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 המלחמה הקרה והמשחקים האולימפיים:

 1980המשחקים במוסקבה החרם על 

  אילנה אוסטרובסקי

 המכללה האקדמית בוינגייט

 רתקצי

 ניסיונותיה ולמרותסוגיות פוליטיות,  עםהתנועה האולימפית התמודדה מאז ומתמיד 

. אחד הצעדים הקיצוניים לפוליטיקה ספורט ביןהרבים מעולם לא צלח בידה להפריד 

המשחקים האולימפיים  שליעסוק בניתוח החרם  המאמרהוא חרם.  זה בענייןשננקטו 

שונים, הבהיבטים  החרם של הההשפע בחינת, הנסיבות בירורכדי  תוךב 1980-בבמוסקבה 

 לאומי-ןהביהאולימפי  ועדוה של יחסו ובחינתצד בקונפליקט  כל של מבטו נקודת חקר

שישים ה בשנות הברית לארצות. לאחר הפשרת היחסים בין ברית המועצות לאירוע

. זאת הסיבה 1979ברית המועצות לאפגניסטן בדצמבר  תשיפל עםהמלחמה הקרה  התחדשה

, עולות מן המחקר סיבות על זה נוסףארצות הברית את המשחקים.  להחרמתהרשמית 

מעמדו של קארטר ורצון הממשל האמריקאי לגרום לירידת היחלשות אפשריות נוספות: 

 הצדתקיימים לראשונה במדינה קומוניסטית. לעומת זאת ערך תעמולתי של המשחקים המ

להתפאר  ניתןש תעמולתיאירוע וכ ספורטיבי כאירוע במשחקים הצלחה ראה הסובייטי

, ולאו 1984-הייתה חרם נגדי ב םהסובייטי ת. תגובהקומוניסטית אידאולוגיהבאמצעותו ב

ילות בהשגת מטרה היע חוסרייתכן שדווקא הוצאת הכוחות מאפגניסטאן כפי שנדרשו. 

היותו חלק בות אמצעי יעיל ילה היכול ספורטיבי אירוע שהחרמת מעידספציפית 

 מאסטרטגיה פוליטית כללית מקיפה יותר. 

 

 ועדמשחקים אולימפיים, ספורט ופוליטיקה, ברית המועצות, ארצות הברית, ו :תארנים

 , תעמולהלאומי-ןביאולימפי 

                                                           
 במסגרת תזה  חלק ממחקר בנושא ההחרמות במשחקים האולימפיים בעת החדשה הינומאמר ה

 בהנחיתו של ד"ר חיים קאופמןלתואר שני במדעי החינוך הגופני 
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 1980האולימפיים: החרם על המשחקים במוסקבה המלחמה הקרה והמשחקים 

לאורך  מתמודדתהיא ו, הקמתההתנועה האולימפית מלווה בבעיות פוליטיות מאז 
שלום על פי רוח האולימפיזם. בדוגלת החברה  לבנות ושואפתשנים עם בעיות אלו ה

להפריד את הספורט מסוגיות  םמעולם לא צלח ביד התנועה מנהיגי מאמצי למרות
כלי בידי המדינות להוכחת טיב משטרן, לפוליטיות וחברתיות. לא פעם הפך הספורט 

והאידאולוגיה מצד אחד היוקרה הפוליטית  והמאזניים הונח פותכאשר על כ
אחד ו, האולימפית בתנועה גםרבים  ביטויים זאת לתופעה. מהצד השני החברתית

את המאמר אתאר ואנתח  בהמשךהוא חרם.  זהבהקשר  הצעדים הקיצוניים שננקטו
 הסיבות בירור כדי תוךב 1980-ב במוסקבה האולימפיים המשחקים על החרם מקרה

של החרם בהיבטים  יוהשפעות בחינת, זה צעד לנקוטהחרם יוזם  אתהביאו  אשר
ראה במקרה זה כישלון או הצלחה בהיבט  בקונפליקט צדהשאלה אם כל  חקר שונים,

  .לאירוע לאומי-ןהביועד האולימפי ושל ה יחסוובחינת  הפוליטי והספורטיבי

 רקע היסטורי
תקופה  , היאברנרד ברוך  יאאמריקהפוליטיקאי הכינוי שטבע  ,"המלחמה הקרה"

ברית המועצות וארצות  –העל -של מאבק אידאולוגי ותחרות בין שתי מעצמות
 ות העולם. עם עלייתשורשי המלחמה הקרה נעוצים בתקופה שבין שתי מלחמהברית. 

נוצר חשש במערב הקפיטליסטי  1917-ברוסיה ב לשלטון הבולשביקים
 .םעלולה לערער את הסדר הפוליטי והחברתי הקיי הקומוניזם של שהאידאולוגיה

התמתנה במעט המתיחות, ואחרי מלחמת העולם השנייה,  השלושיםבהמשך, בשנות 
. אחרי מלחמת העולם השנייה הסכסוך התגלע ,1945בשבועות האחרונים של שנת 

 ואילואירופה, -תוך זמן קצר הוקמו משטרים קומוניסטיים ברוב מדינות מזרחב
והתנגד למשטר הקומוניסטי. רצונו של סטאלין ליצור  היה מושפע מאמריקההמערב 

שלטונו לא מצא חן בעיני המערב. נראה שבמדינות אלו, אשר בסביבו גוש מדינות 
של  לכיווןבאופק שום שינוי נראה ככפופות לה, אין אותן החשיבה ברית המועצות 

.U.S( עתידיותבחירות חופשיות  אין גםמדיניות דמוקרטית בתפיסה מערבית ו
Department of State, n. d. לעומת זאת בעיניי סטאלין וברית המועצות, הדאגה .)

מבחינה מאוד  ממנהרחוקה השל ארצות הברית למתרחש באירופה המזרחית, 
בכל  תהאם האמריקאים מתיימרים לשלוט בלעדי :שאלהה אתה תעלהגאוגרפית, 

הוצגה בוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית של ברית  1946העולם? באוגוסט 
כנית תעמולה המיועדת לכלי תקשורת ברחבי תבל. הוחלט שהתעמולה והמועצות ת

יוגברו המאמצים הממשלתיים  ולכןמספקת,  ואינהתקיפה דייה  אינההקיימת 
להדגיש את יתרונותיו של המשטר הקומוניסטי ולהפיץ זאת ביתר תקיפות בכל 

ברית המועצות.  ששחררהבמדינות אירופה שאירופה וכן להציג את הדמוקרטיה 
לחשוף את המדיניות האימפריאליסטית  תהייכנית התעמולה הו, מטרת תכךעל  נוסף

 .(Mlechin, 2009)ות של חוגים מסוימים במערב סובייטי-ואת המזימות האנטי
היקף של התעמולה רחבת ההממשל האמריקאי עקב בדאגה אחרי ניסיונות 

אורגנו ונגדית בכלי התקשורת האמריקאית, התעמולה ההסובייטים. תוגברה 
עלה לשידור גל  1947אירועים ופסטיבלים באירופה במימון ארצות הברית. בשנת 

התחילו הסובייטים  1949-בו)גולוס אמריקי( בשפה הרוסית,  רדיו "קול אמריקה"

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%A8%D7%93_%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%9A
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המורכבים בין  היחסים.  (Mlechin, 2009)מזימת אויב אתלשידור בטענה שז להפריע
"מסך  חמישים להיווצרותובשנות ה ארבעיםשנות ה בשלהיהובילו  למערבמזרח ה

 המתוח יהפוליט המצב של וההשלכותהברזל" בין ברית המועצות לארצות הברית, 
 . החיים תחומי בכל הורגשו

, יטנאםיו מלחמת ולמרותמלחמת קוריאה ומשבר הטילים בקובה,  לאחר
; השישיםבמהלך שנות  הברית לארצותהמועצות  בריתהיחסים בין  מעטהפשירו 

שתי המדינות להיגרר למלחמה גרעינית  מצדרצון -סיבות כלכליות ופוליטיות ואי
עם זאת לא נמנעו לחלוטין העימותים ומאבקי והיחסים בין המדינות,  לשיפורהובילו 

