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  األوروبي االتحاد نظر وجهات يعكس أن األحوال من حال ألي واليمكن لمعهد الوطني السمعي البصريا مسؤولية منمحتويات هذا المنشور وتعتبر . تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من االتحاد األوروبي

 

 فهرس
البيان الصحفي 

 الوطني السمعي البصريالتنفيذي لممعهد  المدير، ماتيو غاليافتتاحية 
 (الكوبيام) البحر األبيض المتوسطالبصرية في حوض المؤتمر الدائم لموسائل السمعية مجموعة رئيس 

افتتاحية إنيكو الندابورو، رئيس بعثة المجنة األوروبية في المغرب 
 ، صحفيإرهابافتتاحية رشيد 

 
I. مقّدمة عامة 

 
II.  4برنامج التراث األوروبي المتوسطي 

 
III.  المحتوى

 المواضيع مرفقة بأمثمة مصّورة ·
 

IV. الواجهة 
 

 كيف يسير الموقع؟: المالحة ·
 االفتتاحيةالمحتويات  ·
 ما السبيل لالنضمام إلى المشروع؟ ·
 ماد مام لممحترفين في المجال السمعي البصري ·

 
V. المتدخمون 

 
 شركاء ماد مام ·
 لجنة التحرير ·
 مؤّلفو المحتويات االفتتاحية ·
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" األورومتوسطٌةالذاكرة السمعٌة البصرٌة "مشروع ماد مام 
فً المتوسط  سمعٌة بصرٌة لألرشٌفإلكترونٌة أكبر مكتبة 

 
، أضحى مشروع ماد مام الذي ٌشارك اإلّتحاد األوروبً بتموٌله ضمن إطار مستند سمعً بصري متاح مجاناً للعامة 4000مع أكثر من 

رشٌف فً المتوسط مكّرسة للتراث التارٌخً والثقافً ، أكبر مكتبة إلكترونٌة سمعٌة بصرٌة لأل4برنامج التراث األوروبً المتوسطً 
.  والسٌاحً المتوسطً

 
اندرج مشروع ماد مام ضمن المإتمر الدائم للوسائل السمعٌة والبصرٌة فً حوض البحر األبٌض المتوسط وأشرف المعهد الوطنً السمعً 

هٌئات مهنٌة ناهٌك عن شركاء ثقافٌٌن  3تلفزٌونٌة فً المتوسط ومحطة  14ما فً ذلك بشرٌكاً  20على إدارة هذا المشروع الذي جمع البصري 
. رفٌعً المستوى ٌٌنوعلم

 

ٌّما األجٌال الشابة، موقعاً ٌنطق بثالث لغات  ، أْثرته (الفرنسٌة واإلنكلٌزٌة والعربٌة)ٌضع مشروع ماد مام تحت تصّرف الجمهور العرٌض والس
.  المختلفةمتوسط بتطلّعاتها ووجهات نظرها أستاذاً وباحثاً مختّصٌن فً ال 40مجموعة من 

 

الب والمإسسات الثقافٌة وأصحاب المحتوٌات السمعٌة المذهلة وسٌتٌي للباحثٌن والطّ مشروع ماد مام خٌر دلٌل على ثروة األرشٌف  ٌعتبر
. لوحة زمنٌةتفاعلٌة وٌمكن إطالق األبحاث حول مجمل قاعدة المواد من خالل بطاقة . اكتشاف هذا التراث وتملّكهالبصرٌة 

 

 وأ، 1963إلى جزائر العاصمة فً العام   Che Guevaraوكثٌرة هً المستندات المذهلة والصور غٌر المنشورة مسبقاً، من زٌارة تشً غٌفارا 
وعجائب أ لخالّبةا سحر مدٌنة البتراءأو التمّتع ب وبناء قناة السوٌسأ، 2008األخٌر للشاعر محمود دروٌش فً العام  يالظهور التلفزٌون

 أو صور نٌقوسٌا Bauhaus على طراز باوهاوسالمعاصرة  تهاعمارب Capri الطبٌعٌة أو جمال كابري Montserrat مونتسٌرات
Nicosie فرٌق نسائًأو صور أول غانً الكرواتٌة التقلٌدٌة، أو وجوه حرفًٌ العود التونسٌٌن تصدح حناجرهم باأل، 1960 العائدة إلى العام 

المتوسط حٌث اإلندهاش سٌد البحر وهذه لٌست سوى محطات قلٌلة فً النزهة إلى  ...مغربً لركوب الخٌل ناهٌك عن شهادات لعمالقة كرة القدم
.  الموقف أبداً 

 

. قاعدة انتشارهللعامة أماكن لالّطالع على الموقع بغٌة توسٌع ( من متاحف ومكاتب وجامعات)وتقترح شبكة من المإسسات التربوٌة والثقافٌة 
.  مام إلى تحفٌز الحوار الثقافً وتعزٌز فهم أعمق لتارٌخ ٌتشاركه المتوسط وٌطمي مشروع ماد

 

 وٌشكل جزءاً ال ٌتجزأ من المشروع تشاركُك . وٌندرج مشروع ماد مام فً إطار شراكة تعاونٌة مع مجمل األرشٌف السمعً البصري المتوسطً
. الوثائق والتقنٌات وسٌاسات حفظ التراث السمعً البصري

 

 األبٌض البحر حوض فً والبصرٌة السمعٌة للوسائل الدائم المإتمر)  والكوبٌا ،(فرنسا)الوطنً السمعً البصري  المعهد :الئحة الشركاء*
والشبكة الوطنٌة لإلذاعة  ،(األردن)والتلفزٌون األردنً ، (الجزائر)والمؤسسة العمومٌة للتلفزٌون الجزائري  ،(إٌطالٌا)والراي  (المتوسط
المركز المتوسطً و ،الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسانو ،(المغرب) شركة أبحاث وإنتاج السمعً البصريوالقناة الثانٌة  ،(المغرب)والتلفزة 

واالتحاد األوروبً لجهات  ،(اٌطالٌا)والجامعة الدولٌة لالتصال المعلوماتى عن بعد  (مصر)ومكتبة اإلسكندرٌة  ،لالتصاالت البصرٌة السمعٌة
ومؤسسة البث  ،وهٌئة البث اإلسرائٌلٌة ،وهٌئة اذاعة وتلفزٌون فلسطٌن ،(كرواتٌا)والتلفزٌون الكرواتً  ،والتلفزٌون المصري ،البث اإلذاعٌة

مختبر الفنون والعلوم والتكنولوجٌا واألبحاث والسمعً ) سترامأو ،والتلفزٌون التونسً ،(اإلسبانٌةقناة كاتالونٌا ) القناة الثالثة، والقبرصٌة
. (البصري والوسائط المتعددة فً جامعة إٌكس مرسٌلٌا

