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اترخي املالمكة
ظهرت املالمكة منذ ظهور البرشية فقد تعمل الانسان الاول يف بداية حياته امليش والركض
وخالل البحث عن غذائه تعمل اس تعامل يديه يف احلصول عىل حاجاته .ومن خالل الغريزة الطبيعية
لالنسان يف ادلفاع عن نفسه قبل اكتشاف السالح البدايئ فقد احتاج اىل يديه وقبضاته لدلفاع عن
نفسه.
املالمكة يف وادي الرافدين:
دلت الاكتشافات الاثرية يف قطران عىل العديد من الشواهد اليت تؤكدان اجدادان الاوائل مه
اول من زاول املالمكة واهنم اس تخدموا اول قفاز يف اترخي املالمكة .كام ان مالمكي وادي الرافدين اكنوا
يرتدون تنورة قصرية متتد اىل الركبة كام يف الشلك ()1

شلك ()1
مالمكني بزي املالمكة  2000س نة قبل امليالد
ومن العرص السومري الاخري عرث املنقبون عىل خمت اسطواين ميثل بداية نزال املالمكة 2050
قبل امليالد يف تل حرمل شلك.

ومن ابرز ااثر املالمكة ذكل اجملسم الفخاري اذلي يعود اترخيه اىل  2000س نة قبل امليالد
وميثل مشهد مالمكة ملالمكني يرتدون الزي اخلاص ابملالمكة فضال عن ارتداهئم للكفوف (قفازات اللمك).
شلك ()2

شلك ()2
 1750قبل امليالد
مت وصف املالمكة يف الفن اذلي عرث عليه يف بالد وادي الرافدين.اذ اظهرت الالواح الطينية
اليت مت العثور علهيا مجموعة من املالمكني .حبيث ان ذكل يدل عىل ان املالمكة اكنت رايضة معروفة دلى
العراقيني القدماء.ويف احد هذه الالواح جند مجموعة من املالمكني جبانب اثنني من الرجال وهام يقرعان
الطبول ورمبا يدل ذكل عىل اهنم يف وقت التدريبات او وقت ممارسة املالمكة .شلك ()3

شلك ()3
العبني يتدربون او يالمكون مع املوس يقى
املالمكة عند الفراعنة
ؤكد الآاثر املوجودة عىل جدران معابد بين حسن ابملنيا ،عىل أن قدماء املرصيني قد مارسوا لعبة
املالمكة من أجل اإعداد الش باب القوي للقتال و االإشرتاك يف احلرب ،كام أثبتت هذه الآاثر ممارسة قدماء
املرصيني اللمك ومه يلفون عدة لفائف تغطي القبضة والساعد حىت املرفق.

املالمكة عند الاغريق
وصفت رواايت هرمزي وفريجل حفالت املالمكة يف اترخي اليوانن القدمي ،واكنت املالمكة متارس
من أجل الرتوحي ،ومن أجل اإسعاد وتسلية امللوك والسيـاد يف هذا العصـر ،كام اكنت وس يةل انحجة
الإعداد الش باب بدنيا وقت السمل للعمل ووقت احلرب للقتال.
وظهرت املالمكة يف اللعاب الوملبية القدمية ( 776ق.م) يف ادلورة الثالثة والعرشين عام 688
ق.م ،وفهيا حاز اونوماس توس االإغريقي لقب أول بطوةل يف املالمكة وقد قام هذا البطل فامي بعد ابإعداد
بضعة قواعد وقوانني للمالمكة.

املالمكة عند الرومان
عند غزو الرومان لبالد االإغريق يف عام  146ق.م  ،متت مشاركة الرومان ل إالغريق يف ألعاهبم
ومناس باهتم اخملتلفة ،وأدخلوا عدة تعديالت عىل اللمك وقوانينه ،كام اكن االإمرباطور الروماين اكليجوال من
عشاق املالمكة ،واكن خيتار أبطاهل من بالد خمتلفة ويقمي بيهنم املنازالت ويرصف هلم الهبات املناس بة ،
كام سامه يف وضع القانون الروماين ،واكنت املنازالت تمت يف ماكن بيضاوي الشلك يسمى ابملتدل ،هل
أسوار عالية جيلس فوقها املشاهدون..
املالمكة يف العرص احلديث

اكنت اجنلرتا من أول من أهمت ابملالمكة يف العرص احلديث  ،ووضعت لها القوانني والترشيعات
واكنت خطوة اترخييه فتحت اجملال الإنتشار هذه الرايضة ابعتبار أن هذه القوانني والترشيعات وجدت
املالمكة.
يف
والفاعلية
الجيابية
توفري
مع
الالعبني
محلاية
واكن الفضل الكبري يف تنظمي قوانني املالمكة الحد الابطال الانلكزي ويدعى فيج وفتح مدرسة تدعى
معهد فيج عام .1729
ويف عان  1740اصبح احد تالميذ فيج يف انلكرتا ويدعى جاك بروتون اذلي لقب ابيب املالمكة
وقام بتطوير اللعبة وتطويرها اذ قام ابالعامل التالية:
.1ابتكر همارات التقدم والانسحاب وهمارات الصد.
 .2محلاية الايدي اثناء التدريب ابتكر القفازات وجعل اس تعاملها للتدريب فقط.
.3تشجيع الش باب عىل مزاوةل املالمكة وافتتح صاةل كبرية للتدريب.
 .4اصدر اول قانون للمالمكة عام  .1743ويذكر التارخي ان قوانني بروتون يف املالمكة اس مترت
قرابة  100س نة وقد اهمت قانون بروتون بتنظمي اللقاءات وتوزيع الارابح ويتكون من س بعة مواد ويه:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

