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Introduction مقدمة
إنه لمن دواعي سروري أن أعلن عن إتمام برنامج »دعم التنوع الثقافي واالبتكار في مصر«، الذي تم 
تنفيذه من ِقَبل مكتبة اإلسكندرية بالتعاون مع مفوضية االتحاد األوروبي في القاهرة. وقد عِمل 
األهداف  تحقيق  في  ونجحوا  الماضيين،  العامين  خالل  المشروع  هذا  في  بجدٍّ  المكتبة  موظفو 

ح بهذا الكتيب. ة التي ُوضعت منذ البداية كما هو موضَّ والغايات المرجوَّ

بين  لحوار  نتيجة  سنوات  خمس  منذ  مصر«  في  واالبتكار  الثقافي  التنوع  »دعم  برنامج  أنشئ  لقد 
بالمكتبة  برامج  عدة  وجود  من  الرغم  وعلى  بالقاهرة.  األوروبية  والمفوضية  اإلسكندرية  مكتبة 
طموحة.  أهداف  من  له  لما  مميز؛  طابع  ذا  كان  البرنامج  هذا  فإن  األوروبية،  المفوضية  من  بدعٍم 

فكان التحدي ُملهًما حيث عزمنا على أن نرى ثمار نجاحه.

بالنسبة لمصر، ولكن أدت بعض العوامل االقتصادية  الثقافة واإلبداع ليسا بأمٍر جديٍد  إن كاّلً من 
البرنامج  الشابة. ولقد تم من خالل هذا  الثقافية والمواهب  البرامج  تثبيط تنمية  إلى  واالجتماعية 
- الذي يدعمه ويساهم في تمويله االتحاد األوروبي ويقوم بتنفيذه موظفو مكتبة اإلسكندرية - 
رسُم خريطٍة للصناعات الثقافية بمصر، وتحديد الجهات الفعالة في القطاع الثقافي ومشاركتها 
اب،  الناشئة من فنانين، وُكتَّ المواهب  إتاحة فرص جديدة أمام  اء؛  وهو ما سيثمر عن  بنَّ في حوار 

وموسيقيين.

تكوين  في  بدوره  يقوم  سوف  الذي  المنشود،  الوطني  الحوار  في  أيًضا  كله  ذلك  ويساهم 
هذا  وعقد  تنظيم  تم  وقد  مصر.  لدى  واإلقليمية  الوطنية  الثقافية  اإلستراتيجيات  من  مجموعة 
الحوار الوطني من ِقبل مكتبة اإلسكندرية؛ حيث شمل المؤسسات الثقافية من القطاَعين العام 
الحضرية  البيئات  من  المثقفين  وكبار  الشباب  بين  أيًضا  جمع  كما  والخبراء،  والفنانين،  والخاص، 

والريفية المختلفة.

ويسرد هذا الكتيب جميع األنشطة والفاعليات التي نظمها البرنامج؛ حيث تم تنفيذ هذه األنشطة 
من خالل ثالثة محاور رئيسية، والتي تمثل أركان البرنامج: 

1- مناقشات حول السياسة الثقافية في مصر، تنظيم مؤتمرات، وندوات، وورش عمل
2- التدخالت لتحديد ودعم األطراف الفاعلة والصناعات الثقافية في مصر

3- اإلجراءات الرامية إلى دعم الشباب والمواهب الجديدة

األنشطة  بها  تميزت  التي  اإليجابية  الطاقة  الكتيب  لهذا  قراءتكم  أثناء  تصلكم  أن  نأمل  وأخيًرا، 
المنفذة في إطار هذا المشروع العمالق.

إسماعيل سراج الدين
مدير مكتبة اإلسكندرية

It is with great pleasure that I announce the completion of the program “Support 
to Cultural Diversity and Creativity in Egypt”, executed by the Bibliotheca 
Alexandrina in cooperation with the European Commission in Cairo. The 
Library staff has worked on this program diligently for the past two years and 
has succeeded in achieving the ambitious goals and objectives which we had 
established at the outset.  This is illustrated in this booklet.

“Support to Cultural Diversity and Creativity in Egypt” was born out of a dialogue 
initiated	more	than	five	years	ago	between	the	Bibliotheca	Alexandrina	and	
the European Commission in Cairo.   While we have many other programs that 
are supported by the European Commission, this has been a very special and 
ambitious one.  The challenge was inspiring, and we were determined to see 
it to its successful conclusion.

Culture and creativity are not new to Egypt, but certain economic and social 
factors had slowed down the development of cultural programs and the 
nurturing of young talent. The program which was supported and co-funded by 
the European Union and implemented by the Library staff has carefully mapped 
the	cultural	industries	in	Egypt,	identified	the	key	actors	and	engaged	them	in	
a productive dialogue which should result in opening up new opportunities for 
budding artists, writers, and musicians.  

All this also contributes to a needed national dialogue that will give support 
to the formulation of a national and regional set of cultural strategies for 
Egypt. This national dialogue, involving public and private cultural institutions, 
artists and experts, bringing together youthful and mature individuals from 
rural and urban settings was organized and implemented by the Bibliotheca 
Alexandrina.  We also hope that the project will contribute to the economic 
well-being of the country and of the project participants. 

This book lists all the activities that where implemented under 3 main pillars 
of this project:
Pillar	1	‒	A	Dialogue	Process	for	a	Cultural	Policy	in	Egypt	-	the	Organization	
of Conferences, Seminars and Workshops. 
Pillar	2	‒	Interventions	to	Identify	and	Support	Egyptian	Cultural	Operators	
and Industries.  
Pillar	3	‒	Actions	to	Support	Youth	and	New	Talents.	

We hope that as you read along you feel the positive energy that these activities 
that marked the implementation of this important project.  

Ismail Serageldin
Librarian of Alexandria

Director of the Bibliotheca Alexandrina
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esCulture, for thousands of years, has been a source of power 
for Egypt; motivating incomparable artistic and intellectual 
achievements, inspiring the creation of bridges to promote 
dialogue and cooperation, and driving innovation and 
development. Today, more than ever, culture can be a catalyst 
for development; empowering present and future generations 
to develop new ways of addressing pressing social challenges 
and adapting to unforeseen changes.

It is in this context that the “Cultural Debates” activity was 
developed, as a means of capturing the public experiences and 
remarks on the current cultural situation in Egypt. Through 
this activity, the Bibliotheca Alexandrina reached out across 
the	nation,	identifying	key	actors	and	new	voices	in	the	field	
of culture, and successfully managed to create a think-tank, 
composed of young and senior intellectuals, cultural operators, 
artists, ministries, amongst others, to assess the current 
cultural situation in Egypt and the challenges to be addressed. 
More	 significantly,	 participants	 engaged	 in	 a	 structured	
dialogue to make recommendations for drafting a national 
cultural policy to be presented to the Egyptian authorities for 
discussion and adoption.

Cultural Debates
ظلت الثقافة آلالف السنين مصدر قوة لمصر؛ حيث كانت الحافز إلنجازات فنية وفكرية ال تضاهى، 
والدافع إلنشاء جسور لتعزيز الحوار والتعاون، والدافع أيًضا لالبتكار والتطوير. وقد ُتعد اليوم - أكثر 
من أي وقت مضى - الباعث إلى التطور؛ من خالل تشجيع األجيال الحالية والقادمة على خلق سبل 

جديدة لمواجهة التحديات االجتماعية الملحة والتكيف مع التغيرات غير المتوقعة. 

وفي هذا السياق، تم إعداد مشروع »النقاشات الثقافية« كوسيلة لرصد تجارب وآراء الجمهور حول 
الراهن في مصر. ومن خالل هذا النشاط، استطاعت مكتبة اإلسكندرية الوصول  الوضع الثقافي 
نجحت  كما  الثقافي.  المجال  في  والناشئين  األساسيين  العاملين  لتحديد  البالد  أنحاء  كافة  إلى 
والفنانين،  الثقافية،  الحياة  على  والقائمين  المثقفين،  وكبار  شباب  تضم  فكرية  خلية  إنشاء  في 
الحالي  الثقافي  الوضع  تقييم  على  للعمل  وذلك  وغيرهم؛  العامة،  والهيئات  الوزارات  ومسئولي 
في مصر والتحديات التي ينبغي التصدي لها. واألهم هو مشاركتهم في حوار منظم لتقديم 
مقترحات بشأن صياغة سياسة ثقافية وطنية وتقديمها إلى السلطات المصرية المعنية لطرحها 

للمناقشة واالعتماد.

النقاشات الثقافية
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May	2014,	marked	the	first	meeting	of	the	program’s	advisory	committee,	which	
laid the foundation for the work and upcoming activities. As an outcome of this 
meeting, a list of guiding principles and a methodology for the organization and 
implementation of the cultural debates was formulated, based on the grant 
proposal developed in cooperation with the European Union. These principles 
emphasized the importance of engaging youth in the debates, as well as 
ensuring equal gender representation in all the activities. The committee also 
stressed the need to reach out to experts in different governorates, in order to 
gain a pragmatic national perspective on the issues discussed and to enhance 
interdisciplinary thinking. The Advisory Committee also drafted a report, 
which covered basic information regarding the state of culture in Egypt, a 
review of the literature written on the topic, recommendations for action and 
a schedule to be implemented during the 24-month duration project. It was 
also determined that, in preparation for each meeting, a research paper would 
be developed by a local expert to guide discussions. 

Vision
and Objectives

الرؤية واألهداف
أرست  الذي  للبرنامج،  االستشارية  للجنة  األول  االجتماع   2014 مايو  شهر  شهد 
قواعد العمل به وباألنشطة المقبلة. أسفر هذا االجتماع عن صياغة قائمة 
وذلك  وتنفيذها؛  الثقافية  النقاشات  لتنظيم  ومنهجية  توجيهية  مبادئ 
وفًقا لمشروع المنحة المعد بالتعاون مع االتحاد األوروبي. أكدت تلك المبادئ 
في  المساواة  ضمان  عن  فضاًل  النقاشات،  في  الشباب  إشراك  أهمية  على 
التمثيل بين الجنسين في جميع األنشطة. كما شددت اللجنة على ضرورة 
التواصل مع الخبراء في مختلف المحافظات للحصول على منظور وطني 
واقعي بشأن القضايا المطروحة وتعزيز التفكير متعدد التخصصات. أعدت 
اللجنة االستشارية أيًضا تقريًرا تضمن المعلومات األساسية المتعلقة بوضع 
وتوصيات  الموضوع،  هذا  عن  الكتابات  لمجموع  وعرًضا  مصر،  في  الثقافة 
ا لتنفيذها خالل 24 شهًرا هي مدة المشروع. وفي إطار  للعمل وجدواًل زمنّيً
المحليين  الخبراء  أحد  قبل  من  بحثية  ورقة  إعداد  تقرر  لقاء،  لكل  التحضير 

إلدارة المناقشة.
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The activities implemented under the Cultural Debates included twelve 
periodical working meetings, which explored ways of improving the cultural 
sector in Egypt and examined various themes from the Egyptian cultural scene, 
ranging from discussing folklore, cinema, literature and poetry to analyzing 
the role of the civil society and independent communities in promoting culture. 

In addition, a series of workshops under the theme of “The Cultural Debates: 
A Vision for an Egyptian Cultural Policy” was organized, which primarily 
aimed to draft recommendations for a national cultural policy for Egypt to be 
presented to the Egyptian authorities for discussion and adoption. Experts and 
policy	makers	were	invited	to	discuss	and	analyze	the	findings	of	the	cultural	
debates	and	to	make	their	suggestions	for	the	policy,	while	the	final	workshop	
focused	on	reviewing	and	finalizing	the	proposed	draft.

تضمنت أنشطة »النقاشات الثقافية« اثني عشر لقاء عمل دورّيًا توصلت فيها لسبل تحسين القطاع 
وتنوعت  المصري،  الثقافي  بالمشهد  المتعلقة  الموضوعات  مختلف  ورصدت  مصر  في  الثقافي 
هذه اللقاءات ما بين مناقشة الفولكلور والسينما واألدب والشعر إلى تحليل دور المجتمع المدني 

والجماعات المستقلة في تعزيز الثقافة. 
رؤية  الثقافية:  »المناقشات  عنوان  تحت  العمل  ورش  من  سلسلة  تنظيم  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 
ثقافية  لسياسة  مسودة  صياغة  أجل  من  توصيات  تقديم  هدفها  مصرية«؛  ثقافية  لسياسة 
إلى  ُدعي  وقد  واالعتماد.  للمناقشة  لطرحها  المعنية  المصرية  السلطات  إلى  وتقديمها  مصرية 
الثقافية  النقاشات  نتائج  وتحليل  لمناقشة  السياسات  وصانعي  الخبراء  من  العديد  الورش  تلك 
وتقديم مقترحاتهم بشأن هذه السياسة؛ في حين ركزت ورشة العمل الختامية على مراجعة 
بجانب  المحافظات  مختلف  لتغطية  وسعًيا  لها.  األخيرة  اللمسات  ووضع  المقترحة  المسودة 
القاهرة واإلسكندرية، ُعقدت الحلقات النقاشية وورش العمل في مختلف المدن المصرية وركزت 

على مجموعة متنوعة من الموضوعات التي يمكن تصنيفها على النحو التالي:

Implementation

Reaching out to cover different governorates besides Cairo and Alexandria, 
the debates and workshops were held in various Egyptian cities and focused 
on a variety of themes, which can be grouped as follows:

Building on the work of the Mapping pillar, which aims to map and consolidate 
the cultural operators all over Egypt, the cultural debates worked to bring 
together	key	actors	in	the	field	of	culture	across	different	Egyptian	governorates	
to discuss ways of preserving and promoting their cultural heritage, traditions 
and crafts. 

Promoting a Dialogue on Culture Across the 
Nation  

إلى  يهدف  الذي  الثقافية«،  الصناعات  خريطة  ورسم  »دعم  مشروع  ألعمال  استكمااًل 
الثقافية  النقاشات  عملت  مصر،  أنحاء  مختلف  في  الثقافية  المؤسسات  وترسيخ  حصر 
على الربط بين العاملين األساسيين في المجال الثقافي بمختلف المحافظات المصرية 
المصرية  التقليدية  والحرف  والعادات  الثقافي  التراث  على  الحفاظ  سبل  لمناقشة 

والترويج لها. 