 
: جهات االّتصال

 delestrange@ina.fr/  + 33149832668: رقم الهاتف: لور دو السترانج: اإلعالم
  +33491143340/ رقم الهاتف contact@medmem.eu: مشروع ماد مام

http://www.medmem.eu/
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mailto:contact@medmem.eu


  األوروبي االتحاد نظر وجهات يعكس أن األحوال من حال ألي واليمكن لمعهد الوطني السمعي البصريا مسؤولية منمحتويات هذا المنشور وتعتبر . تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من االتحاد األوروبي

 

 
 

 
 

 
 الوطنً السمعً البصريافتتاحٌة ماتٌو غالً، المدٌر التنفٌذي للمعهد 

 الكوبٌام رئٌس 

 
ٌّة لمختلف الشعوب  والٌوم ٌصبو مشروع ماد مام إلى . اتوالثقافٌحمل المتوسط فً طٌاته ذاكرة ح

فً منتهى االزدهار أال وهً اإلعالم السمعً  تواصلتخلٌد هذا التراث المتنّوع وتوسٌعه عبر وسٌلة 
.  البصري

 
مشترك،  خوٌتوخى مشروع ماد مام تحفٌز الحوار وفهم ثقافة اآلخر وتعزٌز الوعً المرتبط بتاري

من هنا ٌبرز الدور المهم لكل من . لذلك كان ال بّد من جعل النقاش والتبادل قوام فكرة هذا المشروع
ت أّنه الحّل األنجع لوالدة مشروع شركائنا العشرٌن، فهم ٌعملون معاً فً إطار تعاون دولً ثبُك 

ًّ حقاً  .  متوسط
 

تذّوقها ابتداًء من الثانً عشر وهً عبارة عن وأٌنعت هذه المبادرة النموذجٌة ثماراً ٌمكن ألّي كان 
وثٌقة سمعٌة بصرٌة متاحة مجاناً على موقع بثالث لغات ٌقّدم نظرة مشتركة لتراث  4000أكثر من 

.  المتوسط برّمته
 

ألشرطة الفٌدٌو، فهو ٌعّول على واجهة  وٌتخّطى مشروع ماد مام مجّرد كونه واجهة أو قائمةً 
وستتٌي وجهات النظر المختلفة . ر موّسع، فٌوفّر مروحة من مفاتٌي الدخولتفاعلٌة غنٌة وعلى تحري

.  لكّل فرد تشكٌل مساره الخاص غارفاً فً كنز من الثقافة والتارٌخ المتوسطٌٌن
 

وأشرف المعهد الوطنً السمعً البصري على إدارة هذا المشروع ضمن إطار الكوبٌام المتعّدد 
شروع الذي تطلّب عمالً دإوباً ما كان لٌنجي لوال دعم برنامج أّن هذا الم ونشٌر إلىاألطراف، 

الشكر موصول لكل من ساهم فً لذا، . وتموٌل اإلتحاد األوروبً 4التراث األوروبً المتوسطً 
.  إنجاز هذا العمل

 
 

ماتٌو غالً                                       
الوطنً السمعً البصري المدٌر التنفٌذي للمعهد                                             

 رئٌس الكوبٌام         
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 افتتاحٌة إنٌكو الندابورو، رئٌس بعثة اللجنة األوروبٌة فً المغرب

 
 بنقرة واحدة

محطة تلفزٌونٌة متوسطٌة لتتوغلوا فٌه  14تشرٌن األّول أرشٌف /أكتوبر 12ٌنتظركم ابتداًء من 

www.medmem.eu  فها قد أبصر النور مشروع الذاكرة السمعٌة البصرٌة األورومتوسطٌة ماد مام ،

Med-Mem  ً4بتموٌل مشترك من االّتحاد األوروبً فً إطار برنامج التراث األوروبً المتوسط .

 

أخرى " نقرة"، وتنقلنا 2008واحدة لنشاهد آخر ظهور تلفزٌونً للشاعر محمود دروٌش فً العام " نقرة"تكفً  
.... إلى صور بناء قناة السوٌس

 
فمرحباً بؤّول موقع إلكترونً مجانً . م حقٌقة ملموسة، ٌضحً مشروع ماد ما2012تشرٌن األّول /أكتوبر 12فً 

ٌقّدم . ٌُكخصَّص للتراث السمعً البصري المتوسطً وٌنطق بلغات ثالث أال وهً الفرنسٌة واإلنكلٌزٌة والعربٌة
محطة تلفزٌونٌة متوسطٌة مع  14مشروع الذاكرة السمعٌة البصرٌة األورومتوسطٌة أو باختصار ماد مام، أرشٌف 

مستند سمعً بصري ٌتاح للعامة مجاناً، لنحصل على أعظم مكتبة أفالم إلكترونٌة تضّم أرشٌفاً  4000حوالى 
.  مكّرساً للتراث التارٌخً والثقافً المتوسطً

 
. 4ٌشارك اإلّتحاد األوروبً بتموٌل مشروع ماد مام ضمن إطار برنامج التراث األوروبً المتوسطً 

 
ولكْن، لَِم اختٌار برنامج التراث األوروبً المتوسطً؟ فً الواقع ٌحشد هذا البرنامج اإلقلٌمً طاقات دول المتوسط 

الشرٌكة لالتحاد األوروبً أال وهً الجزائر والسلطة الفلسطٌنٌة ومصر واسرائٌل واألردن ولبنان والمغرب 
قافً، فهو ٌوّفر للمإسسات الدولٌة والسلطات الوطنٌة وبما أّن هذا البرنامج مكّرس للتراث الث. وسورٌة وتونس

والمحلٌة وهٌئات المجتمع المدنً والمحترفٌن فً مجالً التراث والتعلٌم والشعوب وشبان المنطقة منّصًة للتعاون 
د فً سبٌل تنمٌِة بٌئة أكثر مإاتاًة للتراث سواء على الصعٌد الوطنً أو اإلقلٌمً، وٌتٌي إعادة إكتشاف التقالً

ومشاركتها مع تسلٌط الضوء على الحاضر، ناهٌك عن تبادل الخبرات ونشر الممارسات الفضلى بغٌة إفساح 
.  المجال أمام تنمٌة بشرٌة واقتصادٌة مستدامة فً المنطقة

 
تحسٌن الّنفاذ إلى التراث : وٌندرج مشروع ماد مام فً هذا المسعى وٌساهم فً تحقٌق أهداف البرنامج أال وهً

فً والتعّرف إلٌه، وتعزٌز آثاره االجتماعٌة واالقتصادٌة على المستوٌٌن المحلً واإلقلٌمً، وتقوٌة مإسسات الثقا
وبهذه الطرٌقة، ٌشارك البرنامج فً رفع مستوى المعرفة والممارسة فً مجال . هذا التراث الثقافً وتشرٌعاته

