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ملخص الدراسة :
الوثَو يكوووا الضوور
الو ََثبةابإلجنليزيووة ( )Parkourوهووو جمموعووة كركووا َ
ابركووور ابلعربيووة َ
منهو ووا اال مو ووال مو ووىل النمطو ووة أ قد النمطو ووة ر ةكو ووال ةو وودر كو ووىل مو ووىل السو وورعة والس سو ووة ،وذلو و
الو ََثب ووة أساس ووا كطريم ووة جدي وودل وط ل ووة ل مط و
ابس و مدال الم وودرا ال دلي ووة ،وة وود وج وود ال وواركور َ
العم ا مثل احلواجز أو املوالع  (obstacles).وهذه املوالع ميكىل أا تكوا أي شو وا طوي
ب و و و م و و ووىل و و وورو أش و و و ار أو ص و و وومور أو ةض و و و اا كديدي و و ووة أو ك و و و ج و و وودراا يع و و وور ارس و و ووو
الو ََثبوة بوو(ترايسوور ) traceursابلعربيوة الوث واا مودى رضةوة الوَثبوة أو امل وثو اعول
ال واركور َ
الوَثبة.
ال ووة الرضة ووا
يع وود ال وواركور م ووىل ادلش ووطة ال دلي ووة ال و يض ووع تض ووني ها ،و يوة ووع
امل طر ة ) (extreme sportولكوىل ميكوىل اإلشوارل قليوى علو ألوى وىل كموا هو ال نووا الم اليوة
حسو (ىي يوود بيوول) ) )David Belleواةووع أسوس هووذا ال ووىل ،و ا رور ال وواركور تموىهووا
كرل "اهلرور" كيث ت ولود هوذه احلالوة احلاجوة قد سورعة ال ديهوة واملهوارل للموروا موىل املواةوف
احلرجوة قكوود ووا ال وواركور الرئيسووية هو الك ووا ل أو ال عاليووة ) ،(efficiencyواملمضوووى ووا
هنا ألى ا ي حرك بسرعة حس  ،بل وأيضا ي حورك ابلشوكل الوذي يسو هل أةول ةودر كوىل موىل
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 ويوص وولى قد هد ووى بش ووكل م اش وور وتم وواس أيض ووا ك ووا ل ال ايس وووور بمدرت ووى عل و ت وواىي،طاة ووى
.( سوا الط ي ة منها أو ال الضةinjuries) اإلصااب
 بطارية ا ار؛ اللياةة ال دلية؛ شوط املماتل؛ اجليش الوطين الشعيب:الكلمات الدالة
Abstract:
Parkour in Arabic in English (Parkour), which is a group of
jumping movements whose purpose is to move from point A to point B
as quickly and smoothly as possible, using physical abilities, and
parkour was found mainly as a new and different way to overcome
obstacles such as barriers or obstacles (obstacles) . These obstacles
can be anything from tree branches, rocks, iron bars, or even walls.
Parkour practitioners are known as "traceurs" in Arabic, the jumper,
or the jumper
Parkour is a physical activity that is difficult to categorize, as it is
not placed in the category of extreme sports, but it can be referred to
as an art as it is a martial arts. According to (David Belle) who laid
the foundations of this art, the spirit of parkour is led by the idea of
"escape", which generates in this case the need for quick wit and skill
to get out of critical situations. One of the main features of parkour is
efficiency or effectiveness, which is meant here that it not only moves