فركزت كلٌّ من حلقتي النقاش الثالثة والخامسة؛ وهما »اإلسكندرية ملهمة المبدعين« 
و«سينما اإلسكندرية المستقلة 2005-2025« اللتان ُعقدتا في اإلسكندرية، على مناقشة 
سبل تعزيز قنوات التواصل بين األدباء والشعراء وكّتاب المسرح والممثلين والفنانين ورواة 
القصص. كما ركزت على تشجيع جيل جديد من ممثلي السينما المستقلة في مصر 

مع الحفاظ على التراث السينمائي المصري.

مراحل التنفيذ

تشجيع الحوار حول الثقافة عبر أنحاء البالد
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التي ألقت الضوء  الثانية،  وانضم خبراء من مدن القناة ومن سيناء إلى المشاركين بورشة العمل 
على ثقافات تلك المناطق وسبل إحياء تراثها. في حين جمعت ورشة العمل الرابعة، التي ُأقيمت 
المجاالت  مختلف  من  وخبراء  شعراء  للشعر،  الدولي  طنطا  لمهرجان  األولى  الدورة  هامش  على 

الثقافية لمناقشة سبل تعزيز مكانة الشعر في مصر.

The rich and distinctive cultures 
of Upper Egypt and the Egyptian 
countryside and challenges they face, 
took center stage at the 7th and the 
9th Cultural Debates. Held in Assiut, 
“The Culture of Upper Egypt: A 
Rediscovery for the Future” examined 
the challenges of preserving the culture 
heritage of Upper Egypt, exacerbated 
by urbanization and marginalization. 
Held	 in	Menofia,	 “Cultural	 Change	 in	
the Egyptian Countryside”, examined 
the challenges affecting the cultural 
landscape of the countryside, brought 
upon by new economic and social 
realities.

Held in Mansoura, the 6th Cultural Debate 
“The Cultural Particularity of the Delta: A 
Vision for Interaction”, focused on exploring 
and analyzing the rural culture of the Delta 
region, as well as its representation in the 
media. Amongst various recommendations, 
participants emphasized the need to enhance 
knowledge on the cultural distinctiveness of 
the region and to encourage joint cultural 
projects.

Experts from the Suez Canal cities and Sinai joined participants at the 2nd 
Workshop which shed light on the cultures of these regions and the means 
to revive their heritage. Organized at the margins of the Tanta International 
Poetry Festival, the 4th Workshop brought together poets and experts in 
various	cultural	fields,	to	discuss	ways	of	enhancing	the	status	of	poetry	in	
Egypt.

الدلتا  »خصوصية  عنوان  تحت  المنصورة  في  ُعقدت  التي  السادسة،  النقاشية  الحلقة  وتناولت 
اإلعالم.  وسائل  في  وتمثيلها  الدلتا  منطقة  في  الريفية  الثقافة  تحليل  للتفاعل«،  رؤية  الثقافية.. 
للمنطقة  الثقافي  بالتميز  التعريف  ضرورة  على  المشاركون  د  شدَّ المقترحة  التوصيات  بين  ومن 

وتشجيع المشروعات الثقافية المشتركة.

Held in Alexandria, the 3rd and 5th Cultural 
Debates “Alexandria: An Inspiration for 
Artists” and “Independent Film in Alexandria 
2005–2025”, focused on discussing ways 
of enhancing channels of communication 
between writers, poets, playwrights, actors, 
artists and storytellers, and promoting a new 
generation of independent Egyptian cinema 
artists while preserving the cinematographic 
heritage of Egypt respectively.

لصعيد  والمميزة  الغنية  الثقافات  شكلت  وقد 
مصر والريف المصري، والتهديدات التي تتعرض 
والتاسعة  السابعة  الحلقتين  نقاش  محور  لها، 
األولى  ُعقدت  حيث  الثقافية؛  النقاشات  من 
إعادة  الصعيد..  »ثقافة  عنوان  تحت  أسيوط  في 
التي  التحديات  وتناولت  للمستقبل«،  اكتشاف 
الثقافي  التراث  على  للحفاظ  مواجهتها  يجب 
التوسع  بسبب  تفاقمت  والتي  مصر،  لصعيد 
حلقة  تناولت  حين  في  والتهميش؛  العمراني 
المنوفية تحت  التي ُعقدت في  النقاش األخرى 
المصري«،  الريف  في  الثقافي  »التغيير  عنوان 
االقتصادي  الواقع  عن  الناجمة  التحديات 
في  بدورها  أثرت  التي  الجديد،  واالجتماعي 

المشهد الثقافي في الريف المصري.
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النقاشات،  في  المشاركون  وقام 
مجال  في  خبراتهم  إلى  استناًدا 
المنظومة  باستعراض  الثقافة، 
وبحث  مصر  في  الراهنة  الثقافية 
أكثر  يجعلها  بشكل  تطويرها  سبل 
دينامية. كما أكدوا ضمن هذا السياق، 
ومع التركيز بشكل خاّصً على الفنون 
على  اإلبداعي،  والقطاع  المعاصرة 
الثقافية  القيم  على  الحفاظ  أهمية 
وإتاحة  واالحترام،  التسامح  تعزز  التي 
أوسع،  بشكل  والثقافة  المعرفة 
الثقافي.  التعبير  أشكال  تنوع  وحماية 
خالل  الموضوع  هذا  تناول  تم  وقد 

إعداد  تم  الثقافة،  مجال  في  الفاعلة  الحكومية  وغير  الحكومية  الجهات  لجهود  استكمااًل 
مشروع »النقاشات الثقافية« أيًضا للتحفيز واإلسهام في الجهود الوطنية الرامية إلى صياغة رؤية 

واستراتيجية للسياسة الثقافية الوطنية في مصر وتفعيلها.

 وفيما يتعلق بهذا الشأن، ُطلب من المشاركين النظر في مختلف األبحاث والنماذج واالستراتيجيات 
الثقافة  وزارة  فيها  بما  الثقافي،  المجال  في  الرئيسية  الفاعلة  الجهات  صاغتها  التي  والتوصيات 
إلى  باإلضافة  الثقافية في مصر، ومكتبة اإلسكندرية،  الوطنية للسياسات  المصرية، والمجموعة 

المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة »المورد الثقافي«.

Drawing	from	their	experience	in	the	field	of	culture,	participants	attending	
the debates reviewed the current cultural system in Egypt and explored 
ways of making it more dynamic. Within this context, and with a particular 
focus on contemporary arts and the creative sector, participants emphasized 
the importance of preserving cultural values that promote tolerance and 
respect, increasing access to culture, and protecting diversity of the cultural 
expressions.
This theme was tackled through the 1st Cultural Debate “Report on the 
Status of Culture in Egypt” and the 8th Cultural Debate “The Egyptian 
Cultural System”, as well as the 3rd Workshop.

Enhancing Cultural Systems and Polices 

Building on the work of governmental and non-governmental actors in 
the	field	of	culture,	the	“Cultural	Debates”	activity	was	also	designed	
to energize and contribute to the national efforts to formulate a vision 
and a strategy for a national Egyptian cultural policy. 
In this respect, participants were asked to look at diverse researches, 
models, strategies and recommendations formulated by key actors 
in	 the	 field	 of	 culture,	 including	 the	 Egyptian	 Ministry	 of	 Culture,	
the	 National	 Cultural	 Policy	 Group	 in	 Egypt,	 and	 the	 Bibliotheca	
Alexandrina, as well as non-governmental organizations such as the 
Culture Resource (Al Mawred Al Thaqafy).

 تعزيز المنظومة الثقافية وسياساتها

الحلقة النقاشية األولى »تقرير حول حالة الثقافة في مصر«، والثامنة »المنظومة الثقافية المصرية«، 
وكذلك خالل ورشة العمل الثالثة.
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The Interdependent Relationship between 
Education and Culture

The centrality of education in the promotion of culture and the formulation of an 
effective cultural policy was an underlying theme in all the debates organized. 
Topics covered in the discussion included the promotion of cultural knowledge, 
cultural intelligence, as well as creativity and intercultural understanding 
through education.

Folklore Education in Egypt, was one of the main themes explored in the 
12th Cultural Debate “Folklore in Egypt: Future Perspectives”, as participants 
stressed the need to incorporate folklore in the school curricula and to build 
the capacity of teachers to transfer knowledge about this form of popular 
culture to their students. In this regard, it was noted that in many educational 
facilities in Egypt further attention should be paid to the educational value of 
folklore	and	its	ability	to	strengthen	the	student’s	identity	and	creativeness.

الرئيسي  الموضوع  هي  فّعالة  ثقافية  سياسة  ووضع  الثقافة  نشر  في  التعليم  محورية  كانت 
لكل الحلقات النقاشية المنعقدة؛ حيث شملت الموضوعات المطروحة للمناقشة نشر المعرفة 

الثقافية، والذكاء الثقافي، واإلبداع، والتفاهم بين الثقافات عبر التعليم.

النقاشية  الحلقة  تناولتها  التي  الموضوعات األساسية  الثقافة الشعبية أحد  كانت قضية تعليم 
على  فيها  المشاركون  شدد  حيث  مستقبلية«؛  رؤية  مصر:  في  الشعبية  »الثقافة  عشرة  الثانية 
المعرفة  لنقل  المعلمين  تأهيل  وإلى  الدراسية،  المناهج  في  الشعبية  الثقافة  إدراج  إلى  الحاجة 
الخاصة بهذا الشكل من الثقافة الشعبية إلى طالبهم. وفي هذا الصدد لوحظ حتمية إيالء المزيد 
من االهتمام إلى القيمة التربوية للثقافة الشعبية وقدرتها على تعزيز هوية الطالب وقدراتهم 

اإلبداعية داخل العديد من المؤسسات التعليمية في مصر.

العالقة المترابطة بين التعليم والثقافة

Cu
ltu

ra
l D

eb
at

es



2524

An Inclusive and Participatory Cultural Policy

وقد أكد الخبراء، ومنهم علماء االجتماع الثقافي، الذين حضروا الحلقة النقاشية الحادية عشرة 
ا  »الثقافة وعلم االجتماع« في القاهرة، على أهمية االستفادة من ثقافتنا التي تشكل جزًءا أساسّيً

من مكونات المجتمع المصري، ومما تحتويه من رموز، ولغة، وعقائد، وقيم، ومعايير.

في  الثقافي  التراث  نشر  في  رئيسّيًا  دوًرا  تلعب  أن  للتكنولوجيا  يمكن  التعليم،  مع  وبالتوازي 
المجتمعات المصرية؛ فكان تأثير التكنولوجيا على إصدار المجالت واإلسهام اإليجابي الذي يمكن 
أن تقدمه لزيادة تداول الكتب، إذا ما استخدمت بشكل صحيح، ضمن األفكار الرئيسية التي نوقشت 

خالل الحلقة النقاشية الثانية »دور األدب والمجالت الثقافية في نشر الثقافة«.

Experts, including cultural sociologists, attending the 
11th Cultural Debate “Culture and Sociology” held in 
Cairo, emphasized the importance of learning from our 
culture, which includes symbols, languages, beliefs, 
values, and artifacts that are part of the Egyptian 
society.

In line with education, technology can also play a 
fundamental part in disseminating cultural heritage in 
Egyptian	communities.	The	influence	of	technology	on	
magazine production and the positive contribution it 
can add to circulation of literature if used effectively, 
was one of the main ideas discussed at the 2nd 
Cultural Debate, “The Role of Literature and Cultural 
Magazines in the Promotion of Culture”.

Acknowledging the role of the civil society and independent cultural 
communities in the development of a dynamic cultural sector in Egypt, 
the debates also focused on ways to enhance the role of the civil 
society and independent cultural communities in promoting culture in 
Egypt. 

كما ركزت الحلقات النقاشية على سبل تعزيز دور المجتمع المدني والجماعات الثقافية المستقلة 
ال في مصر. في تعزيز الثقافة؛ وذلك اعتراًفا منها بدورهما في خلق قطاع ثقافي فعَّ

سياسة ثقافية جامعة وتشاركية
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The Cultural Debates activity represents an open invitation to all Egyptians to 
dialogue, and to help in the creation of a new era of cultural cooperation and 
discovery. Inspired by the changing reality of the cultural and political scene in 
Egypt, the activity took a step forward towards fostering the dialogue between 
cultures,	 boosting	 the	 activities	 of	 cultural	 institutions	 and	 reaffirming	 the	
important link between culture and development. The Cultural Debates aspired 
to achieve an innovative cultural agenda and a future policy for the Egyptian 
culture. This goal was realized as the activities and efforts exerted through the 
debates and workshops culminated in the development of recommendations 
for a framework of a cultural policy in Egypt. The suggested framework will 
serve as a cornerstone in laying the foundation for an effective national cultural 
policy.

للتحاور، والمساعدة على  المصريين  إلى جميع  الثقافية« دعوة مفتوحة  »النقاشات  ُيعد مشروع 
تدشين حقبة جديدة من التعاون الثقافي. وفي إطار الواقع المتغير للمشهد الثقافي والسياسي 
المصري، اتخذ النشاط خطوة إلى األمام نحو تعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم أنشطة المؤسسات 
الثقافية، وإعادة التأكيد على أهمية الصلة بين الثقافة والتنمية. إن ما تطمح »النقاشات الثقافية« 

إلى تحقيقه هو إعداد أجندة ثقافية مبتكرة ووضع سياسة مستقبلية للثقافة في مصر.

وقد تم تحقيق هذا الهدف ببلوغ األنشطة والجهود المبذولة ذروتها خالل ورش العمل، باإلضافة 
إلى التوصيات المقترحة خالل ورش العمل لصياغة مسودة للسياسة الثقافية في مصر التي أتت 
بثمارها بفضل تلك النقاشات، لتصبح واحًدا من أهم مرتكزات البرنامج، وحجر الزاوية إلرساء سياسة 

ثقافية وطنية فّعالة.

