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نمر جبر

يشارك فيها أكثر من  25الف رياضي سنويًا

األلعاب األوملبية  124سنة من التحديات

اخذ االغريق االلعاب االوملبية عن الفينيقيني سكان الساحل الرشقي للبحر املتوسط ،هواة الهجرة والرتحال الذين بنوا اول
ملعب يف العامل ومزجوا بني الرياضة واقامة الطقوس الوثنية ،اي االحتفال مبهرجانات عقائدية ورياضية معا .كان االغريق
يقيمونها يف اوليمبيا دامئا ،مرة كل اربع سنوات عندما يكتمل القمر يف متوز ،ومل يكن الربنامج الريايض لأللعاب االوملبية
القدمية يتضمن سوى سباق واحد
اقيمت االلعاب االوملبية القدمية يف مدينة
اوملبيا يف اليونان من القرن الثامن قبل امليالد
وحتى القرن الخامس امليالدي .وقد اسس
البارون بيري دي كوبرتان اللجنة االوملبية
الدولية سنة  1894عرب الكونغرس االوملبي
(مؤمتر استثنايئ نظمه سنة  1894اتحاد
الجمعيات الفرنسية لاللعاب الرياضية) .منذ
العام  1897اصبح املؤمتر ينظم من اللجنة
االوملبية الدولية .منذ ذلك الحني اصبحت
اللجنة الهيئة الحاكمة للحركة االوملبية،
ويحدد هيكلتها واجراءاتها امليثاق االوملبي.
وكان املشاركون يتنافسون يف سباق جري
بطول امللعب  192،27مرتا وكان كوربوس
اول فائز اوملبي وكان يعمل طاهيا من والية
ايلليس .مع مرور السنوات اضيفت مسابقات
اخرى اىل الربنامج ما اضطرهم اىل متديد فرتة
املهرجان الريايض الديني اىل خمسة ايام.
مل تشرتك النساء يف االلعاب االوملبية عام
 1896التي اقترصت عىل الرجال الذين كانوا
يتبارون عراة .اال ان املرأة شاركت يف الدورة
الثانية يف العام  1900يف باريس.
االلعاب االوملبية او االوملبياد حدث ريايض
دويل يشمل االلعاب الرياضية الصيفية
والشتوية ،يشارك فيه الرياضيون من كال
الجنسني يف املنافسات املختلفة وميثلون
دوال مختلفة .وينظم هذا الحدث حاليا
كل سنتني يف السنوات املزدوجة ،بتناوب
االلعاب الشتوية والصيفية بعد ان كانت
تقام كلتا املسابقتني يف السنة نفسها حتى
العام  1992قبل ان تتوقف خالل الحربني
العامليتني االوىل والثانية.

دفع تطور الحركة االوملبية يف القرن العرشين
اللجنة االوملبية الدولية اىل مجاراة االلعاب
االوملبية لتغري الظروف االجتامعية العاملية.
وشملت بعض هذه التعديالت انشاء دورة
االلعاب االوملبية الشتوية للرياضات عىل
الجليد والثلوج ،وااللعاب االوملبية للرياضيني
ذوي االحتياجات الخاصة او االعاقة
الجسدية ،ودورة االلعاب االوملبية للرياضيني
الشباب .كام كان عىل اللجنة االوملبية
الدولية ان تالئم االلعاب االوملبية مع الوقائع
السياسية واالقتصادية والتكنولوجية املتغرية
للقرن العرشين .ونتيجة لذلك ،تحولت
االلعاب االوملبية بعيدا من الهواية ،كام
تخيلها مؤسسها كوبرتان من قبل ،واصبحت
للرياضيني املحرتفني .كام ان تزايد اهمية
وسائل االعالم اوجد مسألة رعاية الرشكات
وتسويق االلعاب االوملبية.
تضم الحركة االوملبية حاليا االتحادات
الرياضية الدولية ،اللجان االوملبية الوطنية
واللجان املنظمة لاللعاب االوملبية الخاصة.
وتعترب اللجنة االوملبية الدولية ،كهيئة
لصنع القرار ،املسؤولة عن اختيار املدينة
املضيفة لكل دورة لاللعاب االوملبية .وتعد
املدينة املضيفة هي املسؤولة عن تنظيم
ومتويل االحتفال بااللعاب االوملبية بم يتفق
ويتناسب مع امليثاق االوملبي.
وتحدد لجنة االلعاب االوملبية الربنامج
االوملبي الذي يحدد االلعاب املتنافس
عليها يف كل دورة لاللعاب االوملبية .يشمل
االحتفال بااللعاب العديد من الشعائر
والرموز االوملبية مثل العلم االوملبي والشعلة