quickly, but also moves in a way that consumes the least possible
amount of its energy, and delivers it to its goal directly. The efficiency
of the trisaurus is also measured by its ability to avoid injuries,
whether minor or severe.
key words : test battery; Fitness; fighter's stroke; People's National
Army.
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-1مقدمة واشكالية:
اش ق (ىي يد بيل) هذا الل ظ (ابركور) مىل ) (parcours du combatantوهو
تدري عسكري تمليدي اجليش ال رلس .اة ر (هيوبر كولديى )(Hubert Koundé
وهو صديق لو (ىي يد بيل) -اس دال احلر  cابحلر  Kالل ظ ) (parcoursوذلإلةا ة لو مىل اجلزالة ،وأيضا ق الة احلر  sغري املنطوق( .تراسور ) (Traceurل ظ مش ق
مىل ال عل (تراس ) (tracerيعين ال عل غال ا "ت ع ادثر ) (to traceولكىل ميكىل ترمج ى أيضا
قد "االط ق بسرعة.(to go fast).
تعد لس ة ال اركور -ال جيهلها الكثري -جز ا ا ي زأ مىل هذا ال ىل ذل أا قتماا
النهاية قد المدرل عل ال ضل عل املماو واآلال ومىل مث
مهارا ال اركور وكركاتى ت ض
لمل ذل قد الواةع وتط يمى أوجى احليال املم ل ة كما أا ال ايسوور عليى أا ي علم كيف
ي حكم بعملى ابلطريمة ال متكنى مىل ال مكىل مىل ىل ال اركور( .شوط املماتل لمياس اللياةة ال دلية،
 ،1978ص)118-111
يمول أنديرايس كالتيز ) (Andreas Kalteisوهو ترايسوور منساوي :قا هم لس ة ال اركور
الوةت الذي حتاولى يى اتماا
ت طل وة ا ليس ابلمضري دلى علي ال عوى عليى أوا،
احلركا حس لىل تس طيع الوصول قد جوهر تل ال لس ة ،ولكىل ما قا ت دأ ابل حرك
إبسلوب اخلاص ،س كيف أا ال اركور بدأ يضري لظرت قد ادشيا مىل كول وطريمة
تعامل مع املشاكل أيضا كال تواجهها عمل مث وذل دل تدربت أثنا تدرب عل
املمارس
ك ركا ال اركور عل ختط العم ا ولكىل هذا ال هم خي لف وةت وصولى اب
لل اركور ال عض يضل قليى م كرا وال عض اآل ر ي أ ر ذل (شوط املماتل لمياس اللياةة
ال دلية ،1978 ،ص )118-111لذل ا تس طيع المول ةل حت اا شهريىل مث لك ت هم
ما هو ال اركور وابل ايل أان ا أةول ةلين أمارس ال اركور ولكىل أةول أان أعيش ال اركور دا
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قجنا كل ما أريد الميال بى( .الدليل الكامل للياةة ال دلية
لس ى أص حت كيايت وطريم
د راى الموا ال حرية ادمريكية ،2002 ،ص )164-162
ابإلةا ة قد ذل تعد كرية ارسة ال اركور مىل ة ل أي شمص و مكاا و ماا تعد
قكد ا لس ى ولذل أص ح لى ةول ثما ية ك ريل الوس العسكري قذا مىل ل
هذه الدراسة ال حليلية لشوط املماتل أو ما يعر ابلالكور سنحاول معر ة امل طل ا ال دلية
والذهنية واملهارية واملعر ية املهمة ل او كواجزه بكل سلسلة و أةل وةت كىل هو يعال
بضدق عل مد جهزية اد راى العسكريني مىل انكية اللياةة ال دلية دىا مهامهم ظرو
مشا ة لشوط املماتل أو الالكور (اللياةة ال دلية لأل راى العسكريني ،1984 ،ص )182
ولإلكاطة اجليدل ابملوةو وج
موةو الدراسة وه عل النحو اآليت:
-2االجراءات امليدانية للدراسة :وتعر