In this light, the role of independent cultural institutions and the importance of 
improving the connection between civil society and the State, were emphasized 
through the 4th Cultural Debate “The Civil Society and the Independent Cultural 
Communities in Egypt”. The importance of collaborating with foreign cultural 
institutes was also viewed as vital in the development of an effective cultural 
policy by participants attending the 10th Cultural Debate “Foreign Cultural 
Institutes in Egypt: Achievements and Challenges”. The debate brought 
together representatives from national and international cultural bodies to 
evaluate the state of cultural cooperation and the contributions foreign cultural 
centers made in Egypt.

A Final Word

وفي ضوء ذلك تم التأكيد خالل الحلقة النقاشية الرابعة »المجتمع المدني والجماعات الثقافية 
العالقات  تحسين  أهمية  وعلى  المستقلة،  الثقافية  المؤسسات  دور  على  مصر«  في  المستقلة 
»المعاهد  العاشرة  النقاشية  الحلقة  في  المشاركون  أقر  كما  والدولة.  المدني  المجتمع  بين 
الثقافية  المعاهد  مع  التعاون  أهمية  والتحديات«  اإلنجازات  بين  ما  مصر:  في  األجنبية  الثقافية 
األجنبية باعتبارها أمًرا حيوّيًا في عملية وضع سياسة ثقافية فّعالة. ضمت الجلسة ممثلين من 
هيئات ثقافية وطنية ودولية لتقييم وضع التعاون الثقافي في مصر وإسهامات المراكز الثقافية 

األجنبية فيها.

وأخيـــــــــًرا
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التالية؛  للجهات  والتقدير  الشكر  بخالص  الثقافية«  »النقاشات  مشروع  عمل  فريق  يتوجه 
لدعمها وإسهاماتها في تنفيذ أنشطة البرنامج:

مؤسسة المورد الثقافي
مركز الجيزويت الثقافي، باإلسكندرية

المعهد السويدي باإلسكندرية
الهيئة العامة لقصور الثقافة

مؤسسة دوم للثقافة، بالقاهرة
مؤسسة بوكس اند بينز الثقافية، بالمنصورة

جامعة أسيوط
دار الكتب والوثائق القومية، بالقاهرة

جمعية السادات للتنمية والرعاية االجتماعية، بالمنوفية
المعهد العالي للفنون الشعبية، بالجيزة

مكتبة مصر العامة بمدينة، ببورسعيد

كما نتوجه بالشكر لجميع األفراد الذين شاركوا في االجتماعات وورش العمل، والذي لوال 
تعاونهم المثمر لم تكن لتتم أي من هذه األنشطة.

شكر وتقدير

Cu
ltu

ra
l D

eb
at

es



3130

خريطة
الصناعات الثقافية

Mapping
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إلى دراسة ورسم وتصنيف  الثقافية في مصر«  للصناعات  »دعم ورسم خريطة  يهدف مشروع 
جميع الصناعات الثقافية القائمة والعاملين بها داخل مصر، وتسعى لتغطية جميع أنواعها عبر 
مستويات التناول؛ والهدف من ذلك كله تحقيق أفضل إسهام ممكن لالقتصاد. ومن خالل رصد 
أشكال القصور أو نقص البيانات اإلنشائية حول الصناعات الثقافية في مصر، يهدف هذا النشاط 
إلى تأسيس قاعدة بيانات قومية تشمل المؤسسات الثقافية القائمة داخل مصر، وإنشاء شبكة 
ا تمد جسور التواصل بين العاملين بهذا المجال داخل مصر. ويأتي من بين أهدافها  متاحة إلكترونّيً

أيًضا، مساعدة الكيانات القائمة على االنفتاح وخلق فرص التعاون فيما بينها. 

Triggered by the untapped potential that cultural industries in Egypt possess 
and the positive contribution they can provide, the “Mapping and Supporting 
Cultural Industries in Egypt” activity sought to identify and consolidate 
cultural operators all over Egypt. To realize this goal, a team of researchers 
explored many of the Egyptian governorates for existing cultural industries 
and	categorized	them	according	to	their	field	of	work.	A	directory,	available	
online and in print, featuring the compiled data was further developed by the 
Bibliotheca Alexandrina. In addition, a series of interactive training workshops 
were	offered	to	workers	in	the	cultural	field	to	provide	them	with	the	required	
tools to boost their activities and facilitate their national, regional, and 
international exposure.

Vision and Objectives

Mapping

Targeting all kinds of cultural industries, with 
every category they address, the Mapping activity 
seeks	 to	 study,	 map	 and	 profile	 the	 existing	
cultural industries and operators in the country, 
to make the best of the positive contribution 
they can provide to the economy. Tackling the 
noticeable shortage or rather inexistence of 
structured data about cultural industries in Egypt, 
it seeks to establish a database on the national 
level with the existing cultural operators in Egypt, 
and	to	create	an	efficient	online	network	bringing	
together cultural actors in Egypt. It further aims 
at helping existing establishments to know about 
each other and create synergies between them.

تعتبر اإلمكانات غير المستغلة التي تمتلكها الصناعات الثقافية في مصر واإلسهام اإليجابي الذي 
في  الثقافية  للصناعات  خريطة  ورسم  »دعم  مشروع  إنشاء  وراء  الحافز  بمثابة  تقدمه  أن  يمكن 
مصر« الذي سعى إلى ترسيخ الصناعات الثقافية في مختلف أنحاء مصر والعاملين بها. وتحقيًقا 
لهذا الهدف، قام فريق من الباحثين بزيارة واستكشاف جميع محافظات جمهورية مصر العربية؛ 
وذلك للتعرف على الصناعات الثقافية الموجودة وتصنيفها وفًقا لطبيعة ومجال عمل كلٍّ منها. 
وقامت مكتبة اإلسكندرية فيما بعد بإنشاء دليل مطبوع وآخر على اإلنترنت يشمل جميع البيانات 
التي تم تجميعها. هذا باإلضافة إلى تقديم سلسلة من ورش العمل التفاعلية لتدريب العاملين 
بالمجال الثقافي وإمدادهم باألدوات الالزمة لدعم نشاطاتهم وتيسير االنفتاح المستقبلي على 

المستوى الوطني، واإلقليمي، والدولي.

دعم ورسم خريطة للصناعات الثقافية في مصر الرؤية واألهداف

M
ap

pi
ng



3534

The Egyptian society is characterized by its diverse multicultural 
components	that	can	be	classified	according	to	the	geographical	
area, environmental aspects, and everyday life activities. 
Following a systematic methodology in collecting, analyzing 
and	profiling	data,	a	team	of	six	researchers	have	conducted	a	
thorough	field	research	on	the	different	regions	that	make	up	
the Egyptian society in order to map all the cultural institutions 
and operators in these areas. 

Implementation

اإلقليم الحضري هو مجتمع المدينة الذي يتضمن نماذج 
سمات،  بعدة  المجتمع  هذا  يتميز  حيث  مختلفة؛  ثقافية 
السكان،  وكثافة  السلوك،  وتباين  والتفرد،  التعقد،  مثل: 
تعدد  ر  تفسِّ أساسية  عوامل  وكلها  والالتجانس،  والتنوع، 

األشكال االجتماعية التي تظهر في المدن.

The following is a list of areas covered by the research team 
according to their cultural and environmental categorization:

1. Urban Region
The Urban Region includes different cultural patterns. It 
is characterized by complexity, individuality, disparities in 
behavior, immense population, diversity and heterogeneity; 
which is the main element that explains the plurality of social 
forms in the cities.

من  مختلفة  بمجموعة  المصري  المجتمع  يتميز 
ا يمكن تصنيفها وفًقا للنطاق  المكونات المتنوعة ثقافّيً
اليومية.  الحياة  وأنشطة  البيئية،  والخصائص  الجغرافي، 
وتحليلها،  البيانات،  تجميع  في  منظمة  لمنهجية  ووفًقا 
ا  وتصنيفها؛ أجرى فريق مكون من ستة باحثين بحًثا ميدانّيً
متعمًقا بجميع األقاليم التي تشكل المجتمع المصري؛ 
المؤسسات  لجميع  ثقافية  خريطة  رسم  أجل  من 

الثقافية والعاملين بها.

البحث  فريق  قام  التي  بالمناطق  قائمة  يلي  وفيما 
بتغطيتها حسب تصنيفها الثقافي والبيئي:

مراحل التنفيذ

1- اإلقليم الحضري 
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البيئة  تؤثر  حيث  صحراوية؛  بيئات  عدة  في  المتناثرة  المجتمعات  تلك  هو  الصحراوي  اإلقليم 
بيئة  بأنها  البيئة في مجتمع الصحراء  الحياة اإلنسانية. وتعرف  المختلفة في جوانب  بخصائصها 
التنقل  على  القائم  الحياة  نمط  هي  فالبداوة  الترحال.  حياة  على  فيها  يعيش  من  تجبر  قاسية؛ 
الروابط  من  نمًطا  هناك  نجد  الصحراء،  أهل  فيها  يعيش  التي  للعزلة  ونتيجة  الرزق.  لطلب  الدائم 
وعدم  المتوارثة،  الثقافة  على  والحفاظ  االجتماعي،  التنظيم  بصالبة  تتسم  التي  القوية،  القبلية 

قبول التغيير في مكوناتها األساسية. 

The Desert Region refers to communities scattered in the desert. The harsh 
surroundings of the desert force inhabitants to adopt a nomadic lifestyle; which 
requires frequent mobility in search of resources. As a result of the isolation 
they experience, patterns of strong tribal ties are forged. These patterns 
uphold the rigidity of the social framework, the protection of the ancestral 
culture, and the resistance to change.

2. Rural Region

3. Desert Region

Life and activities in the Rural Region are centered 
around agriculture. Village communities are 
described as an integrated group, because their unity 
fundamentally depends on their ownership of lands 
and other resources, and their relative independence 
from external markets. These communities are 
regarded conservative and traditional by nature, as 
they resist change and innovation.

اإلقليم الريفي هو مجتمع القرية، التي يعيش أهلها على الزراعة، التي تشكل محور نشاطاتهم 
الجمعية. توصف المجتمعات المحلية القروية بأنها جماعة مندمجة؛ ألن وحدتها وتكاملها يعتمد 
أساًسا على ملكيتها المشتركة لألرض وغيرها من الموارد، وعلى استقاللها النسبي عن األسواق 
الخارجية. وتعد هذه المجتمعات مجتمعات محافظة وتقليدية بطبيعتها؛ ألنها تقاوم التجديد 

والتغيير.

This region covers a number of communities that uphold the same 
cultural traits, and hence, form a complex and closed society, which 
is typically dominated by tribal life and controlled by a few prominent 
families.	Younger	generations	 inherit	 the	cultural	 synthesis	of	 these	
communities, which further determine their lifestyle and the prevalent 
culture. 

4. Upper Egypt Region

يتضمن إقليم الصعيد عدة مجتمعات تحمل نفس السمات الثقافية التي تشكل نسًقا معقًدا 
التي  القبلية  الحياة  نمط  المجتمعات  هذه  يسود  حيث  الموروثة؛  وتقاليده  عاداته  على  ومنغلًقا 
تعتمد على العصبية وسيطرة العائالت الكبيرة، وتتوارث األجيال المركب الثقافي لتلك المجتمعات، 

الذي يحدد أساليب الحياة والثقافة السائدة في المجتمع.

2-  اإلقليم الريفي

اإلقليم الصحراوي   -3

4- إقليم الصعيد 
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This region covers a number of communities that uphold the same cultural 
traits, and hence, form a complex and closed society, which is typically 
dominated	by	tribal	life	and	controlled	by	a	few	prominent	families.	Younger	
generations inherit the cultural synthesis of these communities, which further 
determine their lifestyle and the prevalent culture. 

5. Coastal Region

The Collected Data
Researched

Governorates 

Alexandria
340 449109

Cairo and Giza
180 728548

Matrouh and Siwa
36 6428

Port Said and Suez
138 17436

Minya
152 18735

Luxor
102 14846

Aswan and Nuba
200 25656

Gharbia
120 15737

Menofia
30 7040

Faiyoum
70 9727

Assuit
202 23230

South Sinai
70 9020

Dakahlia

Total

310

1950

366

3018

56
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Cultural
Institution Individuals Total 

اإلقليم الساحلي هو ذلك المجتمع المطل على البحر األبيض المتوسط، والمتمثل في 
حرفة  في  أهله  بعمل  اإلقليم  ذلك  يمتاز  العربية.  مصر  لجمهورية  الشمالي  القطاع 
الصيد والسياحة، وبتقبلهم لكافة األفكار والثقافات الخارجية؛ حيث يوجد تشابه كبير 
البحر  عبر  ثقافات  من  يتبادلونه  لما  المناطق؛  تلك  يسكنون  من  وطباع  عاداتهم  بين 

المتوسط.

ت
نا

يا
لب

ل ا
جي

س
وت

ع 
مي

ج
ت

المحافظة 

اإلسكندرية

القاهرة والجيزة

مطروح وسيوة

بورسعيد والسويس

المنيا

األقصر

أسوان والنوبة

الغربية

الفيوم

أسيوط

جنوب سيناء

الدقهلية

اإلجمالي

المنوفية

المؤسسة 
الثقافية

األفراد المجموع

البيانات التي تم تجميعها

5- اإلقليم الساحلي
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التفاعلية تحت عنوان  الدورات  البرنامج سلسلة من  قدم 
الثقافية  الميادين  في  القدرات  وتطوير  المدارك  »بناء 
المصرية« امتدت عبر محافظات وأقاليم مصر المختلفة. 
الثقافي  العاملين في المجال  وكان الهدف منها تدريب 
من  ترفع  التي  المتطورة  المهارات  من  مجموعة  على 
تجاه  بمسئولياتهم  لالضطالع  وتؤهلهم  مهاراتهم 
التنمية الثقافية في مصر. وكان حصادها أربع ورش عمل 

في المنيا، وأسوان، والفيوم، وشرم الشيخ. 