פלשה ברית המועצות  1979כאשר בדצמבר  התחדשהכוח. המלחמה הקרה 
לאפגניסטן על מנת לסייע לכוחות ידידותיים לה לשלוט במדינה ולדכא התנגדות 

בחלקיה השונים של  1979חודש אפריל ב סטית שהתעוררהקומוני-עממית אנטי
החשש של ברית המועצות מהשפעת ארצות  בשלהמדינה. המתיחות באזור גברה 

הברית על אפגניסטן, במיוחד כשברית המועצות חולקת גבול של הרפובליקות 
 177פרוטוקול מס' אסיאתיות שלה על תושביה המוסלמים עם אפגניסטן )-המרכז

ה גבראש המפל עמדלאוניד ברז'נייב  (.27/12/1979פוליטביורו, של ישיבת 
ים יהקומוניסטית בברית המועצות נכון לאותם ימים, והכניסה של הכוחות הסובייט

מלצ'ין  לפיכאשר כבר היה חולה.  כהונתוללאפגניסטן התרחשה בשנים האחרונות 
(Mlechin, 2009) ,  ברז'נייב  שלו היהעיתונאי סובייטי ופרשן מדיני, סביר להניח

סובייטים לא הבינו עד הבריא, החלטה כזאת לא הייתה מתקבלת. הפוליטיקאים 
לכך, וזה היה אחד הכישלונות הגדולים של  להיות העלולותשלכות הה תהסוף א

 .מדיניות החוץ הקומוניסטית

 במוסקבההחלטת ארצות הברית להחרים את המשחקים 

 אירועיםרקע  עלהתנהלו  במוסקבה 1980ההכנות למשחקים האולימפיים של שנת 
. ההחלטה הברית לארצות המועצות ברית בין המתוח והמצב בעולם פוליטיים

-בישיבה ה 1974התקבלה באוקטובר  הקומוניסטית המועצות ברית בבירת מםלקיי
מדינה ה הייתהלאומי בווינה. ברית המועצות -ןשל הוועד האולימפי הבי 75
למרות ו, אולימפיים משחקים לארחהזכות  אתראשונה שקיבלה הקומוניסטית ה
מערב היו בעייתיים, נכון לרגע ההחלטה לא היה –יחסי מזרחבה ארוכה שהתקופה ה

התנגדויות ב. הבחירה לא הייתה מובנת מאליה ולוותה משבר פוליטי חריף כלשהו
. הדעות היו (Guttmann, 2002)לאומי -ןשל חלק מחברי הוועד האולימפי הבי

(. 1977'לס )גיל, אנג לוס על מוסקבה גברה 22קולות נגד  38 שלחלוקות, ובהצבעה 
בהם השתתפה ברית המועצות בפעם הראשונה ש ,1952 בשנתלאחר משחקי הלסינקי 

ראה העולם  ,מדליות הכללית )הדירוג הלא רשמי(השנייה בספירת ה המדינהוהייתה 
שלח  1956את האמביציות האולימפיות הגדולות של ברית המועצות. כבר בשנת 

עד הספורטיבי של ברית המועצות למרכז המפלגה הקומוניסטית הצעה להגיש והו
הממשלה החליטה שמאחר  הוגשה לא המועמדות. 1964וח משחקי מועמדות לאיר
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 של זמינותם מידת בשל ולארחגן אירוע בסדר גודל כזה רלא השאין באפשרות
מפלגה ב שהתעוררספק ה בשל ובעיקרת, וכלכלי מסיבותתשתיות, המתקנים וה

הקומוניסטית אם יצליחו אזרחי ברית המועצות להתמודד עם השפעת האורחים 
את המשחקים, היו נאלצים ליצור קשר עם מדינות לו אירחו כך, על ים. נוסף המערבי

. ועד הספורט של המפלגה ןשלא היו לברית המועצות יחסים דיפלומטיים אית
להגיש מועמדות גם לקראת המשחקים של  יקשלממשלה וב ופנההקומוניסטית חזר 

גה הקומוניסטית. של המפל המרכזי הוועד מצד, אך נענה בשלילה 1972ושל  1968
, אך בסבב האחרון 1976המועמדות הראשונה שהוגשה הייתה לאירוח המשחקים של 

 (Chepurnaya, 2013).הפסידו הסובייטים לקנדה 
ובכל שלבי  ,1980 שלכאמור, ברית המועצות זכתה לארח את המשחקים 

ההיבט  .1ב"קג-הוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית וה יםמעורב וההכנה הי
 תעמולתיהחשוב ביותר בהכנה היה ההיבט האידאולוגי. המשחקים תוכננו כאירוע 

. לא בהישגים ספורטיביים השל האידאולוגיה הקומוניסטית שאפשר להתפאר ב
ת עזרה למדינות מתפתחוהחלל, המדע, התרבות, הבלבד, אלא גם בתחומים אחרים: 

, יאפשר לברית המועצות לשפר את המארגנים סברווכדומה. אירוע מסוג זה, 
פטריוטיות בקרב העם ה אתמצד אחד ולהגביר  תניכר במידהלאומית -ןתדמיתה הבי

 אחת להיות הספורטיבית הזירה הפכה כך. (Chepurnaya, 2013)הסובייטי מצד שני 
שיאו של כש, ביטוי האידאולוגי והמאבק הקרה המלחמה קיבלו בהןש הזירות

 החרם על המשחקים האולימפיים. הוא הספורטיבית בזירהמאבק ה
עלה לראשונה  1978שנים קודם לכן. כבר בשנת  כמהלחרם התחילו  הקריאות 

הרעיון של החרמת המשחקים המתוכננים במוסקבה בטענה שהמשטר הקומוניסטי 
ביקר נציג שגרירות ישראל  1978 מדכא זכויות אדם בברית המועצות. בחודש יוני

העתק של מכתב  לונין והעביר אלאומי קיל-ןבלונדון את נשיא הוועד האולימפי הבי
הנשים את תשומת  הפנונשים התומכות ביהודי ברית המועצות. במכתב המארגון 

נגד קיום המשחקים האולימפיים במוסקבה  שהן פתחו בו קמפייןלנשיא הבו של יל
לאומי -מהוועד האולימפי הבין ביקשו במכתבות אדם ואסירי ציון. בגלל דיכוי זכוי
 יהודי למען מנשים מכתבולא לקיים את המשחקים במוסקבה ) ןלתמוך במאבק

מנחם  ישראל תראש ממשל גם(. 1978 יוני, קילאנין על ידי התקבל, המועצות ברית
למדינה אחרת עצרת הזדהות עם אסירי ציון להעביר את המשחקים בבגין קרא 

(. הגוף הראשון שהעלה אפשרות של חרם היה "הוועד האולימפי 2002)אלפרוביץ', 
הלאומי של אוקראינה בגולה", גוף לא פוליטי אשר עסק בעיקר בתעמולה ונלחם נגד 

מקצועיים האיגודים ה גם 1978-בשל אוקראינים בברית המועצות.  יהםדיכוי זכויות
את החרם כהתרחשות אפשרית, ראו לספורט ים והמועצה הבריטית יאמריקאה

, (Shteinbach, 2015) ך(. שטיינב1986דיכוי זכויות אדם )זמרי,  –מאותה סיבה 
קמפיין ב פתחו הללו הגופיםכותב ש ,היסטוריון ספורט, סופר ועיתונאי סובייטי

טרם פתיחתם", ובכך לחסוך  1980הכותרת "להכפיש את המשחקים של  שנשא את

                                                           
 . КГБ Комитет Государственной Безопасности– הוועדה לביטחון המדינה, מרוסית 1



 

  

 אילנה אוסטרובסקי

       2019 –, תשע"ט 1כרך יב חוברת  בתנועה,      52

אמריקאים תבוסה נוספת במשחקים, הפעם בבירת ברית המועצות. הלספורטאים 
דווח  1979יולי ב 30-חרם. בלהברית קארטר  ארצותנשיא עדיין התנגד  בשלב זה
ב לוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית על "פעילות איבה "גקהשל  חסויבמסמך 

