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  تبادالت

تعرف عىل الرياضيني املغرتبني االثنني املشاركني يف االلعاب 

االوملبية لسنة ٢٠١٦ املقامة يف ريو.

في هذا العدد:  	 

• ٢-3قرش البحر االبيض املتوسط: اسامة ملويل يتنافس يف مشاركته الثالثة يف االوملبياد ممثال عن تونس.

•4 السيدة املالكمة: سارة اوراهمون تصبح االنثى االوىل التي تالكم ممثلة فرنسا يف االوملبياد.

•5 ان بطلة العامل يف املالكمة هذه تصنع التاريخ يف ريو.

•٦ الطبعة الخاصة للرياضة.
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أسامة امللويل سّباح أوملبي حائز عىل ميدالّية ذهبّية، شارك يف األلعاب األوملبية يف بكني ولندن. وسيمثّل امللويل تونس 

مجّدًدا يف األلعاب األوملبّية القادمة يف ريو دي جانريو.

هّل تحّدثنا قليًل عن كيف وصلت إىل ما أنت عليه اليوم، أي سّباح أوملبي حائز 

عىل ميدالّية ذهبّية؟

بدأت السباحة يف سنٍّ مبكرة. وكام هي حال جميع األهل الذين يسكنون عىل 

الشاطئ التونيّس، رغب والداي يف أن يعلّموا أخواي األكرب مّني سنًّا السباحة. كّنا 

نتحىّل جميًعا بروح املنافسة، وبدأنا باملشاركة يف مسابقات رسميّة يف سنٍّ صغري، 

وتعلّقنا بهذه الرياضة. وبحلول عامي الخامس العرش، كنت أفوز عىل الشباب 

األكرب مّني إىل أن أصبحت السبّاح األرسع يف بلدي.

اقرتح مدّريب أن أسافر ألحصل عىل تدريب وأنافس أشخاًصا يعّززون من قدرايت 

يف خالل التدريب. اخرتنا فرنسا حيث التحقت باملدرسة الثانوية.  ويف خالل 

السنتني اللّتني قضيتهام يف فرنسا، ثابرت عىل التقّدم وحصلت عىل نتائج رائعة مع الفريق هناك.

أراد بعض أعضاء الفريق الذهاب إىل الواليات املتّحدة. أردت أن أدرس الهندسة وأواظب عىل التدريب، وكان من املستحيل أن أكمل التمرين 

والتعليم مًعا يف فرنسا أو تونس. فكان نظام التعليم يف الواليات املتّحدة الوحيد الذي سيسمح يل مبتابعة اإلثنني مًعا. لذلك انتقلت إىل هنا منذ 

العام ٢٠٠٢.

إّن كّل خطوة اتّخذتها كانت أساسيًّة لنجاحي. كان االنتقال إىل فرنسا خطوًة رائعة ألنّها حققت يل نتائج مذهلة. أعتقد أنني كنت سبّاًحا ماهرًا، 

ولكن هل كنت ألفوز بثالثة ميداليّات أوملبيّة لو بقيت يف بلدي األم؟ عىل األرجح ال.

كيف تحافظ عىل ارتباطك بتونس؟

تبقيني العائلة عىل ارتباٍط وثيق بوطني. وبفضل اإلنرتنت والفيسبوك وتويرت وانستغرام، نحن عىل بعد نقرة أو اتصال من األهل واألصدقاء، وهذا 

يبقينا مقّربني وعىل تواصل.

أمي مقّربة مني كثريًا وهي تتابع مشواري املهني منذ البدء، وهي من ساعدين عىل الحفاظ عىل الروابط مع وطني األم. وستكون معي يف ريو 

متاًما كام رافقتني يف السابق يف املنافسات الكربى جميعها. يف الواقع، سيكون معظم أفراد عائلتي يف ريو.

لطاملا كان بلدي الدافع األكرب وراء أدايئ. ولطاملا كان يب شغٌف ألرفع اسم بلدي وأكون مصدر فخٍر لعائلتي.