يرمس مربع وسط احللبة  ،لبداية اللمك واس تئنافه عندما خيرج احد املالمكني عن حميط احللقة ،
عيل مساعديه اعادته اىل املربع ليواجه املالمك الخر  ،وال جيوز لحد املالمكني أن هيامج زميهل
قبل أن يقفا معا يف املربع .
ملنع اخلالفات  ،جيب عيل املساعد أن يعيد مالمكه اىل احللبة عند املربع السابق ذكره يف مدي
نصف دقيقة والا اعترب مالمكه عند ذكل همزوما
ال جيوز لي خشص  ،يف بداية املالمكة أن يقف عىل احللبة  ،ما عدا املالمكني ومساعدهيام
ومنظمي البطوةل.
ال يعد املالمك همزوما الا اذا مل يمتكن من احلضور عند ربع احللبة يف الوقت احملدد  ،وال جيوز
للمساعد ان حيرضه عيل النسحاب .
من حق الفائز احلصول عيل ثليث املبالغ احملصةل  ،همام اكن التفاق عيل غري ذكل.
ملنع اخلالفات يف املبارايت الرئيس ية  ،جيب عيل املالمكني وادارهيم قبل الصعود ايل احللبة أن
خيتاروا من بني احلارضين حمكني يكون من اختصاصهام وحدهام الفصل يف النتيجة  ،فاإذا حدث
أن أختلفا عيل ش ئي فلهام أختيار حمك اثلث يفصل يف اخلالف.

 .7ال جيوز لي مالمك أن يرضب خصمه اذا وقع عيل الرض  ،أو جيربه عيل الوقوف من شعره أو
من لباسه أو من أي جزء من جسمه حىت احلزام أو الوسط  ،واملالمك اذلي يكون راكعا عيل
ركبتيه يعد ساقطا.
قانون ( املاركزي أوف كوينبريي) عام 1865
اكن قانون املاركزي أوف كوينبريي اخلطوة الجيابية الفعاةل اليت أثرت يف اترخي املالمكة لكعبة
رايضية واكن هذا القانون الاساس للترشيع ادلويل اذلي نراه يف عرصان هذا  ،وهو القانون ادلويل
للمالمكة للهواه  ،فقد حمت يف هذا القانون لبس القفازات والتالمك عىل شلك جوالت وبزمن حمدد  ،وحرم
اس تخدام املصارعة والرضب وادلفع  ،ولول مرة بعد صدور هذا القانون يمت اللعب واللقاءات عىل
كؤوس ودروع .
ولول مرة يف عام  1872م اكن للمالمكني أوزاان ،وحددت بثالثة أوزان يه :
اخلفيف  140رطال 63 .لكغ
املتوسط  158رطال 71 .لكغم
الثقيل فوق  158رطال .فوق  71لكغم
وفامي ييل بنود هذا القانون :
.1
.2
.3
.4

.5

جيب أن يكون لك ضلع من أضالع احللقة طوهل  24قدما  7مرت تقريبا  ،أو ما يقرب من هذا
الطول ليكون معليا  ،وحىت تصلح احللقة للمك املرشوع
غري مسموح ابملصارعة أو التشابك.
تكون مدة اجلوةل ثالث دقائق وبني اجلوةل والخرى فرتة راحة مدهتا دقيقة واحدة.
اذا سقط احد املالمكني نتيجة ضعفه  ،وجب عليه أن يهنض دون مساعدة أحد يف زمن قدره
عرش ثوان متنح هل ،ويف هذه احلاةل جيب عيل املالمك الخر أن يرجع اىل ركنه يف احللقة ،
وعندما يهنض املالمك اذلي وقع ويقف عىل رجليه ويس تأنف اللمك ويس متر ايل أن تنهتيي الثالث
دقائق واذا مل يس تطيع أحد املالمكني الهنوض الس تئنــاف اللعب بعد ميض العرش ثوان اكن من
حق احلمك أن يعلن فوز املالمك الخر.
املالمك اذلي يتعلق ابحلبال يف حاةل اإعياء وقدماه خارج احللقة يعترب كنه واقع عىل الرض.

