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رياضة
إبتكرها التايالنديون قبل  800سنة
مواي تاي رياضة قتالية غزت العالم

نمر جبر

عرفت رياضة مواي تاي (مواي معناها مالكمة وتاي معناها تايلندا) او السيالبا
مواي تاي او البوكس تاي ،وتعرف ايضا باملالكمة التايلندية ،خالل حقبة سوكتاي
اي منذ حواىل  800سنة
هي عبارة عن فن قتايل تم ابتكاره من اجل
الجنود يف القرن السادس عرش .ساعد هذا الفن
القتايل سكان تايلندا عىل التصدي للبريمانيني يف
اثناء الغزو .انترشت تدريجا حتى اصبحت متارس
االن يف مختلف انحاء العامل.
رياضة قتالية تسمح باستخدام االطراف كادوات
للقتال ،باالضافة اىل انها فن ميثل القدرة عىل
استخدام كل اعضاء الجسم يف القتال او الدفاع
عن النفس ،وتنمي فاعلية استخدام الجسم
والنمو الذهني والثقة بالنفس .تتطلب مستوى
عاليا من اللياقة الجسدية والذهنية من خالل
التدريب املنتظم .كانت جزءا من التدريب
العسكري للجيوش يف القرون املاضية لتعزيز
استخدام السيف والرمح يف الحروب ،ويف الدفاع
عن النفس.
تعترب رياضة مواي تاي الرياضة الوطنية يف
تايلندا .بدأت منافساتها يف عهد سوكوتاي ،من
عام  1257اىل عام  .1377يف عام  ،1411بعد
وفاة امللك سن موانج ما ،تنافس ولداه يك وفانج
لالستيالء عىل الحكم ،وعندما تعذر الحسم بني
جيوشهام يف ميدان املعركة ،قررا انهاء الرصاع
باملبارزة .اختار كل معسكر افضل مالكم لديه،
وانتهت املبارزة بخسارة مالكم فانج وجلوس يك
عىل كريس العرش.
يف سنة  1702خالل فرتة حكم امللك فادجوسو،
الذي كان يحب مواي تاي كثريا وتنكر ليك يتبارى
مع الناس االعتيادين ولقب بـ"امللك النمر" واجرى
نزاالت يف قرية انكوكرتة مع ابطال محليني وفاز
عليهم ،عاش الشعب التايلندي بسالم كام دخلت
مواي تاي اىل برنامج تدريبات الجيش .
من االساطري التي يتناقلها التايلنديون انه يف عام

 ،1767يف اثناء حرب البريمانيني ضد التايلنديني،
ان جنديا تايلنديا ومالكام قويا اسمه ناي خانوم
توم كان سجينا يف معسكر بورما خاض منازلة مع
عرشة ابطال بريمانيني ورصعهم جميعا ،فتحول
اىل بطل قومي يحيي التايلنديون ذكراه كل سنة
يف مناسبة "ليلة املالكمني".
الحلبة ساعدت تنمية القطاع السياحي يف
تايلندا عىل اكتشاف الغربيني لهذا الفن الذي
يعترب هناك رهانا اجتامعيا كبريا للشباب .تجري
املبارزات بحسب طقوس ساحرة .قبل املبارزة،
يركع كل من املالكمني ويصليان .تجري املباراة
يف جو موسيقي مبارش تخلقه مجموعة من
املوسيقيني التايلنديني.
يف القرن الثامن عرش ،اصبح مواي تاي جزءا من
التدريب العسكري ،وقد وصل اىل ذروة شهرته
مع بداية القرن الثامن عرش .وتعترب من اقدم
الفنون املوروثة عن التقنيات االسيوية ،وانترش
هذا الفن اوال يف هولندا ،ثم انتقل اىل فرنسا
منافسا لفن فول كونتاكت كونه من جهة فنا
مضمون االصل ،ومن جهة اخرى النه عبارة عن
نسخة تايلندية لفن كيك بوكسينغ.
عام  1921تم منعها بسبب خطورتها قبل ان
تعود من جديد عام  1927عندما اجازت وزارة
الداخلية يف تايلندا مواي تاي عام  1937رشعت
ادارة الرتبية الرياضية قوانينها .عام 1945
تم انشاء اول قاعة مباريات .عام  1966نازل
"املعلم" الياباين كيوكوشينيك كوغوسايك مالكام
تايلنديا وانهزم امامه من اول شوط بالرصع .بعد
هذه املبارزة ،اقام كوغوسايك يف تايلندا الشهر من
اجل دراسة مواي تاي .بعد رجوعه اىل اليابان،
ادخل فن مواي تاي تحت اسم كيك بوكسينغ.