أمتنى أن أكون مثااًل يحتذى به للجيل الصاعد من الرياضيني الذين يحلمون بالنجاح منذ نعومة أظافرهم. أريد لألهل أن يقولوا ألطفالهم »أنظروا 

إىل أسامة من املرىس- لقد نجح. أنتم أيًضا ميكنكم النجاح.« 

هذا ما أريد إلريث أن يكون عليه. آمل أن أُلهم اآلخرين. سأكون فخوًرا جًدا عندما أرى رياضيًا آخر من تونس يف األلعاب األوملبيّة يصل إىل املراحل 

النهائية أو يفوز مبيدالية. سأكون جّد فخور لو استطاع تونيّس أن يفوز مبيدالية أخرى.

  هل تربطك أي علقات بالجاليات التونسّية أو الجاليات من منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟

أنا عىل تواصل دائم مع عدٍد من الجمعيّات مبن فيهم املجتمع التونيّس األمرييّك. فمع فيسبوك والدور الذي يلعبه يف حياتنا، من السهل التواصل 

ومتابعة التونسيني األمريكيني. كنت أمتنى أن أكون عىل اتصال أكرث بهم، ولكن لدّي أصدقاء من العامل العريب مثل صالح املاجري )العب كرة 

السلة(. نحن نحاول أن نرفع العلم التونيس عاليًا وأنا فخور بالتونسيني الذين ينافسون يف األلعاب الرياضية.

قرش البحر االبيض املتوسط: اسامة ملويل يتنافس يف مشاركته الثالثة يف 

االوملبياد ممثل عن تونس



ما هو الجديد في املنظمة الدولية للهجرة؟ 

مة الدولّية للهجرة في الحادي عشر والثاني عشر من أّيار/مايو في اجتماع كبار املسؤولين ضمن مسار حوار أبو ظبي 
ّ
	شاركت املنظ

حدة والذي يقّيم نظم التوظيف الخاص في 
ّ
املعقود في دبّي، وقّدمت النتائج األولّية ملشروع البحث املمّول من اإلمارات العربّية املت

أسواق آسيا والخليج العربي التي تنتقل داخلها اليد العاملة. ومسار حوار أبو ظبي هو منتدًى يجمع الدول األساسّية املرسلة واملستقبلة 
للعمالة في منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا وبلدان مجلس التعاون الخليجي؛

مة الدولّية للهجرة في لبنان في الثاني من حزيران/يونيو اجتماعاٍت مع وزارة العمل ملناقشة التعاون املحتمل في ما خّص 
ّ
	عقدت املنظ

مة الدولّية للهجرة 
ّ
ع املنظ

ّ
بنانية. وستتطل

ّ
مبادرات دعم توظيف أفراد مجتمعات النازحين السوريين املحلّية واملجتمعات املضيفة الل

ووزارة العمل إلقامة شراكٍة حول مشروٍع تجريبّي يهدف إلى استخدام أدوات إسناد األعمال عبر اإلنترنت كوسائل تخلق فرص عمل 
للفئات الكفوءة في املجتمعات املستهدفة. وسيسعى هذا املشروع أيًضا إلى إقامة شراكات مع الشتات لتحديد فرص العمل املتاحة؛

مة الدولّية للهجرة في الثالث والرابع من شهر حزيران/يونيو اجتماعات استشارّية في جنيف بين حكومة مصر والجاليات 
ّ
	سّهلت املنظ

املصرية في الخارج. وكان هدف هذه االجتماعات تعزيز الحوار حول القضايا املرتبطة بإشراك الجاليات املصرية في مبادرات التنمية في 
مصر؛

مة الدولّية للهجرة ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في الثامن من شهر حزيران/يونيو في مؤتمر عبر الفيديو 
ّ
	شارك مكتب املنظ

مه مركز اإلدماج في حوض املتوسط والبنك الدولي للبحث في فرص إشراك الشتات السورّي في مبادرات دعم التوظيف والقدرة على 
ّ
نظ

التأقلم في مجتمعات النازحين واملجتمعات املضيفة. ومن املقّرر عقد اجتماعات متابعة في شهرّي تّموز/يوليو وآب/أغسطس، في حين 
مات إلى إقامة املزيد من التعاون حول هذه القضايا.

