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1998- 1962یا في كتابة تاریخ ألعاب القوى في الجزائر من رؤ 

قصي محمود القیسي: الدكتور

أستاذ محاضر جامعة مستغانم

تعد ریاضة ألعاب القوى من الریاضات العریقة التي مارسها اإلنسان في مختلف المجتمعات التي 
ظهرت قبل فجر التاریخ، وهي من أهم الریاضات التي اعتمدت في األلعاب األولمبیة القدیمة وعروس 

والقفز والسباقات األلعاب األولمبیة الحدیثة، وتشمل عدة اختصاصات مختلفة من المشي والجري والرمي 
ودراسة تاریخ ألعاب القوى تتیح للباحثین والمهتمین معرفة . العشاریة للرجال والخماسیة والسباعیة للنساء

اإلیجابیات والسلبیات التي ترافق تطور هذه األلعاب وعالقتها بتطور المجتمعات، كما أنها تضع عالجا 
ولدراسة تاریخ . ة بدون وجود تجارب تاریخیة مسبقةللنواقص وال یوجد أي إنجاز أو تطور حققته البشری

ألعاب القوى في الجزائر یمتلك أهمیة كبیرة ألنه یعطینا حقیقة ما تم تحقیق إنجازه من طرف الریاضیین 
الجزائریین وكذلك من خالل ما قدمته الدولة من عنایة واهتمام بالریاضة عموما، وكان أول ذلك االهتمام 

دعى إلى االهتمام بالشباب الجزائري باعتباره الذخیرة الحیة الذي یمكن من خالله الذي1962هو دستور 
التي 1962بناء مجتمع صحي ومتقدم ومنظم بكل جوانبه وعلى هذا األساس أنشئت وزارة الشباب 

.اضطلعت في العنایة بالشباب وتوجیهاتهم واهتماماتهم ومنها الریاضة

للریاضیین الجزائریین والنتائج التي حققوها كانت رغبة منا في محاولة إن دراسة تاریخ ألعاب القوى
كتابة هذا التاریخ وتدوینه بالشكل العلمي ألول مرة في الجزائر وذلك لخدمة الریاضة ولكي ال تذهب هذه 

.ونبدأ بالقسم األول الذي یشمل فعالیات الجري. اإلنجازات في طي النسیان

ق إلى الطلبة الباحثین بن عیسى رحال وحمني جمال في مساعدتهم الكبیرة وأتوجه بالشكر العمی
.إلنجاز هذا البحث، واهللا من وراء القصد

:المشكلة

یالحظ أن جمیع اإلنجازات التي حققها الریاضیین الجزائریین، وكذلك تاریخ الریاضة بشكل عام في 
الك صعوبات تواجه أي باحث یرغب في دراسة الجزائر لم یدون أو یكتب بشكله العلمي الصحیح، وهن
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تاریخ األلعاب الریاضیة، لهذا سیضطر إلى جمعها من هنا وهناك واالعتماد على الصحف والمجالت 
وهذه مشكلة تعترض أي باحث في الریاضة لذلك . الخاصة بالریاضة والعامة، إضافة إلى إجراء مقابالت

:تم وضع التساؤالت التالیة

.خ ألعاب القوى لم یدون بالشكل الفضلهل أن تاری-1

.هل أن الوثائق والمصادر المعینة ال تتوفر لدى الروابط الوالئیة أللعاب القوى-2

هل أن ذلك التدهور الذي یالزم ألعاب القوى من ناحیة ممارسیها وٕانجازاتهم راجع لقلة االهتمام -3
.اضیین الشبابوالعنایة وانعدام اإلمكانیات المادیة والبشریة بالری

هل أن عدم معرفة تاریخ ریاضة العاب القوى تعني األخطاء والسلبیات التي صاحبت هذه المسیرة -4
.التاریخیة

:أهداف البحث

على أسس علمیة 1998- 1962جمع المعلومات والوثائق لغرض تدوین مسیرة ألعاب القوى من -1
.ومنهجیة