, בעיצומוהמסמך, הקמפיין להכפשת המשחקים  לפילמשחקים האולימפיים".  בנוגע
, קבוצות וועדים שונים מתארגנים למזימה שותפיםמדינות  בכמהכלי התקשורת 

ב נוקט "קגה. קיומםעוינות על מנת לפגוע במשחקים ולא לאפשר המדינות הברחבי 
, המרכזי לוועדב "גקה תזכיר) זוכל האמצעיים האפשריים על מנת לסכל פעילות את 
 (.1979יולי ב 30", 80-אולימפיאדהבנוגע לפעילות עוינת "על 

תגובה  גררה 1979 בדצמברצבא ברית המועצות לאפגניסטן  שלהפלישה 
לדרגה מדינית ונידון  האולימפיים המשחקים נושאהועלה  1980ינואר ב 1-דית, ובימי

ר מא 1980ינואר ב 4-(. בנאומו ב1986מדינות נאט"ו )זמרי,  15במועצת הקבע של 
שארצות הברית הייתה מעדיפה לא לפרוש מהמשחקים  שאףקארטר  הנשיא

התקיפה  השהתנהגותלכך המתוכננים במוסקבה, על ברית המועצות להיות מודעת 
צופים למשחקים ה תהגע אתספורטאי ארצות הברית וגם  של םתסכן את השתתפות

((The American Presidency Project, n. d. נציג ממשלת ארצות הברית הציע .
הוועד סירב והודיע על כך  .לאומי להעתיק את אתר המשחקים-האולימפי הבין לוועד

  (.1986ינואר )זמרי, ב 14-ב
חרם ל האפשרותחלקן הגדול של המדינות ששקלו את  1980בתחילת ינואר 

רק כאשר הדיסידנט ו, ונגד בעד טיעונים נשמעו. יןהחלטיות בענילא היו  עדיין
 של בדעתו תמךהסובייטי אנדריי סחרוב קרא באמצע ינואר להחרים את המשחקים, 

אולטימטום  קארטר הציבינואר ב 14-י. באהממשל האמריק גם הסובייטי המדען
ולא, יוחרמו פברואר, ב 15מאפגניסטן עד  כוחותיהםסובייטים לפנות את ה בפני

תצטרך להתמודד עם כל ההשלכות הנובעות מכך. המדינה ו ,המשחקים האולימפיים
ברית הפברואר. שתי בעלות ב 20-ל התאריךדחה קארטר את  מכן לאחריומיים 

 שבסופו אףשל ארצות הברית בקריאה לחרם היו בריטניה ואוסטרליה,  העיקריות
 .U.S) אולימפי דגל תחת אף כים, ספורטאי השתתפו שתי המדינות במשחקי דבר של

Department of State Archive, n.d. .)סביר .בממשלה ךתמבארצות הברית  הציבור 
הביעו ש ",ושינגטון פוסט"ו "ניו יורק טיימס" דוגמת ,מרכזייםהעיתונים של להניח

 (,Guttmannדעת הציבור על מבוטלתהם תמיכה בנשיא, הייתה השפעה לא  גם
2002). 

 רוברט האמריקאיינואר פנה הנשיא קארטר לנשיא הוועד האולימפי ב 20-ב
הסובייטים לא יצאו  אםממנו לייעץ לוועד להימנע מההגעה למשחקים  וביקשקיין 

הפרדה מוחלטת בין ל הטענהדית הייתה התנגדות בשם ימאפגניסטן. התגובה המי
איומים ממשיים מצד הממשלה  היתר ביןספורט לפוליטיקה. בשל סיבות שונות, 

בהפסקת המימון, נאלץ הוועד האולימפי הלאומי של ארצות הברית להסכים. 
בקרב  הרב אכזבהזאת גרמה להעובדה ההתירוץ שניתן הוא עניין של ביטחון לאומי, ו

יב את הקריירה הספורטיבית שלהם למען להקר והרגישו שנאלצ אשרהספורטאים 
בה וספורטאי המשלחת המיועדת כינסו מסיבת עיתונאים  50-אינטרסים פוליטיים. כ
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 שאםהספורטאים הוזהרו  .(Guttmann, 2002)החלטה על ההביעו את מחאתם 
 (.U.Sונםבשלילת דרכ הם יסתכנולנסוע להתחרות תחת הדגל האולימפי  יחליטו

Department of State Archive, n. d. .) 
ברית המועצות להוקפאו כל יחסי המסחר בין ארצות הברית  1980 מרץ בחודש

למשחקים האולימפיים, מה שגרם לקשיים אדירים לוועד המארגן. נפסקו  יםהקשור
חסות הוחברת וקוקה קולה שהיו נותני  ABCהתשלומים של רשת הטלוויזיה 

לא הרשמיים של התחרויות, והמוצרים הטכנולוגיים הדרושים לארגון התחרויות 
 .(Chepurnaya, 2013) נשלחו

 קיםהצטרפות מדינות נוספות לחרם על המשח

למדינות  העמדתה דוגמ הייתה ארצות הברית מעצמה בעלת השפעה שלהיותה  בשל
 6-נוספות. המדינה הראשונה שפרשה מהמשחקים כמחאה והודיעה על כך כבר ב

 זה. ((Saudis Withdraw from Olympics, 1980, July 07ינואר היא ערב הסעודית ב
-דו. אחרי שביקרה עוד לפני שבית הנבחרים בוושינגטון אישר את הטלת החרם מצ

סנאט הו 12קולות נגד  386ינואר אישר בית הנבחרים את הטלת החרם ברוב של ב 21
במשרד המדינה הוקם כוח משימה מיוחד שמטרתו הייתה , ינוארב 29-אישר זאת ב

לפני שנת הבחירות בארצות  שנהרחבת היקפו. זו הייתה להלארגן את החרם ולפעול 
חרם על מנת להראות נחישות. ב להמשיך ולתמוךקארטר היה מוכרח והברית, 
תוך ימים בויד במסע שכנועים ולחצים על מדינות אחרות, יים התחילו מאהאמריק

 ןהמתאגרף מוחמד עלי נשלח למדינות אפריקה בניסיו ספורים הצטרפו מדינות רבות.
מדינות נוספות להצטרף, אך הפסיק את המסע לאחר תומכים ושכנוע  מציאת

רוב . (n. d.U.S. Department of State Archive ,שהתחרט והבין שזו לא הדרך )
את המשחקים.  גם הן החרימוום רצו להראות תמיכה בעם האפגני אאסלהמדינות 

שאפגניסטן  אףוזאת  ,התכנסו באיסלמבאדכשינואר ב 28-ב החרם על הן החליטו
אפריל, יום אחרי שהוועד  בחודש(. 1986ספורטאים )זמרי,  11עצמה שלחה לתחרות 

שלא ישלח את הספורטאים למשחקים, קיבל  תהאולימפי האמריקאי הכריז רשמי
קנדה, גרמניה וישראל הצטרפו. גם הוועד האולימפי הנורווגי אותה החלטה. 