مل تدخل مواي تاي ميدان االحرتاف اال يف عام
 ،1971وهي االن جزء من املنهاج الدرايس يف
مدارس وجامعات تايلندا .وانشئ االتحاد الدويل
للمواي تاي للهواة يف العام  1995ابان اول بطولة
عاملية للهواة اقيمت يف العاصمة التايالندية
بانكوك.
والن مواي تاي تستخدم االسلحة االربعة ،فهي
تعترب رياضة قتالية كاملة .ما يتطلب من مزاوليها
يقظة شديدة النه ميكن للرضبات ان تأيت من كل
مكان .يرفض العبو مواي تاي اعتبارها االكرث عنفا
من بني الفنون االربع الركالت  -اللكامت كام
قال روجي بايش احد رواد هذا الفن يف فرنسا:
"ال ميكن لرياضة مواي تاي ان تكون ،كام يقول
عنه البعض خطأ ،رياضة سوقية .اذ يتطلب هذا
الفن ارادة وانضباطا شديدين ،وكام يف اي رياضة،
يلعب املدرب املاسرت او املعلم دورا اساسيا يف
تدريب التلميذ ويف فرض اسلوبه وعقليته".
بعد انتشار مواي تاي يف جميع انحاء العامل
ظهرت اسامء عدة ،وكان اشهرها دوج بورم رامون
ديكر الذي يعد من افضل الرياضيني االوروبيني
يف هذا املجال ،حيث لعب مع عدد من االبطال
التايلنديني ومنهم كوبان الذي لعب معه مرتني
واسقطه يف الجولة االوىل .نافس دوج بورم عىل
لقب بطولة العامل واحرز القابا ،ويسجل له انه
العب يتمتع مبهارة عالية وصاحب لكمة وركلة
قويتني ،وهو املفضل لدى التايلنديني الذين
يعتربونه العب مواي تاي االبرز ،وقد هزم عددا
من االبطال يف بطولة العامل يف هولندا .
تأسس االتحاد الدويل للمواي تاي ()IFMA
يف عام  1995ابان اول بطولة عاملية للهواة
التي اقيمت يف مدينة بانكوك التايلندية حيث
مقره .يتوىل تنظيم البطوالت العاملية واالسيوية
واالوروبية .يف نهاية عام  2016باتت رياضة
مواي تاي رياضة اوملبية معرتف بها من اللجنة
االوملبية الدولية ( )IOCودخلت الدورات

رئيس االتحاد اللبناين للمواي تاي سامي قبالوي.

اللجنة االدارية

تتألف اللجنة االدارية لالتحاد اللبناين للمواي تاي من سامي قبالوي رئيسا ،نائب الرئيس االول
انطوين بلدي ،نائب الرئيس الثاين العميد امني ابومجاهد ،امني الرس قاسم النونو ،امني الصندوق
الدكتور داين موىس ،االعضاء املستشارين مروان كريوز ويوسف بدوي ومهدي نحلة ومنال سلامن.

املنازالت

تقام املنازالت للهواة من  3جوالت ،مدة كل جولة  3دقائق .للمحرتفني من  4جوالت ،مدة كل
جولة دقيقتان مع اسرتاحة ملدة دقيقة بني الجوالت.
يرتدي كال املالكمني رسواال قصريا ،وفانيلة لون احمر او ازرق وفق لون زاوية الالعب ،بينام يلعب
املحرتفون عاريي الصدر .يضع املالكم عىل رأسه "مونكول" (رباط الرأس التقليدية) فقط قبل
املباريات حني يؤدي حركة الواي كرو (رقصة قتالية احرتاما للمعلم) .كام ميكن وضع ربطة الذراع
التقليدية برادجيت حول واحدة من الذراعني او حول كلتيهام .