.اعترضت مسیرة ألعاب القوى في الجزائرالكشف عن اإلیجابیات والسلبیات التي -2

:فروض البحث

.یفترض الباحث عدم كتابة تاریخ ألعاب القوى في الجزائر على أسس علمیة ومنهجیة-1

یفترض الباحث أن ألعاب القوى في الجزائر بجمیع فروعها وتخصصاتها تعاني من تدني مستواها -2
.عبر مسیرتها التاریخیة

البحث هو دراسة تاریخیة تحلیلیة ونقدیة، استعمل فیها المنهج التاریخي لدراسة تاریخ ألعاب القوى 
والواقع الذي یالزم هذه الریاضة في الجزائر، إضافة إلى محاولة تدوین وكتابة تاریخها ومناقشة وتحلیل 

على مختلف األصعدة كل النتائج التي حققها الریاضیین في ألعاب القوى بجمیع التخصصات و 
والمستویات وٕاعطاء اإلیجابیات حقها وتحدید السلبیات لغرض معالجتها، إضافة إلى كونه خطوة أولیة 
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لبناء أرشیف ریاضي على أسس علمیة یستطیع الباحثون في المستقبل االعتماد علیه عند محاولة دراسة 
.أي اختصاص في ألعاب القوى ولغرض تطویر الریاضة بشكل عام

:اریخ ألعاب القوى في الجزائر قبل االستقاللت

إن التیار الریاضي قد أتى من انجلترا مرورا بفرنسا وصوال بالجزائر، وذلك في بدایة القرن العشرین 
.حیث اعتبر ذلك تأخرا كبیرا

یات ورغم ذلك نجد تكوین فرق فرنسیة وأوربیة على التراب الجزائري، وكان هذا التكوین على ثالث وال
، شباب )MCA(مولودیة الجزائر : في الثالثینیات ومن بینها. الجزائر، وهران وقسنطینة: مختلفة وهي

.من وهران، أما الفرق األخرى كانت بدایتها في األربعینیات) USMO(و) CSC(قسنطینة 

فعالیة الرمي، ولعدم وقلة اإلمكانیات المادیة والبشریة لم تساعد في الحصول على نتائج جیدة وخاصة في 
مما جعلهم یهتمون كثیرا بالسباقات الطویلة والنصف طویلة، واقتصرت نتائج عدائینا آنذاك على النحو 

:التالي

1.عربیدي بطل فرنسا للعدو الریفي: 1913* 

.فوز مولودیة الجزائر بالمرتبة الثالثة في بطولة شمال إفریقیا: 1937* 

.م500م و400ائر في فعالیة مغربي شایب الطیب بطل الجز : 1945* 

. م خالل األلعاب األولمبیة بإنجلترا10000علي عكاشة فاز بالمیدالیة الفضیة في : 1948* 

م 5000فاز علي عكاشة میمون في األلعاب األولمبیة بفنلندا بمیدالیتین فضیتین األولى : 1952* 
.م10000والثانیة في 

alainي األلعاب األولمبیة بمالبرن والذي غیر اسمه إلى علي عكاشة میمون فاز بالماراتون ف: 1956

Mimouneمن أجل المشاركة .

2.فاز شلیفي كلوش بالعدو الریفي لألواسط* 

1- Fédération Algérienne d’athlétisme : 30 ans d’histoire d’athlétisme algérienne, P12. 1993.
2- Hamid Grine : Al Manach, Tome1, P7, 1986.
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:1996-1962تاریخ ألعاب القوى في الجزائر بعد االستقالل 

25أصبحت الجزائر مستقلة، وبعد االستقالل التام للجزائر وبالضبط في 1962جویلیة 5في 
تأسست فیدرالیة الجزائر أللعاب القوى، وكان الفضل للسید محمود عبدون الذي یعتبر من 1962دیسمبر 

.زيأقدم الریاضیین والعدائین على المستوى القطري، ومع اتفاقه بمصطفى أقولین وطیب مق

وبعد تأسیس فیدرالیة الجزائر أللعاب القوى أصبح السید مصطفى أقولین أول رئیس للفیدرالیة بعد 
.االستقالل