أرشٌف الفٌدٌو وتبوٌبها وتحلٌلها وإّنما أٌضاً  التراث السمعً البصري فً المتوسط، من خالل جمع قاعدة بٌانات
ٌّما عبر التجهٌزات والتدرٌب المهنً فً مرافق أرشٌف  ٌّبات عملٌة وتشرٌعات ذات صلة والس عبر كتابة كت

وعالوة على ذلك، ٌكّمل البرنامج بكّل فعالٌة مروحة نتائج البرنامج األوروبً . التلفزٌونات الشرٌكة فً المتوسط
.  لمخّصص لقطاع األفالم بتموٌل من االّتحاد األوروبً، هذا البرنامج الذي تطرق إلى إشكالٌة األرشٌفالمتوسطً ا

 
والسمعً البصري األوروبً المتوسطً على حد سواء إلى  4 ٌصبو برنامجا التراث األوروبً المتوسطً

وفً هذا الصدد، زرع هذان البرنامجان . المساهمة بفعالٌة فً التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً البلدان الشرٌكة
على تدرٌب المهارات وتنمٌتها الخاصة بالفاعلٌن  انحّفزيوفوق كل اعتبار، . بذور ثالثة محاور عمل وحصدوها

طّور البرنامجان فً موازاة ذلك، . كافة وأصحاب المصلحة والفنٌٌن والمختصٌن بالتراث السمعً البصري
. المعنٌةمجاالت الشورات لتحسٌن التشرٌعات والمعرفة والتعلٌم والممارسة فً مجموعة واسعة من األدوات والمن

http://www.medmem.eu/
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األطفال والشباب والطالب والمرأة )مختلف مكونات السكان طالت  ، تّم إطالق حملة توعٌة واسعةوأخٌرا
ارسات و فوائد المم البصريالسمعً والمجال التراث بغٌة تعرٌفهم أكثر على ( وغٌرهموالجمعٌات والمهنٌٌن 

.  ، على حد سواءاالجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة المستوٌات الملَتمسة على الجٌدة فً هذه المجاالت
 

ٌشّكل موقع ماد مام خٌر مثال على جهود التوعٌة المبذولة إذ ٌتٌي للباحثٌن والّطالب والمإسسات الثقافٌة وأصحاب 
 وبالفعل، تشّكلت شبكة من. البصري المتوسطً وتملّكهالمحتوٌات السمعٌة البصرٌة إكتشاف التراث السمعً 

. تقّدم للعامة أماكن مخصصة لإلطالع على الموقع (اتعمتاحف ومكاتب وجاممن )المإسسات الثقافٌة 
 

هٌئات مهنٌة ناهٌك عن شركاء ثقافٌٌن وعلمٌٌن  3محطة تلفزٌونٌة من المتوسط و 14وإّن هذا البرنامج الذي جمع 
البالغ وقد حللوا بعضاً من صور األرشٌف . أستاذاً وباحثاً مختّصون فً المتوسط 40حشد أٌضاً رفٌعً المستوى، 

واّطلعوا علٌها بغٌة إعداد ملفات أبحاث موضوعٌة ترافق المواد السمعٌة البصرٌة المعروضة على  4000عددها 
.  المنصة

 
ما بٌن الثقافات وفهم تارٌخ المتوسط  بهذه الطرٌقة ٌحقق مشروع ماد مام طموحه المتمّثل بتعزٌز الحوار

.  المتشارك
 

ٌمكن إذاً التفاخر فً نموذج التنمٌة االقتصادٌة المبتكر الذي استطاع المشروع بناءه جماعٌاً، فهو سٌسمي بتحقٌق 
 وتحّسن خطة التموٌل المشتركة التً ٌنخرط فٌها الشركاء العائدات اإلعالنٌة وقواعد. استدامة المنصة وتطّورها

، بما أّن نسبة محددة خصمت عند طلب وشراء مقاطع الفٌدٌو من المواد ناهٌك عن عرض األرشٌف القائم وإبرازه
... التلفزٌونات عبر موقع ماد مام

تشرٌن األّول على موقع /أكتوبر 12حتى تتحققوا بؤّم عٌنكم من صحة كالمً، ما علٌكم إال أن تنضّموا إلٌنا فً 
www.medmem.eu .

 
 
 

إنٌكو الندابورو 

رئٌس بعثة اللجنة األوروبٌة فً المغرب  

  

http://www.medmem.eu/
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 افتتاحية رشيد ارهاب، صحفي
 
 

نملك ذاكرة عرٌقة غالباً ما ننقلها شفهٌاً، لذلك أحببت هذه الفكرة المتجسدة الٌوم بوضع أداة جدٌدة تحت تصّرف 
.  األجٌال الشابة تمكنها من الوصول مباشرة إلى التراث السمعً البصري المتوسطً

 
 4000لبصري  للمرة األولى ٌجمع هذا المصدر الجدٌد المتاح للطالب واألساتذة والمختصٌن فً المجال السمعً ا

محطة تلفزٌونٌة متوسطٌة، فٌشّق طرٌقاً سرعان ما ستزدهر بفضل مستندات أخرى معّرضة  14أرشٌف من 
.  لإلختفاء

 
، وهو ضمانة حٌة على أّن تارٌخنا المشترك سٌظّل "بحر الحضارات"ٌعّد مشروع ماد مام صلة وصل بٌن ضفتً 

".  صلبقرص ذاكرتنا ال"أبداً محفوراً على 
 

رشٌد ارهاب   
صحفً 
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I.  مقّدمة عامة

 

الذاكرة السمعٌة البصرٌة الخاصة بالمتوّسط تشارك : ماد مام
 

فً إطار " الذاكرة السمعٌة البصرٌة المتوسطٌة"بادر المعهد الوطنً السمعً البصري بإطالق مشروع ماد مام 
بناًء على طلب أصحاب ( البحر األبٌض المتوسطالمإتمر الدائم للوسائل السمعٌة والبصرٌة فً حوض )الكوبٌام 

مستند سمعً بصري  4000األرشٌف السمعً البصري فً منطقة المتوسط، وهو ٌقّدم للجمهور العرٌض باقة من 
الموضوعة فً سٌاقها التارٌخً والثقافً ( التلفزٌونٌة واإلذاعٌة)وتُكرفق مستندات األرشٌف . من بلدان المتوسط
(. الفرنسٌة واإلنكلٌزٌة والعربٌة)ت ثالث بلمحة وثائقٌة بلغا

 
فً  4التراث األوروبً المتوسطً وٌساهم هذا البرنامج الذي شارك فً تموٌله االّتحاد األوروبً ضمن برنامج 

.  تسلٌط الضوء على تراث مشترك وتشجٌع عملٌة حفظ األرشٌف السمعً البصري المتوسطً
 

موقع متاح للعامة مجاناً 
 

 3محطة تلفزٌونٌة فً المتوسط و 14بما فً ذلك ( VIمراجعة الالئحة فً الفصل )شرٌكاً  20ٌجمع هذا المشروع 
. هٌئات مهنٌة ناهٌك عن شركاء ثقافٌٌن وعلمٌٌن رفٌعً المستوى