االوملبية ،فضال عن حفيل االفتتاح والختام.
ويناهز عدد الرياضيني الذين يتنافسون يف
دورات االلعاب االوملبية الشتوية والصيفية
زهاء  13الف ريايض يف  33رياضة مختلفة.
وينال الريايض صاحب املركز االول امليدالية
الذهبية ،والثاين امليدالية الفضية ،والثالث
امليدالية الربونزية.
احتوى برنامج االلعاب سنة  1896عىل
مسابقات صيفية فقط (املسابقات الشتوية
بدات سنة  )1924شارك فيها زهاء 300
ريايض من حوايل  15دولة تنافسوا يف 43
مسابقة ضمن  9رياضات مختلفة ،يف حني
بلغ عدد الرياضيني الذين شاركوا يف الدورة
الـ 31لاللعاب األوملبية الصيفية يف مدينة ريو
دي جانريو الربازيلية سنة  2016اكرث من 12
الف ريايض من  205دول تنافسوا يف 306
مسابقة ضمن  28رياضة متنوعة ،ويف بيونغ
تشانغ سنة  2018شارك أكرث من 10000
ريايض من  202دولة تنافسوا يف  102مسابقة
ضمن  15رياضة متنوعة.
تطورت االلعاب مع مرور السنوات حتى باتت
كل الدول ممثلة تقريبا .وقد خلق هذا النمو
العديد من التحديات ،مبا يف ذلك املقاطعة،
واملنشطات ،ورشوة املسؤولني ،واالرهاب
وغريها .ومرة كل سنتني ،تقدم دورة االلعاب
االوملبية ووسائل االعالم رياضيني غري معروفني
ومتنحهم الفرصة لتحقيق الشهرة الوطنية او
الشهرة العاملية يف بعض الحاالت .كام تشكل
دورة االلعاب فرصة كبرية للدولة واملدينة
املضيفة لتتطور وتتحسن يف العديد من
القطاعات ولتقدم نفسها اىل العامل باحىل صورة.

االلعاب االوملبية القدمية يف اوملبيا اليونانية.

وعىل املدينة التي ترغب يف استضافة
االلعاب االوملبية ان تتقدم بطلب اىل اللجنة
االوملبية الدولية وبعد ان تسلم جميع
الطلبات تخضع املدن املرشحة للتصويت
واذا مل تنجح اي مدينة بالحصول عىل غالبية
االصوات تستبعد تلك التي نالت اقل عدد
من االصوات ،ويستمر التصويت يف مراحل
متعاقبة حتى تنجح احدى املدن يف نيل
غالبية اصوات اعضاء اللجنة التنفيذية للجنة
االوملبية.
ومتنح املدينة الفائزة فرتة طويلة (اقصاها 4
سنوات) قبل االستضافة للتحضري لاللعاب.
وتدخل عدة عوامل يف اختيار مكان االلعاب
اهمها وجود مرافق حيوية وتسهيالت
رضورية يف املدينة (او مشاريع النشائها قبل
موعد االلعاب) وقدرة اللجان التنظيمية عىل
انجاح االلعاب .كام ان حظوظ املدن التي
مل تستضف االلعاب االوملبية تكون اوفر من
غريها .حاملا متنح االستضافة للمدينة تصبح
مهمة التنظيم تابعة للجنة املنظمة وليس
للجنة االوملبية الدولية.
تتضمن االلعاب االوملبية العديد من
النشاطات التي تؤكد يف معظمها عىل

