
 املشاركات املغربية في ألالعاب ألاوملبية الصيفيةقراءة في إحصائيات 

أول  ، واعترف بها من  ببنا اللجننة بوملبينة الدولينة سنا سنن، الدننة، ليد ن  املغنر 9191أحدثت اللجنة الوطنية الاوملبية املغربية سنة 

النبليننة  تنن ومنن  اننا ااسننت اس لب، التننأ أبي نت مرومننا 9191خنلل سنننة ( 91)سننا بلبننا  بوملبينة ال ننينية سننا روكعهنا الرا بننة عشننر   مشناكااه 

من  روك   مع الذكر أسن  اسحنح . مشاككة( 99)إلى خ دة عشر  وصا عدر مشاكااه  وبد ، وكات املوالية لأللبا  بوملبيةالدسا اا  للحضوك 

  . 9191روك  موسكو سنة  وباطع، 9199موستريال سنة 

ع نننو  و  مننن  الاستاننارات مننن  طننرف املتتببنننةن وامل ت ننةن لكثةننر التننأ أبي نننت م وكيننو انننذر الدنننة  بر نننت يننة الاخةنننر إال أن املشنناككة املغرب

ماألساس لل ننر  النوعينة التنأ ويرجع اذا ، مأنها أسوأ مشاككة مغربية سا بلبا  بوملبية على إلاطلق لدى الج يع اس باعا  اتركل، املواطنةن

جت اعا مبلرسا ماإل افة لتنظي  نا سنا الظنروف الوبا ينة التنأ ابرف نا البنالع م ننة عامنة ومنا هرهن  عاهنا من  التبناط   برف ا موابع التواصا الا 

للتواصا الالكتروس ، ف ناك م  ح ا املدؤولية للدياسة الريا ية مبلرسا واناك م  اعهع مدكبةن  بياهع واناك م  خ ص عتام  لرؤساء 

منن   سظنر وه  ننا مدنؤولية الشننأن الرياان أ لدنننوات م نننة  ، اننع سندن ع أن من  مننةن املبناهبةن واملنتانندي  جامبنات كيا ننية مبيننة، والغرينن 

 .با ر  سا املاا أ الاري  والببيدمبا ر  أو غةر م

الناكغننة التننأ هبنند   بنن  بجننندات الغةننر منينند ، مننات منن  الضننروكن الايننا  مالت ليننا املن انن   وببينندا عنن  الناا ننات، خلصننة الاننول  

املدنتابا الننذن م رياننة ينحي ة وأسننلو  ع لنا لبننناء ومبالجتهنا  ،ل لننالضنب  وابينأ علننى املب ينات الواببيننة من  أجننا   ن يص مكننام  اامل

 :، وم  انا س رح الدؤال املحوكنست نار ج يبا لريا يينا وكيا تنا الوطنية

 (21)ألاساي  ناب نارمل املشااركات اة عشاة  شارهاي فعاال  ،0202وملبياة ألايرا ة كيكياي هل فعال كانت املشاركة املغربية في ألالعااب ألا  

 ؟الشانقة

البدايننة منننذ سننا بلبننا  بوملبيننة املغربيننة  ح ننا يات ال اصننة ماملشنناكااتط الضننوء علننى  بنن  إلا يدننللإلجامننة م و ننوعية، ال مننأس منن   

  :وها ااآل   كلع ع  سند اسنكتن   برض  ب  بكبا  التأ ي ك  أن هتإلى آخر مشاككة اذر الدنة، م يث  9191سنة 

ع  اا سنة أو ميدالية  1،010أن ما ابارل  ،ميدالية  41على  9191سا روك   مشاككة ل سنة منذ أول  99خلل ح ا املغر   -9

ميدالية  16199ميدالية ذابية ع  اا سنة أو 16991أن  41م  مةن ميداليات ذابية  9ميدالية ع  اا روك   وح ا على  9691