وٌشكل جزءاً ال ٌتجزأ من . وٌدخل فً إطار شراكة تعاونٌة مع مجمل األرشٌف السمعً البصري المتوسطً
. تشاركُك الوثائق والتقنٌات وسٌاسات حفظ التراث السمعً البصري المشروع

 
: وهم ٌتوّجه مشروع ماد مام إلى جمهور متنّوع

 

ٌّما الشباب -  :الجمهور العرٌض والس
اكتشاف موقع ماد مام وثروات تراثهم الخاص وإّنما أٌضاً تراث البلدان من سٌتمكنون بكل حرٌة 

.  ٌاً التراث المتوسطً الثقافً وٌتملّكونهالمتوسطٌة األخرى فٌتشاركون تدرٌج

 :الباحثون واألساتذة والطالّب -
ماد مام مستندات سمعٌة بصرٌة مرفقة بتعلٌقات، فتقّدم وجهات نظر مختلفة سٌجدون على موقع 

.  ألبحاثهم وأدواتهم التعلٌمٌة

ٌّما جهات البث اإلذاعٌة فً المتوسط -  :أصحاب المحتوٌات السمعٌة البصرٌة والس
إّن إبراز األرشٌف السمعً البصري المتوسطً الموضوع على موقع ماد مام سٌتٌي لجهات البث 

.  المتوسطٌة فرصة نشر الوعً حول حفظ هذا التراث المعّرض لالختفاء ورقمنته
 

توّسع شبكة نقاط إطالع على الموقع انتشاره 
 

للعامة أمكان لالطالع على الموقع ( من متاحف ومكاتب وجامعات)تقّدم المإسسات التربوٌة والثقافٌة 
 . بغٌة توسٌع انتشاره فً المتوّسط برّمته

II.  ً4برنامج التراث األوروبً المتوسط 
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 الحفاظ على مستقبلنا

نروج لحفظ الٌنابٌع واألبواب الخشبٌة، والمخطوطات القدٌمة والمبانً . نعتنً بماضٌنا لنحافظ على مستقبلنا
الحدٌثة، واللهجات القدٌمة والمسارح األلفٌة من أجل الحفاظ على هوٌة األجٌال القادمة والمساهمة فً تعارفها 

 ٌدعم . المتبادل

. ر بٌن الثقافات فً منطقة المتوسط من خالل تثمٌنه التراث الثقافًبرنامج التراث األوروبً المتوسطً الحوا
استحدث فرص جدٌدة لتوعٌة المواطنٌن ( 2012 /2008) 4ناهٌك عن أّن برنامج التراث األوروبً المتوسطً 
. وحثهم على امتالك تراثهم الثقافً المشترك المذهل

 

خلفٌة تارٌخٌة 

ملٌون ٌورو لتموٌل شراكات بٌن الخبراء  57مبلغ  األوروبً المتوسطًخّصص برنامج التراث  1998منذ العام 
 400ل استفاد من البرنامج فً خالل مراحله السابقة ما ٌقارب ا. والمإسسات التً تُكعنى بالتراث من بلدان المتوسط

 الجزائر والسلطة الفلسطٌنٌة وقبرص ومصر)شرٌك من دول المجموعة األوروبٌة والشركاء المتوسطٌن 
.  فً خالل مراحله األولى( واسرائٌل، واالردن ولبنان ومالطة والمغرب وسورٌا وتونس وتركٌا

 

 4التراث األوروبً المتوسطً 

انجازاً جدٌداً نحو اإلقرار بالثقافة كحافز لتعزٌز التفاهم المتبادل بٌن  4ٌمثل برنامج التراث األوروبً المتوسطً 
مع مٌزانٌة توازي  (ENPI)آلٌة الجوار والشراكة األوروبٌة الٌوم جزءاً من  وقد أصبي. شعوب البحر المتوسط

الى تسهٌل تبّنً الشعوب إلرثهم ( 2012/ 2008) 4ملٌون ٌورو، ٌهدف برنامج التراث األوروبً المتوسطً 17
 .الثقافً الوطنً واإلقلٌمً، من خالل توفٌر سهولة الحصول على العلم والمعرفة داخل قطاع التراث الحضاري

ٌجمع كل مشروع منظمة رائدة وشركاء متعّددٌن من . سنوات 3مشروعاً لمدة  12ولتحقٌق هذا الهدف، تّم تموٌل 
.  حاد األوروبً والشركاء المتوسطٌنكّل من دول اإلت

للمشارٌع المختارة إطاراً لتبادل الخبرات وشبكة لنشر أفضل  4وٌقّدم برنامج التراث األوروبً المتوسطً
. الممارسات، ناهٌك عن فتي آفاق جدٌدة لتطوٌر المناخ الثقافً ضمن المإسسات على الصعٌدٌن الوطنً واإلقلٌمً

 

؟ ماذا تحقق على أرض الواقع

 

ٌسهذل البرنامج التعاون ما بٌن االختصاصات وتبادل الممارسات الفضلى ناهٌك عن التدرٌب وإنشاء الشبكات 
والحث على القٌام بؤعمال تحّفز األثر االجتماعً واالقتصادي للتراث الثقافً وتعززه وأخٌراً تحسٌن األطر 

وهكذا تدعم وحدة المتابعة والمساندة اإلقلٌمٌة مشارٌع . المإسساتٌة والتشرٌعٌة للتراث الثقافً فً البلدان الشرٌكة
: هً 12

 

- ATHENA : تعزٌز المسارح القدٌمة لحقائق جدٌدة

- ELAICH :  ًروابط تربوٌة فً التراث الثقاف

- DES FONDATIONS POUR UN AVENIR SOLIDE : ًمشاركة اللبنانً واألردنً ف

نشر التراث الثقافً 

- HAMAMMED :الثقافً البشري  التوعٌة حول التراث

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/oj_l310_en.pdf
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- MANUMED II : المخطوطات والرجال

- MARE NOSTRUM : درب تراثٌة على امتداد الطرق البحرٌة الفٌنٌقٌة والمدن المرفئٌة التارٌخٌة

المتوسطٌة 

- MEDLIHER:  ًالحفاظ على التراث المتوسطً الح

- MED-MEM : ًتشارك التراث السمعً البصري المتوسط

- MONTADA : العمارة التقلٌدٌة فً المغرب العربًمنتدى تعزٌز 

- MUTUAL HERITAGE :من اإلندماج التارٌخً الى المشاركة المعاصرة الفعالة 

- REMEE: لنعٌد اكتشاف ذكرٌات الماء 

- SIWA-TANGIER :حماٌة التراث المادي وغٌر المادي والدفاع عنه .