ومن جهة أخرى كان بعض الریاضیین العاملین منهم والطلبة المغتربین یتهیؤون من أجل تمثیل الجزائر 
.اش ودیاف في القفز الطویلفي المحافل الدولیة ومن أبرزهم عمار، براكشي في العدو، عد

بحیث عمار حمود هو الذي أهدى للجزائر المستقلة أول میدالیة ذهبیة وذلك بفوزه بسباق العدو جرى 
.1962دیسمبر 31بمدینة سیلفستر بسان باولو في 

شیدت الجزائر بعد استقاللها الكثیر من المالعب واستطاعت في إقامة وتنظیم بطوالت عالمیة مثل 
والبطوالت اإلفریقیة أللعاب القوى والعدو الریفي مثل الذي 1975عاب البحر األبیض المتوسط سنة أل

.1992جرى في قسنطینة سنة 

أدناه مالعب دولیة ووطنیة ذات المواصفات القانونیة 1وتملك الجزائر حالیا كما هو مبین في الجدول 
.والدولیة

):1(جدول رقم 

اسم الملعبالوالیات
الجزائر العاصمة

قسنطینة
عنابة

سطیف
باتنة

تیزي وزو
بجایة

معسكر
تلمسان

جویلیة5
ملعب حمالوي

ملعب الوحدة المغاربیة
1945ماي 8

المركب الریاضي لباتنة
ملعب أول نوفمبر

المركب الریاضي بجایة
ملعب الوحدة اإلفریقیة

العقید لطفي
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والتي تتیح إمكانیة إقامة بطوالت على المستوى الدولي، وتملك هذه المالعب ذات مواصفات دولیة 
.كافة الشروط والمستلزمات لها

أما توزیع المالعب بصورة عامة على والیات الجزائر والتي تحمل مواصفات محلیة أي ال تسمح 
:بإقامة بطوالت على المستوى الوطني والعالمي فهي كاآلتي

نوعیة المالعبالرابطات
محليدوليترابيزنجیليطرطان

)ع(الجزائر 
قسنطینة

باتنة
تیزي وزو

سیدي بلعباس
سطیف

بومرداس
جیجل
الجلفة
مسیلة

األغواط
معسكر
سعیدة
غلیزان

مستغانم
وهران

عین تموشنت
تیارت
الشلف
بلیدة

تلمسان
عنابة
بجایة

4
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
4
1

-
-
-
-
1
-
1
1
1
1
-
-
1
1
-
1
-
-
1
-
-
-
-

2
1
1
-
2
2
-
-
-
-
1
-
-
-
1
5
1
-
-
1
1
1
1

1
1
1
1
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1

5
1
1
1
3
2
1
1
1
1
1
-
1
1
1
6
1
-
1
1
1
4
1

1509200936المجموع
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09: ملعبا والباقي15یتبین لنا من الجدول أن عدد المالعب التي تحتوي على أرضیة طرطان هي 
ترابي، كما یوجد في مدینة تیارت ملعب مجاالت الجري فیه معبدة كالشوارع وهذا ما أثار 20زنجیل و

.اسغرابنا لخطورة هذه الحالة

التي ذات المواصفات الدولیة أو المحلیة هي متجمعة تبرز لنا هذه الظاهرة على أن المالعب سواء 
) 09(وتأتي بعدها والیات الغرب حیث بلغ عددها ) 12(في مدن الشمال وخصوصا في الشرق والوسط 

أما والیات الجنوب فإنها تخلو من جمیع المالعب حیث إن وجدت فهي مالعب رملیة ال تسمح بممارسة 
.أي نشاط ریاضي ومنها الجري

أیضا من خالل المقابالت الشخصیة ألعضاء الرابطات أن الدولة الجزائریة لم 3ما الحظ الباحثك
ومن هنا . تسعى لتشیید مالعب ذات مواصفات دولیة في هذه الوالیات منذ االستقالل إلى یومنا هذا