ّ
تسعى املنظ

هل يهّمك أن تدعم الرياضيني، وال سيام السّباحني، يف تونس؟

لطاملا كانت الرياضة شغًفا بالنسبة يل، وأريد أن أستمّر بلعب دوٍر عىل الساحة الرياضيّة عىل صعيد محّل يف تونس أو عىل 

صعيد عاملّي مع هيئاٍت دوليّة مختلفة. سأضع نفيس يف موقع يكون أساسيًا لبلدي، ولدّي الكثري من األفكار للعمل مع الجيل 

الجديد.

إّن طموحي هو العودة إىل البلدي واملساعدة بأّي وسيلة ممكنة.

ما الدور الذي ميكن للتونسيني املغرتبني أن يلعبوه يف تعزيز مبادرات التنمية يف تونس؟

ميكن للّذين هم عىل استعداد، إذا أمكنني القول، للقيام بالتضحية والعودة إىل الوطن أن يلعبوا دوًرا يف هذا املجال، فالكثري 

استقّروا خارًجا وأصبح الخارج مبثابة وطٍن آخر لهم نوًعا ما. نحن بحاجة إىل هؤالء األشخاص، فتونس عانت األمّرين بعد ثورة 

العام ٢٠١١. نحن نواجه قضايا مرتبطة باألمن واألمان، ونحتاج أن يأخذ أشخاص يتمتّعون مبهارات معيّنة يف مجاالت عّدة  قراًرا 

واعيًا بالعودة إىل الوطن.

إّن السفر إىل الخارج يف هذه الفرتة من الزمن يكاد يكون رضوريًا للحصول عىل املهارات والخربة التقنيّة الاّلزمة، وللوصول إىل 

هذه الخربة وترّشبها. ويوًما ما نعود إىل الوطن ونعمل عىل تطوير ما هو قائم هناك. وكام هي حال أّي عمليّة أخرى، هذا ليس 

باألمر السهل.

 تقوم السفارة األمريكية يف تونس بعمل رائع، إذ تواصلوا معي ألتحدث عرب سكايب مع طاّلٍب يريدون القدوم إىل أمريكا ملتابعة 

دراستهم. وشاركت خربيت معهم حول الدراسة هنا يف أمريكا.

أعتقد أنّه من املمتع رّد الجميل. فبلدي هو كل ما لدّي. الوطن هو جذورنا، وال ميكننا أن ننىس جذورنا ألنها متّدنا بالقّوة.

ا أن تكون لدينا أهداف. فمن الخطري أن نبدأ مبشوارنا من دون وضع أهداف. وهذا ما أقوله لألوالد دامئًا، أكتبوا  من املهّم جدًّ

هدفكم يف كّل مكان.



هّل تحّدثينا قليًل عن كيف وصلِت إىل ما أنِت عليه اليوم، أي بطلة ملكمة عىل وشك أن 

تصبح أّول ملكمة متّثل فرنسا يف األلعاب األوملبّية؟

بدأت املالكمة يف سّن الرابعة عرش من دون حتّى أن أخطّط لألمر. كانت أّمي تّواقة إلرشايك 

يف نشاطاٍت رياضيّة خارج املدرسة ألنها تؤمن بالقيمة التعليميّة للرياضة. ذهبت ألستفرس 

عن قاعة املالكمة يف املدينة حيث أعيش معتقدًة أنّها تقّدم دروًسا يف رياضات مختلفة، 

ولكن مل يكن هناك سوى املالكمة. التحقت بصّف تجريبي وراق يل ذلك كثريًا: الجّو، 

واللّعبة، واالسرتاتيجيّة، فالتحقت بالدروس.

كيف منحتِك فرصة التدّرب يف فرنسا املهارات والعلقات الّلزمة للوصول إىل األلعاب 

األوملبّية؟
 

عندما بدأت، مل يكن يحق للنساء بعد املنافسة يف فرنسا. كّنا نتدرّب ولكن مل نكن مخواّلت 

للمشاركة يف املنافسات. ومنذ ذلك الوقت، تطورّت رياضة املالكة للنساء كثريًا يف فرنسا 

وأنشأ اتحاد املالكمة الفرنيس فريًقا من النساء ووضع نظاًم ليسمح لهّن بالوصول إىل أعىل 

املستويات يف هذه الرياضة.

أنِت فرنسية وترعرِت يف فرنسا وأنت تتدربني هناك اليوم. هل حافظت عىل ما يربطك بتونس؟ إذا كان الجواب إيجابًا، كيف؟

أنا أعيش يف فرنسا، لكّن قساًم كبريًا من عائلتي ال زال يعيش يف الجزائر، وأنا أزور الجزائر بشكل منتظم ألزور عائلتي.