علينا قت ا جمموعة مىل اخلطوا

العلمية املنه ية لض

يها النماط ال الية

 -1-2املنهج املتبع :قع مد ال اكث عل املنهج الوص

ال حليل

الدراسة لظرا لط يع ها

 -2-2جمتمع الدراسة :ي كوا جم مع الدراسة مىل أ راى اجليش الوطين الشعيب اجلزائري
 -3-2عينةةة الدراسةةة :عناصوور املن مو الوووطين العسووكري لشوووط املماتوول وةوود ة ا يووار العينووة
بطريمة عمدية لظرا لمر ا مىل مكاا عمل ال اكث
 -4-2متغريات الدراسة:
املتغري املستقل :بطارية اا ار شوط املماتل-املتغري التابع :مس و اللياةة ال دلية د راى اجليش الوطين الشعيب
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 -5-2جماالت الدراسة:
أ-اجملال الزماين 15 :لو مال  2015قد  15ىيسمال 2015
ب-اجملال املكاين :مركز جتمع وحتضري ال رق الرضةية العسكرية بنب عكنوا اجلزائر العاصمة
ج-اجملال البشري :املن م الوطين العسكري لشوط املماتل
 -6-2أدوات الدراسة :
اع موود ال اكووث عل و عوور وحتليوول لكوول املراكوول املع موودل بطاريووة اا ووار شوووط املماتوول
ومد م ئم ها لمياس مس و اللياةة ال دلية مىل ل الض ا ال دليوة الو ميكوىل ةياسوها وهوذا
بعد مجع عدى مىل املراجع املوجوىل عل مس و مك ا املدسسا العسكرية هذا اخلضوص
-7 -2األسس العلمية ألدوات الدراسة:
لموود قع موود ال اكووث عل و بطاريووة اإل ووار لميوواس اللياةووة ال دليووة (شوووط املماتوول) لوود أ وراى
اجليش الوطين الشعيب مىل ل حتليل لكل مراكل اإل ار ومعر ة أمهي ها والض ا ال دليوة الو
ميكىل ةياسها مىل هلا ومعر وة مود م ئم هوا قد الظورو الراهنوة د وراى اجلويش الووطين الشوعيب
وحماولة قعطا لظرل مس م لية كول أهم احلواجز ال ميكىل كذ ها أو قةا ها أو ك تضيريها
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 -3عرض وحتليل مراحل شوط املقاتل:
احلاجز األول :السلم احلبلي:

الشكل رقم  :02+01ميثل احلاجز األول :السلم احلبلي( .املرجع :الدراسة احلالية)
تضع مىل مأمورية املماتل اج يا هذا احلاجز ةسر وةت
وامل كظ أ ّا كركية احل ل ّ
كىلّ ،أما يما خيص أجزا اجلسم ادكثر مشاركة ادىا مها الرجلني واليديىلّ ،ا ي طل ّةول
عضلية ك ريل هلذه ادجزا
وتوجد طريمة َثلية لكي ية اج يا هذا احلاجز خت لف عىل الطريمة املذكورل سابما وذل
جتاو العارةة احلديدية العلوية اد مية ،وذل عىل طريق ىوراا أمام للمماتل كول هذه
الع ارةة سكا يده بدرا احل ل ادول مىل اجلهة العلوية ،مس مي بذل مكاا السموط م اشرل
(كومة الرمل) ،والسلم احل ل ي مس كو املماتل مىل اجلهة اخلل ية ّا يس عني بى لد ع ل سى
قد ادمال أثنا عملية الم ز وق كومة الرمل (الظر الشكل )03+02+01
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الشكل رقم  :03ميثل احلاجز األول :السلم احلبلي( .املرجع :الدراسة احلالية)
وير ال اكث أ ّا كل طريمة هلا ضوصياهتا ،الطريمة ادود متثل أكثر أماا طريمة
الم ز مىل ادعل ممارلة ابلثاليةّ ،قا أ ّا اد ريل مرحبة للوةت أثنا اج يا احلاجز رغم طورهتا

احلاجز الثاين :األعمدة املستقلة:
وهو ع ارل عىل عارة ني م الي ني عل بعد 01ل ،ادود ابرت ا 01ل والثالية عل ارت ا
1 4ل ،وعر موكد 04ل ،قذ ينطلق املماتل عل بعد كوايل 15ل مىل احلاجز ابجلري مث الم ز
إبكد ةدميى واةعا قضها وق العارةة ادود م اشرل سكا العرةة الثالية بيده والرجل الثالية
احلرل يلحمها العارةة الثالية ،مثّ اخلروا مىل احلاجز ككل عىل طريق المدل الّ ارتكز ا عل
ّ
العارةة ادود مثّ الرجل الثالية واليديىل تواليا (الظر الشكل )04
.
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الشكل رقم  :04ميثل احلاجز الثاين :األعمدة املستقلة( .املرجع :الدراسة احلالية)
قذا؛ الض ة الواج الّم ع ا ه املرولة وال وا ق احلرك الك ري دطرا املماتل ،وتكمىل صعوبة
مس و اارت ا بني العارة ني
اج يا هذا احلاجز ا