ى جاءت المشاركة الضعیفة جدا إن لم تكن منعدمة في مسابقات وطنیة الخاصة بألعاب القوى عل
المستوى الوطني، ولم یالحظ بروز مشاركة ریاضي على المستوى الوطني في بطوالت ألعاب القوى وٕان 
ذلك یدعو إلى األسف الشدید حیث یحرم أكثر من ملیوني شخص قادر على ممارسة الریاضة وخصوصا 

ت إمكانیة أضف إلى ذلك أن في هذه الوالیا. ألعاب القوى التي ال تحتاج إلى إمكانیات مادیة ضخمة
بروز موهوبین في سباقات الجري بأنواعها لما یتمیزون من خصائص جسمانیة ومواصفات بدنیة 

.للعدائین

وبالرغم من عدد هذه المالعب ومن خاللها تتیح مجال ممارسة ومزاولة ریاضة ألعاب القوى وتكوین 
خططة ومبرمجة تسمح بإبراز فرق متخصصة في هذه األلعاب ومن خالل عملیة التدریب الواعیة والم

موهوبین من الریاضیین الشباب ولكن لألسف لم یحص ذلك حیث نشاهد افتقار البطوالت الوطنیة التي 
.تقیمها على المستوى الوطني في أن تنظم مباریات في ألعاب القوى وفي مختلفها

اب القوى وهذا من ولم نشاهد أي تحسن في النتائج لكثیر من هذه الریاضات وخصوصا مسابقات ألع
.إلى یومنا هذا، وهذا یالحظ في الجدول الخاص بالمسافات القصیرة1962

مقابالت شخصیة أجریت في ) وهران، مستغانم، غلیزان، عین تموشنت، تیارت، سعیدة، سیدي بلعباس(رابطات والیات -
.1997عام  3
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.أحسن نتائج المشاركة الجزائریة في المسابقات القصیرة في المحافل الدولیة: الرجال) أ.3(جدول رقم 

1990-19891989-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
األلعاب اإلفریقیة-م100

)كونغو-برازافیل(
ألعاب البحر-

األبیض المتوسط
)سوریا(

نكروف وعدنان 
)1965(

سالمي محمد كمال 
)برونزیة(87

العاب البحر-م200
األبیض المتوسط 

)سوریا(

سالمي محمد كمال 
)برونزیة(87

البطولة الجزائریةم400

البطولة العالمیة
شتوتغارت

-71-70جاوود 1969جاوود 
72-73-74.

بومندیل الصادق تأهل 
إلى الربع النهائي 

)1993(

)1996(حسین عمار 
م100×4
م200×4
البطولة العالمیةم400×4

شتوتغرت 
تحطیم الرقم القیاسي 

.الجزائري

.الجزائریة في المسابقات القصیرة في المحافل الدولیةأحسن نتائج المشاركة : نساء) ب.3(جدول رقم 

1990-19891989-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
البطولة المغاربیة بالمغربم100

ألعاب البحر األبیض المتوسط
البطولة العربیة القاهرة

، )1967(غزالن ربیعة 
میدالیة برونزیة
، )1967(غزالن ربیعة 

میدالیة برونزیة
لعزیزي یاسمینة 

میدالیة ) 1989(
.ذهبیة

م200
م400

م100×4
م200×4
م400×4
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ویالحظ أنه ال یوجد من نتیجة إیجابیة في هذه الفعالیات من الجري، وهذا ما یدل على سوء 
فهل یعقل أنه ال یوجد أي ریاضي . التخطیط والبرمجة والتي تتبعها وزارة تكوین الفرق الوطنیة في بالدنا
شبابنا ال یوجد بینهم مواهب وهل أن. أو ریاضیة یشاركون في البطوالت العالمیة والدولیة في هذه الفعالیة

تستطیع أن تحقق نتائج جیدة تسمح لها بالمشاركات الدولیة، ولو كان ذلك یتم ألشیر له في السجالت 
. الدولیة والمخصصة لهذه الفعالیة

.ویتساءل الباحث عن األرقام التي أثبتتها الفیدرالیة الجزائریة للسباقات

لتجارب المیدانیة التي أجریت على الفئات العمریة المختلفة ومنها وبالرغم من ذلك فقد أثبتت البحوث وا
وقبل ذلك في البحث الذي 1966البحث الذي قام به الباحث علي مشیش في  رسالة الماجستیر سنة 