أّي نوع من املثل األعىل تريدين أن تكوين للرياضيني الشباب الطموحني يف الرشق األوسط وشامل أفريقيا؟

أريد أن أكون مثااًل عن الشجاعة والعزم للرياضيني الطموحني. فالوصول إىل مرحلة محرتفة يف الرياضة يتطلّب الكثري من االستثامر الشخيص والشجاعة 

كام وشبكات دعم قويّة. يجب أن يكون لديك مثال أعىل؛ كنجوٍم رياضيني ميكنك التامهي معهم وميكنهم بدورهم مساعدتك عىل إيجاد شغفك. سأكون 

  سعيدة جًدا إذا ساعد مشواري كمالكِمة عىل تشجيع الرياضيني الشباب عىل تحقيق النجاح.
هل يهمك دعم برامج رياضية للمهاجرين والشباب القادمني من 

عائلت مهاجرة يف فرنسا؟ برأيِك، كيف ميكن تطوير هكذا مبادرات؟

ا أن أدعم برامج رياضيّة للمهاجرين وأطفال املهاجرين.  سيسعدين جدًّ

يرّسين دامئا أن أشارك شغفي باملالكمة وأن أنقل القيم التي أتعلمها 

 من خالل الرياضة.

برأيك ما الدور الذي ميكن للتونسيني الذين يعيشون يف الخارج أو 

األشخاص من أصل تونيّس أن يلعبوه يف دعم مبادرات التنمية يف 

الجزائر؟

 تحافظ الجاليات التونسيّة عىل تواصل دائم مع الجزائر األمر الذي 

يعود بالفائدة عىل التنمية يف البلد من خالل التجارة والتبادل الثقايف 

والتعاون االجتامعي.

السيدة امللكمة: سارة اوراهمون تصبح االنثى االوىل التي تلكم ممثلة 

فرنسا يف االوملبياد

ان بطلة العامل يف املالكمة هذه تصنع التاريخ يف ريو.



سبورت ماسرت: تنقل الرياضيني املرصيني من مقاعد البدالء إىل قلب املباريات
أّسس حسن القاّمح جمعيّة »سبورت ماسرت« ليوصل املواهب الرياضيّة املرصيّة إىل املنح الدراسيّة 

للرياضيّني يف جامعات الواليات املتّحدة األمريكيّة. وتقيض مهّمة »سبورت ماسرت« بوضع برامج رياضيّة 

وترويجها يف مرص ملساعدة الشباب عىل صقل مواهبهم إىل الحّد 

األقىص وتحقيق املهنيّة يف األلعاب الرياضيّة.

قّرر القاّمح، بعد أن عمل ملّدة سبع سنواٍت يف الواليات املتّحدة 

األمريكيّة وأوروبا، أن يطلق مبادرة »سبورت ماسرت« لردم الهّوة 

الكبرية يف األلعاب الرياضيّة االحرتافيّة يف بلده األم مرص، وهي 

هّوٌة ناتجٌة عن النقص الكبري يف الرياضيني املحرتفني الذين يأخذون 

زمام املبادرة ملساعدة الشباب املوهوبني عىل تحقيق النجاح.

وعن هذا املوضوع تحّدث القاّمح قائاًل: »مثّة الكثري من املواهب 

غري املكتشفة هنا يف مرص. وقدرة األشخاص عىل تحقيق النجاح 

محدودة ألنّهم قلاّم يستطيعون الوصول إىل مرافق تدريب جيّدة أو تدريب عايل الجودة«. وأردف مضيًفا، 

»تعلّمت كيف أستخدم املهارات والعالقات التي بنيتها ألبدأ مبادرًة يف مرص وأرّد الجميل للمجتمع الذي 

ترعرت فيه ولعبت كرة القدم فيه منذ سّن السابعة«.