إضافة إلى ذلك، قدم البرنامج ورشة عمل بعنوان »تنمية 
من  اإلسكندرية  بمكتبة  الفنون«  تسويق  الجمهور:  وبناء 
إعداد وتقديم الدكتور باتريك فول؛ مؤسس ومدير شبكة 
أبرز  مديري  من  نخبة  وسط  بألمانيا،  الثقافية  االستشارات 

المؤسسات والصناعات الثقافية في مصر. 

 Workshops

Throughout the visits to the different 
geographical areas, the program 
also offered a series of interactive 
workshops under the title of “Building 
Perceptions and Developing Capacities 
in the Egyptian Cultural Fields” 
that extended to various Egyptian 
governorates, with each targeting 
participants from different regions in 
Egypt. These workshops aimed to train 
workers	in	the	cultural	field	on	a	set	
of sophisticated techniques, to raise 
their skills and prepare them to carry 
out their responsibilities to further 
enhance the cultural development of 
Egypt. Four workshops were carried 
out in Minya, Aswan, Fayoum and 
Sharm el-Sheikh.

The program also organized a workshop on “Audience Development and 
Building: Arts Marketing” at the Bibliotheca Alexandrina. The workshop was 
prepared and presented by Dr. Patrick S. Föhl; founder and director of the 
Network	 for	 Cultural	 Consulting	 in	Germany,	where	 the	 heads	 of	 the	main	
cultural operators and industries in Egypt were invited.

ورش العمل مستوى  على  متعادلة  استفادة  تحقيق  نحو  وسعًيا 
البرنامج  عقد  مًعا،  بالثقافة  والمشتغلين  الحرفيين 
فيه  شارك   ،2015 سبتمبر  في  اليدوية  للحرف  مهرجاًنا 
طوال  أسمائهم  حصر  تم  الذين  اليدوية  الحرف  أصحاب 

فترة البرنامج.
المهرجان  ضم  اليدوية،  المنتجات  على  تحديًدا  وبالتركيز 
مجموعة متنوعة من الحرف اليدوية المصرية، مع تسليط 
الضوء على الحرف التراثية والمندثرة وكذلك المستحدثة 
بالحرف  العاملين  مع  للتواصل  أيًضا  سعى  كما  منها. 
وتوفير  أعمالهم  لعرض  لهم  الفرصة  وإتاحة  اليدوية 
ثانية  دورة  عقد  المقرر  ومن  لهم.  اإلعالمية  التغطية 

للمهرجان بالمؤتمر الختامي للبرنامج.

In	an	attempt	to	equally	benefit	the	artisans,	as	well	the	cultural	operators,	
a handicrafts festival was held in September, 2015 where the craftsmen who 
were mapped throughout the course of the activity were invited to participate. 

Focusing particularly on handmade products, the event encompassed a variety 
of the Egyptian crafts; bringing to light traditional art forms on the verge of 
extinction, as well as unknown and new ones. It aimed to provide craftsmen 
with the opportunity to connect with each other and showcase their work, 
whilst also providing them with the media coverage they need. A second round 
of the festival will take place during the closing conference of the program.

The Egyptian Handicrafts Festival

مهرجان الحرف اليدوية 
المصرية
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بين  ما  األوسط؛  الشرق  وفي  العربي  بالتاريخ  طوياًل  أهميتها  الثقافية  المصرية  الصناعات  أثبتت 
والنشر،  الكتب  بعالم  متأصلة  وصناعة  العالم،  في  األفالم  صناعات  كبرى  من  واحدة  كونها 
وصناعة مزدهرة بمجال تسجيل الصوت، حتى كونها صناعة ديناميكية للبرمجيات. لكن رغم ما 
تمثله هذه الصناعات من أهمية، فال يزال يعوزها الدراسة. أما فيما يتعلق بالدور البارز الذي تسهم 
للصناعات  خريطة  ورسم  »دعم  مشروع  سعى  فقد  المصري،  االقتصاد  في  الصناعات  تلك  به 
الثقافية في مصر« إلى ترسيخ المؤسسات الثقافية والعاملين بها في جميع أنحاء مصر، وذلك 
من خالل ورش عمل ومهرجانات قدمتها لمساعدتهم على االنفتاح ومدهم بما يحتاجونه من 

أدوات. 

وبعد تجميع فريق العمل للبيانات، قام بجمعها في دليل مطبوع وآخر على اإلنترنت ليشمل   
واإلنجليزية.  العربية  باللغتين  عملها  ومجال  لطبيعتها  وفًقا  مصنفة  الثقافية،  الصناعات  جميع 
في  والعاملين  الثقافية،  الصناعات  بجميع  العاملين  على  المطبوعة  النسخ  توزيع  يتم  وسوف 
مجال السياحة في شتى محافظات مصر، في حين إن النسخة اإللكترونية ستكون متاحة عبر 
شبكة اإلنترنت. يعد هذا الدليل بمثابة مرجع منهجي عام لكلٍّ من الجمهور والحكومة والقطاع 
الخاص، وبدوره سيتيح إمكانية إصدار إحصائيات حول الوضع الحالي للصناعات الثقافية في مصر 
وحجمها وأنشطتها. ومن المقرر توزيع النسخ المطبوعة للدليل على العاملين بجميع الصناعات 
الثقافية والعاملين بمجال السياحة في شتى محافظات مصر، في حين إن النسخة اإللكترونية 

ستكون متاحة عبر الموقع اإللكتروني الرسمي للبرنامج.

A Final Word

The importance of the Egyptian cultural industries has long been 
proven in the history of the Arab world and the Middle East, ranging 
from	being	accounted	as	one	of	the	largest	producers	of	film	industry	
in	the	world,	a	well-established	book	publishing	industry,	a	flourishing	
sound recording business, to a dynamic software industry. Despite 
such importance, however, the cultural industries in Egypt remain 
understudied. Realizing the major role these industries play in Egyptian 
economy, the Mapping activity aimed to strengthen the cultural 
institutions and operators all over Egypt, by organizing workshops 
and festivals that sought to provide them with the exposure and tools 
they need.

The data collected by the research team was further used in compiling 
a directory, available online and in print, featuring all the cultural 
industries and operators that were found, categorized according to 
their	nature	and	field	of	work,	in	both	Arabic	and	English.	
Serving as a methodical reference for the public, government, and 
private sector, the directory will enable the production of statistics on 
the current situation, the size and the activities of cultural industries in 
Egypt. The hard copies of the directory will be disseminated to cultural 
and tourism operators allover Egypt, while the electronic version will 
be launched on the website of the program, making this information 
available to all.

وأخيـــــًرا
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بخالص  مصر«  في  الثقافية  للصناعات  خريطة  ورسم  »دعم  مشروع  عمل  فريق  يتوجه 
لوال  والذي  المشروع،  تنفيذ  في  أسهموا  الذين  واألفراد  الجهات  لجميع  والتقدير  الشكر 

تعاونهم المثمر لم تكن لتتم أي من هذه األنشطة.

شكر وتقدير
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 الفن في الفصل
الدراسي

Arts in the 
Classroom
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“Arts	in	the	Classroom”	was	designed	specifically	for	students	of	governmental	
schools aged 12–16 years, to shine as a beacon of light to the young generations 
and to contribute to the development and prosperity of culture in Egypt. In 
cooperation	 with	 the	 Ministry	 of	 Education,	 and	 through	 a	 qualified	 team	
of artists from the Bibliotheca Alexandrina, the initiative was introduced to 
governmental	schools	in	a	number	of	the	Egyptian	Governorates.	It	provided	
students, within the boundaries of the classroom, with interactive sessions 
and workshops on four types of arts: visual arts, music, theater, and cinema. 
In the midst of the school day and the monotony of its daily routine, “Arts in 
the Classroom” came forth to embrace the minds of the children, and create 
a healthy and motivating environment for students to enhance their artistic 
talents, creative capacity, and team spirit.

Arts in the
Classroom

الفن في الفصل الدراسي

الذين  والتجريبية  الحكومية  المدارس  لطالب  خصيًصا  الدراسي«  الفصل  في  »الفن  مبادرة  أعدت 
تتراوح أعمارهم من 12 إلى 16 سنة؛ لتكون بمثابة عالمة تضيء لهم الطريق وتسهم في تقدم 
وازدهار الجانب الثقافي في مصر. فبالتعاون مع وزارة التعليم، ومن خالل فريق عمل من الفنانين 
المدارس  المبادرة  زارت  الكفاءة والمهنية تم تشكيله من مكتبة اإلسكندرية،  على أعلى درجات 
ورش  لتقديم  الدراسية  الفصول  داخل  وامتدت  المصرية  المحافظات  من  عدٍد  في  الحكومية 
عمل وجلسات تفاعلية من شأنها تعريف وتدريب الطالب على أربعة أنواع من الفنون؛ هي: الفنون 
اليوم الدراسي وما يشهده  التشكيلية، والموسيقى، والمسرح، وفن صناعة السينما. ففي غمرة 
الدراسي«  الفصل  في  »الفن  مبادرة  أتت  والضجر،  الرتابة  من  ا  جّوً تخلق  قد  روتينية  أحداث  من 
لتحتضن عقول األطفال، ولتعمل على تهيئة بيئة محفزة لالبتكار واإلبداع، وإطالق العنان لألفكار 
الهوايات  وتنمية  المواهب،  وصقل  بالنفس،  الثقة  تنمية  بهدف  وذلك  اإلبداعية؛  والمقترحات 

والمهارات الفردية لدى الطالب الصغار.

عن المشروع
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“Arts in the Classroom” sought to achieve important 
and varied goals. On the individual level, it aimed 
to	 enhance	 the	 student’s	 learning	 capacity,	 which	
in	 turn	 will	 affect	 the	 student’s	 academic	 progress.	
Given	the	imagination,	memory,	communication,	and	
observation exercises that it includes, the activity also 
aimed to help students to develop their talents and 
raise their skills. It allowed them to achieve personal 
notability as well, by offering them the opportunity to 
express themselves through a creative medium that 
others deem impressive. Furthermore, the activity 
encouraged students to enhance their communication 
skills and to build their team-spirit, by providing them 
the chance to communicate with their colleagues 
and teachers beyond the traditional and competitive 
environment of the classroom.

From a broader perspective, exposing students to the creative experience and 
acknowledging	the	arts	as	a	key	element	in	their	lives	will	reflect	on	society	
as a whole, as it will breed a generation that is able to present unconventional 
and creative solutions to the problems encountered in the different aspects 
of life.

Vision and Objectives

من  عدٍد  تحقيق  إلى  الدراسي«  الفصل  في  »الفن  مشروع  سعى 
األهداف الهامة والمتنوعة على مستويين رئيسيين. فعلى مستوى 
الطالب سعى المشروع إلى رفع الكفاءة االستيعابية للطالب؛ مما 
تنمية  على  ويساعده  التقليدية،  دروسه  في  التقدم  على  يساعده 
تدريبات  من  المشروع  يحتويه  لما  الخاصة  وملكاته  مهاراته  وزيادة 
يحقق  كما  وغيرها.  المالحظة  وقوة  والتواصل،  والذاكرة،  للخيال، 
ا؛ إذ يساعده على التعبير عن نفسه عن طريق  للطالب تميًزا شخصّيً
ا  وسيط فني إبداعي يثير إعجاب اآلخرين، ويجعل منه شخًصا اجتماعّيً
اإلطار  عن  يخرج  بشكل  وأساتذته  زمالئه  مع  التواصل  على  قادًرا 
التقليدي التنافسي في الفصل. وعلى مستوى آخر فإن وجود الفن 
كمكون رئيسي للطالب، والمرور بالتجربة اإلبداعية يخرج للمجتمع 
أشخاًصا قادرين على إبداع حلول غير تقليدية أمام مختلف األمور 
وعي  يزداد  وعندما  والوعي،  بالثقافة  مرتبط  الفن  أن  كما  الحياتية؛ 
ما  أبعد  سيكونون  مشاعرهم،  وترتقي  الطالب  من  الجديد  الجيل 
الجهل، والتطرف، والعدوانية؛ مما يخلق مجتمًعا واعًيا،  يكون عن 

معتدًلا ومتحاّبًا.

Objectives

الرؤية واألهداف
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Covering the different geographical regions in Egypt, “Arts in the Classroom” 
visited	twelve	Egyptian	Governorates.	The	cooperation	between	the	program	
and the Ministry of Education manifested itself in the contribution of the 
Exploratory Centres and Cities of Science and Technology, which has branches 
all over Egypt; where it was agreed that six visits will be conducted at 
experimental schools and six at the branches of the Exploratory Centres and 
Cities of Science and Technology. 

Implementation

تم  حيث  مصرية؛  محافظة  عشرة  اثنتي  في  الدراسي«  الفصل  في  »الفن  مشروع  تنفيذ  تم 
الموجودة في مصر. في حين  المختلفة  الثقافات  المحافظات مختلف  مراعاة أن تغطي تلك 
للعلوم  االستكشاف  مراكز  مع  التعاون  خالل  من  والتعليم  التربية  وزارة  مع  التعاون  تمثل 
والتكنولوجيا، التي يوجد فروع لها في جميع محافظات الجمهورية؛ حيث تم االتفاق على أن 
يتم عدد ست زيارات للمشروع في المدارس التجريبية، وست زيارات في مقر مراكز االستكشاف 

للعلوم والتكنولوجيا. 

مراحل التنفيذ
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أيام؛  أربعة  مدار  على  الدراسي«  الفصل  في  »الفن  مبادرة  من  عمل  ورشة  كل  تدريب  مدة  امتدت 
يوم  كل  بدأ  حيث  المذكورة؛  الفنون  في  التطبيقية  العمل  وورش  النظرية  المحاضرات  شملت   ،
أربعة  إلى  الواحد  اليوم  الواحدة والنصف ظهًرا، و ُقسم  العاشرة صباًحا، وامتد حتى  تدريب في 

أجزاء تضمنت الروتين التالي:

تمهيدية  بمحاضرة  يوم  كل  بدأ 
حول واحد من الفنون األربعة، ألقاها 
المجال  هذا  في  المتخصص  المدرب 
وتبعها  الطالب،  جميع  وحضرها 
فيها  شارك  مفتوحة  مناقشة 
بالتزامن  وذلك  المدرب،  مع  الطالب 
بقية  قام  التي  التدريبية  الدورة  مع 
حول  للمعملين  بإعطائها  المدربين 
التخصصات الثالثة الباقية. عقب ذلك 
مجموعات  أربع  إلى  الطالب  تقسيم 
المدربين،  مع  العمل  ورش  لحضور 
الفنون  من  واحد  في  والتخصص 

األربعة.