احلاجز الثالث :الشبكة األفقية:
ط و هذا احلاجز عل  06أس ك مشدوىل بوةعية أ مية مىل الطر ني بواسطة أواتى
مث ة عل ادر عل ارت ا  60سم وت اعد يما بينها بو  02ل ،كيث يمول املماتل ب او
هذه ادس ك ةةض سرعة كنة ابلطريمة ال نية املعرو ة اج يا احلواجز ألعار المو ،
وامل مثل ةدل أود دوىل قد ادمال عند جتاو السل مثّ ت عها الرجل اد ر مثنية وم وكة
قد اخلارا ةضد تسهيل عملية املرور ىوا ملس السل (الظر الشكل )05

الشكل رقم  :05ميثل احلاجز الثالث :الشبكة األفقية( .املرجع :الدراسة احلالية)
ض ا ال دلية اآلتية :الرشاةة ،املرولة،
قذا؛ جتاو هذا احلاجز ي طل مىل املماتل ال م ع ابل ّ
السرعة
ال وا ق احلرك ّ ،

احلاجز الرابع :شبكة عبور عن طريق الزحف:
ط و هذا احلاجز عل أس ك مشدوىل عل علو  50سم ملسا ة  20ل ،قذ يمول
املماتل ابلزكف حتت هذه ادس ك ابارمتا عل ادر بوةعية اال طار مثّ املرور ابس عمال
الساعديىل ومش الرجلني م ىوا ملس بمية أجزا اجلسم لألر
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وجتدر ااشارل قد أ ّا هناك وةعي ني للزكف مها :الزكف اجلاليب سوا عل اجلهة اليمىن أو
اليسر للمماتل ،و كف املماتل ممابل ادر م اشرل ،وه الوةعية ادصع (الظر الشكل
الض ا ال دلية
ّ )06ا يس لزل تموية احلزال ال طين وعض
الظهر واليديىل والرجلنيّ ،أما ّ
المول املميزل
الواج تو رها املماتل عند املرور عل هذا احلاجز مثل
ّ
المولّ ،
حتمل ّ
المول العضلية لألطرا  ،املرولة
ابلسرعةّ ،
ّ

الشكل رقم  :06ميثل احلاجز الرابع شبكة عبور عن طريق الزحف( .املرجع :الدراسة
احلالية)

احلاجز اخلامس :األواتد الغري منتظمة:
كل ةمع ةطره  15سم
ط وي هذا احلاجز عل كو مىل الرمل بى  05أةما رسالية ّ
مو عة بطريمة غري من ظمة عل مسا ة  07ل ،كيث يمول املماتل ابجلري مىل ارا كو الرمل
املوجوى يى ادةما  ،واس عمال هذه اد ريل كأىوا ارتكا ل اىي م مسة الرجلني للرمل
(الظر الشكل )07
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الشكل رقم  :07ميثل احلاجز اخلامس األواتد الغري منتظمة( .املرجع :الدراسة احلالية)
السرعة
واج يا هذا احلاجز ط اا املماتل قد ّةول ال ارية ادطرا الس ليةّ ،

احلاجز السادس :األعمدة املستقلة:
ط وي هذا احلاجز عل ث ث أعمدل موةوعة أ ميا وق بعض عارةة كديدية
ادول ابرت ا  80سم ،والثاين  1 60ل ،والثالث  2 30ل ،قذ يمول املماتل ب سلّق هذه
واكدلّ ،
ادول وم ّد اليديىل سكا ابلعموى الثالث ىوا ملس
الرجل ادود عل العموى ّ
ادعمدل بوةع ّ
العموى الثاين مثّ اهل وط مىل اجلهة اد ر هلذه ادعمدل ابال وا عل العموى الثالث واارتكا
ابليد الواكدل عل العموى الثاين مثّ الم ز عل ادر (الظر الشكل )08