 .6ال يسمح ملساعدي املالمكني وال لغريمه ابلوقوف عيل احللقة أثناء اللمك.
 .7اذا حدث ما يس تدعي ايقاف اللمك لسبب ال ميكن منعه أو تالش يه فللحمك أن حيدد املاكن
والزمان بأرسع ما ميكن ملالمكة أخرى  ،وذكل أن املالمكة جيب ن يكون لها غالب ومغلوب  ،ما
مل يتفق املس ئولني عن املالمكني عيل التعادل.
 .8جيب أن تكون قفازات املالمكني يف جحم مناسب للمالمكني وللمالمكة  ،وأن تكون من صنف
جيد وجديدة.
 .9اإذا حدث متزق للقفاز أو تلف للقفاز  ،وجب عرضه عيل احلمك للترصف.
 .10املالمك املرتكز عىل ركبه واحده يعترب واقعا  ،فاإذا ما رضبه املالمك الخر اعترب الول فائزا
 .11غري مسموح بلبس احلذاء ذي الزمبكل أو املطاط.
 .12تدار املنافسة بعد ذكل يف لك نواحهيا الخرى طبقا لقانون الهيئة.
وقد اكن هذا القانون تطورا واجعازا  ،فقدنقل املالمكة من رشورها وقسوهتا اىل عامل تربوى
اجياىب.
املالمكة والاوملبياد
مل تغب املالمكة عن أي دورة اوملبية منذ أن مت اإدخالها اجلدول الومليب يف ادلورة الثالثة يف
سانت لويس  ،1904ابس تثناء أوملبياد س توكهومل  1912اإذ اكنت القوانني السويدية حترم ممارسة
املالمكة يف ذكل الوقت.
مشلت ادلورة الوىل منافسات يف س بعة أوزان أما الثانية فمت اعامتد مخسة أوزان ،وقد فاز
المريكيون جبميع ميداليات دورة  1904كونه مل تشرتك أي دوةل أخرى يف ذكل الاوملبياد .أما ادلورة
الثانية ،لندن  ،1908فس يطر علهيا االإنلكزي .وأجريت فهيا املباراة من ثالث جوالت ،أول جولتني من
ثالث دقائق للك مهنا ،والثالثة أربع دقائٌق.
وببني دورات  1920و  ،1936اس تقر عدد الوزان عىل مثانية دون أي تغيري يف التسميات
أو التصنيف ،مث جرت بعد ذكل عدة تغيريات يف ادلورات الالحقة ،ومازال تغيري التصنيف وفق ًا ملسمى
الوزن يمت اإىل اليوم .وخري شاهد دورة أثينا اليت شهدت تعديل يف ثالثة فئات يه الوزن املتوسط ووزن
الوسط واخلفيف الوسط .والقانون اجلديد اذلي حدد ها بعرشة اوزان.

كام شهدت دورة  1984فرض وايق الرأس بشلك اإجباري .ويف دورة برشلونة 1992ابت
تسجيل القضاة يمت الكرتونيا مما منح موضوعية وثقة اكرب ابلنتاجئ .واليوم ال حتتسب اللمكة اإال اليت
يسجلها عىل القل ثالثة قضاة من مخسة وخالل اثنية واحدة وذكل لضامن مصداقية أكرب.
تسلسل ادلورات وعدد املتسابقني وادلول املشاركة:
الس نة املدينة

ادلوةل

الصني
 2008بكني
اليوانن
 2004اثينا
اسرتاليا
 2000سدين
الوالايت املتحدة
 1996اطالنطا
اس بانيا
 1992برشلوان
كوراي اجلنوبية
 1988س يؤول
 1984لوس اجنلس الوالايت املتحدة
الاحتاد السوفييت
 1980موسكو
كندا
 1976مونرتايل
املانيا الغربية
 1972ميوخن
 1968ميكس يكو املكس يك
الياابن
 1964طوكيو
ايطاليا
 1960روما
اسرتاليا
 1956ملبورن
فلندا
 1952هلس نيك
برطانيا
 1948لندن
املانيا
 1936برلني
 1932لوس اجنلس الوالايت املتحدة
هولندا
 1928امسرتدام
فرنسا
 1924ابريس

عدد
عدد املشاركني
ادلول
77
283
72
280
75
307
97
355
78
336
106
432
81
354
51
271
54
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80
354
65
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56
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54
281
34
161
43
249
39
205
31
179
18
85
29
144
27
181

الفائز

مداليات

كواب
كواب
روس يا
كواب
كواب
امرياك
امرياك
كواب
كواب
كواب
امرياك
الاحتاد السوفييت
ايطاليا وبولندا
الاحتاد السوفييت
الاحتاد السوفييت
ايطاليا
املانيا
امرياك
ايطاليا والارجنتني
امرياك

8
8
7
7
9
8
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10
8
5
7
9
7
6
6
5
5
5
4
6

بلجياك
 1920انرتوبن
 1912س توك هومل السويد
برطانيا
 1908لندن
 1904سانت لويس الوالايت املتحدة

 12برطانيا
116
القوانني انذاك السويدية منعت املالمكة
 4برطانيا
42
 1امرياك
18

6
14
18