A Detailed Description of the Workshops

Each	of	the	twelve	training	workshops	lasted	for	four	days,	10:00‒1:30	pm,	
and included both orientation sessions and practical workshops on the four 
types of arts. The training day was divided into four parts as follows:

Each day started with an orientation session to introduce one form of the four 
arts, delivered by the specialized mentor and attended by all the students. 
This was followed by an open discussion on the same form of art. In parallel, 
the teachers were provided a Training for Teachers (ToT), which was given by 
the rest of the mentors on the other three disciplines. Following this, students 
were divided into four groups, with each group working on one form of art 
with the specialized mentor.

وصف تفصيلي لورش العمل Ar
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Each training day was concluded with a quick assessment of the produced 
artworks, in order to determine the areas of strengths and weaknesses of the 
produced	work.	One	hour	was	also	cut	out	of	the	final	training	day	to	review	
and showcase all the artworks produced by the four groups in the presence of 
all	participants.	Certificates	of	Attendance	were	also	granted	to	students	and	
teachers	during	the	final	ceremony	on	the	fourth	day,	in	recognition	of	their	
participation in the activity.

وذلك  العمل؛  ورش  خالل  إنتاجها  تم  التي  الفنية  لألعمال  سريع  تقييم  بعمل  يوم  كل  واختتم 
للوقوف على مواطن القوة والضعف في العمل الفني، ومحاولة التأكيد على اإليجابيات وتالفي 
ورشة  كل  من  واألخير  الرابع  اليوم  في  ساعة  استقطاع  تم  وكذلك  التالية.  األيام  في  السلبيات 
العملي،  التدريب  أنتجتها كلُّ مجموعة خالل ساعات  التي  الفنية  عمل، خصصت لعرض األعمال 
شهادات  توزيع  أيًضا  تم  الختامي  الحفل  وخالل  المشروع.  في  المشاركين  جميع  بحضور  وذلك 

حضور على الطالب والمعلمين؛ تقديًرا الشتراكهم بورش العمل.

باإلضافة إلى ذلك، عمل المدربون بشكل مكثف على تصميم مناهج مناسبة للطالب وللمعلمين 
ورش  خالل  المشاركين  على  لتوزع  كتيب  في  تجميعها  وتم  األربعة،  الفنية  التخصصات  حول 

العمل. وقد حرص الفريق على ترك نسخ من الكتيب في المدارس كمرجع للطالب والمعلمين.

In addition, mentors worked intensively on designing a suitable curriculum for 
students and teachers covering the four disciplines. The material was compiled 
in a booklet which was distributed to all the participants at the workshops. 
A number of copies of the booklet was also kept at schools to serve as a 
reference for students and teachers.
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3 - 4 مارس
بموروثات  مصر  تتمتع 
تاريخية وثقافية ثرية للغاية 
التي  بالتفاعالت  ومليئة 
تمثل مصدر ثرائها الثقافي، 
المناطق  من  كل  ففي 
بارزة،  الرئيسية تقف معالم 
لت  شكَّ وتقاليد  وتراث، 
التي  المجتمعات  جمعيها 

تقطنها.

الطالب  ومقترحات  انطباعات  معرفة  على  وحرًصا 
التدريب  من  الرابع  اليوم  من  جزء  خصص  والمعلمين، 
الستطالع الرأي من خالل استفتاءات وضعت لهذا الغرض؛ 
للطالب  الرأي  الستطالع  مختلفين  نموذجين  توزيع  فتم 
عليها  الحصول  تم  التي  البيانات  وبتحليل  والمعلمين، 

جاءت النتائج كاآلتي:

Surveys, featuring two different templates for 
students and teachers, were also distributed 
on	the	final	day,	 to	submit	 their	comments,	
recommendations and feedback on the whole 
experience. The following charts display the 
results of surveys after analysis:

Twelve buildings were 
selected in the area to be 
adaptively reused to house 
new facilities and activities 
such as: galleries, culture 
centers, a police station, a 
clinic, motels, a welcome 
center, etc. 
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الطالب المشاركين في التقييم طبًقا للمحافظة

أسوان

اإلسكندرية

اإلسماعيلية

األقصر

البحر األحمر

البحيرة

الدقهلية

الفيوم

المنيا

الوادي الجديد

دمياط

مطروح

The number of students participating in the survey
according to their governorates

الطالب المشاركين في التقييم طبًقا لنوع النشاط

الفن التشكيلي

سينما

مسرح

موسيقى

The number of students participating in the survey
according to the type of activity

visual arts

filmmaking

theater

music

Aswan

Alexandria

Ismailia

Luxor

Red Sea

Beheira

Dakahlia

Fayoum

Minya

New	Valley

Damietta

Matrouh
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This activity 
is different 
from the 
ones I 

participate 
in at school

The 
duration 
of the 

activity was 
insufficient

The trainer 
thoroughly 
explained 

the 
objectives 

of the 
activity

I will tell 
my friends 
about this 
activity

I will tell 
my family 
about his 
activity

I gained 
new 

knowledge 
on the arts 
through this 

activity

The 
material 
covered 
by the 

activity was 
interesting

The 
information 
the activity 
provided 

was new to 
me

I enjoyed 
participating

in this activity

The trainer 
gave us 

enough time 
to train on 

the new skills

تقييم النشاط من وجهة نظر الطالب المشاركين

هذا النشاط
مختلف عن 

األنشطة
 الفنية التي
أشارك فيها

في المدرسة 

كانت الفترة
الزمنية لتنفيذ
النشاط كافية

قام المدرب 
بشرح أهداف

النشاط
بوضوح

سوف أحكي
ألصدقائي 

عن هذا
 النشاط

سوف أحكي
ألسرتي عن
هذا النشاط

تعرفت على
معلومات فنية

جديدة من
خالل هذا

النشاط

المعلومات
التي تضمنها
النشاط كانت

ممتعة

المعلومات
التي تضمنها
النشاط كانت

جديدة بالنسبة
لي

إستمتعت
بالمشاركة في

هذا النشاط

اتاح المدرب
فرصة كافية
للتدريب على

المهارات
الجديدة

Feedback of students
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كانت تجربة »الفن في الفصل الدراسي« من أكثر التجارب الملهمة والهادفة في البرنامج، ولقيت 
صًدى كبيًرا لدى الطالب المتلهفين لمثل هذه الفرص إلشباع شغفهم بالفنون واحتياجهم إلخراج 
طاقتهم اإلبداعية، وهو ما قد ال تلبيه الفصول الدراسية التقليدية. فقد كان المشروع للعديد من 
أثًرا كبيًرا في شخصياتهم؛ حيث جعلهم يدركون اإلمكانات  الطالب بمثابة عالمة فارقة تركت 

الكامنة التي يمتلكونها.

ولمتابعة ما بدأه المشروع، حرص فريق عمل المشروع على التواصل مع المعلمين والطالب لحضور 
المعرض الختامي الذي سيتم من خالله عرض األعمال الفنية للطالب. كما سيتم دعوة بعض من 
الثقافي واالبتكار في  التنوع  المؤتمر الختامي الخاص بمشروع »دعم  الطالب والمعلمين لحضور 
مصر«، وسيتم هذا االختيار بناًء على موهبة الطالب وتفاعله مع المدربين، وكذلك تفاعل المدرسين 

مع الطالب ومتابعاتهم مع فريق عمل المشروع.

“Arts	in	the	Classroom”	represented	an	inspiring	and	significant	experience,	
which appealed strongly to students. Students were very eager to participate 
in the activity, which provided them an opportunity to satisfy their passion 
for	 the	 arts	 and	 utilize	 their	 creative	 capacities;	 this	 is	 not	 easily	 fulfilled	
within the traditional routine of the school. Furthermore, the activity was a 
turning	point	for	many	students	as	it	deeply	influenced	their	personalities	and	
helped them in exploring the latent potential they have. Following-up what the 
activity started, “Arts in the Classroom” team was very keen on maintaining 
communication with participants. A number of students and teachers who 
worked through the activity will be invited to attend the closing ceremony 
of the Support to Culture Diversity and Creativity in Egypt program at the 
Bibliotheca Alexandrina. 

وأخيـــًرا

A Final Word
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للجهات  والتقدير  الشكر  بخالص  الدراسي«  الفصل  في  »الفن  مشروع  عمل  فريق  يتوجه 
التالية؛ لدعمها وإسهاماتها في تنفيذ أنشطة البرنامج:

في  فروعها  وجميع  والتكنولوجيا،  للعلوم  االستكشافية  والمدن  للمراكز  العامة  اإلدارة 
االثنتي عشرة محافظة التي زارها المشروع.

مدرسة الجمهورية التجريبية للبنات بدمنهور، محافظة البحيرة.
مدرسة طه حسين اإلعدادية، بمحافظة أسوان.

مدرسة أبوبكر الصديق اإلعدادية، بمحافظة األقصر.
مدرسة 24 أكتوبر التجريبية، بمحافظة اإلسماعيلية.

مدرسة الفردوس المتميزة للغات، بمحافظة المنصورة.
مدرسة حامد جوهر المتميزة للغات بالغردقة، محافظة البحر األحمر.

األستاذ طارق سعيد عبد الجواد، المدير الفني للمشروع.
األستاذ محمد ماجد الهجرسي، مدرب فن المسرح.
األستاذة سارة هاني عبيد، مدرب الفنون التشكيلية.
األستاذ محمد عادل مصطفى، مدرب الموسيقى.

األستاذ إسالم كمال، مدرب فن صناعة السينما.
األستاذ أحمد إيهاب الغنيمي، مدرب فن صناعة السينما.

األستاذ ناجي إسماعيل، مدرب فن صناعة السينما.

كما نتوجه بالشكر لجميع الطالب الذين شاركوا في ورش العمل، والذي لوال حماسهم 
وتعاونهم المثمر لم تكن لتتم أي من هذه األنشطة.

شكر وتقدير
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 شمال
 وجنوب

North and 
South
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“The project was 
a great experience 
and a wonderful 
opportunity to meet 
new and talented 
artists from different 
fields.” 
Dania Hany 
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»كانت الرحلة تجربة 
عظيمة وفرصة رائعة 

للقاءالفنانين الجدد 
والموهوبين من مختلف 

المجاالت.« 
دانياهاني

يعد مشروع »شمال وجنوب«، الذي يسعى إلى دعم الشباب والمواهب الجديدة، تجربة استثنائية 
ومبادرة فريدة للربط بين التاريخ، واآلثار، والفنون في مصر؛ من خالل برنامج إبداعي شامل. فتقديًرا 
للثراء الثقافي، والتراث العريق والمعالم األثرية التي تمتلكها مصر، سعى مشروع »شمال وجنوب« 
للتعبير  إلهام  كمصدر  المصرية  الثقافة  في  التنوع  يلعبه  الذي  الدور  على  الضوء  تسليط  إلى 

اإلبداعي واالبتكار.
زارت عدًدا من محافظات  إبداعية  اتخذ شكل رحلة  الذي  ومن هنا، قدم مشروع »شمال وجنوب« 
مصر، امتداًدا من الشمال إلى الجنوب، فرصة ذهبية وتجربة غير مسبوقة للمشاركين؛ للغوص في 

رحلة الكتشاف الذات؛ من تراث وطني ومواهب خاصة.

شمال وجنوب

“The project 
marked 
a turning 
point in the 
lives of most 
participants. I 
am very proud 
to be part of 
this program” 

Marwan 
Hanafi

 المشروع بمثابه«
 نقطه تحول

 في حياة أغلب
 المشاركين. أنا

 فخور بكوني
 جزء من هذا

 »البرنامج
 

مروان حنفي

“North	 and	 South”,	 an	 activity	 that	 targets	 Egyptian	 youth	 and	 aims	 to	
reinforce	 their	 artistic	 talents,	 heavily	 draws	 on	 Egypt’s	 rich	 historical	 and	
cultural background. Acknowledging the cultural richness, intangible heritage 
and monumental landmarks in Egypt, the activity aimed at emphasizing and 
highlighting	the	significance	of	diversity	in	the	Egyptian	culture	as	a	source	
of inspiration for creative expression. Taking the form of a creative journey 
that visited a number of governorates; extending from the north to the 
south of Egypt, the project provided youth with a golden opportunity and an 
unprecedented experience to go on a journey of self-discovery of both the 
heritage of their homeland and their own talents.

North and South
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الرؤية واألهداف

The program targeted Egyptian youth aged 
between 18 to 34 from both genders and from 
across Egypt to embark on a 21-day journey. 
Painting, writing, photography, graphics and 
video	art,	were	the	five	disciplines	selected	to	
100 of the participants.

Broadening	participants’	perspective	over	Egypt’s	cultural	strands.
Nurturing	 emerging	 talents	 and	 developing	 participants’	 artistic	
skills.
Encouraging	youth	to	interact	with	Egypt’s	rich	and	diverse	culture	
and	 to	 seek	 inspiration	 from	 Egypt’s	 rich	 historical	 and	 cultural	
background.
Enhancing the spirit of teamwork, and reinforcing a feeling of 
belonging, where participants develop a sense of pride of their rich 
and diverse heritage.