الشكل رقم  :08ميثل احلاجز السادس األعمدة املستقلة( .املرجع :الدراسة احلالية)
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لألطرا

واج يا هذا احلاجز جي أا تكوا ي م ع املماتل بض ة املرولة والرشاةة والمول العضلية

احلاجز السابع :عارضة االتزان:
اجلري معلّق عل أواتى عل مسا ة
ط وي هذا احلاجز عل عموى أ م موةو
 8 5ل وارت ا  1ل ،كيث يمول املماتل ابجلري وةى ابتّزاا اتل ىوا السموط عل أكد اجلال ني،
مثّ الم ز قد ادر م اشرل أو عمل كركة أكروابتية هناية العموى ومىل َمثّ الم ز (الظر الشكل
وةول ااتّزاا
 )09وعليى؛ جي عل املماتل أا ي م ع ابملرولة والرشاةة ّ

الشكل رقم  :09ميثل احلاجز السابع عارضة االتزان( .املرجع :الدراسة احلالية)
احلاجز الثامن :السلم العمودي:
ادول وبطريمة ادىا ادود مع اا
هذا احلاجز هو ل سى احلاجز ّ
ي ميز ابلث ا (الظر الشكل )10

السلم الّذ

الشكل رقم  :10ميثل احلاجز الثامن السلم العمودي( .املرجع :الدراسة احلالية)
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احلاجز التاسع :العوارض األفقية من أعلى إىل أسفل:
هذا احلاجز هو ع ارل عىل أربع عوار م الية ب اعد  02ل وارت ا  1,70ل ابلنس ة
للعارةة ادود والثالثة ،و 1,20ل ابلنس ة للعارةة الثالية والرابعة ،كيث يمول املماتل ابملرور وق
ادود مث املرور حتت الثالية مث وق الثالثة مث حتت الرابعة (الظر شكل )11

الشكل رقم  :11ميثل احلاجز التاسع العوارض األفقية من أعلى إىل أسفل( .املرجع :الدراسة

احلالية)

ومىل ل هذا احلاجز لس ن ج أ ّا املماتل مير مب مو مىل الوةعيا امل عاة ة
وامل سارعة وط ل ة املس وض ( وق العارةة وحت ها) ما ي طل مرولة ورشاةة عالية ،حتمل ك ري،
ّةول عضلية وسرعة ال ن يذ
احلاجز العاشر :الطاولة االيرلندية:
هذا احلاجز ع ارل عىل طاولة ابرت ا  02ل مث ى عل عموىيىل ،كيث يمول املماتل
ابج يا هذه الطاولة بث ث طرق ط ل ة:

الطريقة البسيطة:
جري املماتل عل شكل ر ةطع مكا ئ ،قذ عند وصولى قد الطاولة يكوا وةع جسمى
جاليب ابلنس ة هلا ،يم ز وميس الطاولة بيديى مث ميرر الرجل ادود تليها الثالية وق الطاولة ومنى
قد ادر (الظر الشكل )12
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الشكل رقم  :12ميثل احلاجز العاشر الطاولة االيرلندية ابلطريقة البسيطة( .املرجع :الدراسة
احلالية)

طريقة ديلري:
يمول املماتل ابلطريمة ل سها قا ألّى يس عمل يد واكدل م أثنا الضعوى عل الطاولة
(الظر الشكل )13

الشكل رقم  :13ميثل احلاجز العاشر الطاولة االيرلندية بطريقة ديلري( .املرجع :الدراسة
احلالية)