צד של המתרס. יומיים אחרי ישראל הם באותו אאסלהישראל ומדינות  היו לראשונה
 ות, התלות של המדיניפן ושל ישראל שלמקרים, ההצטרפה גם יפן לחרם. בשני 

ידונו כאן יבהמשך  .(Guttmann, 2002) המכריעבארצות הברית היה השיקול 
, הצטרפה גם על כך השיקולים של ישראל בעד ונגד ההצטרפות לחרם. נוסף

הרפובליקה העממית של סין, שלה היה באותה תקופה עימות משל עצמה עם ברית 
היחידה  איתאמריק-דרוםה המדינהשליטתו של פינוצ'טה הייתה בהמועצות. צ'ילה 

שאינן מדינות מדינות ביבשת אפריקה השהחרימה את משחקי מוסקבה. רוב 
זכרו את חוסר די ניסיון והיו למולחרם מכיוון ש הדחו את הקריאאסלאמיות 

 המדינות, לדוגמ כמה. רק קניה, ליבריה וקונגו הצטרפו. 1976-היעילות של החרם ב
שלחו משלחות להתחרות, בהחלטת הוועדים  ,איטליה, בריטניה, צרפת ואוסטרליה

 בסופו. (Guttmann, 2002)האולימפיים שלהם, אף שזה נגד את המלצות ממשלותיהן 
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 החרימומדינות  65, לאומי-הבין האולימפי הוועד של הרבים ציומאמ למרות, דבר של
 "לא נענו להזמנה של המארגנים". :תואר שהדבר כפי, או המשחקים את

 להימנעמדינות לקרוא לוועדים האולימפיים שלהם הההחלטה של מנהיגי 
שנויה במחלוקת וגררה התנגדויות ודיונים רבים.  הייתהבמשחקים  מהשתתפות

 יםבלתי תלוי יםעצמאי פיםגוכ להתקיים נועדו יםלאומי יםאולימפי יםועד
בו ש. המצב שנוצר, ותלממשל פיםכפו ואינם, ותהחלטות עצמאי מחליטיםש

הממשלות קיבלו החלטות פוליטיות והוועדים האולימפיים היו צריכים להחליט אם 
, הוועדים ה. לדוגמבמבחן אותם העמיד, להן משלותיהם או מתנגדיםהם נכנעים למ

גרמניה המערבית לא העזו לפעול נגד הממשלה של האולימפיים של ארצות הברית ו
. גם הוועד האולימפי (Kruger, 1999)והראו עד כמה הם תלויים בהן כלכלית 

 את שלחו םאחריהישראלי היה במצב דומה. לעומתם, ועדים אולימפיים לאומיים 
מעניין . בחרם תמכו שהממשלות מכיוון האולימפי הדגל תחת וצעדו הספורטאים

הדעות  ןבהש היחידותזו הייתה אחת המדינות שניתוח של המקרה הבריטי, מאחר ה
של הממשלה ושל הוועד האולימפי הלאומי לא עלו בקנה מידה אחד )או לפחות אחת 

העז הוועד האולימפי לצאת בפומבי נגד ההחלטה של  שבהן היחידותהמדינות 
 הממשלה ולא לציית לה(.
יצאה הממשלה הבריטית בקריאה להעביר את  1980בתחילת ינואר 

הייתה  לאומי-הביןהמשחקים למדינה אחרת. כידוע, תשובתו של הוועד האולימפי 
ממשלת בריטניה מרגרט תאצ'ר להחרים את  ראש זאת יעצהשלילית, ובעקבות 

 נגד קולות 117 לעומת החרם בעד 315: הנבחרים בבית הצביעו וכךהמשחקים, 
בריטים המהציבור הבריטי היו בעד השתתפות הספורטאים  70% באותה עת .החרם

חלטה הסופית ה, שבידו הייתה הבריטניה שלהלאומי  האולימפיבמשחקים. הוועד 
 להחלטתאם לקבל את ההזמנה למשחקים או לדחות אותה, הכריז שהוא מתנגד 

הוועד  מרץ. בסוף מרץ החליטב 25, אבל דחה את ההחלטה הסופית עד הממשלה
נמנעים שהוא יקבל את ההזמנה למשחקים. ארבע התאחדויות  4-ו 1:19בהצבעת 

 (,Smithהחלטת הממשלה עם הסכימו –ירי, הוקי, שיט וספורט סוסים  –בלבד 
2015)(.  

להעניש את ברית המועצות על  הייתהבעיני הממשלה הבריטית מטרת החרם 
הפלישה לאפגניסטן. צעד זה היה חלק ממכלול הצעדים במישור הספורטיבי 

עידוד  מנעה למשלהתרבות  בתחום .בריטניה נגד הסובייטים שנקטהתרבותי הו
. מכל הצעדים האחרים הצעד הקשההספורטיבי היה  , ובתחוםלשבוע הקולנוע הרוסי

היחסים בין ברית המועצות לבריטניה. ראשית, אם  בצעדים אלה היה כדי לערער את
שהממשלה הסובייטית תסביר  אפשריורגש החרם על המשחקים בברית המועצות, 

שנית, זה  חידוש המלחמה הקרה.אותו לאזרחיה כסיום תקופת ההפשרה ביחסים ו
שלישית, העובדה שהחרם היה הצעד  לחלוטין את ההפשרה ביחסים. לעצורהיה יכול 

אמצעים  שלא נקטהממשלה הבריטית על על ה עוררה ביקורת שננקט ביותרקשה ה
יחסים האת או  עם ברית המועצות חרסמהכגון הפסקת יחסי  ,חמורים באמת

 שקלקורבן היות הספורטאים שהם נבחרו לתחושה בקרב ל שגרםדיפלומטיים, מה ה
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מניעתית. הספורט בגוש  יתהחרם היהבריטים בנוספת של הלהקריבו. המטרה 
לשימוש תעמולתי, והבריטים  תהקומוניסטי לא היה עצמאי אלא זרוע ממשלתי

ע מהממשלה למנו ורצוחששו שהמשחקים האולימפיים ישמשו בדיוק למטרה זאת, 
הישגיה ובתוצריה במהלך אירוח המשחקים בהסובייטית הקומוניסטית להתפאר 

(Smith, 2015; Corthorn, 2013) על. להחלטה של הוועד הבריטי היו השלכות 
המשחקים: הספורטאים נאלצו להתמודד עם קשיים  טרםבספורטאי בריטניה עוד 

הממשלה על חברת התעופה  איסורותקציבים, אווירה מתוחה ברבים כגון קיצוץ 
 .(Riordan, 1996)ספורטאים  להטיס British Airwaysבריטית ההלאומית 

 לאומי-הביןעמדת הוועד האולימפי 

להעביר את  לאומי-הביןהופנו דרישות לוועד האולימפי  1978שנת בכאמור, כבר 
ניסיונות לקרוא למדינות  עשו כל מיני גופיםהמשחקים למדינה אחרת, וכמו כן 

והוועד עמד על כך  ,להחרים את האירוע. הדרישות להעביר משחקים לא נענו
קילאנין בלוזאן בסוף לורד בניסיון למצוא פשרה כלשהי כינס  שיתקיימו כמתוכנן.

ות וביקש לשמוע את דעתם. לאחר אומיל-הביןאת ראשי ההתאחדויות  1980אפריל 
דיון של כמעט יממה רצופה יצאו נשיאי ההתאחדויות בהודעת גינוי לחרם לבד 

המזכיר הכללי של הוועד נשיא התאחדות החתירה. בחודש מאי נפגש קילאנין עם מ
במלוא שנעשו ברז'נייב ושמע על ההכנות  המרכזי של המפלגה הקומוניסטית לאוניד

כדי העוצמה לאירוח המשחקים. לאחר מכן המשיך קילאנין בפגישה עם קארטר 
 .(Shteinbach, 2015)לשכנעו לבטל את החרם, אך קארטר עמד על דעתו  לנסות

המאמץ של קילאנין להגיע לפשרה ולמצוא פתרון מצביע על הרצון להימנע מעירוב 
 אחריםן קו מקביל למקרים סוגיה פוליטית במערכה ספורטיבית. ניתן לראות כא
סירב לדרישות להרחיק  1956-בהיסטוריה המודרנית של התנועה האולימפית כפי שב

במושב נוספת:  האת ברית המועצות מהמשחקים בגלל דיכוי המרד בהונגריה. דוגמ
הנציגים הציעו  1963שהתקיים באוקטובר  לאומי-הביןשל הוועד האולימפי  60-ה

רומנוב לאשר את האמנה שנתקבלה באו"ם, האוסרת על הסובייטים אנדריאנוב ו
תפקידו לדון בנושאים מ שאין זהאומנם הוועד האולימפי החליט  .ניסויים גרעיניים

