
 في الریاضةالغش 
 

الریاضة ممارسة وإشباع رغبات وتحقیق طموحات وصوال للبطولة والتفوق من خالل أھدافھا 
السامیة والنبیلة والتي تعني بالدرجة األولى بالصحة البدنیة والروحیة من خالل ممارسیھا. إن 

حدة التنافس  االمتیازات المادیة والمعنویة والشھرة التي یحصل علیھا الریاضیون تزید من
للحصول على الفوز بكافة الطرق سواء النبیلة منھا أو الالشرعیة.  ومنذ األلعاب االولمبیة في 

كان الالعب یحصل على امتیازات عدیدة وما یعادل نصف  قبل المیالد، ٤۰۰التي أقیمت سنة  أثینا
من الضرائب  . وكانت االمتیازات بشكل طعام ومسكن وإعفاءفي وقتنا الحاضر ملیون دوالر

 وحتى اإلعفاء من الخدمة العسكریة.
 

ومع التطور الحضاري في الوقت الحاضر وما صاحبھ من تطور في وسائل االتصال السمعي 
والبصري وظھور مؤسسات وشركات لتدریب وصناعة النجوم الریاضیة. أصبح الریاضي شبھ 

 المعنوي.آلة وتحت ضغط شدید وطموح للتفوق والحصول على الكسب المادي و
 

إن السعي للحصول على السبق في التنافس ھو الھدف االسمي عند الریاضي في الوقت الحاضر 
وللحصول على ھذا السبق الجأ الریاضي إلى إتباع كل الطرق المتاحة وإحداھا استعمال الدواء 
 في الغش الریاضي. ویؤدي استعمال الدواء إلى نتائج صحیة خطیرة قد ال یعي بھا النصباب

یعطي نتائج ال إنسانیة وال  في الریاضةتفكیره في الفوز. أما على مستوى الریاضة فأن الغش 
 أخالقیة في مجال االنجاز الریاضي ویقضي على سمو وروح الریاضة.

 ...مختصرة عن استعمال الدواء في الریاضةوفیما یلي لمحة تاریخیة  
 

استعمل الریاضیون مستخلص الفطر               أثینا،دورة األلعاب االولمبیة في قبل المیالد وفي  ٤۰۰
 (یحوي على الستركنین المنشطة للجھاز العصبي) وحبوب بعض النباتات. 

أضیف مزیج من األعشاب إلى طعام الخیول التي تجر          بعد المیالد في العصر الروماني، ۱۰۰
العبید واالسرى لجعلھم أكثر عنفا  المعجالت في السباقات الریاضیة. كذلك أعطي للمقاتلین من

 ودمویة إلمتاع المشاھدین.
 أول حادث وفاة لمتسابق دراجات باستعمال دواء ترایمثیل ۱۸۸٦
 وفاة عداء ماراثون باستعمال مزیج البراندي مع الستركنین. ۱۹۰٤
 ).في الریاضةتأسیس أول منظمة عالمیة للریاضیین أقرت منع استعمال األدویة (الغش  ۱۹۲۸
 اكتشاف مادة االمفیتامین ودخولھا إلى األسواق وھي مادة منشطة للجھاز العصبي. ۱۹۳۰
بروز استعمال الھرمونات االبتنائیة من قبل الریاضیین الروس في دورة األلعاب االولمبیة  ۱۹٥٦

 في ملبورن وتبعھم األمریكان بعد ذلك بفترة وجیزة.
 دورة األلعاب االولمبیة في طوكیو ظاھرة بروز العضالت عند الریاضیین في ۱۹٦٤
تدخالن فحص  (UCI)ومنظمة الدراجات العالمیة    (FIFA)منظمة كرة القدم العالمیة ۱۹٦٦

 الدم عن الدواء.
 .في الریاضة وضع أول قوانین الغش ۱۹٦۸
 . جة مراقبة استعمال الدواء في الریاضةتراجع األرقام القیاسیة نتی ۱۹۷۲
 االولمبیة في سیؤول تم اكتشاف وجود الستیرویدات االبتنائیى عندفي دورة األلعاب  ۱۹۸۸

 عداء المسافات القصیر الشھیر بن جونسون. 
اعترف عشرون مدرس سباحة من ألمانیا الشرقیة (سابقا) بإعطاء الستیریدات االبتنائیة  ۱۹۹۱ 

 إلى طالبھم.
الریاضیة لتشمل ریاضة العدو تفاقم استعمال الستیریدات االبتنائیة في مختلف األلعاب  ۱۹۹۹

 ولعب التنس وكرة القدم.



 یفقد الالعب باكستر میدالیتھ الفضیة في التزلج نتیجة استعمال بخاخ فكس. ۲۰۰۲
تتراھیدوجسترینون یصعب اكتشافھا، دخول عقار جدید من الستیروید االبتنائي ھو  ۲۰۰۳

 ووجدت ھذه المادة عند احد العدائین االنكلیز.
 العب استعملوا الستیریدات االبتنائیة. ٤٤اكتشاف  ۲۰۰٤
اصبح متسابق الدراجات االمیركي الندیس أول بطل لسباق فرنسا یسقط في اختبار  ۲۰۰٦

باالضافة الى  ۲۰۰٦للمنشطات خالل السباق. وتم تجرید الندیس من اللقب الذي فاز بھ عام 
 .ایقافھ لمدة عامین