- 
- 

- 

- 

من  مائة  مشاركة  البرنامج  استهدف 
أعمارهم  تتراوح  المصريين،  الشباب 
وثالثين  أربعة  إلى  عشر  ثمانية  من 
جميع  ومن  الجنسين  من  عاًما، 
عبر  إبداعية  برحلة  للقيام  مصر؛  أنحاء 
تم  كما  يوًما.   21 لمدة  استمرت  البالد 
عمل  فنية  مجاالت  خمسة  تحديد 
تقديم  على  خاللها  من  المشاركون 
التراث  مشروعات فنية مستوحاة من 
الرسم،  وهي:  الرحلة،  خالل  المصري 
الفوتوغرافي،  والتصوير  والكتابة، 

والجرافيك، وفن الفيديو. 

Vision and Objectives

تشجيع المشاركين على توسيع منظورهم 
نحو الثقافة المصرية وتنوعها.

ومساعدة  الناشئة  المواهب  رعاية 
المشاركين على تطوير مهارتهم الفنية.

الثقافة  مع  التفاعل  على  الشباب  تشجيع 
واستخدام  المختلفة،  بخيوطها  المصرية 
لمصر  العريقة  والثقافية  التاريخية  الخلفية 

كمصدر إلهام للتعبير الفني.
بالفخر  والشعور  الجماعي  العمل  روح  تعزيز 

واالنتماء نحو تراث مصر الثقافي. 

 -

-

 -

 -
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The journey was launched from Alexandrina 
on the 20th of February, where participants 
spent three days and conducted a number of 
visits to important cultural establishments, 
including the following:
Alexandria	 National	 Museum,	 the	 Cavafy	
Museum and Alexandria Opera House (Sayed 
Darwish theater). Participants also attended a 
lecture by the Egyptian contemporary music 
composer	Dr.	Rageh	Dawood	on	the	film	Afaq	
by	the	renowned	Egyptian	film	director	Shady	
Abdel-Salam at the Conference Center in 
Bibliotheca Alexandrina.

انطلقت الرحلة من مدينة اإلسكندرية في 20 فبراير 2015؛ حيث قضى المشاركون ثالثة 
أيام، قاموا خاللها بزيارة عدد من المؤسسات الثقافية الهامة؛ منها متحف اإلسكندرية 
حضروا  كما  درويش(؛  سيد  )مسرح  اإلسكندرية  أوبرا  ودار  كفافيس  ومتحف  القومي 
محاضرة حول فيلم »آفاق« للمخرج المصري الشهير شادي عبد السالم، ألقاها الملحن 

المصري المعاصر الدكتور راجح داود في مركز المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية.

Phase I
Alexandria

The Journey

The	final	day	was	entirely	devoted	to	visiting	the	Bibliotheca	
Alexandrina, the starting point of the journey. The visit covered 
the Planetarium, the BA Tour, the Mohamed Awad Museum, 
the Manuscripts Museum, the Sadat Museum, Culturama, the 
Antiquities Museum and the 12 Permanent Exhibitions. The 
day was concluded by attending a lecture by Dr. Wassim El-
Sisi, expert in ancient Egyptian history and culture, on the 
“Misconceptions about the Ancient Egyptian Civilization” at 
the Conference Center in Bibliotheca Alexandrina.

اإلسكندرية  مكتبة  لزيارة  تخصيصه  فتم  للرحلة،  األولى  المحطة  من  األخير  اليوم  أما 
القبة  زيارة  شملت  المكتبة  في  بجولة  المشاركون  قام  حيث  الرحلة؛  انطالق  نقطة 
والبانوراما  السادات،  المخطوطات، ومتحف  السماوية، ومتحف محمد عوض، ومتحف 
الحضارية، ومتحف اآلثار والمعارض الدائمة االثني عشر. واختتم اليوم بحضور محاضرة 
حول »المفاهيم الخاطئة عن الحضارة المصرية القديمة« ألقاها خبير الحضارة المصرية 

القديمة الدكتور وسيم السيسي في مركز المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية.

الرحلة

 المحطة األولى
اإلسكندرية
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Phase II
Cairo

The	“North	and	South”	team	headed	to	Cairo	to	complete	the	2nd	phase	of	
their journey. The Cairo stop lasted for four days starting from Monday the 
23rd	to	Thursday	the	26th	of	February.	On	their	first	day	in	Cairo,	participants	
visited the Egyptian Museum. 

On	the	2nd	day,	the	“North	and	South”	team	visited	the	Modern	Egyptian	Arts	
Museum. On the same day, the team also visited the historical building of Bayt 
al-Sinnari,	which	is	affiliated	to	the	Bibliotheca	Alexandrina	and	serves	as	a	
cultural venue in the area of Sayeda Zeinab where it stands. During their visit 
to Bayt al-Sinnari, participants attended a number of lectures by Egyptian 
writer	Ms.	Mai	Khaled,	and	visual	artist	and	lecturer	Dr.	Haytham	Nawar.	The	
day was concluded by attending a traditional folkloric ritual performance “Zar” 
at the Egyptian Center for Culture and Arts (Makan).

الثانية  المرحلة  الستكمال  القاهرة  مدينة  إلى  وجنوب«  »شمال  مشروع  عمل  فريق  اتجه 
من رحلتهم اإلبداعية؛ فقضوا أربعة أيام، بدًءا من االثنين 23 حتى الخميس 26 من فبراير؛ 
وخالل يومهم األول في القاهرة زاروا المتحف المصري، وفي اليوم التالي متحف الفن 
التابع لمكتبة اإلسكندرية، والذي يعمل كمنفذ  السناري  بيت  الحديث، وكذلك  المصري 
المحاضرات  من  عدًدا  حضروا  السناري  لبيت  زيارتهم  وخالل  زينب.  السيدة  بحي  ثقافي 
اليوم  واختتم  خالد.  مي  المصرية  والكاتبة  نوار،  هيثم  الدكتور  التشكيلي  الفنان  ألقاها 

بحضور عرض فلكلوري للطقس الشعبي »زار« بالمركز المصري للثقافة والفنون )مكان(.

 المحطة الثانية
القاهرة

In an attempt to expose participants 
to the rich and diverse historical 
background that Egypt possess, 
the 3rd day was devoted to visiting 
medieval Cairo. Participants visited 
the Religions Complex including the 
Hanging	 Church,	 Mar	 Girgis	 Church	
and the Synagogue of Ben Ezra (the 
Jewish temple). They also visited 
landmarks of Fatimid Cairo including; 
Amr Ibn al-As Mosque, al-Moez Street 
and al-Hussein Mosque.
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“North and South had been an 
attempt to overcome the reality of 
things and their external appearance, 
to get to the essence of a new reality 
established by young artists and by 
exploring the roots and culture of 
Egypt”

Ahmed Talal

البرنامج،  من  الثانية  المرحلة  وبانتهاء 
استعد فريق »شمال وجنوب« الستئناف 
للسفر  الفريق  استعد  حيث  رحلتهم؛ 
قلب  إلى  العريق،  النيل  نهر  عبر  جنوًبا 
إلى  القديمة؛  المصرية  الحضارة 
المحطة  وأسوان؛  األقصر  مدينتي 

الثالثة من الرحلة.

“A remarkable experience that 
gave me a chance to meet new 
people and provided me with 
unforgettable experiences” 

Heba Nazmy  شمال و جنوب محاولة لتخطي
واقع األشياء ومظهرها الخارجي 

للوصول إلى جوهر واقع جديد 
بفنانين شباب وبالتعرف على 

اصول وثقافة مصرية.« 
أحمد طالل 

On	the	final	day	of	phase	II,	participants	attended	short	film	screenings,	
as well as talks by visual artists and specialists: Ahmed Shawky and 
Rania Foad at Medrar Foundation for Contemporary Art. 

As	phase	II	came	to	an	end,	the	“North	and	South”	team	prepared	to	resume	
their journey; travelling further south, and into the heart of the ancient 
Egyptian civilization, to their next stop–the historic cities of Luxor and Aswan.

تجربة تركت عالمة فارقة في شخصيتي 
واكسبتني أشخاص وخبرات من الصعب 

نسيانها.«

هبة نظمي

والتراث  الثقافية  مصر  بموروثات  المشاركين  تعريف  أهمية  على  وللتأكيد 
الغني الذي نتج عن األحقاب التاريخية التي مرت بها، ُخصص اليوم الثالث لزيارة 
معالم القاهرة القديمة، فزار الفريق مجمع األديان، وفيه الكنيسة المعلقة، 
معالم  زاروا  كما  اليهودي(.  )المعبد  عزرا  بن  وكنيس  جرجس  مار  وكنيسة 
اهلل،  لدين  المعز  وشارع  العاص،  بن  عمرو  مسجد  ومنها  الفاطمية،  القاهرة 

ومسجد اإلمام الحسين.

قصير  لفيلم  سينمائي  عرض  بمشاهدة  القاهرة  في  رحلتهم  وجنوب«  »شمال  فريق  اختتم 
بمؤسسة مدرار للفنون المعاصرة، وصحب ذلك عدد من المناقشات ألقاها األستاذ أحمد شوقي، 

والدكتورة  رانيا فؤاد.
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Phase III
Nile Cruise

Taking	its	participants	thousands	of	years	into	the	past,	phase	III	of	“North	
and	South”,	was	a	seven-day	Nile	cruise	along	the	cities	of	Luxor	and	Aswan,	
the cradle of the Pharaonic era. As an essential part of the journey, the visit to 
Luxor and Aswan allowed the participants to experience a tangible interaction 
with the ancient Egyptian civilization and to explore the heritage of small 
cities	on	the	Nile	banks.

During the cruise, participants were grouped into ten teams; with each 
comprising of 2 participants specialized in one of the art disciplines of the 
activity. Each team was required to select a theme inspired from Egyptian 
history and heritage. These themes were followed throughout their work to 
formulate a comprehensive artistic project that they would present at the end 
of	their	journey	weaving,	all	five	artistic	forms	together.

باكتمال أول فصلين من الرحلة، جاءت المرحلة الثالثة لتأخذ المشاركين للسفر في رحلة عبر األزمان 
المصرية  الحضارة  مهد  وأسوان،  األقصر  مدينتي  في  المتجسد  الماضي  وسحر  التاريخ  عبق  إلى 
القديمة؛ حيث اتخذت المحطة الثالثة من الرحلة شكل رحلة نيلية على طول المدينتين استمرت 
لمدة سبعة أيام، زار خاللها الفريق العديد من المعالم الرئيسية بالمدينتين. ومثلت هذه المحطة 
المنطقة وما فيها  القديمة وثقافة هذه  المصرية  للتفاعل مع الحضارة  رئيسًيا  الرحلة جزًءا  من 

من تراث المدن الواقعة على ضفاف نهر النيل.

وخالل الرحلة النيلية تم تقسيم المشاركين إلى عشرة فرق، ضم كل منها عضوين من التخصصات 
الفنية الخمس الموضحة فيما سبق؛ حيث ُطلب من كل فريق اختيار موضوع  مستوحى من التاريخ 
والتراث المصري؛ وذلك للعمل على إنتاج مشروع فني متكامل ينسج األشكال الفنية الخمسة مًعا، 

ويقدمه الفريق في نهاية الرحلة. 

زار الفريق معبد أبي سمبل،  وصل فريق »شمال وجنوب« إلى أسوان يوم الجمعة 27 فبراير؛ حيث 
واستعد لإلبحار لزيارة معبد إدفو ثم مضى الفريق في اإلبحار إلى مدينة األقصر؛ حيث زار المشاركون 
العديد من المعالم والمواقع األثرية بالمدينة، شملت: وادي الملوك، ومعبد حتشبسوت، ومعبد 
الكرنك، ومعبد األقصر. تال ذلك زيارة معبد دندرة واإلبحار إلى إسنا ثم كوم امبو؛ حيث قام الفريق 

بزيارة معبد كوم امبو، وبعدها اتجهت الرحلة إلى أسوان مرة أخرى.

“North	and	South”	 team	arrived	 to	Aswan	on	Friday,	 the	27th	of	 February	
2015, where the team visited the temples of Abu Simbel then sailed to Edfu 
where they also visited the Edfu temple, and proceeded to sail to Luxor. Upon 
arriving to Luxor, the team visited numerous landmarks and sites of the ancient 
city including the Valley of the Kings, the Temple of Hatshepsut, the Karnak 
temple and Luxor temple.

المحطة الثالثة
رحلة نيلية بين مدينتي األقصر وأسوان 
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»شمال وجنوب...
انتشلتني من زحمة الحياة...

أيقظت الفنان الساكن بداخلي من 
ُسباته...

أروت روحي برحيق الحضارة 
المصرية..

نقشت في قلبي ذكريات لن 
تمحيها األيام.. « 

مروة جــاد

»فرصة رائعة للتواصل 
مع فنانين من مجاالت 
مختلفة والتعرف على 

مصر«

 نيهال رجب

“North and South
Grabbed me from the 
bustle of life,
Awakened the artist inside 
me from his lethargy,
Watered my soul with the 
essence of the Egyptian 
Civilization ,
Engraved in my heart 
memories that cannot be 
erased by time.” 

 Marwa Gad 

“Great opportunity 
for networking 
with other artists 
and exploring 
Egypt”

Nihal Ragab 

“A good experience that provided 
an opportunity to rediscover the 
inspiring and authentic culture in 
Egypt and its diversity.” 

 Aya Abdel Rahim 

تجربة جيدة أتاحت 
الفرصة إلعادة استكشاف 

التنوع الثقافي المثير 
واألصيل الموجود في 

مصر.«

آية عبد الرحيم 
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The team also visited Dendera temple, and proceeded to sail 
to Esna then to Kom Ombo, where they visited the Kom Ombo 
temple. Later, they proceeded to sail back to Aswan.

The	 Nile	 cruise	 was	 concluded	 with	 visiting	 the	 Aswan	
International Sculpture Symposium, Philae temple, and 
the	Nubian	Village.	On	the	next	day,	the	team	flew	back	to	
Alexandria,	for	the	fourth	and	final	phase	of	the	journey.

فيلة  ومعبد  للنحت،  الدولي  أسوان  سمبوزيوم  بزيارة  النيلية  الرحلة  اختتمت 
والقرية النوبية. في اليوم التالي غادر الفريق أسوان للعودة مرة أخرى لمدينة 

اإلسكندرية؛ وذلك الستكمال المرحلة الرابعة واألخيرة من الرحلة.