 מלאה ויש הסכמה ,עם זאת צוין שחשיבות האמנה ברורה .שאינם קשורים בספורט
 (. Minutes of the 60th Session of the IOCתה )יא

לפי הגדרתו באמנה האולימפית  לאומי-הביןהאולימפי  הוועדש לציין חשוב
, אשר מחויבים לשמור על חבריומוסד עצמאי, בלתי תלוי, הבוחר את  הוא

 מטרת. פוליטית השפעה כלהאינטרסים של התנועה האולימפית ולהיות נטולי 
בכל תחומי הפעולה,  לאומי-הביןהאולימפי  הוועדיא לשתף פעולה עם ה הנציגים

 (Olympic ועודכניות חינוך, מאבק נגד חומרים אסורים בספורט ות הלדוגמ
Charter .)  מדינותיהם אלא את הוועד האולימפי  ממשלותחבריו אינם מייצגים את

עיקרון זה,  בשלעצמאי נטול כל השפעה פוליטית.  גוף כאמורבארצם, אשר גם הוא 
 מתעוררים, לא פעם לאומי-הביןהוועד האולימפי בהסתמך עליו נבנה הרכב  כאשר

. עם זאת קרה שגם הוועד לאומי-הבין בוועדבין המדינות לבין אזרחיהן  דעות חילוקי
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כשסביר להניח  לא היה חף מהטיות פוליטיות מסוימותעצמו  לאומי-הביןהאולימפי 
 יהן תונטי לפישזה למטרת מימוש הערכים האולימפיים. ההחלטות נתקבלו 

אי שיתוף גרמניה ובנות בריתה  הפוליטיות של מדינות החברות בוועד, לדוגמה
 (. Holt, 1998; Kruger, 1998; Guttmann, 2002) 1920-במשחקים האולימפיים ב

 תגובת ברית המועצות

 כמה וכמה הקומוניסטית המפלגה של המרכזי הוועדבל קיבתגובה להכרזת החרם 
תעמולה באמצעות שגרירויות בכל העולם וכלי ה. להגביר את אהחלטות: 
. להציע לכל הספורטאים שברצונם להשתתף, למרות החרם של ב התקשורת;

אולימפי )בהסכמה של הוועד האולימפי הדגל המדינתם, אפשרות להתחרות תחת 
היא לבלום את ניסיונות  הקומוניסטי על של הוועד המרכזיה-ת(. מטרלאומי-הבין

מצטרפות אליה לפגוע בהכנות למשחקים. על פי המדינות הארצות הברית ו
על התעמולה  ,שנחשפו לאחרונה ב"קג-המסמכים של המפלגה הקומוניסטית וה

לפעול בשלושה מישורים: מול מדינות הגוש הסוציאליסטי, מול מדינות אפריקה 
 מישורמפותחות, כאשר לכל האמריקה המתפתחות ומול מדינות מערב -ודרום

 של ההנחיות(. 29/2/1980, המרכזי עדפוליטביורו של הוו החלטתייחודיות משלו )
חרם של הומאופקת בהקשר  הועלהיצמד לעמדה רג היוכלי התקשורת ל המפלגה

נגד החרם )תזכיר  המתבטאיםתגובות של ספורטאים מפורסמים  בעיקר הציגול
על כלי התקשורת להציג עמדה  הללו(. לפי ההנחיות 28/1/1980מחלק תעמולה, 

שברית המועצות נלחמת על שלום עולמי, וארצות הברית מנהלת מדיניות חוץ 
המתקיימים לראשונה על אדמה סובייטית. אגרסיבית ושואפת לפגוע במשחקים 

אזרחי של ו הלהגביר את המודעות של אזרחי הייתהמטרת ברית המועצות בשלב זה 
 חומרי כלביותר של  דחופה הפצה, באמצעות הזאתזרות לעמדה המדינות ה

: סרטים דוקומנטריים ומצוירים, ספרים, פוסטרים ועוד. יםהאפשרי התעמולה
לוועד המארגן. למודי  גםזה  בענייןמפורשות  הנחיות נתנובמפלגה הקומוניסטית 

המדינה המארגנת דאגו  ה שלהפגיעה בתדמיתמניסיון על גבם של הקנדים 
על רקע זה.  םפגיעה בתדמיתה אתסובייטים לבחון את הסוגיה היטב כדי למנוע ה

 המשחקים את נוספות ומדינות אפריקניות מדינות 29 החרימו לכן קודם שנים ארבע
 ביקרה זילנד)ניו  מהמשחקים זילנד ניו את להרחיק דרישתם רקע על במונטריאול

 (All day seminar (ההפליה מדיניות את המקיימת אפריקה בדרום ספורטיבי ביקור
(on Apartheid and Sport, July, 1976 .של המארגנים הקנדים  םיכולת חוסר

( פגע הלאומית סין של השתתפותה-)אי סין הבעיה עם נוסף על זו סוגיה עם התמודדל
אם הפתרון לא תמיד היה בידיהם אלא  גם המארחת כמדינה קנדה בתדמיתרבות 

 המועצות לבריתהיה  1980. לכן נכון לתחילת לאומי-הביןבידי הוועד האולימפי 
  חשוב ביותר לקיים את המשחקים ברמה הגבוהה ביותר.

בחירות המיליטריזם אמריקאי, קמפיין בלאזרחי ברית המועצות עצמה נומק החרם 
Moskva 80',( חשש של האמריקאים להפסיד לספורטאים סובייטים השל קארטר ו
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 1980האולימפיים: החרם על המשחקים במוסקבה המלחמה הקרה והמשחקים 

התקשורת הסובייטית  יצאהבלתי נמנע,  הוא. כשהתברר בוודאות שהחרם (1980
מערב: החדרת הצופים מהאירוח  שעלול להביא עימוסכנות האזרחים מלבאזהרות 

 מרגלים, נשק בקטריאלי, מסטיקים מורעלים וצעצועים מתפוצצים
 ), n.d.Istoriya Olimpiiskih Igr1980;  ,'80 Moskva Guttmann, 2002;(. 

 ההכנות כניצול לאומי-הבין האולימפי לוועד נראתה הסובייטים של בתםותג
 המועצות ברית את הזהיר קילאנין הנשיא. תעמולה למטרות העתידים והמשחקים

ובנוסף ציין שלצערו הוועד האולימפי הסובייטי  אלה למטרות המשחקים מניצול
 עוד למורכב המצב את להפוך שיכול מה, לאומי-הבין הוועד עמדות לבקר אתממשיך 

 (.23/2/1980)תזכיר הוועד המארגן,  שהיה באותה עת ממה יותר
הייתה מעטה מאוד העולם המערבי לאירועי המשחקים במוסקבה חשיפתו של 

ביטל את השידורים לגמרי, ערוצים בריטיים צמצמו  NBCבעקבות החרם: ערוץ 
יפנית שידרו שעות הגרמנית והטלוויזיה ה, ערוצי שעות השידורכמעט בחצי את 

בלבד. הפרשנות בכלי התקשורת בעיקר השמיצה את המשחקים וטענה רבות  ספורות
. לעומת זאת בתקשורת הסובייטית (Guttmann, 2002)לרמאות מצד המארגנים 

 ,Sovetski Sportהוצגו המשחקים כמפוארים ביותר בתולדות התנועה האולימפית )
 (.1)ראה איור  4/08/1980) ,

 

4/08/1980. עיתון "סובייטסקי ספורט" מתאריך 1 איור  
 "ץ, תהילת כדור הארה : "גאוות היקוםבכותרת הכת

החלטת  בשלאולימפי הדגל התחת  צעדו 16המשלחות  80מתוך סך 
לא נראו בשידורי הטלוויזיה הסובייטית  האלו המשלחותממשלותיהן להחרים. 