 

http://www.euromedheritage.net 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

  

http://www.euromedheritage.net/
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III. المحتوى 

 
. شرٌط فٌدٌو من بلدان المتوسط 4000ٌتٌح موقع ماد مام االختٌار بٌن 

 
 :ندرج أدناه بعض األمثلةسبعة مواضٌع كبٌرة،  تتشّكل مدّونة األرشٌف من

 

  ( القرن العشرٌن–القرن التاسع عشر )رهانات تارٌخٌة ومعاصرة

 

إلى جزائر العاصمة بمناسبة االحتفال األّول فً  1963تارٌخٌة لتشً غٌفارا فً العام زٌارة  
 (1963-الجزائر/ المإسسة العمومٌة للتلفزٌون الجزائري)االستقالل 

مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو 
 

http://www.medmem.eu/ar/notice/EPT00175  
 

 
 

 
1926كانون األول /دٌسمبر 21افتتاح مدٌنة بور فإاد فً            

.بحضور فخامة الملك فإاد  بموافقة جمعٌة أصدقاء  -مجموعة مكتبة اإلسكندرٌة)   
1926 -فرنسا -مصر -فردٌناند دٌلٌسبس وقناة السوٌس  

 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو 

 
 http://www.medmem.eu/ar/notice/BIB00020  

 

 الفنون والثقافة والعلوم 
 

 واآلداباللغات 

، بمرافقة الثالثً جبران 2008للشاعر محمود دروٌش فً رام هللا فً العام آخر قراءة 
( 2008فلسطٌن  -فلسطٌن/مجموعة وهٌئة اذاعة وتلفزٌون)

 

 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو
 

http://www.medmem.eu/ar/notice/PBC00150  

 

 
      

    أّول مهرجان للفكاهً جامٌل دوبوزـ مقتطف              
   1993ام فً الع" فنانو الهجرة" من سهرة               
  (1993-المغرب /الثانٌة    مجموعة القنا)              

                              مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو                  
                                                  
http://www.medmem.eu/ar/notice/2MT00090 
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 ًتراث تارٌخ 
 

 
 العصور القدٌمة

 فً هذه الصور المتحركة، ٌسافر البطل الفرعونً سنوحً 
 (2012مصر  /ERTUمجموعة )عبر الزمن مع أصدقائه 

 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو
 

http://www.medmem.eu/ar/notice/ERU00476 
 

 
 
 

مواقع أثرٌة                     
                  ، المدٌنة المذهلة التً قطنها النبطٌون زٌارة مدٌنة البتراء   
                  (2008األردن / JRTVمجموعة )  
                  مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو  

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/JRT00407 

 
 

 االقتصاد 
 

التبادل االقتصادي 
 فس المركب المرفئً قرب مرسٌلٌا

 (1999فرنسا /INAمجموعة )
 

 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو
 

http://www.medmem.eu/ar/notice/INA00514  
 

 
 

                        األسواق والحرف    
                            هٌكلٌة العود التونسً وهو آلة موسٌقٌة تقلٌدٌة     
                            باتت عرضة لالختفاء      
( 2010/مجموعة تلفزٌون تونس)                                 
                        دة مقتطف من الفٌدٌومشاه     

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/TUN00051     
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 طبٌعٌة وبٌئة مناظر 
 
حماٌة المساحات الطبٌعٌة  
تشكل صخري فرٌد من نوعه فً العالم، نراه فً كاتالونٌا، وقد مونتسٌرات  

 أعلن حدٌقة وطنٌة
 (1997 -اسبانٌا /  TV3مجموعة ) 

 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/TV300049 

 
 

 
                       المواقع التارٌخٌة       
                       اكتشاف جزٌرة كابري ومغارتها الزرقاء       

 (2002اٌطالٌا /مجموعة راي)                             
                            مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو        

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/RAI00112  

 
 

 سٌاحة ومواقع أثرٌة 
 

العواصم  
قبل تقسٌم  1960لمحة سرٌعة على العاصمة القبرصٌة، صور الفٌلم فً 

( 1967قبرص / CYBCمجموعة )المنطثة بٌن الٌونان وتركٌا 
 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/CBC00121  

 
 

 

 
 

المعمارٌة الهندسة                               
                           تل أبٌب ومبانٌها على طراز باوهاوس المندرجة    
على الئحة التراث العالمً للٌونسكو                              
( 2004اسرائٌل /IBAمجموعة )                             
                               مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو   

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/IBA00002  
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  المجتمع ونمط العٌش
 

   

حفالت وتقالٌد   
 األلعاب النارٌة فً الٌوم األول من دخول الصٌف، تقلٌد تختفل به زغرب   
( 1998كرواتٌا / HRTمجموعة ) 
 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو 

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/HRT00035  

 

 
 

 
                   عائالت وأقارب    
                   بٌن لبنان وفرنسا، تارٌخ طفولة فً صور     
( فرنسا/ Astramمجموعة )                       
                      مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو    

 
http://www.medmem.eu/ar/notice/AST00001  

  
 

 
 

 رٌاضة وألعاب            
 أول فرٌق نسائً لركوب الخٌل             
( 2010المغرب / SNRTمجموعة )            

 مشاهدة مقتطف من الفٌدٌو               

 

http://www.medmem.eu/ar/notice/SNR00379  
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VI .الواجهة 

 سبل تصفح الموقع .1
 

 اللغةاختٌار 

سواء معلومات وثائقٌة أو ساٌقات أو ملفات تحرٌرٌة أو  ٌسمي لكم ملف باختٌار اللغة، أي لغة المحتوٌات على الموقع
 .ترجمةأفالم األرشٌف

اكتشاف الموقع 

ٌتٌي خٌار النفاذ إلى المواضٌع للمستخدم اختٌار المستندات الخاصة بكل موضوع أو موضوع فرعً لمجمل المجموعة، 
. أو المجموعات/تخلٌص الخٌار للحصول على بحث أفضل عبر المواضٌع الفرعٌة ووٌمكن 

على سبٌل المثال )أّما النفاذ إلى المجموعات فٌتٌي للمستخدم اختٌار المستندات التً ٌقترحها الشركاء لمجمل المواضٌع 
تعوٌل على تحسٌن النتائج عبر حصر وٌمكن ال. تتوافر إذاً مدّونة كل شرٌك مرفقة بنص عن العرض(. التلفزٌون المغربً

 .نتائي البحث عبر مواضٌع ومواضٌع فرعٌة

ٌمكن النفاذ إلى  الالئحة أوالخرٌطة أو الالئحة الزمنٌة: أنماط مختلفة هً 3تتوافر رإٌة النتائج فً كل مرحلة عبر 
 .المستندات على شكل خرٌطة تفاعلٌة أو الئحة زمنٌة أو لوائي

المتوافرة عبر نقرة ( بغض النظر عن المستند)لكل بلد تظهر خرٌطة تحدد عدد المستندات المرتبطة : المالحة عبر الخرٌطة
واحدة 