أجراه قصي محمود القیسي مع مجموعة طلبة باحثین على طلبة المدارس االبتدائیة في بعض والیات 
، أن هناك مواهب وخامات شابة یمكن تأطیرها وتنمیتها في هذا النوع من 1991الغرب الجزائري سنة 

على والیات مستغانم، وهران، 1989، وكذلك في البحث الذي أجري سنة )ب.أ.4الجدول (الریاضة 
معسكر، عین تموشنت حول تنمیة السرعة، إن هنالك مواهب لها مستقبل واعد یمكن أن تنمى وتتطور 

ا وجهت لها العنایة وكذلك القیام بإجراء اختبارات دوریة میدانیة لطلبة المدارس نحو األحسن إذا م
أما المشاركة . 1996وقد أكد ذلك بهذه نتائج البحث الذي قام به علي مشیش في . االبتدائیة والمتوسطة

ة الجزائریة النسویة فحدث عنها وال حرج، تفتقر هذه المسابقات إلى المشاركة النسویة بالرغم من أن المرأ
تملك الصفات المورفولوجیة واالستعداد البدني الكبیر الذي یسمح لها بالمشاركة في الفعالیات والنجاح في 

، ولكن المالحظ أن 1989ولعزیزي یسمینة 1967هذه المسابقات ولم نشاهد سوى عداءتین غزالن ربیعة 
حلیة، وأما المشاركة على المستوى الكثیر من الفتیات تشاركن في هذا االختصاص في البطوالت الم

الدولي فأین هي ؟ أین یكمن السبب ؟

.سنتركها للباحثین

وانعكس ذلك أیضا على سباقات التتابع سواء رجال أو نساء، حیث انعدمت المشاركة في جمیع 
ى یومنا إل1962البطوالت على اختالف أشكالها ماعدا الضوء الخافت الذي یبین المشاركة الوحیدة منذ 

هذا، وهي مشاركة الفریق الوطني الجزائري في البطولة العالمیة أللعاب القوى التي أقیمت بمدینة 
ولم تسفر هذه المشاركة عن تأهیل هذا الفریق ماعدا تسجیل رقم خاص للجزائر، إذن 1993شتوتغارت 

.كانت مشاركة رمزیة لینطفئ الضوء بعدها إلى ما ال نعلم
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)ب.أ.4(جدول 

4)11- 9(جدول یبین النتائج التي تحصل علیها أطفال مستغانم، وهران سن 

العشوائیةالعینةفریق وهرانفریق مستغانماالختبارات
م30
م40
م60
م80

5.97
7.61
11.27
14.52

6.14
7.59
11.45
14.67

6.05
8.52
12.33
14.31

6.09
7.94
10.65
14.66

.أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في فعالیة سباقات الحواجز في المحافل الدولیة:رجال) أ5(جدول رقم 

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
. م) 69(بوجمعة طرابلس) 3(بطولة مغاربیة م110

ذهبیة
م200
م400
البطولة اإلفریقیة برازافیل -م300

)كونغو(
ألعاب البحر األبیض -

).الجزائر(المتوسط 
األلعاب اإلسالمیة -
).إزمیر(
).سیول(األلعاب األولمبیة -
).القاهرة(األلعاب اإلفریقیة-
).طوكیو(البطولة العالمیة -
ألعاب البحر األبیض -

)الیونان(المتوسط 
ألعاب البحر األبیض -

).فرنسا(المتوسط 

مرتبة1965عامر 
رابعة

) 75(رحوي 
ذهبیة. م

. م) 80(لحسن ساسي 
ذهبیة

) 88(عز الدین براهمي 
نهائي 2/1في 1مرتبة 

وتعرض إلى إصابة خالل 
التدریبات

) 91(عز الدین براهمي 
ذهبیة.م

) 91(عز الدین براهمي 
برونزیة.م

) 91(عز الدین براهمي 
برونزیة .م

) 91(عز الدین براهمي 
برونزیة.م

سنة للمنافسات ) 11- 9(القیاسات واالختبارات للعدادین المبتدئین : ، قصي محمود القیسيعمري فاطمة، معیزة صابرینة-
1991.4القصیرة، سنة 
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أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في فعالیة سباقات الحواجز في المحافل الدولیة:نساء) ب5(جدول رقم