(Medvedev, 2009 התקשורת ניסתה למזער את השפעת החרם על המשחקים .)
 ונוסףוהיללה את ההישגים הספורטיביים הגבוהים של ספורטאי הגוש הקומוניסטי, 

 ,Sovetski Sportמתפתחות )השל נציגי מדינות אפריקה  רבהנוכחות  הודגשה על זה
קטעים מהעיתונות כל העת  הובאו(. כמו כן 3/08/1980 ,2/08/1980 ,1/08/1980

העולמית המספרת על הצלחת המשחקים, כתבות מתורגמות מתוך עיתוני צרפת, 
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 ,Sovetski Sport)"ושינגטון פוסט" )מהספרד, איטליה, אתיופיה, גרמניה ואפילו 
 (.2 איור, )ראה 4/08/1980 ,21/07/1980

 

 21/07/1980. עיתון "סובייטסקי ספורט" מתאריך 2איור 
 תהלוכה היפה ביותר"ה"כותרת הכתבה 

  שתכנןאולימפי -כישלון מוחלט של קמפיין אנטיל"כל העולם נוכח להיות עד 
מסורת ה אתלנצל ספורט למטרות פוליטיות ולהרוס  מעונייןה ,הממשל בוושינגטון

. במשפט מתומצת זה בלבד Moskva) ,80' 1980ספורטיבי" )הפעולה השל שיתוף 
באלבום רשמי בהוצאה ממלכתית שהופץ בכל רחבי ברית צוינה עובדת החרם 

תמונות על שלום עולמי השורר בכפר בהמועצות. ההוצאה כולה עוסקת בידיעות ו
 כמהרבה על השתתפותן לראשונה במשחקים האולימפיים של  וגאווההאולימפי 

 מדינות שבחרו לעשות זאת דווקא במוסקבה, דוגמת אנגולה ומוזמביק.

 עמדת ישראל

 תקופהב ולכן, 1967הקשרים המדיניים בין ישראל לברית המועצות נותקו בשנת 
לא היו יחסים דיפלומטיים בין שתי המדינות. עם זאת, כפי שדורשת  המדוברת

ינואר ב 17-הוועד המארגן ב מטעםאולימפית, ישראל הוזמנה למשחקים האמנה ה
תתפות, חלקם שיקולים שהלישראל שיקולים רבים בעד ונגד ה באותה עת היו. 1980

גם  כמובןשיקולים יהודיים ציוניים, וומדיניים, חלקם שיקולים מוסריים 
יחסים של ישראל עם המערכות שספורטיביים. ההחלטה לא הייתה פשוטה מאחר 

 (.2002עם ארצות הברית היו מורכבות )חריף,  גםברית המועצות ו
ותר על ההחלטה. בי הרבהההשפעה  הייתהבסופו של דבר להיבט המדיני 

. (22/01/1980)וקסמן,  צטרף לחרםת שישראל היה שרצויהמסר האישי של קארטר 
מצד שני ההשתתפות ו, לקארטר אחד ממשלת ישראל לא רצתה לסרב מצד

הזדמנות לשיפור היחסים עם ברית המועצות. כמו ההייתה יכולה להיות  במשחקים
להגברת כוחו של אש"ף בתנועה  להביא עלולהשל ישראל  ההיעדרותש החשש הוצגכן 

 חשיבותהשיקולים המוסריים בעד ההחרמה ניתן למנות את  עםהאולימפית. 
-יהודייםהשיקולים ל אשרשימוש אלים בכוח.  נגדמאבק למען זכויות אדם ומחאה ה

טענו שזו הזדמנות טובה לקשור קשרים עם יהודי  בהשתתפות התומכים –ציוניים 
שולית  הלהשפע שטענו. לעומתם, היו העלייהברית המועצות ולסייע למאבק למען 

רק  הנוכחותלמאבק למען העלייה.  תספיק לאשבלבד של המשלחת הישראלית 
לקשור  בכלל לגיטימיאם בשאלה דיון  נערךעלולה לגרום למתן לגיטימציה לרדיפות. 
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 1980האולימפיים: החרם על המשחקים במוסקבה המלחמה הקרה והמשחקים 

 מלבד זאתלהפריד ביניהם ולהשתתף במשחקים.  יש או שמאפוליטיקה לספורט בין 
יקבלו החלטה להעניש את המדינות  ותלאומי-הביןהתאחדויות ה שאםחשש ההועלה 

 (. 2002המחרימות, יינזק הספורט בישראל )חריף, 
אומנם הייתה הסכמה בכנסת שסמכות ההחלטה תהיה בידי הוועד 

הממשלה בגין הביע את דעתו המפורשת נגד  ראש אךהאולימפי הישראלי, 
ינואר, כשבוע לאחר הצבת האולטימטום על ידי הנשיא ב 21-ההשתתפות כבר ב

. ישראל (22/01/1980)וקסמן,  קארטר, לאחר שקיבל מסר מהממשל האמריקאי
בגין שגם ישראל צריכה  טעןבינתיים, ויום לאחר תום האולטימטום  המתינה

קיבלה ועדת המשנה של הכנסת החלטה להמליץ לוועד מאי ב 13-להחליט. ב
מאי ב 22-(, וב2002ישראלי להחרים את משחקי מוסקבה )חריף, האולימפי ה

שמשלחת  8קולות נגד  17וועד האולימפי ברוב של בהתקבלה ההחלטה הסופית 
כמה בעצמה  שהוחרמה ,(. כך, ישראל23/05/1980, שיינברגישראל לא תשתתף )

רקע פוליטי, הצטרפה הפעם לחרם שיזמה ארצות הברית על  עלות תחרויהמ פעמים
 אותו רקע. 

 ארדואד המשקולות מרים. המיועדת המשלחת לספורטאי הייתה רבה אכזבה
 מאוכזב"דבר": "אני  לעיתון אמר ,האולימפי הדגל את לשאת שעמד ,וייץ

 אמשיך לא. האולימפיאדה לקראת באימונים שנים ארבע השקעתי. מההחלטה
 אגדה – בשבילי אגדה היה למוסקוה לחזוראנג'לס. -לוס לאולימפיאדת להתאמן

 (.23/05/1980" )דבר, אמש שנגוזה

 המדיניות והספורטיביותהשלכות ה

 כמהי אהממשל האמריק נקטבעקבות סירוב הסובייטים לצאת מאפגניסטן 
כמות משלוחי החיטה, איסור על  הקטנת , ובהןהכרזת החרםעל  נוסףסנקציות, 

מכירת טכנולוגיות חדשות בתחומים שונים ועוד. אך לקראת המשחקים 
 לחרםוכל עניין אחר נדחק הצידה.  ,הספורט במרכז התמונה היההאולימפיים 

 הביטחוני, הכלכלי, המדיני: מישורים בכמה ,רבה משמעות הייתה המשחקים
 (.,Guttmann, 2002 2009; Rosner & Low. )והספורטיבי

 מדיניות השלכות
מדינות שלא היו להן יחסים דיפלומטיים עם ברית המועצות, דוגמת ה סירובן של

 על הקל במשחקים האולימפיים ברוסיה להשתתף ,צ'יליוישראל, דרום קוריאה 
פגישות חשובות של חברי הוועד האולימפי אך לא הייתה לה זכות למנוע , מוסקבה

אלו היה המדינות הברצונם של נציגי  .התאחדויות ענפי ספורט שוניםעם  לאומי-הבין
כך, גם עיתונאים על למנוע זאת. נוסף  זכותהלהשתתף, ולמוסקבה לא הייתה 

 יכולהלזה לא הייתה  גםמחרימות הגישו בקשות לאישורים עיתונאיים, והמדינות המ
נאלצה ברית המועצות להתמודד עם נוכחות בעקבות זאת המועצות לסרב.  ברית

לא הוקלו  ותלאומי-הביןוהבעיות עימן ,נציגי המדינות שאין לה יחסים דיפלומטיים 
 (. Chepurnaya, 2013אלא רק התגברו )
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 כלכליות השלכות
היו גבוהות ש ,הוצאות של המארגניםה בהגדלת ההשלכות התבטאו כלכלית מבחינה
ארצות  מעידים שעיקר ההפסדים נבעו מהפסקת המסמכיםמהמתוכנן.  בהרבה

ספקת מצרכי מזון ומוצרים ה. את היצוא מדינות מערביות אחרותהברית ו
להתמודד עם  פתרונות אחרים חיפשה המועצות בריתתית, ויטכנולוגיים הייתה בעי

ועד המרכזי של המפלגה הוועד המארגן לו דיווח. אומנם בסיום המשחקים הבעיה
 טרם ,1979–1977 בשנים נכנסו כבר המתוכננות ההכנסות שרוב עלהקומוניסטית 

 את למתן שעזר מה, 1980הטלת הסנקציות על ידי ממשלת ארצות הברית במרץ 
 , אך(1/2/1981, המועצות ברית של הכלכלה ומשרד המארגן הוועדח דו) השפעתן
 המפלגהכתב הוועד המארגן בתזכיר סודי לוועד המרכזי של  1980 באפריל

מיליון רובל במטבע  18.1הפסד של  בשלעל הקשיים שנקלע אליהם  הקומוניסטית
תשלום -נבע בעיקר מאי ההפסדחוץ ופנה בבקשה להעביר לו תקציב זה בדחיפות. 