الشتویة مقامة في روسیا، وألجل أن تكون روسیا في صدارة كانت األلعاب األولمبیة  ۲۰۱٤
 المیدالیات نظمت داخلیاً نظام إخفاء للمنشطات التي كانوا الالعبون یتعاطوھا، ولم یكتشف

 .األمر سوى بعد سنة من انتھاء األلعاب 
 

ن ھو بعض األمثلة البسیطة. وبالرغم م الریاضة عاله حول استعمال األدویة فيإن ما ذكر أ
بعیدة. ولقد تعلم  قة تبقى السیطرة على الغش في الریاضةالتعلیمات الصارمة والقوانین المطب

مثال  ھم،الریاضیون كیفیة التخلص وتفادي الفحوصات الطبیة الكتشاف الدواء المستعمل من قبل
جدید العینة (البول) أو استعمال دواء  على ذلك یقوم الریاضي بترك الدواء قبل الفحص أو إبدال

ال تستطیع األجھزة المستعملة من اكتشافھ. كما إن شركات األدویة تتسابق إلنتاج أدویة جدیدة 
 .السیطرة على الغشذات كفاءة عالیة وبعیدة عن سیطرة أجھزة 

 
 دویة التي تستعمل ھي الغش في الریاضةما ھي األ

یعتمد نوع الدواء المستعمل . و اضةالری في ھناك أنواع عدیدة من األدویة التي تستعمل في الغش
من دواء لرفع قابلیة وكفاءة التنافس. إن وفي بعض األحیان یستعمل أكثر  ،اضةعلى نوع الری

معظم ھذه األدویة متوفرة في الصیدلیات والمستشفیات وتصرف للمرضى من قبل الطبیب بموجب 
 وصفة طبیة ولكنھا تعتبر غیر قانونیة عند إعطائھا للریاضیین.   

 ھي: في الریاضةلغش أھم األدویة التي تستعمل لإن 
 المنشطات -1
القلب  عضاء الجسم مثل زیادة ضرباتتعمل ھذه األدویة على زیادة كفاءة الوظیفة الفسلجیة أل 

وفعالیة الدماغ والعضالت. وتعتبر ھذه المنشطات من أكثر األدویة استعماال وشھرة مثل 
 .االمفیتامین

 الستیرویدات االبتنائیة   -2
تستعمل ھذه األنواع من الھرمونات لزیادة نمو العضالت وتسمح للریاضیین بزیادة قوة التمرین. 
إن الستیرویدات االبتنائیة تشبھ الھرمون الذكري (التستوستیرون) وھى واسعة االستعمال عند 

 الریاضیین مثل دستانولون.
 المسكنات -3
تي تسبب التعود مثل المورفین والنوع تقسم المسكنات إلى نوعین. النوع األول المسكنات ال 

الثاني مضادات االلتھاب االستیرویدیة مثل البروفین. ویستعمل الریاضیون كال النوعین لزیادة   
التحمل إثناء التمرین أو في حالة اإلصابة إثناء التمرین أو المباراة. إن استعمال المسكنات قد 

 یؤدي إلى ضرر وتلف في جسم الریاضي.
 ت الھرمونیةالببتیدا -4
ھي مواد طبیعیة موجودة في جسم االنسان وطبیعتھا تحسین نمو العضالت وتغییر بعض  

ألوكسجین مثل الدم الحمراء التي تساعد على نقل الھرمونات في الجسم وتزید من إنتاج كریات 
 ھرمون النمو.

 
 



 ۲مستضدات  بیتا  -5
لجھاز اخ لتوسیع النیة منھا بشكل بخاتستعمل ھذه األدویة للربو القصبي وتكون على أشكال صید 

 یوتامول (فنتولین). ادة دخول كمیة األوكسجین مثل سالبالتنفسي  للسماح بزی
 المدررات  -6

یستعمل الریاضیون المدررات لعدة السباب منھا التخلص من بقایا األدویة في الدم كي ال یكتشف 
األلعاب الریاضیة  مؤقتة في بعض إثناء الفحص الطبي. وكذلك للتقلیل من وزن الریاضي بصورة

التي یكون للوزن أھمیة مثل المالكمة والمصارعة. وان تخفیف الوزن للفارس الذي یمتھن 
ركوب الخیل (الجوكي) في السباق یرفع من كفاءة الخیول في الجري. مثال على المدررات عقار  

 فیورسماید.
 مضادات بیتا -7

القلب لزیادة التركیز في ریاضة الرمایة مثل عقار تستعمل ھذه االدویة للتقلیل من ضربات 
 بروبرانولول (اندیرال).

 زیادة تركیز كریات الدم الحمراء في الدم -8
یعطى الریاضي كمیة إضافیة من الدم إما من متبرع أو من الریاضي نفسھ حیث یسحب الدم 

مھ. إن زیادة ویحفظ في الثالجة ویعاد إعطاءه بعد أن یكون جسم الریاضي قد عوض فقدان د
 كریات الدم الحمراء تعمل على زیادة نقل األوكسجین.

 ویتینھرمون االریثروب -9
 یعمل ھذا الھرمون على زیادة إنتاج كریات الدم الحمراء لزیادة نقل األوكسجین.

 
 الخالصة

إن منع استعمال األدویة في الریاضة ھو موقف أخالقي وأنساني، وان االھتمام بجانب النزاھة 
ریاضة ما ھو إال حفاظا على أھمیة الریاضة والریاضیین وحفاظا على حقوق المشاركین في ال

في ریعان شبابھ  الذي ھو على اختالف مستویاتھم إضافة إلى المحافظة على سالمة الریاضي
  وحیویتھ وصحتھ.
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