طريقة برسد:
وه طريمة ل ية ،قذ يمف املماتل وظهره قد الطاولة يمس ا ب ل الوةعية ،ويع مد
عل يديى لر ع جسمى قد ادعل  ،مث يمول حبركة ىورالية ل ية وعند م مس ى الطاولة الوةع
اجلاليب يمول بم ز مع ىوراا جهة مسار اجلري (الظر الشكل )13
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الشكل رقم  :13ميثل احلاجز العاشر الطاولة االيرلندية بطريقة ديلري( .املرجع :الدراسة

احلالية)
قذا؛ ال رق بني الطرق الث ثة يكمىل ىرجة صعوبة كل طريمة ،ادود بسيطة لكنها
حتمل
ت طل ّةول عضلية ك ريل لألطرا و ّ
وةول ّ
اصة اليديىل مع مرولة ورشاةة ّ
ّأما الثالية ه معمدل ممارلة ابدود د ّهنا ت ّم بيد واكدل وه ت طل الض ا ل سها
اصة اليديىل أكثر بكثري مىل ادود
بل ّةول عضلية ادطرا
ّ
والطريمة الثالثة تش ك مع الطريم ني السابم ني مع ضىل احلركا الدورالية و
ّاجتاها ط ل ة ّا ت طل مرولة ورشاةة ك ريل
وادشيا املش كة بينهم مىل انكية الض ا ال دلية  -ضىل عل ما ةّ ذكرهّ -ةول عضلة
ال طىل والظهر
احلاجز احلادي عشر :العارضة األفقية:
هذا احلاجز هو ع ارل عىل عارةة أ مية ابرت ا  80سم تليها ك رل مربعة الشكل
(04ل ×  04ل) بعمق كوايل 40سم ت عد عىل العارةة حبوايل  0 5ل ،كيث أييت املماتل جرض
مير عل تل العارةة ابلطريمة ال نية الّ ت ّم أثنا املرور عل احلواجز ألعار المو  ،لكىل
مثّ ّ
سموطى يكوا تل احل رل ،مثّ ي ّم اجلري وخيرا (الظر الشكل )14
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الشكل رقم  :14ميثل احلاجز احلادي عشر العارضة األفقية( .املرجع :الدراسة احلالية)
المول اال ارية
وعليى؛ وج عل املماتل الّم ع مب موعة مىل الض ا ال دلية لذكر منهاّ :
لألطرا الس لية ،تناسق كرك بني ادطرا للمرور عل احلاجز

احلاجز الثاين عشر :احلفرة:
هذا احلاجز ع ارل عىل ك رل بعمق  50سم وطول 02ل ،كيث أييت املماتل جرض ويمول بم ز
طويل يش ى الم ز الطويل ألعار المو  ،لكىل ذوا السموط ا احل رل وا عل ادر
(الظر الشكل )15

الشكل رقم  :15ميثل احلاجز الثاين عشر احلفرة( .املرجع :الدراسة احلالية)
وعليى؛ جي أا ي م ع املماتل ابلض ا ال دلية ادتية :سرعة رى عل ك ريل أثنا االط ق
اك سار سرعة تساعده عل املرور عل احلاجزّ ،ةول ال ارية ك ريل لألطرا الس لية
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احلاجز الثالث عشر :مقعد وحفرة:
هذا احلاجز ع ارل عىل كائ بعلو 01ل تليى ك رل بعمق 50سم ت عد حبوايل 50سم
مير عل
عىل احلائ  ،وشكلها يش ى احلاجز املائ
س اق 3000ل موالع ،قذ أييت املماتل جرض ّ
ذل احلائ ابلرتكا عليى بيد واكدل وةدمني مثّ يرمت م اشرل احل رل واخلروا منها جرض (الظر
الشكل  ،)16وعل املماتل الّم ع بض ة سرعة رى عل ك ريل أثنا االط ق اك سار سرعة
تساعده عل املرور عل احلاجز ابإلةا ة ّةول ال ارية ك ريل لألطرا الس لية

الشكل رقم  :16ميثل احلاجز الثالث عشر مقعد وحفرة( .املرجع :الدراسة احلالية)