اكثر من  12الف رياضي
من  205دول تنافسوا في
اوملبياد "ريو "2018

الصداقة العاملية والتعاون السلمي .ففي
مراسم حفل االفتتاح تشتد االنظار اىل
استعراض الدول املشاركة فتدخل الفرق التي
متثل دولها امللعب الرئييس كجزء من املوكب.
ودامئا ما يتصدر الوفد اليوناين املوكب احرتاما
لالصول التاريخية لاللعاب ،كام يكون وفد
الدولة املضيفة دامئا يف مؤخرة املوكب واخر
الفرق التي تدخل امللعب .وتطور حفل
االفتتاح عرب السنوات ليتضمن اعامال فنية
وموسيقى وخطابات ومهرجاناً.
ويعرب تبادل الشعلة االوملبية عن انتقال
املبادئ االوملبية من اليونان القدمية اىل العامل
الحديث .بدأ التقليد الحديث بنقل الشعلة

االوملبية من اليونان اىل املدينة املضيفة
الول مرة يف اوملبياد برلني  .1936ويتم
اضاءتها يف موقع االلعاب االوملبية القدمية
يف اوملبيا القدمية يف اليونان باستعامل اشعة
الشمس التي ترتكز بواسطة عاكس لضوء
الشمس متاما كام اضاءها قدامى اليونانيني.
ثم تنقل اىل الدولة التي تقام فيها االلعاب،
ويتم حملها من رياضيني وقادة ومشاهري
وناس عاديني يوم حفل االفتتاح اىل امللعب
الرئييس الشعال املرجل الذي يقع يف مكان
بارز من امللعب ،للداللة عىل بداية االلعاب
رسميا .كام ظهر عنرصان هامان خالل العاب
انتويرب البلجيكية سنة  1920هام ،اوال
العلم االوملبي مع خمس حلقات متداخلة
هو علم ابيض متموج داللة عىل خفقانه
يف العايل وفيه خمس دوائر مرتابطة متثل
قارات العامل الخمس (اوروبا ،اسيا ،افريقيا،
اوقيانوسيا وامريكا) يف اطار اهداف االلعاب
االوملبية النبيلة التي تدعو اىل توحيد العامل
وتنايس الضغائن واالحقاد ،وفكرته تعود اىل
مؤسس االلعاب االوملبية الحديثة الفرنيس
بيري دي كوبرتان يف العام  1913وبقي عىل
حاله اىل يومنا هذا .وترمز الدائرة السوداء
يف العلم اىل القارة االفريقية كون العرق
املسيطر هناك هو االسود ،وترمز الدائرة
الصفراء اىل القارة االسيوية كون العرق
املسيطر هناك هو االصفر ،كام ترمز الدائرة
الحمراء اىل القارة االمريكية كون الشعوب
الحمراء (الهنود الحمر) هم السكان
االصليون ،وترمز الدائرة الخرضاء اىل القارة
االوروبية كونها القارة الوحيدة يف العامل التي
ليس فيها صحراء ويطغي عليها الخضار ،اما
الدائرة الزرقاء فرتمز اىل القارة االوقيانية
كون معظم الدول يف هذه القارة هي جزر
تحيط بها البحار.
وثانيا القسم االوملبي الذي يتلوه احد
رياضيي البلد املضيف باسم جميع الرياضيني
املشاركني ويؤكد عىل التزام الرياضيني مبادئ
الروح الرياضية يف املنافسة .ويتضمن:
"نقسم اننا نقبل بااللعاب كمثابرين رشفاء،
نحرتم قوانينها ،ونسعى لالشرتاك منها
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افتتاح االلعاب االوملبية يف الربازيل "ريو ."2018