املعدات

معدات الوقاية االلزامية:
للهواة :واقي الرأس ،واقي الفم ،واقي الجسم ،واقي الكوع ،ربطات اليدين ،قفازات القتال ،واقي
اسفل البطن ،واقي القصبة والقدم (قطعة واحدة).
للمحرتفني :حامي الفم ،قفازات ،اسفل البطن.
اما التقنيات املسموح استخدامها :اللكامت ،الركالت ،الكوع ،الركبة ،الكلنش (االمساك بالرقبة
بكلتا اليدين والرضب بالركبة).

وااللعاب اآلسيوية الشاطئية والقاعات املغلقة
وااللعاب العاملية .عام  2015اعرتف االتحاد
الدويل للرياضة الجامعية ( )FISUباملواي تاي
ونظم لها اول بطولة ،وستنظم البطولة الثانية

هذا العام يف مدينة باتايا التايلندية يف متوز
املقبل.
محليا ادخل سامي قبالوي املواي تاي اىل لبنان
يف عام  ،1995وعمل عىل نرشها يف املدارس

والجامعات واالندية الرياضية والعسكرية .يف
ايار  1998تأسس اول اتحاد يف لبنان برئاسة
قبالوي الذي نقل اللعبة اىل عدد من الدول
العربية قبل ان يستضيف لبنان البطولة العربية
االوىل عام  ،2004ويحرز لقبها مبشاركة سبع
دول عربية.
جرى عىل هامش البطولة تأسيس اول اتحاد عريب
للمواي تاي برئاسة قبالوي الذي ال يزال يرأسه
حتى يومنا وتضم جمعيته العمومية  17دولة.
تضم الجمعية العمومية لالتحاد اللبناين للمواي
تاي  73ناديا وجمعية ومركز تدريب مدين او
تابع لالجهزة االمنية ،كام تضم سجالت االتحاد
زهاء  19الف العب والعبة من كل الفئات
العمرية (رجال وسيدات ،شباب ،ناشئون
وصغار) .ينظم االتحاد بطولة لبنان العامة
للدرجات الثالثة والثانية واالوىل سنويا ،وبطولتي
الناشئني والصغار ،وبطولة الجامعات وبطولة
لبنان العسكرية اضافة اىل عدد من بطوالت
املحافظات وبطوالت االحرتاف.
تتضمن روزنامة نشاط االتحاد سنويا اكرث من 33
دورة وبطولة محلية وعربية ودولية ومؤمترات
ومعسكرات تدريبية .ويستعد االتحاد الستضافة
اول بطولة عسكرية يف نهاية العام الجاري.
قبالوي شكا من الشح يف املوارد املالية" :اتحادنا
عمره  20سنة مل يحصل عىل مساعدة من وزارة
الشباب والرياضة سوى مرتني".
اضاف" :طلبنا مساعدة بقيمة  80مليون لرية
الستضافة البطولة العربية التي حل فيها لبنان
اوال ،فلم نحصل سوى عىل  40مليونا ،علام ان
التكاليف تجاوزت  47مليونا" .وكشف ان بعثات
االتحاد اىل البطوالت والدورات الخارجية تعتمد
عىل الدعم والتربعات من البلديات ورجال
االعامل .يفاخر بان اتحاده انفرد بتحقيق ميدالية
ذهبية يف بطولة العامل للجامعات يف عام 2015
من طريق الالعب محمد فنيش يف منافسات
وزن  81كيلوغراما.
من النتائج الالفتة حلول لبنان يف املركز االول يف
ترتيب الفرق لبطولة العامل للعام  2015برصيد 7
ذهبيات ،ويف عام  2016يف املركز الثاين برصيد 6
ذهبيات .كام حل لبنان اوال يف البطولة العربية يف
اذار املايض التي شاركت فيها  13دولة.
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