. مقاالت قصٌرة ٌمكن النقر علٌها وفقاً لتسلسلها الزمنًتظهر على شكل  :اللوحة التفاعلٌة

الفٌدٌو وفق حقبة تارٌخٌة منذ القدم إلى وفً أعلى اللوحة، ٌظهر سلم زمنً ٌتٌي االنتقال عبر الزمن للبحث عن مستندات 
. أٌامنا

وفً الوقت عٌنه ( مبسط أو مطّور)ٌسمي النقر على اللوائي هذا األسلوب التقلٌدي باالنتقال بٌن النتائي عبر بحث : اللوائح 
 .االعتماد على معاٌٌر متنّوعة
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 المحتوٌات التحرٌرٌة .2

 
ملفات المواضٌع 

استنتاجات أعمال البحث والمقاالت المختصة المرتبطة بمواضٌع معالجة ومترجمة  تكون ملفات الموضٌع حصٌلة
. باللغات الثالث ترافقها شرائط فٌدٌو

أكّبت على العمل فرق أساتذة وباحثٌن من مختلف االختصاصات والعلوم بغٌة وضع المستندات السمعٌة البصرٌة 
 .بالقطاع التربويفً إطارها الصحٌي واقتراح مناهج تلعٌمٌة مرتبطة 

 

: ثقافٌة مفكرة

باقة من األحداث اآلنٌة وأحداث ثقافٌة  تقّدمثقافٌة  مفكرة البصرٌة السمعٌة أعّد المركز المتوسطً لالتصاالت

 .تشهدها بلدان المتوسط

ما السبٌل لالنضمام للمشروع؟ . 3

 .واستدامتهد مام مبادئ ترمً إلى ضمان تعزٌز محتوٌات الموقع اعتمد شركاء ما

 إضافة محتوٌات  

 اقتراح مستندات سمعٌة بصرٌة -

ٌمكن تغذٌة المستندات الموجودة على الموقع عبر إضافة مستندات جدٌدة سمعٌة بصرٌة متاحة للمشاركٌن 

وٌتعٌن بكل صاحب أرشٌف سمعً بصري ٌرغب فً . من خالل أداة التغذٌة المعّدة خصٌصاً لهذه الغاٌة

 ".المشروع"المشروع، ملء استمارة متوفرة على الموقع عبر نقر االنضمام إلى 

 

 اقتراح مستندات تحرٌرٌة -

  

إّن تنتمون إلى فئة المختصٌن فً موضوع المتوسط، أو الباحثٌن أو المإلفٌن أو الصحفٌٌن، ٌمكن 

ري ٌمكنكم كتابة ملف تحرٌري ٌث. ألعمالكم أن تسلط الضوء على مسائل مرتبطة بالتراث المتوسطً

.  على المقترحات التً قّدمها موقع ماد مام

 contact@medmem.eu: من فضلكم، االتصال بفرٌق التحرٌر على

  

mailto:contact@medmem.eu
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 نشر الموقع -

 

فإن كنتم أصحاب مكاتب أو جامعات . ترمً شبكات نقاط النشر إلى توسٌع قاعدة إنتشار موقع ماد مام

. مواقع ثقافٌة أو سٌاحٌة، ٌمكنكم االنضمام إلى شبكة نشر موقع ماد مامأو متاحف أو 

".  المشروع"من فضلكم ملء االستمارة المتوفرة على الموقع عبر نقر 

 

دعم ماد مام 

.  من خالل مساعدة مادٌة تتخذ شكل الرعاٌة

  

هل تملكون شركة أو مؤسسة وتبحثون عن وسٌلة إلبرازها من خالل تعاون دولٌة، األمر بسٌط، 

 ,www.medmem.euبإمكانكم مساعدتنا على تقدٌم المزٌد من األرشٌف االلكترونً على موقع 

 من أجل ترقٌم مدّونة مستندات سمعٌة بصرٌة إضافٌة -

ال ٌحصى من المستندات السمعٌة البصرٌة من حول المتوسط إلى اإلنقاذ، بإمكانكم إبرازها ٌحتاج عدد 

على موقع ماد مام عبر إضافة إسمكم على عملٌة حفظ المستندات الجدٌدة ورقمنتها، ما سٌزٌد المدّونة 

التً اقترحها موقه ماد مام 

 الموقعواألفالم المتوافرة على المكتوبة من أجل ترجمة المستندات  -

ترجمة المستندات المكتوبة واألفالم المتوافرة على الموقع نضمن توسٌع قاعدة المستفدٌن من عبر 

 .الوصول إلى الموقع

 www.medmem.euمن أجل تحرٌر المستندات السمعٌة البصرٌة على موقع  -

ا األساتذة إلى إضفاء توضٌحات تارٌخٌة واجتماعٌة تهدف المحتوٌات والملفات التحرٌرٌة التً أعّده

. لألرشٌف السمعً البصري المتوافر على موقع ماد مام

 . ٌمكن تحدٌد االتفاق على مدّونة األرشٌف عبر رعاٌة من خالل التآزر واالتصال مع مإسستكم

 

: 1المثل 

هل تمثلون غرفة تجارٌة؟ 

ٌمكنك لفت األنظار والمساهمة فً حماٌة المعارف التقلٌٌة من خالل تموٌل عملٌة الرقمنة لنشر مجموعة وثائق  

 www.medmem.eu خاصة بالحرف الٌدوٌة على موقع 

 

 :2المثل 

هٌل هل تمثلون شركة محلٌة ترغب فً القٌام بعمل ٌثّمن صورتها فً مجاالت التنمٌة الستدامة، والثقافة، وإعادة تؤ

... المواقع التراثٌة

http://www.medmem.eu/
http://www.medmem.eu/
http://www.medmem.eu/
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ٌمكنكم إًذا شراء مساحة إعالنٌة على موقع ماد مام 

 

تتوافر المساحات اإلعالنٌة على الصفحة الرئٌسٌة لموقع ماد مام، وٌمكن  لوكاالت اإلعالنات استخدامها للوصول 

:  ٌمكنكم االتصال بالبرٌد اإللكترونً التالً. إلى جمهور أوسع فً حوض المتوسط

contact@medmem.eu 

 

 :ماد مام للمحترفٌن .4

وهو ٌوفر . ٌمثل ماد مام مصدراً جدٌداً لألرشٌف غٌر المنشور سابًقا، وٌمكنكم استخدامه فً مشارٌعكم المحترفة

لمالكً المحتوٌات السمعٌة البصرٌة أدوات تعلٌمٌة تحّفز الممارسات الجٌدة فً مجال حماٌة الملكٌة الفكرٌة 

. واحترامها

 

وظٌفة مخصصة للمحترفٌن : الطلبتقدٌم 

هل أنتم من المحترفٌن فً المجال السمعً البصري، أو التعلٌم، أو الثقافة، وهل ترٌدون طلب وثٌقة متوافرة على 