بشهامة ،لرشف بالدنا وملجد الرياضة".
كام تعد امليداليات من العنارص املهمة يف
االلعاب وهي توزع عىل اصحاب املراكز
الثالثة االوىل عقب انتهاء املنافسات يف كل
لعبة .وتقام مراسم التتويج فيصعد اصحاب
هذه املراكز عىل املنصة ليتقلدوا امليداليات
الذهبية والفضية والربونزية وترفع االعالم
الوطنية للمتسابقني الثالثة بينام يعزف
النشيد الوطني للمتسابق الفائز.
واعتمدت اللجنة االوملبية الدولية نشيدها
يف جلستها رقم  55التي عقدتها يف مدينة
طوكيو سنة  ،1958واودعت اللجنة موسيقى
هذا النشيد يف املقر الرئييس للجنة االوملبية
الدولية .وكان اول نشيد القي يف الدورة
االوملبية االوىل "دورة اثينا عام ،"1896
اقتبس عن انشودة رياضية اغريقية قدمية،
ودشنت به االلعاب االوملبية االوىل يف العرص
الحديث .وكتبه الشاعر كوستيس باالماس
جاء فيه "يا عبقري القدم االزيل ،والد الصحيح
والجميل والخري ،انزل اىل هذه االرض وتحت
هذه السامء ،الشاهدتني عىل مجدك ،انرنا
بشعاعك" .وكان البارون الفرنيس "كوبرتان"

الشعار االوملبي
"هنديتريس" استعمل
للمرة االولى في اوملبياد
باريس سنة 1924

يفكر يف ان يرافق املسابقات الرياضية القاء
مقاطع شعرية يف رؤية توحيدية لطاقات
االنسان.
الشعار االوملبي "هنديرتيس" (CTTUS
" )ALTIUS FORTIUSارسع ،اعىل ،اقوى"
مرفوع عند مدخل املالعب التي تجري
فيها املباريات ويشري اىل روح املنافسة التي
تشجع املتبارين املشاركني يف االلعاب .وقد
اخذ دي كوبرتان الشعار من صديقه هرني
دايدون الذي كان راهبا مسيحيا من الرهبنة
الدومينيكانية وتم استعامله اول مرة يف
االوملبياد الصيفية يف باريس سنة .1924

وامليثاق االوملبي هو دستور عمل الحركة
االوملبية ،وتنظيم الدورات االوملبية ،وهو
الجامع لالحكام والقوانني التي تقرها
اللجنة االوملبية الدولية .يف حالة وجود
نزاع او خالف حول تفسري او تطبيق هذه
القرارات ،يتم الفصل فيها من طريق
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية الدولية.
ويف بعض الحاالت من طريق التحكيم امام
هيئة التحكيم الريايض  CASالتي انشئت
يف العام  ،1993وتتشكل املحكمة من
عرشين قاضيا وتعد هيئة عليا مستقلة عن
اللجنة االوملبية الدولية.
محليا ،مل ينقطع لبنان عن املشاركة يف
االلعاب االوملبية الصيفية منذ العاب لندن
 1948حتى تلك التي اجريت اخريا يف الربازيل
"ريو  ."2016ورغم انه شارك يف  17دورة فان
رصيده مل يتعد اربع ميداليات ،فضيتان لزكريا
شهاب يف املصارعة يف هلسنيك يف فنلندا
 ،1952ومحمد خري طرابليس برفع االثقال
يف ميونيخ باملانيا الغربية  ،1972وبرونزيتان
لخليل طه يف املصارعة يف هلسنيك يف فنلندا
 ،1952ولحسن بشارة يف موسكو يف االتحاد
السوفيايت  .1980كام مل ينقطع عن املشاركة
يف االلعاب الشتوية منذ العام  1948حتى
.2018
وتعول الرامية االوملبية راي باسيل بعد
احرازها امليدالية الذهبية يف بطولة اسيا التي
استضافتها مدينة الدوحة القطرية واملؤهلة
اىل االلعاب االوملبية يف اليابان "طوكيو
 "2020عىل كرس "النحس" واحراز ميدالية
اوملبية يف االلعاب االوملبية اليابانية املقررة
صيف العام املقبل يف العاصمة طوكيو ،بعد
تجربتني سابقتني يف اوملبياد "لندن "2012
واوملبياد "ريو  "2018مل يحالفها فيهام الحظ.
بدروه يواصل العب الجودو االوملبي ناصيف
الياس ،املقيم يف الربازيل ،مشواره لبلوغ
اوملبياد اليابان وقد اجتاز منتصف الطريق
ويسري بخطى ثابتة لضامن مشاركته يف
"طوكيو  ."2020خصوصا وان تجاربه السابقة
يف االلعاب االوملبية مشجعة وفرصه للعودة
من اليابان مكلال مبيدالية ليست ضئيلة.
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