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
)المغرب(بطولة مغاربیة م100

ألعاب البحر األبیض 
)سوریا(المتوسط 

)برشلونة(البطولة العالمیة 

)القاهرة(البطولة العربیة 

)1969(غزالن ربیعة 
میدالیة ذهبیة

) 87(زعبوب نصیرة 
میدالیة برونزیة

)89(لعزیزي یسمینة 
المرتبة الثامنة
) 89(لعزیزي یسمینة 

میدالیة ذهبیة
م400

1963أ تظهر لنا مأساة أخرى، حیث أن أول نتیجة سجلت كانت سنة .5أما من خالل الجدول رقم 
في البطولة المغاربیة والتي احتضنتها لیبیا حیث استطاعت الجزائر الحصول على میدالیة ذهبیة في 

تائج المشرفة م حواجز، أما بقیة المسافات فال یوجد أي شيء بعد هذا التاریخ من حیث الن110سباق 
وهي النتائج التي سجلها عز الدین براهمیة خالل البطولة العالمیة وألعاب 93إلى 91سوى سنوات 

.وبعدها لم نشاهد أي نتیجة لحد اآلن تذكر. البحر األبیض المتوسط بالیونان وفرنسا

غزالن ربیعة : إلى یومنا هذا وهما على التوالي1962أما عند النساء فنالحظ مشاركة عداءتین منذ 
جدول (م حواجز 100في اختصاص 1987سنة ظهرت لعزیزي یسمینة سنة 20وبعد 1967سنة 

فتیان أو أین یكمن السبب یا ترى ؟ رغم وجود طاقات هائلة عند شبابنا : وهنا یطرح الباحث السؤال) ب5
.فتیات
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أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في المسافات المتوسطة والطویلة في المحافل :أ الرجال.6جدول رقم 
الدولیة

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة

م800

ألعاب البحر البیض -
)تركیا(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)الجزائر(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)سوریا(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)سبلیت(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض -
)الیونان(المتوسط 

األلعاب األولمبیة -
).برشلونة(

) 70(عزوزي 
فضیة.م

) 75(جاودي 
فضیة.م

) 76(عمار براهمیة 
فضیة.م

مرسلي عبد الرحمن 
فضیة.م) 79(

) 91(عبد النوز رضا 
ذهبیة.م

)91(عبد النوز رضا 
مرتبة سادسة

م1500

) برازافیل(األلعاب اإلریقیة 
)میونخ(األلعاب األولمبیة 
)سوریا(األلعاب العربیة 
)دیسلدورف(البطولة العالمیة 