ממימונה לה קוקה קו חברתמנסיגת , NBCעבור זכויות שידור של ערוץ הטלוויזיה 
גרמניה בבארצות הברית,  ומדליות בוליםהפסקת מכירות חפצים ומזכרות, מו

, הקומוניסטית למפלגהיפן )תזכיר הוועד המארגן לוועד המרכזי במערבית וה
דווקא ניסתה להגיע לפשרה, אך הוועד המארגן חשש  קולה קוקה חברת(. 7/4/1980

 הפעולות הצלחת של נראות ירתיצ ןמההסכם המקורי פירוש ונסיגהשקבלת פשרה 
להדגיש  ובכךלסרב לפשרה  המארגן הוועד העדיף לכן. קארטרשל  סובייטיות-האנטי

החרם )תזכיר הוועד המארגן לוועד המרכזי למפלגה  ניסיוןשל  וחוסר יעילותאת 
הגעתן של משלחות רבות שונתה -אי בשל, על זה נוסף(. 15/4/1980הקומוניסטית , 

 כנית המקורית בענפי ספורט מסוימים. בוטלו משחקים שכבר נמכרו כרטיסיםוהת
 בשלתחרויות הצורך להביא קהל למוקדי מה נבעו נוספות הוצאות. לצפייתם

 (.Konova & Prozumenchikov, 2011לים של אורחים מערביים )ביטו

 הפנים לביטחון השלכות 
-אנטיהכוחות התמידיים מצד האיומים המבחינת ברית המועצות היו ההכנות בצל 

 המרכזי לוועד חסוי מסמךב "גהק הוציא 1978-ב כברסובייטים לפגוע במשחקים. 
ב לוועד המרכזי של המפלגה ")תזכיר קג ומחבלים סוכנים להחדרת החשש על

מתוחה היה המצב הביטחוני בראש האווירה העל רקע ו(, 16/06/1978הקומוניסטית, 
יניהם של המארגנים. מאמצים רבים הושקעו באבטחת האירועים והסביבה ימע

אלפי אנשי על ננקטו כל האמצעים האפשריים לשמור על הביטחון. נוסף ו ,הקרובה
פתחו  ,במסווה של ספורטאים ,ב"קג-הפזורים בכל רחבי העיר, אנשי שהיו טחון יב

 ,Medvedevדי האצטדיון במהלך כל הטקס )יאת מצעד הפתיחה ונשארו לעמוד בצ
מערב בכלל התיירים ממדינות העל  רציפהשגחה ה הייתה(. במהלך המשחקים 2009

להם  יאפשרושאמריקאים בפרט. חלק מהתיירים האמריקאים פנו לשלטונות הו
. הם קיבלו המשחקים את להחריםלקיים מרוץ כמחאה נגד החלטת הממשל שלהם 

  ב במסווה של רצים ועיתונאים."קג-האישור, אך לריצה הצטרפו אנשי 
פגיעה מוחלטת בזכויות אדם  הייתהמשמעות נוספת של האבטחה הכבדה 

בתוך המדינה, מה שתאם את האינטרסים של המפלגה אך הקשה מאוד על אזרחי 
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מחוץ לאזור של  אל סוציאליים" הוצאו-"אנטיהברית המועצות. האזרחים 
יה". העיר הפכה להיות ריקה ושקטה, יכדי שהעיר תישאר "נק 2,"101"קילומטר 

מחוץ לעיר אל רכז העיר, ילדים נשלחו כלי רכב פרטיים לא להגיע למהומלץ ל
 שיהיה הייתה ההנחיהקיץ של תנועות נוער. כדי לקיים אירוע למופת,  קייטנותל

 (. Medvedev, 2009בעיר ) מופתיסדר  כל קודם

  ספורטיביות השלכות
ישגים ספורטיביים. בה גם התבטאוהדבר  ,החרם גם הספורטאים הושפעו אישית מן

לאחר מכן  רקבדרגים הפוליטיים ו לכולשנתקבלה למעשה קודם  ,ההחלטה על החרם
של ספורטאי ארצות הברית  חלקם, פגעה רבות בספורטאים. האולימפיים בוועדים

מכיוון שאיבדו את הסיכוי היחיד שלהם להשתתפות במשחקים  בחרםלא תמכו 
אולימפיים שהם שיא הקריירה המקצועית של כל ספורטאי, ולאחר שנים של הכנות 

כלי משחק בידי פוליטיקאים. ושהם בבחינת הרגישו מנוצלים, לאירוע החשוב הם 
ת משקולות בוב ג'יאורדנו דיבר בשם הספורטאים האולימפיים במסיבהמרים 

ואין  ,שלום בעולםההוא חיזוק  יםהאולימפישל המשחקים  ןרעיוהציין שועיתונאים 
אמריקאי הספורט הכאמצעי להשגת מטרה פוליטית כלשהי. שדרן  בהםלהשתמש 

 כאן נקבעלכעוס על פוליטיקאים. המלאה קן דנלינדג'ר כתב שלספורטאים יש הזכות 
נוצרים קשיים כלכליים או כשל הם הראשונים לניצוואלה, הספורטאים הגורלם של 

ספורטאית ה .(Shteinbach, 2015) םפוליטיים, אך האחרונים להתייעץ אית
אולימפית בענף קרב חמש ג'יין פרדריק אמרה שככל שהזמן עובר, היא מגיעה ה

הקופץ לגובה דייט סטונז  למשלאחרים, הערובה.  תלמסקנה בלתי נמנעת שהיא ב
בגאווה רבה את הקריירה הספורטיבית שלהם  הקריבו ,דיסקוס אל אורטרהוזורק 

 . (Guttmann, 2002)למען מה שהצטייר כמטרה לאומית 
על ההישגים  גםהשפעתו  ניכרה, שהושפעו אישית מן החרם הספורטאים מלבד

 באירוע נוכחו לאומיים אולימפיים ועדים 80הספורטיביים במהלך התחרויות. 

(IOC site, n.d.),  בו לא השתתפה ארצות הברית שובאירוע ספורטיבי בסדר גודל כזה
הגעתם -אי המדליות. מספרומדינות רבות אחרות, השתנה מאזן הכוחות במאבק על 

על התוצאות בענפים כגון אתלטיקה, אגרוף,  ההשפיע מוביליםשל ספורטאים 
היו בעלות  1980-שחייה, התעמלות, כדורסל. עשר מתוך המדינות המחרימות ב

 מכלל המדליות 30%ובעלות  1976מדליות זהב במשחקים האולימפיים של 
 (Rozner & Low, 2009) הגעתם של ספורטאים רבים -. בסופו של דבר, למרות אי

ברמה עולמית לא הפכו המשחקים להיות אירוע מדרגה שנייה מבחינה ספורטיבית. 
שיאים  74 מוסקבהב האולימפיים המשחקים מהלךהחרם הושגו ב למרות

  ..Russian Olympic Committee, n. d)שיאים עולמיים ) 36 -אולימפיים ו

                                                           
לשם הורחקו  ות ממוסקבה,ק"מ לפח 100מרחק של הגדרה לא רשמית ששימשה בברית המועצות ל 2

 בתקופות של דיכוי פוליטי אזרחים עם הגבלת זכויות.
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 אחרית דבר

בין  לחלוטיןלא ניתן להפריד  העשריםחדשה שנוצרה במאה הפוליטית הבמציאות 
ניסיונות של התנועה האולימפית לעשות זאת. החרם הפוליטיקה לספורט למרות ה

וזירת  ,אליה היה על רקע פוליטי שהצטרפוארצות הברית והמדינות  שהכריזו
ברית להמוכרזת הייתה לגרום  המטרההספורט נוצלה להשגת מטרות פוליטיות. 