“It never occurred to me that “North and South” 
project would be such an exquisite experience, and 
I never could have realized how little I knew about 
the Pharaohs before joining the project. It was an 
experience that added a lot to me and benefited more 
than I expected.”
 
Nourhan Al-Waziry 

لم يخطر لي على بال أن مشروع شمال وجنوب سيكون بهذه الروعة 
ولم أتخيل أنى أجهل عن الفراعنة كل ما كنت أجهله قبل المشاركة؛ 

كانت تجربه أضافت لي الكثير وأفادتني أكثر مما توقعت« 

 نورهان الوزيري



8786

Phase IV
Alexandria
The Final Workshop

The	“North	and	South”	team	returned	to	Alexandria	on	
the	7th	of	March	to	complete	the	4th	and	final	phase	
of their journey, and to conclude the entire project. 
During	the	final	phase,	participants	spent	5	days	at	
the	Bibliotheca	Alexandrina	to	finalize	and	submit	the	
art projects they have been working on throughout 
the journey. These art products, which serve as the 
legacy	of	“North	and	South”,	will	be	displayed	in	an	
exhibition during the closing conference of the Support 
to Cultural Diversity and Creativity in Egypt program. 

اإلسكندرية  لمدينة  أخرى  مرة  وجنوب”  “شمال  فريق  عاد 
فقضوا  الرحلة؛  من  واألخيرة  الرابعة  المرحلة  الستكمال 
خمسة أيام الستكمال ووضع اللمسات األخيرة ألعمالهم 
الفنية؛ حيث من المقرر عرض تلك األعمال الفنية، التي تعد 
بمثابة الثروة التي أثمر عنها مشروع “شمال وجنوب”، خالل 
واالبتكار  الثقافي  التنوع  “دعم  لبرنامج  الختامي  المؤتمر 

في مصر”.

المحطة الرابعة
اإلسكندرية

ورشة العمل الختامية
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The project was a very favorable opportunity to create 
a new platform for interaction and learning for local 
visual artists and writers from the north to the south 
of Egypt. Participants were inspired by the idea of 
gathering 100 visual artists and writers at a time, and 
had	the	chance	to	learn	and	explore	each	other’s	works.	
Throughout all phases of the journey, participants 
were accompanied by specialized mentors in the in 
their disciples to guide and answer their queries.

Open discussions, meetings, and gatherings 
took place between the participants and 
the	mentors	 in	 every	 phase.	 New	materials	
and media platforms were introduced to the 
participants. Furthermore, they were able 
to produce interdisciplinary art products 
with their colleagues from different artistic 
backgrounds. As a whole, the journey was a 
life-changing experience for all participants 
and a stimulant for their creative minds as 
noted from their comments and testimonies 
at the end of the activity.

مثل مشروع »شمال وجنوب« تجربة فريدة لخلق منبر جديد للتفاعل 
وتبادل الخبرات للفنانين التشكيليين والُكتاب من شمال إلى جنوب 
واحد  آٍن  في  والكتاب  الفنانين  من  مائة  جمع  فكرة  وكانت  مصر. 
مصدًرا لإللهام لدى المشاركين؛ حيث أتاحت لهم الفرصة للتعلم 
أنه  بالذكر  والجدير  البعض.  بعضهم  أعمال  عن  المزيد  ومعرفة 
متخصصون  مرشدون  المشاركين  رافق  الرحلة  مراحل  جميع  في 
إلرشادهم،  وذلك  اإلبداعية؛  والكتابة  البصرية  الفنون  مجاالت  في 
العديد  جرت  وقد  لديهم.  تكون  قد  استفسارات  أية  عن  واإلجابة 
المدربين  بين  واللقاءات  واالجتماعات  المفتوحة  المناقشات  من 
والمشاركين في كل مرحلة من الرحلة؛ كما شرع بعض المشاركين 
يجربون مواد ووسائل إعالم لم يستخدموها من قبل. وعالوة على 
زمالئهم  مع  وباالشتراك  ببراعة  المشاركين  جميع  قام  فقد  ذلك، 
من شتى الخلفيات بإنتاج أعمال فنية تدمج العديد من التخصصات 
الفنية مًعا. وقد أثبتت الرحلة أنها كانت بمثابة عالمة فارقة ونقطة 
تحول في حياة المشاركين؛ حيث أضافت لهم الكثير من الخبرات، 
وأتاحت لهم الفرصة إلعادة استكشاف مواهبهم، كما ذكروا في 

تعليقاتهم وشهاداتهم في نهاية المشروع.

وأخيــــــًرا

A Final Word
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مؤسسة مدرار للفنون المعاصرة.
بيت السناري.

المركز المصري للثقافة والفنون )مكان(.
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دار أوبرا اإلسكندرية )مسرح سيد درويش(.
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In line with the objectives of the Bibliotheca Alexandrina (BA), to spread 
culture, learning, and awareness among the public, the historical building of 
Bayt al-Sinnari (Sennari House) has been prepared to serve as a beacon for 
science, culture and arts, and as a cultural outlet in Sayeda Zeinab district 
in Cairo, where it stands. Bayt al-Sinnari offers a variety of activities and 
workshops for children, youth and women, with the aim of enhancing their 
artistic skills. Acting as a microcosm of the BA, it also hosts monthly concerts, 
seminars, art exhibitions and international conferences. 

It is, in this context, that Bayt al-Sinnari was selected to be one of the main 
activities of the Support to Cultural Diversity and Creativity in Egypt program. 
As part of the program, Bayt al-Sinnari hosted a variety of workshops and 
competitions that did.

Bayt al-Sinnari

بيت  تجهيز  تم  الجماهير،  بين  والوعي  الثقافة  نشر  في  اإلسكندرية  مكتبة  أهداف  من  انطالًقا 
وليخدم  والفنون،  والثقافة،  للعلوم،  منارة  ليكون  بالقاهرة؛  زينب  السيدة  حي  في  األثري  السنارى 
أهالي القاهرة بتعدد فئاتهم. فالبيت يقدم العديد من األنشطة وورش العمل الفنية والتثقيفية 
المختلفة.  الفنون  في  مهاراتهم  وصقل  قدراتهم  تنمية  بهدف  والنساء  والشباب  لألطفال 
ويستضيف البيت العديد من الحفالت الشهرية، والندوات التثقيفية، والمعارض الفنية، والمؤتمرات 

الدولية؛ حيث يعد بمثابة نموذج مصغر من مكتبة اإلسكندرية بكل فعالياتها وأنشطتها. 

وانطالًقا من ذلك الدور فقد جاء اختيار بيت السناري ليكون أحد محاور العمل في مشروع »دعم 
التي  الفنية  والمسابقات  العمل  ورش  من  العديد  ليستضيف  مصر«؛  في  واالبتكار  الثقافي  التنوع 
لم تقتصر على المشاركين من القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها فقط، بل تعدى دورها 
ليشمل كلَّ محافظات مصر؛ لينقب ويكشف عما تزخر به مصر من مواهب، ومبدعين، ومفكرين، 

وفنانين.

تصوير: حازم خالد محمود

بيت السناري

Photography by: Hazem Khaled Mahmoud
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Focusing on four art disciplines: creative writing, photography, 
graphics	and	filmmaking,	Bayt	al-Sinnari	team	chose	mentors	
from the Egyptian universities, artists, and experts, to help 
in preparing and delivering the activities of the program. 
Reaching out to talented and creative youth all over the 
country, these activities primarily sought to promote the arts, 
as well as heritage of Egypt. The knowledge on crafts and arts 
disciplines which was transferred through these activities can 
also be utilized in starting new businesses and in creating job 
opportunities for the youth. Serving as a cultural hub and a 
space of freedom for multiple forms of expression, Bayt al-
Sinnari also aimed to enhance team-spirit among participants 
and to promote the various cultures prevalent in Egypt; thus 
encouraging cultural diversity within the country.

Vision and Objectives

 الرؤية واألهداف

استناًدا إلى ما تم وضعه من إطار عام ألنشطة بيت السناري من االعتماد على عدة محاور للعمل، 
انطلق  فقد  األفالم،  وصناعة  الجرافيك،  وتصميم  الفوتوغرافي،  والتصوير  والكتابة،  الرسم،  هي: 
فريق عمل بيت السناري في تنفيذ ذلك عن طريق اختيار عدد من المدربين من أعضاء هيئة التدريس 
الفاعليات؛  تغطيها  التي  المجاالت  في  الخبرة  وذوي  الفنانين،  وبعض  المصرية،  الجامعات  في 
للمشاركة في إعداد وتقديم أنشطة البرنامج المختلفة، التي تسعى بدورها إلى تشجيع الفنون 
المختلفة، وإحياء ما تزخر به مصر من تراث وثقافة، ونقلها إلى أكبر عدد من الشباب الموهوبين 
الحرف  بعض  على  الشباب  تدريب  إلى  البيت  أنشطة  وتسعى  مصر.  أنحاء  كافة  في  والمبدعين 
التي قد تساعدهم على بدء مشروعات صغيرة أو خلق فرص عمل.  الفنون المختلفة  أو أشكال 
أشكال  ونشر  الشباب  لدى  الجماعي  العمل  روح  تعزيز  إلى  أيًضا  السناري  بيت  أنشطة  وتهدف 

الثقافات المختلفة في مصر؛ وهو ما يدعم التنوع الثقافي داخل البالد.
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وفي إطار برنامج »دعم التنوع الثقافي واالبتكار في مصر«، استضاف بيت السناري نوعين من النشاط 
تم تنفيذهما على مدار عامين كاملين؛ المدة المخصصة للمشروع، هما: منتديات الشباب لإلبداع، 
والمسابقات الفنية نصف السنوية؛ حيث تم تنفيذ ثماني ورش عمل من مشروع منتدى الشباب 
لإلبداع، الذي استهدف الشباب من سن 18 إلى34 سنة، وأربع مسابقات فنية، استهدفت فئتين، هما: 

األطفال من سن 10 إلى 16 سنة، والشباب من سن 18 إلى 34 سنة. 

Within the framework of the Support to Cultural Diversity and Creativity in 
Egypt program, Bayt al-Sinnari hosted two activities for youth: the Creativity 
Youth	Forums,	which	targeted	participants	ages	18‒34	years;	and	the	Biannual	
Art	Competitions	which	targeted	youth	ages	18‒34,	and	children	ages	10‒16	
years. Eight rounds of the former, and four of the latter, were implemented 
through the 24-month duration of the program.

The	 Youth	 Forums	 were	 launched	 in	 April	 2014,	 through	 the	 first	
workshop which tackled the theme of graphic design. The workshop 
participants were introduced to the basics of graphic design, and the 
principles of video editing which can be used in advertising and in 
business endeavors.

Implementation

The Creativity Youth Forums 

Participants	at	the	2nd	Youth	Forum,	which	focused	on	the	theme	of	
“charcoal and pencil drawing”, putting what they learned into practice 
through their drawings which captured parts of Bayt al-Sinnari and 
reflected	the	beauty	of	Egyptian	architecture.

التي  األولى،  العمل  ورشة  خالل  من   ،2014 إبريل  في  لإلبداع  الشباب  منتدى  فاعليات  أولى  انطلقت 
الورشة على أساسيات تصميم  المشتركين في هذه  الجرافيك؛ حيث تم تدريب  تناولت تصميم 

الجرافيك، ومبادئ تحرير الفيديو ليتم استخدامها في الدعاية واإلعالن كنواة لمشروع تجاري.

المشاركون في الدورة الثانية من منتدى الشباب لإلبداع، التي تناولت فن الرسم بالقلم الرصاص، 
في  المختلفة  السناري  بيت  أجزاء  رسم  خالل  من  تقنيات  من  عليه  تدريبهم  تم  ما  تطبيق  أثناء 

لوحات أبرزت جماليات العمارة المصرية. 

التنفيذ

 فاعليات منتدى الشباب لإلبداع
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Every	round	of	the	Creativity	Youth	Forums	extended	over	a	period	of	three	
days,	 in	 which	 the	 first	 day	 started	with	 an	 orientation	 session	 to	 provide	
participants with an introduction on theme of the workshops and with all 
the theoretical knowledge they will need, before going through the practical 
application.

Acknowledging	digital	animation	as	a	powerful	means	of	expression	in	today’s	
world,	the	6th	workshop	explored	the	use	of	digital	animation	in	filmmaking.	It	
reviewed	the	latest	technologies	in	this	field,	highlighting	how	digital	animation	
is	 also	 used	 in	many	 fields,	 such	 as	media	 and	 filmmaking.	 As	 a	 practical	
application for the workshop, participants produced two artworks; a demo and 
a	final	product.	Writing	the	scenario,	designing	the	characters	and	directing	
the	works,	they	all	worked	together	to	produce	the	final	output.

Participants	 at	 the	 4th	 Youth	 Forum,	 which	
was held under the theme: “Documentary 
Filmmaking” provided a short documentary 
on Bayt al-Sinnari as an application for the 
workshop. All participants contributed in 
producing	the	film,	as	the	following	roles	were	
divided among them; script writing, internal 
and	 external	 filming,	 acting,	 editing	 and	
finally	directing	the	film;	which	was	done	by	
the mentor with the help of some participants.

المشاركون في الدورة الرابعة من منتدى الشباب لإلبداع، التي تناولت فن صناعة األفالم الوثائقية، 
أثناء التطبيق العملي للورشة؛ حيث قام الشباب بإنتاج فيلم وثائقي قصير عن تجربتهم بالورشة، 
المجتمع والثقافة بشكل عام. وقد اشترك  به من أنشطة لخدمة  السناري، وما يقوم  بيت  وعن 
في تنفيذ الفيلم كلُّ المشاركين بورشة العمل؛ حيث تم تقسيم األدوار عليهم بداية من كتابة 
مدرب  تواله  الذي  الفيلم  بإخراج  وانتهاًء  والمونتاج،  والتمثيل،  والخارجي،  الداخلي  والتصوير  القصة، 

الورشة بمساعدة بعض الشباب. 

