياضة الجودو 

 البطالن بالذات؟

هو اول العب غير ياباني في التاريخ الهولندي انطونيوا جيزينج  
األوليمبي لرياضة الجودو يكسر احتكار اليابانيين للذهب األوليمبي ويحصل 

م ، اي في 1964على الميدالية الذهبية ، وكان ذلك في اوليمبياد طوكيو 
عقر دار اليابانيين ، وحدث ذلك في مشهد درامي فبعد استحواذ اليابان 

على جميع الميداليات الذهبية في هذه البطولة وفي نهائي اخر وزن وهو 
الوزن المفتوح كان اللقاء التاريخي بين انطونيوا جيزينج وكاميناجا الياباني 

وانتصر الهولندي وحصل على الميدالية الذهبية وسط صدمة اليابانيين وفتح 
بذلك الهولندي الطريق أمام غير اليابانيين للحلم بالذهب األوليمبي ، وقد 

احدث هذا اللقاء تحول في الفكر الياباني حول رياضة الجودو فقبل هذا 
اللقاء كانت المدرسة اليابانية تؤمن بأن هذه الرياضة تعتمد على المهارة 

الفنية والمرونة فقط ولكن بعد هذا اللقاء بدأ اليابانيين يدخلون عنصر القوة 
البدنية على استحياء في تدريباتهم حيث كان عنصر تفوق الالعب الهولندي 

على العب اليابان هو القوة البدنية وكان الياباني متفوق فنياً ولكنه خسر 
 .في النهاية 

 



وهذا ما نالحظه في وقتنا الحالي من تطور كبير في االهتمام 
بالجانب البدني وخاصة القوة العضلية ويظهر هذا بشكل واضح لدى 
العبي أوروبا وخاصة فرنسا وألمانيا وروسيا التي تعتمد بشكل كبير 

على الجانب البدني المتمثل في القوة ، وبدء يدخل في ركب 
ومصاف الدول المتقدمة في رياضة الجودو دول الصين وكوريا الجنوبية 

التي اصبحتا تنافس اليابان بشكل كبير في أغلب الميداليات 
األوليمبية والعالمية في جميع البطوالت ، ودخل أيضاً بعض دول غرب 
آسيا ضمن الدول التي بدأت تدخل ضمن ركب المتميزين في رياضة 

 .الجودو بفضل تفوقهم البدني مثل أذربيجان وكازاخستان ومنغوليا 

 
سنة من انجاز  20عن المصري محمد علي رشوان فقد أتى بعد أما 

م صنع هو اآلخر انجاز 1984الهولندي وفي أوليمبياد لوس أنجلوس 
تاريخي أوليمبي فقد وصل لنهائي الوزن المفتوح أيضاً وحصل على 
الميدالية الفضية ، وبذلك يكون أول العب أفريقي وعربي في تاريخ 

رياضة الجودو يحصل على ميدالية أوليمبية ، وبذلك يكون محمد 
رشوان هو أول من كسر الحاجز النفسي لألفارقة والعرب ومنحهم 

األمل والقدوة في الحصول على ميداليات أوليمبية في الجودو ، 
وبذلك يكون هذان الالعبان قد حفرا اسمهما في التاريخ األوليمبي 

لرياضة الجودو وكانا عالمتان فارقتان في التاريخ األوليمبي لهذه 
 .الرياضة العريقة الراقية 

 



 
 المصري في رياضة الجودو التاريخ 

 
رياضة الجودو احدى الرياضات الفردية التي اكتسبت تعد       

شهرة واسعة على المستوى المحلي والعربي والدولي ، 
محمد علي "وذلك عندما استطاع البطل المصري األوليمبي 

الحصول على الميدالية الفضية في دورة األلعاب " رشوان
بالواليات " لوس أنجلوس"األوليمبية التي أقيمت بمدينة 

م ، ثم حصول الالعب المصري 1984المتحدة األمريكية عام 
باسل الغرباوي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 