)صوفیا(األلعاب الجامعیة 
ألعاب البحر األبیض 

)سبلیت(المتوسط 
األلعاب الجامعیة 

)تركیا-بوخاریست(
داخل ) 3(البطولة العالمیة 

)سفیل(القاعة 
خارج ) 3(البطولة العالمیة 

)طوكیو(القاعة 
ألعاب البحر األبیض 

)فرنسا(المتوسط 
)أطلنطا(األلعاب األولمبیة 

) 65(محمد جمال 
الرتبة السابعة

تأهل ) 72(عزوزي 
للنصف النهائي

مرسلي عبد الرحمن 
ذهبیة.م) 76(

مرسلي عبد الرحمن 
الرتبة الرابعة) 77(

مرسلي عبد الرحمن 
ذهبیة.م) 77(

مرسلي عبد الرحمن 
) 81(عمار براهمیة برونزیة.م) 79(

برونزیة.م
) 91(نور الدین مرسلي 

ذهبیة.م
) 91(نور الدین مرسلي 

ذهبیة.م
) 93(نور الدین مرسلي 

ذهبیة.م
) 96(مرسلي نور الدین 

ذهبیة.م
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م5000

)میونیخ(األلعاب األولمبیة 

ألعاب البحر األبیض 
)الجزائر(المتوسط 

)سوریا(األلعاب العربیة 
ألعاب البحر األبیض 

)سبلیت(المتوسط 
)الرباط(البطولة اإلفریقیة 

تأهل ) 72(رحوي 
إلى نصف النهائي

) 75(بن علي
برونزیة.م

برونزیة.م) 76(رحوي
) 79(حبشاوي 

فضیة. م
عبد النور هاشمي 

)79(
ذهبیة.م) 84(عبد النور 

ألعاب البحر األبیض م10000
)الجزائر(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض 
)سبلیت(المتوسط 

ألعاب البحر األبیض 
)فرنسا(المتوسط 

) 75(رحوي 
برونزیة.م

ذهبیة.م) 79(نشاد 
) 79(حبشاوي 

مرتبة سادسة) 93(عزایج برونزیة.م

المرتبة ) 94(سالمي محمد )برشلونة(األلعاب األولمبیة الماراطون
59

نصف 
الماراطون

المرتبة ) 94(كوحیل كمال )أوسلو(البطولة العالمیة 
16

العدو 
الریفي

)برازافیل(السباق الدولي 
البطولة العالمیة للعدو الریفي 

)المغرب(
المغاربیة للعدو البطولة 

)المغرب(الریفي 
البطولة العربیة للعدو الریفي 

)لیبیا(
البطولة العربیة للعدو الریفي 

)بغداد(
البطولة العالمیة للعدو الریفي 

)برشلونة(
البطولة اإلفریقیة للعدو 

)المغرب(الریفي 
البطولة العالمیة للعدو الریفي 

)بوخارست(

) 62(عمار حمو 
میدالیة ذهبیة

لفریق الوطني المرتبة ا
)83(األولى 

) 84(بنور عبد النور 
ذهبیة.م

) 86(الفریق الوطني 
المرتبة األولى

76مرتبة ) 90(عمار مال 
مرتبة ) 90(عزایج یحي 

11
مرتبة ) 91(عزایج یحي 

25
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أحسن النتائج للمشاركة الجزائریة في المسافات المتوسطة والطویلة في المحافل :أ الرجال.6جدول رقم 
الدولیة

1996-19891980-19791980-19691970-1962نوع البطولةالمنافسة
) 2(البطولة المغاربیة م800

)الجزائر(
)الجزائر(األلعاب اإلفریقیة 
) 5(البطولة اإلفریقیة 

)الجزائر(
) 6(اإلفریقیة البطولة 

)الغوس(
)برشلونة(البطولة العالمیة 
)القاهرة) (5(البطولة العربیة 

ألعاب البحر األبیض 
)فرنسا(المتوسط 

arianeأریان 
میدلیة ذهبیة) 68(

سكینة بوطمین 
میدالیة ) 78(

ذهبیة

ذهبیة.م) 88(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة .م) 89(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 88(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 89(حسیبة بولمرقة 

) 3(األلعاب اإلفریقیة م1500
)الجزائر(

)الجزائر(البطولة اإلفریقیة 
) 2(البطولة العالمیة 

)مونتلایر(
)تونس(البطولة اإلفریقیة 
)طوكیو(البطولة العالمیة 

)برشلونة(األلعاب األولمبیة 
) شتوتغرت(البطولة العالمیة 

)أطلنطا(األولمبیة األلعاب 

سكینة بوطمین 
ذهبیة.م) 78(

سكینة بوطمین 
ذهبیة.م) 79(

سكینة بوطمین 
مرتبة ) 78(

خامسة

ذهبیة.م) 89(حسیبة بولمرقة 

ذهبیة.م) 91(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 92(حسیبة بولمرقة 
ذهبیة.م) 93(حسیبة بولمرقة 

