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2010 أبريل 11باريس،   

  
  

ي لتعاون المتوسط ا بتعزيزلكوبيام، رحب افي باريس المنعقد مؤتمر السنوي السابع عشرال بمناسبة
قناة مشروع إنشاء (و التلفزيون ) سلالسالإنجاز اإلنتاجات المشتركة و  (ديو الراميادينخصوصا في 

  )...، نيوزدامأوروم ، واد مامية، تطوير المشاريع متوسط
  في القاهرةعقدالذي  للكوبيام  في المؤتمر السابقتم إطالقها  التيالمشاريع السمعية البصرية العشرة

و هي من   المشاريع هذهتعكس. التحقيق أو اإلعداد في مرحلة اآلن ، هي 2009إبريل في شهر 
 البحر األبيض المتوسط ضفتي من يالثقاف المجال البصري و- السمعيين في المجالمهنيالتصور 

  . على العالمةمنفتح الثروة هذه المنطقة
 قد حصل هذا. يةمتوسطتلفزيونية قناة  الدعوة إلنشاء باإلجماع للكوبيام جمعية العامةاعتمدت ال

 اإلعالم في منطقة البحر األبيض  وثقافةال ميداني شخصيات منالإجماع واسع بين المشروع على 
 .المتوسط

  
  

  مشروع دعوة
  
  

  إلنشاء قناة تلفزيونية متوسطية
  

  
عالم تعترضه جملة من لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية،  يشهد حركات تبادل متزايدة في عالم

هناك حاجة ماسة اليوم، حاجة حقيقية على جديد، من نوع صراعات له  وتتخلالتناقضات والتوترات
بلدان حوض البحر األبيض  بين لتقريبالثقافي، للسعي إلى ا-المستويين االقتصادي واالجتماعي

، وال ثقافي فريد من نوعهبتراث مشترك طويل و فهذه البلدان التي ننتمي إليها تتغنى بتاريخ .المتوسط
  .ا وتنوعهاوحدتهنا خارج حيز متوسطي يجمع بين البلدان معززاً وثقافاتبلداننا لمستقبل 

  
تحقيقه دون سياسات إنمائية شاملة تعنى بحرية تنقل األفراد والتعاون بيد أن هذا التقارب ال يمكن 

ط دون دعم المتوسفي حوض دام  مستيءوال يمكن بناء أي ش. االقتصادي المتبادل والمربح للجميع
الحوار بممارسات متعددة األبعاد في مجاالت التنمية المشتركة االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

  .ة بها أبداًناستهااليجب ال  و جوهريةوسائل اإلعالم فإن مسألة في هذا الصدد،و. واإلنسانية
  



 

على الرغم من و. حقاًمعرفة بعضها ون  دتعايش مازالت تعيش وتلمتوسط اشعوبوالواقع أن 
فإن المشهد الحالي نترنت، اإلشبكة  واستخدام البث الفضائياتساع ، مثل الحديثةاالبتكارات التكنولوجية 

 واألمر ،من مشكلة عدم التواصل والعمل بعقلية الصومعة بشكل ملفت  يشكو و السمعيللبث المرئي
أداة قوية للتبادل   للتلفزيون أن يكونه إال أن. لغوية وثقافية وسياسية واقتصادية متفرقةسبابيعود أل
  .، إضافة لمكافحة التعصب والتطرف بشكل فعالتقاسمالالثقافي و

  
 كامل في متعددة الجنسيات واللغات، تبث قناة تلفزيونية متوسطيةلهذه األسباب تحديداً نتطلع إلى إنشاء 

 .نوب البحر المتوسط و شمالهالمنطقة األورومتوسطية وتعمل بفضل مساهمات جميع البلدان الواقعة ج

إن القيام بذلك اليوم يجيب عن تطلعات كل الذين يطمحون إلى بحر أبيض متوسط متعدد و منسجم و 
  .       حتى اليومرية، الوسائل السمعية و البص،ذلك باالعتماد على العمل الفعلي الذي أنجزناه نحن

    .ستكون هذه القناة مرآة للهوية و التنوع في المتوسط
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