ٌمكنكم التعرٌف عن أنفسكم من خالل إرسال برٌد إلكترونً عبر إٌقونة : موقع ماد مام واالتصال بحامل حقوقها

. وق الذي سٌهتّم بطلبكم مباشرةإلى المراسل الموث" سلّة"

 

: أدوات مشتركة

اعتُكمد المٌثاق من مجمل المشاركٌن : مٌثاق ماد مام

 

ٌهدف المٌثاق . ٌُكعرب مٌثاق ماد مام عن الرغبة المشتركة بإدراج األرشٌف السمعً البصري فً التراث المشترك

وال . جٌال المستقبلٌة، من خالل منصة ماد مامإلى تعزٌز تطبٌق إجراءات الحماٌة ومتابعة نقل هذا التراث إلى األ

     .بّد من اعتماد هذا المٌثاق من أجل االنضمام إلى منصة ماد مام

 

: دلٌل الحماٌة

. ٌشكل الدلٌل أداة منهجٌة تقدم الخطوات الرئٌسٌة الضرورٌة لتطبٌق إجراءات حماٌة الوثائق السمعٌة البصرٌة

. وخبرات المشاركٌن الرئٌسٌٌن ٌزخر هذا الدلٌل بعّدة أمثلة عملٌة

(. الفرنسٌة، اإلنجلٌزٌة، والعربٌة) ٌتوافر الدلٌل بثالث لغات 
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: دلٌل المارسات القانونٌة السلٌمة

تنطبق تشرٌعات دولٌة وقوانٌن وطنٌة على استخدام األرشٌف السمعً البصري لغاٌات ثقافٌة أو تربوٌة أو تجارٌة، 

وٌوضي هذا الدلٌل اإلطار القانونً وٌقدم . فكرٌة لخدمة مجمل حملة الحقوقوهً تهدف إلى احترام الملكٌة ال

. األدوات المالئمة لتطبٌقها

(. الفرنسٌة، اإلنجلٌزٌة، والعربٌة) ٌتوافر الدلٌل بثالث لغات 
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 .Vمتدخلونال 
 
 :الشركاء- 

 
INA ( فرنسا -المعهد الوطنً السمعً البصري) 

COPEAM  (المإتمر الدائم السمعً البصري فً المتوسط)الكوبٌام 
 (رادٌو وتلفزٌون إٌطالٌا)الراي 

EPTV (المإسسة العمومٌة للتلفزٌون الجزائري) 
JRTV (مإسسة اإلذاعة والتلفزٌون األردنٌة) 
SNRT (الشبكة الوطنٌة المغربٌة لإلذاعة والتلفزة) 

2M-SOREAD ( ٌة لألبحاث واإلنتاج السمعً البصريالشركة المغرب -القناة الثانٌة ) 
MMSH ( فرنسا -الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان)، 
CMCA (المركز المتوسطً لالتصاالت البصرٌة السمعٌة) 

 (مصر)مكتبة اإلسكندرٌة 
Uninettuno (إٌطالٌا-الجامعة الدولٌة لالتصال المعلوماتً عن بعد) 

EBU (ٌةاالتحاد األوروبً لجهات البث اإلذاع) 
ERTU (اتحاد اإلذاعة والتلٌفزٌون المصري) 

HRT (ًالتلفزٌون الكروات) 
PBC (هٌئة اذاعة وتلفزٌون فلسطٌن) 
IBA (هٌئة البث اإلسرائٌلٌة المستقلة) 

CyBC (مإسسة البث القبرصٌة) 
TV3  (قناة كاتالونٌا اإلسبانٌة-القناة الثالثة) 

TT (ًالتلفزٌون التونس) 
Astram  الفنون والعلوم والتكنولوجٌا واألبحاث والسمعً البصري والوسائط المتعددة فً جامعة  مختبر)أسترام

 (.إٌكس مرسٌلٌا
 

  
 هٌئة التحرٌر -

 
أسهمت فً توازن خط التحرٌر وتماسكه هٌئة تحرٌر مإلفة من شخصٌات بارزة فً مجال البحوث فً العلوم 

 :اإلنسانسة فً المتوسط، فضالً عن إعالمٌٌن كثر هم
 

عالم أثنولوجٌا، ومدٌر البحوث فً المركز الوطنً للبحث العلمً، ومدٌر معهد االثنولوجٌا : ٌونٌجً ألبٌرا  ·
 .المقارنةالمتوسطٌة 

 

فً الدار  TELEMMEأستاذة تارٌخ فً جامعة إٌكس مرسٌلٌا، ومدٌر مختبر اّتحاد : مارلٌن كرٌفٌلو ·
 .المتوسطٌة لعلوم اإلنسان
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 UMR)كز الوطنً للبحث العلمً، ومتخصصة فً التارٌخ المعاصر، فً المر: كرٌمة دٌرٌش ·
TELEMME.) 

 

 .مدٌر البحوث فً المعهد الوطنً للبحث العلمً، ومدٌر مركز دراسات اإلسكندرٌة: جان إٌف أمبرور ·
 

كاتب مقاالت، ومسإولة عن المشارٌع الثقافٌة والعالقات الدولٌة واللقاءات متحف الحضارات : تٌٌري فابر ·
 .المتوسطٌة واألوروبٌة، ومنظم لقاءات ابن رشد

 

 ESRP (UMR TELEMME.) -أستاذ جامعً : جان ماري غٌٌون ·
 

، متخصصة فً التارٌخ الحضري؛ التارٌخ االجتماعً والثقافً فً PR2 -أستاذة جامعٌة : برٌجٌت مارٌن ·
 (.لٌاجامعة إٌكس مرسً)ومدٌرة الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان . أوروبا الحدٌثة

 

مدٌر البحوث فً المركز الوطنً للبحث العلمً، ومتخصص فً وسائل اإلعالم المرئٌة، : فرانك مرمٌٌه ·
 .المركز الفرنسً فً الشرق األوسط

 

علم اجتماع ومتخصص فً العلوم السٌاسٌة، وأستاذ فً جامعة الدار البٌضاء وجامعة : محمد الطوزي ·
 .بروفانس

 
 

 المؤلّفون -

 

 ،LARHRAلٌون،  ENSأبٌكاسٌس فرٌدرٌك ، أستاذ محاضر متخصص فً التارٌخ الحدٌث،  ·

 .ألبٌرا دٌونٌجً، مدٌرة البحوث فً المعهد الوطنً للبحث العلمً ·

 ilmediterraneo.it/ شركة جلوبل فٌجن  –ألتٌرٌو تٌزٌانا، صحافً  ·

، والدار المتوسطٌة IDEMECي، وٌٌمٌنً لٌزا، مدٌرة البحوث فً المعهد الوطنً للبحث العلم-آنتٌبً ·
 .لعلوم اإلنسان