 ا روك  ذابية ع  ا

 4141هاكيخ أول مشاككة مغربية إلى حدور املشاككة بخةر  م وكيو  9191ن سا بلبا  بوملبية منذ و املشاكا املغاكبة  ن و الريا ي -4

ميدالية لكا مشاكك ك ا  16119ميدالية أن ما ابارل  41املغر  خلل اذر املشاكاات على وح ا (  )كياا أ 911حوالا  (4149)

  ؛ميدالية ذابية لكا مشاكك 16194أن ما ابارل  41ميداليات ذابية م  مةن  9ح ا على 

،هليها روك  ميدالية لكا مشاكك  16999سا مادمة الدوكات م  حيث سدبة امليداليات لكا مشاكك    9199هأ   روك  سيول  -0

أفضا مشاككة مغربية م  ( 9)م ثا 4141ولإل اك   بتبر روك  طوكيو ) 16199   9114وروك  مر لوسة  16119   4111سيدس  

 -4  0,022مشاككة ( 99)مةن ال  دة عشر

يداليات الذابية   سا املرهبة الاولى لل شاكاات املغربية م  حيث س ي  املشاككةن املغاكبة م  امل 9191هأ   روك  لوس اسجلوس   -1

سا  4141وهأ   روك  طوكيو  16101   4111وروك  أثينا  16109   9199ميدالية ذابية لكا مشاكك، هليها روك  سيول  16191

 .16144مشاككة   ( 99)م  مةن ال  دة عشر( 9)املرهبة ال امدة 



  9191مشاككة حيث أنها لع  غ  ع  أن روك  منذ  99 وملبية منب هأ   كيا ة امللك ة سا املرهبة بولى م  حيث املشاكاات سا بلبا   -9

6 د غيابها ع  املشاككة سا روك  موستريال والتأ عرفت اسححا  املغر  م  املشاككة  بد حضوكربمشاككة   91هليها ألبا  الاوى   

  .مشاككة 99 نوسا املرهبة الثالثة سجد امل اكعة م

سوع  49أس   اكك سا مع ح ا فيه ا املغر  على ميداليات أوملبية  ان تان الوحيدهان اللت بتبر ألبا  الاوى وامللك ة الريا -9

  ؛التأ  اكك فيهاروك  ( 99)كياا أ خلل ال  دة عشر 

 99املشاككةن ( ات)الدوك  التأ  اكك فيها املغر  مأكبر عدر م  الريا يةن6 4194على غراك ما هع هداول  فتبتبر روك  لندن  -9

 ( )كياا أ 99 نم 4111ثع روك  سيدس  (  )كياا أ 99    4111يها روك  أثينا هل(  )كياا أ

 911ه تا كيا ة ألبا  الاوى املرهبة بولى على صبيد املشاككةن م  ة 6 4141إلى غاية روك  طوكيو  9191منذ أول مشاككة سا  -9

إرخال كر  الاد  سا ع لية الترهي  سظرا  لع يتع )( . )كياا أ 19وامل اكعة    (  )كياا أ 11هليها امللك ة   (  )كياا أ

 ((كياا أ 941)ل  وصيتها كريا ة ج اعية 

ا ههلي6 سوع كياا أ  99ها الدوك  التأ عرفت مشاككة املغر  مأكبر عدر م  بسواع الريا ية والتأ ملغت  4141 بتبر روك  طوكيو  -1

موستريال إال  مين ا لع اشاكك املغر  خلل روك . ع كياا أ سو  94   4194سوع كياا أ وروك  لندن  90   4199روك  كيو رن جاسةرو 

  9199وسيول  9199و مكديكو  9191أسواع كيا ية خلل روكات طوكيو  1 منوعةن كيا يةن وبن

 

 

 

 

 



 

 4149غشت 

 عبد الل ي   راسا

 منتش الترمية البدسية والريا ية

 أالرياا مالشأن م تع 


