املرأة واحلركة الاوملبية
ذكر رئيس اللجنة الاوملبية يف الاجامتع اذلي عقد يف مدينة (اتلنتا) عام ( 1994ان من الواجب تطوير الرايضة
النسوية وتسهيل اجراءات حصول املرأة عىل مراكز قيادية يف املؤسسات الرايضية الوطنية والاوملبية) ،ويف عام 1995
قامت جامعة تدمع اعطاء املرأة دورا اكربيف هذا اجملال يف والية (اتالنتا) اليت س تقام فهيا الالعاب الاوملبية عام 1996
حبمةل اعالمية واسعة القناع اللجنة الاوملبية مبنع الوفود املشاركة يف ادلورة يف حاةل عدم وجود امرأة مضن الوفد املشارك يف
ادلورة وقد اوحض رئيس امجلاعة ابن الامم املتحدة عندما ادانت العنرصية وازالهتا يف ادلورة الاوملبية عام  1992فاهنا تدين
التفرقة العنرصية بني املرأة والرجل .
ان عىل النساء بذل لك ما يف وسعهن من اجل الاخنراط يف احلركة الاوملبية من دون ملل اذ اكنت الفرنس ية (اكس
مليت) اول من طالب اللجنة الاوملبية ادلولية عام  1917ابلسامح للمرأة ابملشاركة يف ادلورة الاوملبية اليت جرت عام
 1920وبعد رفض هذا الطلب مت تنظمب اول س باقات رايضية نسوية عاملية عام  1921يف (مونت اكرلو) يف فرنسا ،كام
حاول الاحتاد العاملي للرايضة النسوية تنظمي دورة اوملبية لاللعاب الرايضية النسوية الا ان حماولتة مل تلق التحيب ومع ذكل
مل تتوقف احملاوالت ادلامعة دلور اكرب للمرأة يف هذا اجملال وامجليع يتذكر الشكوى اليت تقدمت هبا مجموعة كبرية من الالعبات
ومن ()21دوةل يف العام  1984اىل احملمكة يف (لوس اجنلس) من خالل الاحتاد الامرييك للحرايت املدنية للضغط عىل
اللجنة املنظمة دلورة الالعاب الاوملبية الجل اضافة س باقات(1000م) و(5000م) اىل الفعاليات النسوية الا ان
الشكوى رفضت اذ وحض القايض (ديفيد كينون) ابن املشاركة يف الالعاب الاوملبية مفتوحة لالك اجلنسني وان عدد النساء
املشاراكت عام  1984قد تضاعف ثالث مرات
اما عىل صعيد تويل املرأة املناصب القيادية يف اللجان الاوملبية الوطنية والاحتادات ادلولية فقد مت ترش يح نساء من
الوالايت املتحدة،استاليا،الاحتاد السوفييت كعضوات يف اللجنة الاوملبية ادلولية عام  1960ويف عام  1981فقد مت
انتخاب لك من (برجيوهاكمين) من فنلندة و(فلورا سلفا) من فزنويال كعضوتني يف اللجنة الاوملبية ادلولية  ،ويف عام 1984
مت انتخاب (ماري ) من انلكتا والامرية(نور)كام مت انتخاب الامريكية السوداء(انيتا ويفرانزت) عام  1986والكندية(اكرل
ليشدن)عام  1990اما السويرسية(فرانس يوز) فقد مت انتخاهبا اكمينة للجنة الاوملبية ادلولية وقد القى ذكل بظالةل عىل
الاحتادات الرايضية ادلولية من خالل تويل اربع نسوة ملنصب الامني العام يف الاحتادات الرايضبة ادلولية كام اعتلت مخس
نساء رئاسة اللجنة الاوملبية وواحدة منصب انئب الرئيس يف بالدهن يف حني حظيت اثنتا عرشة امرأة مبنصب الامني
العام للجنة الاوملبية الوطنية يف بالدهن ويذكران الامرية(نورة) اكنت قد انتخبت رئيسة للجنة الاوملبية يف بالدها قبل ان
حتصل النسوة هناك عىل حق التش يح والانتخاب .
وابلرمغ من قيام املرأة ابلعديد من املهام يف اجلوانب الفنية والتدريبية للفرق الرايضية عىل مس توى املدارس واجلامعات الا
ان عددا قليال مهنن يضطلع بدور تدريب املنتخبات الوطنية يف بالدهن وخصوصا يف ادلول النامية ويرجع السبب يف ذكل
اىل الاعباء امللقاة عىل عاتق املرأة والتقاليد السائدة يف تكل ادلول الا انة تبقى الاجنازات اليت حققهتا بطالت عربيات مهنن
املغربية (نوال املتولك) بذهبية (400م) موانع يف دورة لوس اجنلوس واجلزائرية (حسيبة بو مرقة) بذهبية (1500م) ادلافع
القوي واحملفز الرئييس للمرأة يف العراق ووطننا العريب للمسامهة بشلك جدي وواسع يف ادلورات الاوملبية املقبةل