، والدار المتوسطٌة TELEMMEلوك ، مدٌر البحوث فً المعهد الوطنً للبحث العلمً، و-أرنو جان ·
 .لعلوم اإلنسان

، الدار IREMAMعرٌف عبد المجٌد، باحث مشارك فً األثنولوجٌا الحضرٌة، جامعة إٌكس مرسٌلٌا،  ·
 .المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

 .، أستاذ محاضر فً األدب الفرنسً، جامعة إٌكس مرسٌلٌاباكً ستٌفان ·

 أستاذ مساعد فً التارٌخ، جامعة تونس، المعهد العالً للعلوم التطبٌقٌة فً العلوم اإلنسانٌة ،رٌاض خلفة بن ·

 بونٌلو جان لوسٌان، مهندس معماري ومإرخ، أستاذ فً كلٌة الهندسة المعمارٌة فً مرسٌلٌا  ·

شٌدة، حائزة دكتوراه فً التارٌخ تحت إشراف جٌرار نوارٌٌل فً كلٌة الدراسات العلٌا فً العلوم إبراهٌم ر ·
 االجتماعٌة
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بوتً جٌلبٌر، أستاذ جامعً فً التارٌخ الحدٌث، جامعة إٌكس مرسٌلٌا، مختبر تٌلٌمً، الدار المتوسطٌة  ·
 لعلوم اإلنسان

الغابات، جامعة إٌكس مرسٌلٌا، مختبر تٌلٌمً، الدار شالفٌه مارتٌن، أستاذة محاضرة فً التارٌخ البٌئً و ·
 المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

 كرٌفٌلو مارلٌن، أستاذة تارٌخ فً جامعة إٌكس مرسٌلٌا، مختبر تٌلٌمً، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان  ·

مرسٌلٌا، دومارشً نورا، حائزة دكتوراه فً أثنولوجٌا المتوسط تحت إشراف دٌونٌجً ألبٌرا، جامعة إٌكس  ·
 مختبر تٌلٌمً، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

سلٌمانً كرٌمة، مدٌرة البحوث فً التارٌخ المعاصر، المعهد الوطنً للبحث العلمً، مختبر  -دٌرٌش ·
 تٌلٌمً، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

، دكتوراه فً التارٌخ المعاصر، جامعة إٌكس مرسٌلٌا، مختبر تٌلٌمً،  PRAGدوسٌر اورٌلٌا، معلمة  ·
 الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

األٌفً محمد، محاضر ومشارك فً البحث، مسإول القسم اإلعالمً فً العالم العربً، معهد الدراسات  ·
 السٌاسٌة فً بارٌس، مركز ثوسٌدٌد

 س الوسائط المتعددة بمكتبة اإلسكندرٌةمروة الصحن، المعلومات وعلوم االتصال، رئً ·

جٌرتنر جولٌان ، دراسات ما بعد الدكتوراه فً التارٌخ، مإلف أفالم وثائقٌة، معهد الدراسات السٌاسٌة فً  ·
 بارٌس، جامعة نٌس صوفٌا أنتٌبولٌس

  URMIS، -غاستو إٌفان ، أستاذ محاضر فً التارٌخ الحدٌث، جامعة نٌس صوفٌا أنتٌبولٌس ·

/ شركة غلوبل فٌجن  –، أستاذة لغة إنجلٌزٌة، وسٌطة ثقافٌة، صحافٌة كرتسٌنا كوكو ·
ilmediterraneo.it 

 مختبر تٌلٌمً -جٌٌون جان ماري ، أستاذ  ·

 CIDEHUS.UEإسنارت سٌرٌل ،باحثفً االثنولوجٌا، جامعة إٌفورا،  ·

، الدار IREMAMا، جاكمون رٌشار، أستاذ فً اللغة العربٌة الحدٌثة واألدب، جامعة إٌكس مرسٌلً ·
 المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

الفارس فٌلٌب، أستاذ جامعً فً التارٌخ والحضارة الٌونانٌٌن، جامعة إٌكس مرسٌلٌا،مختبر تٌلٌمً، الدار  ·
 المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

 جوردي جان جاك، دكتوراه فً التارٌخ، أستاذ فً كلٌة الدراسات العلٌا للعلوم االجتماعٌة  ·

 أستاذ محاضر فً علم االجتماع، جامعة تونس المنارقرو محمد،  ·

 األشقر عبدالنبً، أستاذ فً علوم االتصال، جامعة ابن زهر فً أقادٌر ·

 الفً نورا ، باحثة فً التارٌخ العثمانً، متخصصة فً المدن، مركز الشرق الحدٌث فً برلٌن ·

سٌلٌا، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان، الرٌبا إلٌزابٌل، أستاذ ةفً الدراسات الرومانٌة فً جامعة إٌكس مر ·
 مختبر تٌلٌمً

الت عبد هللا ستٌفانً، مسإولة البحوث فً التارٌخ االجتماعً المعاصر، وعلم اإلنسان، المركز الوطنً  ·
 للبحث العلمً، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان، مختبر تٌلٌمً

سٌلٌا، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان، مختبر برٌجٌت مارٌن، أستاذة فً التارٌخ الحدٌث، جامعة إٌكس مر ·
 تٌلٌمً
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مونتناك آن، أستاذة محاضرة فً التارٌخ الحدٌث، جامعة إٌكس مرسٌلٌا، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان،  ·
 مختبر تٌلٌمً 

ر ، محاضر فً التارٌخ الحدٌث، جامعة إٌكس مرسٌلٌا، الدار المتوسطٌة لعلوم اإلنسان، مختبمورالن ستٌفان ·
 تٌلٌمً

نوفو نورٌغ، حائزة دكتوراه فً التارٌخ فً كلٌة الدراسات العلٌا فً العلوم االجتماعٌة تحت إشراف  ·
 وجوسلٌن دخلٌة فً جامعة إٌكس مرسٌلٌا

، الدار IREMAMبارٌزو سٌدرٌك والبحوث فً األنثروبولوجٌا السٌاسٌة، المركز الوطنً للبحث العلمً ،  ·
 المتوسطٌة لعلوم اإلنسان

ٌنٌارسٌلٌن، محاضر فً التارٌخ الحدٌث، جامعة إٌكس مرسٌلٌا، مختبر تٌلٌمً، الدار المتوسطٌة لعلوم  ·
 اإلنسان

، الدار المتوسطٌة لعلوم IREMAMسٌنو فرانسٌس، مهندس أبحاث، المركز الوطنً للبحث العلمً ،  ·
 اإلنسان

، الدار المتوسطٌة لعلوم IREMAM، مهندس أبحاث، المركز الوطنً للبحث العلمً ، بٌار سٌنتٌسبٌٌر ·
 اإلنسان

ة زوبٌالغا ماٌالٌن، محرر ·
 

 
 
 