وأدَخل لعب كرة القدم يف الجامعة يف الواليات املتحدة األمريكية القاّمح إىل عامل الرياضات املحرتفة وعرّفه مبؤسس »إنرتناشونال دور واي«. وأغنت حيازة 

القاّمح عىل شهادة املاجستري يف اإلدارة الرياضيّة من جامعة سان فرانسيسكو ومتّهنه مع ماجستري الفيفا يف أوروبا خربته وعالقاته يف عامل الرياضة يف مختلف 

الّقارات، وشّكل هذان املكّونان وصفة النجاح الاّلزمة ملبادرة »سبورت ماسرت«.

وبعد تأسيس الجمعيّة، استطاع القاّمح أن يقيم رشاكة مع برنامج »إنرتناشونال دور واي« )املتّخذ مقرًّا أساسيًّا يف الواليات املتحدة( ليفتح املجال أمام 

الطاّلب املرصيني الرياضيني للحصول عىل منح دراسيّة يف الجامعات. وعىل الرغم من انتشار هذا الربنامج يف 5٠ دولة من حول العامل، إاّل أّن هذه الرشاكة أدخلت 

»إنرتناشول دور واي« الرشق األوسط للمرة األولى.

جايسون جميل هو أول قصص نجاح هذا التعاون، إذ حصل جميل، العب كرة 

القدم، عىل منحة دراسية بنسبة 8٠% يف جامعة ميسوري فايل. ولعب جميل 

سابًقا مع فريق إتحاد الرشطة وها هي األبواب تفتح أمامه اليوم للحصول 

عىل تعليم عايل جودة وإّنا أيًضا ملامرسة رياضة كرة القدم عىل مستوًى، وأمام 

جمهوٍر، مل يكن ليصل إليه يف مرص.

وتتخطّى الخدمات التي تقّدمها »إنرتناشونال دور واي« إقامة إتصال أسايّس 

بني الرياضيني والجامعة، إذ يعرف القاّمح حق املعرفة ماهية حياة التالميذ 

األجانب يف الواليات املتّحدة األمريكية. ولذلك يحرص القاّمح عىل أن يعرف 

الحاصلون عىل املنح ما ينتظرهم عىل الصعيد األكادميي واإلجتامعي والثقايف. 

ويف هذا اإلطار، رشح القاّمح: »نحن نُعلِمهم عاّم ميكنهم توقعه من املّدربني، 

ونوع التدريب الذي سيحصلون عليه إذا أرادوا تحسني مهاراتهم، وكيف أّن 

عليهم أن يعتادوا عىل إيجاد توازن بني التمرين والجامعة والحياة اإلجتامعية 

بطريقة مل يختربوها قباًل.« 

وعىل الرغم من أّن تركيز الجمعيّة هو عىل أن يلتحق الرياضيون بالتعليم الجامعي، مثّة خطط لتوسيع نطاق عملها ليشمل أنواع أخرى من الرياضة، فلمرص 

تاريٌخ طويل وناجح يف الفنون القتاليّة وكرة اليد. ويأمل القاّمح توسيع نطاق هذه الرياضات وإيجاد مواهب ميكن أن تنافس يف كرة السلة وكرة املرضب 

والسباحة وغريها.

وبفضل خربة القاّمح مع الفيفا والوقت الذي أمضاه يف الواليات املتحدة األمريكية، فإّن جمعيّة »سبورت ماسرت« تعمل عىل التواصل مع دوري النخبة 

األمرييك لكرة القدم للعمل عىل إيجاد مساحاٍت توفّر النجاح للمرصيني خارج حرم الجامعة.

وختم القاّمح قائاًل: »نحن نأمل عرب إيصال املرصيني إىل فرٍص يف الخارج أن ننحهم فرًصا لتحسني أنفسهم والعودة إىل الوطن محّملني بهذه املواهب 

واملهارات. عندما يرى الناس هنا رياضيني ناجحني، سيصبحون أكرث استعداًدا لالستثامر يف برامج مامثلة ألوالدهم«.



من منقطعٍ عن الدراسة إىل طامحٍ نحو االنضامم إىل الدوري املحّل
كان ياسني، ككثريٍ من الشباب يف املغرب املتحّدرين من مناطق حرضية تعاين من نقٍص 

يف الخدمات، عصبّي املزاج ومتمرّد وغري منضبط يف الصّف، ففصل يف عمر السادسة 

عرش من املدرسة. عمل يف السنتني الاّلحقتني عىل انقطاعه عن الدراسة يف أعامل مختلفة 

ذات أجور متدنية ومل يكن لديه أي مستقبل مضمون كراشد. ويف عمر الثامنة عرش، 

انخرط هو ومجموعة من األصدقاء يف املخدرات وخطّطوا للدخول إىل إسبانيا بشكٍل غري 

مرشوع. كان ياسني عاطاًل عن العمل ومن دون أي توجيه.