م ، مروراً بالبطل هشام مصباح صاحب آخر 1993للناشئين 
ميدالية اوليمبية مصرية والتي حصل عليها في اوليمبياد بكين 

م ، ثم حصول الالعب أحمد عوض على الميدالية 2008
م ، وحصول الالعب 2009البرونزية في بطولة العالم للناشئين 

اسالم الشهابي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 
 .م 2010للكبار 

 



 تعريفات رياضة الجودو 

رياضة الجودو  Pat Harringtonم 1996بات هارينجتون تعرف 
أحد اشكال فنون الدفاع عن النفس ، وتعتمد على التدريب "بانها 

العقلي والبدني المبني على المبادئ واألسس العلمية حيث يعد 
ذلك طريقة للتطور االنساني الذي يمكن لجميع األفراد تفهمه 

 " .بسهولة في جميع انحاء العالم

 
طريقة االستخدام األمثل "الجودو بانه  م2001مراد طرفة يعرف 

لقوة الفرد العقلية والبدنية وذلك بالتدريب على فنون الدفاع والهجوم 
 " .حتى يستطيع الفرد االرتقاء بالحواس المستخدمة بهذه الطريقة

 
رياضة يابانية األصل تهدف إلى "بأنها م 2007خالد فريد يعرف 

باستخدام ( االيبون)التغلب على المنافس لتحقيق النقطة الكاملة 
الفنون والمهارات المحتلفة للعبة حيث يتحقق ذلك عن طريق 

 " .التدريب األمثل للعقل والجسم على حد سواء

 



 أهداف رياضة الجودو 

 :للجودو أهداف متعددة نذكر منها 

 .تطوير مستوي أعلى للياقة البدنية   -1

 .تحسين مهارات حركية   -2

 .زيادة التطور االجتماعي والنفسى   -3

 .الدفاع عن النفس   -4

 



 أهمية رياضة الجودو 

  :الجودو وسيلة للدفاع عن النفس -1
باقل قدر من القوى المبذولة واكبر قدر من المهارة 

الحركية و العقلية وذلك باالستناد الى مجموعة من 
 . الطرق و االساليب العلمية

 
  :االستخدام االمثل للقوى -2

كانت ميكانيكية او تشريحية او فسيولوجية او 
النفسية و االنتصار على الخصم ببلوغ اقصى مقدرة 

بأقل مجهود لتحقيق الكفاءة القصوى للعقل و 
 .الجسم

 



  :الجودو يعمل على تحقيق الجوانب النفسية -3
ولذلك تعتبر من احسن الرياضات التنافسية النها تعمل 
على تكوين الشخصية وتزيد الفرد ثقة بنفسة و الرغبة 
فى التفوق والفوز و تنمية الشجاعة و تحقيق الشعور 

 .بالذات

  :الجودو يحقق الكثير من االهداف التربوية -4
فلما للجودو من تقاليد واداب عريقة ترجع الى الفى سنة 
صيغت تلك الرياضة بعدد من القيم و العادات منها احترام 

الغير و احترام الكبير وعدم التحدث اثناء التمرين واداب 
التحية اثناء الدخول و الخروج و االعتذار فى حالة الخطأ 

وغير ذلك من اداب وتقاليد اللعبة و سلوكياتها االجتماعية 
 .التى تؤثر على االفراد و تنعكس بالتالى على الجميع

 



  : الجودو نشاط ترويحى -5

 . الستغالل وقت الفراغ فيما يعود على االفراد بالنفع

 

 :الجودو رياضة للجميع -6

 الجودو رياضة االعمارالمختلفة من البالغين و الشباب 
و ذوى االشكال واالحجام المختلفة وبالتالى فهى 

تعتبر رياضة للجميع من مختلف ابناء الشعب لما لها 
من أثر فى رفع مستوى اللياقة البدنية و الصحية 
وبذلك تحقق الهدف االمثل وهو زيادة االنتاج ورفع 

 .معيشة االفراد

 