احلاجز الرابع عشر :حاجز إمسنيت صغري:
هذا احلاجز ع ارل عىل كائ صضري ابرت ا 01ل ،كيث أييت املماتل جرض جم ا ا هذا
احلائ (الظر الشكل  ، )17وعليى جي أا يكوا لديى تناسق كرك

الشكل رقم  :17ميثل احلاجز الرابع عشر حاجز إمسنيت صغري( .املرجع :الدراسة احلالية)

احلاجز اخلامس عشر :احلفرة ،حاجز إمسنيت صغري وحفرة (منظر أمامي):
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هذا احلاجز هو ع ارل عىل ك رتني بعمق 70سم وطول 02ل ي ضل بينهما كائ
ابرت ا 1,50ل ،ويكوا هذا احلائ مائ مىل اجله ني مبمدار كوايل  ،°45كيث أييت املماتل
جرض يم ز -م او ا احل رل -عل احلائ م اشرل مىل اجلهة ادود (الظر الشكل  ،)18مثّ ي ّم
ة زل أ ر قد اجلهة الثالية املائلة مىل احلائ  ،ومىل هذه اد ريل يمول بم زل أ ر م او ا احل رل
الثالية (الظر الشكل )19

(منظر أمامي)

(منظر خلفي)

الشكل رقم  :19ميثل احلاجز اخلامس عشر احلفرة ،حاجز إمسنيت صغري وحفرة( .املرجع:

الدراسة احلالية)
اصة ادطرا
ابلض ا اآلتيةّ :ةول ال ارية ّ
وعليى؛ وج عل املماتل الّمّع ّ
مرولة ورشاةة ،توا ق كرك  ،سرعة ادىا

الس لية،

احلاجز السادس عشر :جدار اإلعتداء:
هذا احلاجز هو ع ارل عىل جدار بعلو 02ل ،كيث أييت املماتل جرض يمول بم زل سكا
الوةت ل سى مرتكزا برجليى عل من ضف اجلدار ،وبعدها م اشرل
اجلدار بيديى مىل ادعل
يرتكز ةطرا ى ليد ع بن سى قد ما ورا اجلدار (الظر الشكل )20
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الشكل رقم  :21+20ميثل احلاجز السادس عشر جدار اإلعتداء( .املرجع :الدراسة

احلالية)
وهناك طريمة آ ر للمرور عل هذا اجلدار تسم بطريمة النين ا ،وه الميال حبركة
أكروابتية هناية الم ز لي د املماتل ل سى م اشرل احلاجز رةم ( 17مسا ة ةضريل ما بني
احلاجزيىل (الظر الشكل )21
وعليى جي أا ي م ع املماتل بمول ال ارية ك ريل جدا عل مس و ادطرا الس لية وةول
عضلية ك ريل عل مس و ادطرا العلوية وعض الظهر وال طىل ،ال ناسق الك ري مس و
احلركا ابع ار هذه احلركة مرك ة مىل جمموعة كركا وت م بسرعة ك ريل

احلاجز السابع عشر :احلفرة:
ع ارل كو بعمق  2,20م  ،كيث أييت املماتل كني روجى م اشرل مىل احلاجز رةم
 16لي د ل سى أمال هذا احلاجز ّا طّم عليى الد ول م اشرل هذا احلو (وذل لنز
اخلو عىل املماتلني امل دئني) ،وبعدها طاول اخلروا منى رغم عممى ،مع العلم أا جدار احلو
مىل الدا ل أملس مىل مجيع اجلوال (الظر الشكل  )22قذ يع مد املماتل كليا عل يديى ورجليى
للمروا مىل هذا احلاجز

الشكل رقم  :22ميثل احلاجز السابع عشر احلفرة( .املرجع :الدراسة احلالية)
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والض ا ال جي أا ي م ع ا املماتل ه  :ةول عضلية لألطرا
والظهر واحلو  ،حتمل ةول ،ةول ال ارية لألطرا الس لية

الس لية والعلوية

احلاجز الثامن عشر :جدار التسلق:
هذا احلاجز ع ارل عىل جدار للّسلق ابرت ا 4م بى أىرا ط ل ة اارت اعا ي سلمها
املماتل قد أعل اجل دار مىل جهة مث الم ز مىل اجلهة اد ر مىل أعل اجلدار قد ادر (الظر
الشكل )23