عدم ) 96(حسیبة بولمرقة 
دور نصف نهائي مرورها 

.لوجود إصابة
م3000

الماراطون
نصف 

الماراطون
العدو 
الریفي
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كما نسجل كذلك النتائج الجیدة التي حصل علیها الفریق الوطني للعدو الریفي في البطوالت العربیة 
واإلفریقیة خاصة، ولكن في المحافل ذوي مستوى عالي لم یستطع تسجیل هذه النتائج، ورغم هذه النتائج 

یجاد مواهب شابة أي سوف في هذا النوع من الریاضة إال أنه نالحظ أیضا عدم تطور وعدم البحث في إ
تكمل مسیرة هؤالء العدائین، ولكون هذا النوع من الریاضة ال یحتاج إلى وسائل وٕامكانیات ضخمة، 
والحمد هللا فإن الجزائر یتوفر فیها كل مستلزمات تطویر هذه الریاضة لتنوع تضاریسها إضافة إلى 

والتي هي مواصفات مثالیة تسمح لنا بتكوین المواصفات الجسمانیة التي یتمیز بها الكثیر من الجزائریین
مدرسة خاصة في العدو والمسابقات المتوسطة والطویلة والتي نستطیع من خاللها المشاركة المستمرة على 

أما عن السیدات هناك نقص كبیر بحیث ینعدم وجود عداءات منذ . جمیع األصعدة في اللقاءات الدولیة
.إلى یومنا هذا76عام 

اءل الباحث، إذا ذهب هؤالء األبطال األولمبیین والدولیین من سوف یخلفهم في هذا ویتس
االختصاص ؟ ومن هو المسؤول عن التدني في هذه الریاضة ؟ حیث لم نشاهد أي أرقام للرجال والنساء 

.على كل المستویات

ئه مع قصي محمود وعند اطالعنا على النتائج التي تحصل علیها الباحثون بن سي قدور الحبیب وزمال
منه ) 18-17(منهاج تدریبي لتطویر مطاولة السرعة لعدائي المسافات المتوسطة (القیسي في بحثهم 

تبین لنا أن هناك طاقات وٕامكانیات كبیرة یمكن استغاللها وتطویرها نحو األفضل وٕان توجد مدرسة 
الخ باإلضافة إلى اكتشاف طاقات ...اجزائریة تستطیع أن تتنافس مع المدارس من الكامرون وٕاثیوبیا وكینی

.جیدة في جنوب الجزائر حیث لحد یومنا هذا لم یجرى أي مسح للكشف عن هذه الطاقات

:االستنتاجات

أن هنالك 1962-1913إذا ما تم تحلیل عملیة مشاركة الجزائر في المحافل الدولیة ما بین فترة -1
مشرفة ومنها المیدالیة الذهبیة واألولمبیة المسجلة باسم نتائج تحصل علیها الریاضیین الجزائریین كانت 

كما یالحظ عدم مشاركة جزائریة واسعة لمعظم فعالیات الجري أللعاب ...بوقرة الوافي ولكنها ذهبیة لفرنسا
.القوى، حیث اقتصرت على سباقات الماراثون فقط

ولمبي واقتصرت على على المستوى الدولي واأل1998-1962یالحظ وجود نتائج مشرفة من -2
.المسافات المتوسطة والطویلة
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إن النتائج التي تحصلت علیها الریاضیات الجزائریات كانت في هذا المجال ضعیفة بالرغم من وجود -3
.ریاضیات محترفات مثل بلمرقة وعزیزي یسمینة لكنها لم تعرف أسماء أو ریاضیات أخریات

ئین الشباب لمزاولة هذه الریاضة بالرغم من كثرة البحوث المیدانیة یالحظ عدم االهتمام والعنایة بالناش-4
التي أجریت سواء كانت على مختلف المستویات في المدارس أو في النوادي أثبتت كفاءة وقدرة الشباب 

.الریاضي في تحقیق النتائج الجیدة في جمیع فعالیات الجري

جالي والنسائي یكاد یكون منعدما من حیث المشاركة إن فعالیات جري المسافات القصیرة والتتابع الر -5
العالمیة أو مزاولة مثل هذا النشاط بالرغم من كثرة البحوث التي أجریت وأثبتت صالحیة الشباب الجزائري 

.لمزاولة هذا النشاط
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