يف ذلك الوقت، تواصلت معه مجموعة مجتمعية تعمل مع برنامج “توفري فرص مؤاتية 

لتعزيز التقدم الذايت لشباب اليوم” FORSATY التابع للمنظّمة الدوليّة للهجرة. شارك 

ياسني عىل الفور يف نشاط يعّزز االندماج املجتمعي والتنمية الذاتية من خالل الرياضة 

والنشاطات الثقافيّة. وطّور ياسني من خالل الربنامج ثقته بنفسه ومارس رياضته 

املفّضلة: كرة القدم.

ويف شهر أيّار/مايو، أوصلت املجموعة املجتمعية يوسف إىل تجارٍب ينظّمها نادي 

أجاكس تطوان. واختار النادي ياسني وأحد عرش شخًصا آخرين من بني 170 العبًا 

ليصبحوا أعضاء شباب يف نادي كرة القدم داخل الصاالت، ما يضعه عىل بعد خطوٍة 

واحدة من اللّعب يف الدوري الوطني مع واحٍد من أهم الفرق يف املغرب. لكن أفضل ما يف انضاممه إىل فريق أجاكس، بحسب ما قاله 

ياسني، هو أن يكون مصدر فخر لعائلته.

مثة الكثري من الشباب عىل غرار ياسني الذين ميكنهم أن ينجحوا إذا أعطوا فرصًة. كّل سنة، ميّد برنامج FORSATY التابع للمنظّمة 

الدوليّة للهجرة أكرث من 8400 شخًصا من الفئة الشابة املهّمشة املوشكة عىل الترّسب من التعليم أو اإلنخراط يف املخّدرات والجرائم 

العنيفة والتطرف، بفرٍص أفضل.

إن برنامج “توفري فرص مؤاتية لتعزيز التقّدم الذايت لشباب اليوم” FORSATY هو برنامج ممّول من وكالة الواليات املتحدة للتنمية 

الدولية، تنفّذه املنظّمة الدوليّة للهجرة يف طنجة وتطوان يف شامل املغرب. ويعمل برنامج FORSATY عىل متكني الشباب املهّمش من 

أن يصبحوا مواطنني مندمجني يف مجتمعاتهم ومنتجني.

اإلعالنات
ية للهجرة 

ّ
مة الدول

ّ
جئين، قّررت املنظ

ّ
	19 أيلول/سبتمبر: في خالل قّمة األمم املتحدة بشأن املهاجرين والال

حدة كوكالة مرتبطة. ويتطلب هذا 
ّ
مة بموجبه إلى نظام األمم املت

ّ
واألمم املتحدة توقيع اتفاق تنضّم املنظ

مة الدولّية 
ّ
حدة. وكانت الدول األعضاء في املنظ

ّ
االتفاق موافقة مسبقة من الجمعّية العاّمة لألمم املت

للهجرة قد وافقت على هذا االتفاق في خالل اجتماع مجلس استثنائي ُعقد في الثالثين من حزيران/يونيو.

حدة للتنمية الدولية ندوة حول الشتات في واشنطن 
ّ
م وكالة الواليات املت

ّ
	تشرين األول/أكتوبر: ستنظ

مة الدولّية للهجرة 
ّ
م املنظ

ّ
تحت عنوان “دور الشتات في التنمية: االنتقال من الفرص إلى العمل”. وستنظ

لي الشتات وأصحاب 
ّ
والبنك الدولي ووكاالت أخرى جلسات جانبّية في خالل هذه الفعاليات إلشراك ممث

املصلحة اآلخرين في هذه املواضيع املهّمة.
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شاركونا في العدد القادم
يتم تقديم املشاركات لألقسام التالية:

• املشروع الناجح
• تسليط الضوء على إحدى الجاليات

• قصص نجاح املغتربين
• آخر األخبار

للمزيد من املعلومات أو إرسال املشاركات، 
البريد اإللكتروني

iommenanews@iom.int