, 1989עד שנת  שהו שםהמועצות למשוך את כוחותיה הצבאיים מאפגניסטן. הכוחות 
-התגובה של הסובייטים הייתה חרם נגדי ב המטרה העיקרית של החרם לא הושגה.ו

ארצות הברית.  ה, ולאו דווקא הוצאת הכוחות הצבאיים מאפגניסטן כפי שדרש1984
ות יחרם של אירוע ספורטיבי יכול להש מעידה זאת ספציפית מטרה השגת-ייתכן שאי

הסיבה ש אף חלק מאסטרטגיה פוליטית כללית מקיפה יותר. בהיותואמצעי יעיל 
צבא ברית המועצות  פלישתהרשמית להכרזת החרם על המשחקים הייתה 

של קארטר  המתערערת: מעמדו ואחרהיו  ותסיבשה סבוריםלאפגניסטן, חוקרים 
. מדיניותו של קארטר ספגה 1981-רות להתקיים באמוהיו לפני הבחירות לנשיאות ש

בהקשר הסובייטי, לכן היה לו  בעיקרביקורת תמידית מהאופוזיציה הרפובליקנית, 
פגין להחשוב לקבל החלטות בנוגע למדיניות החוץ שיש להן סיכוי לשפר את תדמיתו ו

הייתה  1979את יכולתו להיות החלטי, נחוש וחריף יותר כלפי ברית המועצות. שנת 
ן עם השלכותיה אם באיראשנה מתוחה מאוד מבחינתו של קארטר; מהפכת האסל

על כל העולם, המשבר המתמשך עם השבויים האמריקאים בשגרירות בטהרן, ללא 
ספק, היה בראש מעיניו כשהוא החליט שצריך לנקוט בפעולה כלשהי על מנת להצהיר 

היה  זמןבאותו  .ליטית זאתהאולימפיים היו זמינים למטרה פו המשחקיםכוונות. 
חרם היה משהו אטרקטיבי ולא יקר הו לכך, ניתן לנצל את הפלישה הסובייטית

משחקים במונטריאול שה העובדה חרף זה כליחסית במושגים כלכליים ופוליטיים. 

  (Guttmann, 2002). אין כדי לשנות הווה פוליטי זה צעדבשהוכיחו  1976-ב
שהייתה יכולה  הסיבות שאחת מציין (Voinov, 2013) וויינוב רוסיה חוקרה

גרום לירידת ל יכולצעד זה שהאמריקאי  הממשל שללהוביל לחרם היא המחשבה 
ערך תעמולתי של המשחקים המתקיימים לראשונה במדינה קומוניסטית, מכיוון 

מנע מברית המועצות להפגין את תמדיני -צבאיהשהיעדרותו של היריב האידאולוגי ו
הקרמלין  ו שלאת יכולת נכוןהאמריקאי לא העריך  הממשלאך . על המערב העליונות

יו יתרונותהיטב את להציג  הצליחוהמשחקים ו ,בתעמולה ובשליטה בכלי התקשורת
 .הסוציאליסטיתחברה האידאולוגיה של ה אתסובייטי והחיים האורח  של

מת הייתה מלווה במלח והמשחקים ההכנות תקופת שכל לומר ניתן
ארצות הברית הקפיטליסטית וברית המועצות  –אידאולוגיות בין שתי המעצמות 

, מערכת הספורט בברית המועצות גדלה והתפתחה והייתה ככללהקומוניסטית. 
אידאולוגיה הקומוניסטית הלאומית, והמכלול החלק אינטגרלי מבניית המדינה ול

פטריוטיות המוטיבציה של הספורטאים הסובייטים. לתחושת ה להגברת גרםהזה 
פיקוח  ובזכותהצלחות במשחקים האולימפיים, בהיה תפקיד גדול בהישגים ו

ממלכתי, השקעת משאבים עצומים, תכנון נכון ובניית תשתיות הגיעה ברית 
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המועצות לתוצאות מצוינות. חברה סוציאליסטית אפשרה וסיפקה תנאים לגילוי 
היה קשה להגיע  למערכות המערביותשונים, שהספורט הכישרונות בתחומי ופיתוח 

 ,Riordan)ת להצלחות פוליטיות נלכך. כל מערכת הספורט הקומוניסטי הייתה מכוו
1999) . 

הסובייטי ראה הצלחה במשחקים וכישלון של החרם. הוועד המרכזי של  הצד
לחה "פוליטית ומורלית" המפלגה הקומוניסטית ציין בסיפוק רב שהמשחקים היו הצ

חוץ של המדינה במאבק לשלום עולמי. לפי האדירה. זה היה צעד מוצלח במדיניות 
חיים היתרונות אורח  היטבבמהלך המשחקים הוצגו  ,פנימי ממשלתימסמך 

אידאולוגיה של החברה הסובייטית. הסוציאליסטית והסובייטי, הדמוקרטיה ה
 הוועד של פוליטביורו החלטתיקאי )אמרההצלחת המשחקים הכתה קשות בממשל 

  (.14/08/1980, המרכזי
מדינות הצטרפו  60-לעומת זאת הצד האמריקאי ראה הצלחה בכך שיותר מ

ועדים אולימפיים לאומיים השתתפו במשחקים. ניתן לראות  80ורק  ו,אלי
ובלטה  ,הלכה למעשה התבטאהלאומיים לא ה האולימפייםוועדים השעצמאותם של 

רק ועדים מעטים העזו להתנגד . ועודתלותם בממשלות מבחינה תקציבית 
, על זה נוסףולשלוח ספורטאים חרף ההחלטה. החליטו על חרם יהם שממשלותל

 האולימפיים הוועדים או הממשלותהנפש שנגרמה לספורטאים מהחלטות  עוגמת
 . רבה מאודהייתה  הלאומיים

, הופקו לקחים על ידי הוועד 1984-החרם הנגדי של ברית המועצות ב לאחר
הביאו  1984-ו 1980, 1976 –גדולים ברצף ה. שלוש החרמות לאומי-הביןהאולימפי 

רו את התנועה האולימפית מבעיות לחלוטין, אך טלשינוי התקנון. השינויים לא פ
כאלה מקרים שלא בהמשחקים האולימפיים  להמשיך ולקיים אתהשאיפה היא 

 ,"2020. "אג'נדה הרצויים השינויים יישום למעןהתנועה פועלים  ראשי. יישנו
היא תהליך לימוד, בדיקה והסקת מסקנות שבסיומו אישר  ,ביוזמתו של תומאס באך

תחומים, בין היתר  בכמההמלצות  ,2014, בדצמבר לאומי-הביןהוועד האולימפי 
בתחום הפוליטי, ובהמלצות אלו צוינה החלטת התנועה להקים "מערכת מיגון 

עם הממשלות, כששיתוף בד בבד חיזוק שיתופי פעולה עם האו"ם ו –אולימפית" 
הוועדים האולימפיים הלאומיים יהיו אוטונומיים  אםמסוג זה יוכל להתקיים 

 הזירה מנוצלת עדיין ,הנצפים השינויים לצד. במציאות, (2015, אחרים)קאופמן ו
מחאה בתחום  הבעתללא מעטים אירועים ספורטיביים גדולים ב הספורטיבית

  כלשהו, לאו דווקא קשור בספורט. 
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