الشكل رقم  :23ميثل احلاجز الثامن عشر جدار التسلق( .املرجع :الدراسة احلالية)
وعليى؛ جي أا ي م ع املماتل ابلسرعة ،حتمل ةول وةول عضلية لألطرا
احلاجز التاسع عشر :املمرات امللتوية:
هذا احلاجز ع ارل عىل را مل وية ،كيث يمول املماتل ابملرور مىل
(ألظر الشكل  )24وعليى؛ جي أا ي م ع املماتل ابلسرعة ،املرولة

هلا ةةض سرعة

الشكل رقم  :24ميثل احلاجز التاسع عشر املمرات امللتوية( .املرجع :الدراسة احلالية)
احلاجز العشرون :اخلنادق املتعاقبة:
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هذا احلاجز ع ارل عىل ث ث ناىق م الية مو عة عل مسا ة  7,70م طول و
 1,10م عمق ،ادول والثاين صضرييىل مبسا ة  1م وادوس ك ري مبسا ة  4أم ار ،كيث يمول
املماتل ب او اخلندق ادول عىل طريق الم ز عليى مث الم ز ىا ل اخلندق الك ري وعند اخلروا منى
يم ز عل اخلندق اد ري( ,الظر الشكل )25

الشكل رقم  :25ميثل احلاجز العشرون اخلنادق املتعاقبة( .املرجع :الدراسة احلالية)
وعليى؛ جي أا ي م ع املماتل بمول ال ارية لألطرا الس لية ،ةول عضلية لليديىل ،تناسق
كرك  ،حتمل ةول و ذا يكوا املماتل ةد أهن شوط املماتل جبميع كواجزه
 -10خالصة:

مىل ل وصف مجيع املراكل ال نية لشوط املماتل لس ن ج ما يل :
صممت بطريمة حتاك الظرو الط يعية ال ةد ي عر هلا املماتل ل أتىية
ا ّا هذه احلواجز ّ
ّا طّم عليى ال أةلم مع هذه
وج اتى الوطنية ،مىل كواجز  ،ناىق ،ال وا ا  ،علو ،اخن ضا
الظرو حلماية ل سى وجتاو العم ا ؛
أ ّا مجيع الض ا ال دلية مطلوبة تو رها ىوا اس ثنا عند املماتل ل او شوط املماتل جبميع
كواجزه املن شرل عل مسا ة  500م ؛
معال بضدق عل مس و اللياةة ال دلية ال
أ ّا الزمىل احملمق مىل طر املماتل شوط املماتل ّ
يدىي قد تضييع الوةت
وصل قليها ،وأي تعثر ل ادىا ّ
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 -11االقرتاحات والفروض املستقبلية.

مىل ل ما تمدل ذكره لوص مبا يل :
وةع شوط املماتل بضيض ى هذه كاا منذ س عينيا المرا املاة  ،وعليى وج علينا حنىل
ك اكثني اة حال هذا امليداا ابلغ ادمهية ةضد وةع بعض ال ضيريا ال ت ماش والظرو
احمليطة ابملماتل أثنا أتىية مهامى؛
-قائمة املراجع.

• شوووط املماتوول لميوواس اللياةووة ال دلي ووة ،1978 ،الط عووة ادود ،اجلوويش الوووطين الشووعيب ،مط ع ووة
العاشور ،اجلزائر العاصمة
• شوووط املماتوول لميوواس اللياةووة ال دليووة ،1984 ،الط عووة الثاليووة ،اجلوويش الوووطين الشووعيب ،مط عووة
العاشور ،اجلزائر العاصمة

• اللياةة ال دلية لأل راى العسكريني ،جملة اجليش العدى العاشر ( ،)1984مط عة العاشور ،اجلزائر
العاصمة
• الدليل الكامل للياةة ال دلية د راى الموا ال حرية ادمريكية ()2002
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