في  التقنيات  أحدث  استعرضت  حيث  المتحركة؛  الرسوم  تصميم  الخامسة  العمل  ورشة  تناولت 
هذا المجال الذي أصبح يدخل في الكثير من المجاالت، خاصة السينمائية واإلعالمية منها، فأصبح 
المتحركة؛  الرسوم  من  قصيرين  فيلمين  إنتاج  تم  للورشة  عملي  وكتطبيق  للتعبير.  قوية  وسيلة 
الذين  المتدربين  للتدريب، واآلخر كمنتج نهائي للورشة؛ حيث اشترك في عمله كلُّ  أحدهما كنوع 
ا في إنجازه؛ فمنهم من وضع السيناريو، ومنهم من صمم الشخصيات، ومن قام  تسابقوا سوًيّ

بالتحريك واإلخراج.

امتدت كلُّ ورشة من ورش عمل منتدى 
أيام؛  ثالثة  مدار  على  لإلبداع  الشباب 
حيث بدأ اليوم األول بمحاضرة تمهيدية 
الشباب  الورشة؛ لتعريف  يلقيها مدرب 
العمل،  ورشة  بموضوع  المشاركين 
وإعطائهم كافة المعلومات النظرية 

قبل التطبيق العملي. 
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الشباب  منتدى  من  واألخيرة  الثامنة  الدورة  خصصت 
المصورة  القصص  فن  على  المشاركين  لتدريب  لإلبداع 
أكثر  من  ذاته  في  يتكون  الذي  الفن  وهو  )الكوميكس(، 
من نوع من الفنون؛ فيدخل فيه فن كتابة السيناريو، وفن 
الرسم، واإلخراج؛ فمن يجيد ذلك الفن ال بد له من االطالع 

على كلِّ هذه الفنون.

A sample of the photographs that 
were produced through the 6th 
Youth	Forum	on	photography,	where	
participants had a free tour inside 
Bayt	al-Sinnari	to	work	on	their	final	
project; a single photograph taken by 
each participant.

A sample of the artworks produced through 
the	7th	Youth	Forum	which	was	implemented	
under the theme “Relief Printing (Linocut)”. 
Participants at the workshop were introduced 
to the visual arts in general, then proceeded 
to work on one of its branches, which is the 
art of linocuts. 

The	8th	and	final	round	of	the	Creativity	Youth	
Forums combined various art disciplines, as it 
discussed the art of comics. In order to design 
and produce their own comics, participants 
had to work on script writing, drawing and 
directing as well.

نموذج من األعمال الفنية التي تم إنتاجها من خالل الدورة 
الثامنة من منتدى الشباب لإلبداع، والتي تناولت فن الحفر 
الفنون  ماهية  على  المشاركون  اطلع  حيث  والطباعة؛ 
محاوره؛  أحد  على  التطبيق  في  بدأوا  ثم  عموًما،  البصرية 

وهو الحفر والطباعة على مادة اللينوليوم.

صورة ألحد األعمال الفنية التي أنتجت من خالل 
ورشة العمل السادسة، التي تناولت فن التصوير 
حرة  بجولة  المتدربون  قام  حيث  الفوتوغرافي؛ 
النهائي  المشروع  لعمل  السناري  بيت  داخل 
واحدة  صورة  عن  عبارة  وهو  العمل؛  لورشة 

التقطها كلُّ متدرب. 
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The announcement of the winners of the 1st Biannual Competition, which 
tackled the art of painting.

Focusing on poetry, the 3rd competition, called for poems written on the 
theme of motherhood. During the ceremony of announcing the winners, a 
discussion of the submitted poetry was conducted, as participants read out 
their poems publicly.

“Pencil	Drawing”	was	the	theme	of	 the	 fourth	and	final	competition,	where	
talented artists were required to submit artworks that touched upon the theme 
of		“Nature:	Human–Animal–plants”.

The exhibition of artworks at the 
2nd Biannual Competition, where 
the Competition took up the art of 
photography as its topic; specifying 
Egyptian architecture as the theme of 
the submitted artworks.

مراسم توزيع جوائز المسابقة الفنية نصف السنوية األولى، التي اتخذت فن الرسم موضوًعا لها.

معرض األعمال الفنية الخاص بالمسابقة الفنية 
المسابقة  تناولت  حيث  الثانية؛  السنوية  نصف 
جماليات  محددًة  الفوتوغرافي؛  التصوير  فن 
لألعمال  رئيسي  كموضوع  المصرية  العمارة 

الفنية المشاركة.

تقديم  المتقدمين  من  ُطلب  حيث  لها؛  موضوًعا  الشعر  كتابة  الثالثة  الفنية  المسابقة  اتخذت 
بإلقاء  خالله  من  المشاركون  قام  حفل  السناري  ببيت  أقيم  كما  األمومة،  حول  شعرية  قصائد 

قصائدهم الشعرية، كما تم مناقشتهم فيها، وعقب ذلك توزيع الجوائز على الفائزين.

مكتبة  دعت  حيث  لها؛  عنواًنا  الرصاص«  بالقلم  »الرسم  واألخيرة  الرابعة  الفنية  المسابقة  اتخذت 
اإلنسان  »الطبيعة:  محددًة  المسابقة؛  في  لالشتراك  المجال  هذا  في  الموهوبين  اإلسكندرية 

-الحيوان - النبات« كموضوع رئيسي لألعمال الفنية المشاركة.

The Biannual Art Production Competitions

فاعليات المسابقات الفنية نصف السنوية
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كانت تجربة بيت السناري تجربة ناجحة وفريدة؛ فلم يقدم البيت مادة للشباب ليتعلموها وحسب، 
من  مجال  على  ليتدرب  أتى  شاب  فكل  المختلفة.  والفنون  الثقافات  بين  مزيًجا  أيًضا  خلق  لكنه 
التي اشترك فيها، تعرف على أفراد جدد وثقافات مختلفة وخرج ليحمل معه ذكريات  المجاالت 
لهذه التجربة، كما أخرج طاقته، وفجر إبداعاته، وكشف عن هوية مصر الثقافية، وقدرات شبابها، 

كما ارتبط بالمكان؛ حيث التناغم بين التاريخ والتراث والحاضر.
في  الصحيح  الطريق  علي  يضعهم  ما  المشاركون  تلقى  فقد  والتعليم  التدريب  جانب  وعلى 
التقنيات الحديثة؛ كما حرص  تناقلوا خبراتهم، وتعرفوا على  التي اشتركوا فيها؛ حيث  المجاالت 
فريق العمل على تهيئة بيئة محفزة، تربطهم بسوق العمل وما يحتاجه من مهارات. فبالرغم من 
أثمرت أنشطة بيت السناري منتجاٍت فنيًة وأدبية تستحق  التدريب وكثافة المعلومات،  قصر مدة 

اإلشادة.

In addition to the activities hosted by Bayt al-Sinnari, the program also 
prepared the lot of land next to the house to serve as an outdoor theater. 
The theater is on area of 510 square meters and accommodates more 
than 240 guests. The theater will host different artistic performances 
and	activities.	In	line	with	the	historical	and	cultural	significance	Bayt	
al-Sinnari has, and the international agreement on preserving heritage 
endorsed	by	the	UNESCO	and	signed	by	Egypt,	all	these	activities	will	
be free-of-charge and will touch upon artistic and cultural themes.

The involvement of Bayt al-Sinnari in the program has been 
a successful and unique experience. Bayt al-Sinnari did not 
only offer material for youth to learn, but has also blended 
the diverse cultural backgrounds in Egypt and the arts. 
Carrying the memories of this experience into their own 
personal lives, every participant who joined the activities 
had the opportunity to meet new people and to get exposed 
to new cultures. Participants were also provided with a 
chance to develop their skills and utilize their creativity in an 
environment where history, heritage and the present were 
all in harmony.

On a different level, the training and the experiences 
participants gained through the activities provided them 
with	a	resource	of	knowledge	that	they	can	benefit	from	in	
their personal lives. Despite the short duration and amount 
of information, their contribution at activities of Bay al-
Sinnari paid off with a treasure of artistic and literary works 
that deserve recognition. 

A Final Word

وباإلضافة إلى هذه الفاعليات، قام البرنامج أيًضا بتجهيز األرض الملحقة بالبيت لتحويلها إلى مسرح 
مكشوف على مساحة قدرها 510 أمتار مربعة، ليستوعب أكثر من 240 شخًصا وليستضيف األنشطة 
والعروض الفنية؛ مع العلم أن كامل هذه األنشطة مجانية وذات طبيعة ثقافية وتنموية وتراثية 
المادي  التراث  الدولية للحفاظ على  بما يتوافق مع الطبيعة األثرية لبيت السناري ومع االتفاقيات 
والالمادي، والتي أقرتها منظمة اليونسكو ووقعتها مصر، وتلتزم بها كلٌّ من وزارة اآلثار ومكتبة 

االسكندرية.

وأخيــــًرا
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التالية؛ لدعمها  للجهات  والتقدير  الشكر  السناري بخالص  بيت  يتوجه فريق عمل مشروع 
وإسهاماتها في تنفيذ أنشطة البرنامج:

المجلس القومي لشئون اإلعاقة.
مدرسة السنية الثانوية للبنات.

جمعية صحبة خير.
األستاذة رشا أرنست، المجلس القومي لشئون اإلعاقة.

األستاذة رشا الخطيب، مدرب واستشاري تدريب التنمية المجتمعية بوزارة الشباب.
األستاذ رامي أبو رية، المصور الفوتوغرافي لبيت السناري.

كما يتوجه فريق العمل بالشكر لجميع المدربين من فناين وأستاذة الجامعة الذين شاركوا 
في ورش عمل دورات منتدى الشباب لإلبداع:

األستاذ محمد يحي، منتدى الشباب لإلبداع األول )تصميم الجرافيك(.
الدكتور محمود فريد، منتدى الشباب لإلبداع الثاني )فن الرسم بالقلم الرصاص(.

الدكتور بهاء عبد المجيد، منتدى الشباب لإلبداع الثالث )الكتابة(.
المخرج علي العربي، منتدى الشباب لإلبداع الرابع )صناعة األفالم الوثائقية(.

األستاذ أحمد كامل، منتدى الشباب لإلبداع الخامس )تصميم الرسوم المتحركة(.
األستاذ محمد عماد، منتدى الشباب لإلبداع السادس )التصوير الفوتوغرافي(.

الدكتور تامر عاصم، منتدى الشباب لإلبداع السابع )لحفر والطباعة على اللينوليوم(.
الدكتورة نهي عباس، منتدى الشباب لإلبداع الثامن )القصص المصورة(.

األستاذة نهي ابراهيم.
األستاذ أحمد عبد الرحيم، منتدى الشباب لإلبداع الثامن )القصص المصورة(.
األستاذ محي الدين أحمد، منتدى الشباب لإلبداع الثامن )القصص المصورة(.

ونتوجه بالشكر لجميع األفراد الذين شاركوا في فعاليات وورش العمل بيت السناري، والذي 
لوال تعاونهم المثمر لم تكن لتتم أي من هذه األنشطة.

شكر وتقدير
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القديم  التقليدي  بطابعه  ويتميز  اإلسكندرية  مدينة  قلب  في  الدكة  كوم  حي  يقع 
المسرح  بين  المتفرد  وموقعه  المتميزة،  مبانيه  وعمارة  الضيقة،  المتعرجة  الشوارع  ذي 

اليوناني الروماني وشارع فؤاد، أحد أقدم شوارع المدينة.

الدكة في حدِّ ذاته مكانة هامة وشهرة واسعة؛ فهو يعرف ليس فقط  ولحي كوم 
بطرازه المعماري النابض بالحياة، ولكن أيًضا بانطوائه على داللة ثقافية كبيرة؛ من حيث 

كونه محل ميالد الفنان الموسيقار سيد درويش، أحد أشهر ملحني مصر على اإلطالق.
 

وإقراًرا بالثراء الثقافي الذي تمثله هذه المنطقة، أجريت دراسة تهدف إلى إحيائها ترتكز 
على ثالثة محاور، وهي: )1( الطبيعة الثقافية واالجتماعية للحي، )2( طبيعته المعمارية، 
)3( طبيعته األثرية. وتقدم الدراسة مجموعة من المشروعات المقترحة الستثمار التراث 
الثقافية  األنشطة  الستضافة  جذابة  منطقة  إلى  وتحويله  الحي،  يمتلكه  الذي  الثري 

والفنية.

كما  العامة،  للمساحة  والتخطيط  التفكير  إعادة  الدكة  كوم  حي  تأهيل  إعادة  عملية  تتطلب 
االعتبار  بعين  األخذ  على  األخرى  المتواضعة  والمباني  المقاهي  مالك  تشجيع  كذلك  تستلزم 
تأهيل  إعادة  يتم  وسوف  المتاحة.  والمرافق  والخدمات،  للمباني  والُمَطور  الموسع  االستخدام 
الميدان الرئيسي الكائن في وسط المنطقة وتحويله لساحة واسعة مفتوحة لتنظيم األنشطة 
الهواء  في  ومقاٍه  ومهرجانات  ومعارض،  راقصة،  وعروض  موسيقى،  من  واإلبداعية  الثقافية 
الطلق؛ مما سيخلق تباداًل فعااًل للخبرات بين قاطني المنطقة، وزائريها، والفنانين القائمين على 
تقديم الفنون المعاصرة المصرية والمحلية في بيئة تراثية تقليدية. ومن المتوقع أن يحقق نجاح 

هذه العملية مثااًل يحتذى به في مناطق أخرى في مدينة اإلسكندرية وجميع أنحاء مصر.

Situated in the heart of Alexandria and 
characterized by its traditional style of narrow 
winding streets, distinctive architecture, and 
unique	 location	 between	 the	 Graeco-Roman	
theater and Fouad Street – one of the oldest 
streets in the city; Kom el Dikka has a strong, 
powerful presence of its own. It is not only 
known for its picturesque architectural style, 
but	 it	 also	 bears	 a	 vast	 cultural	 significance	
as the birth place of Sayed Darwish, one 
of	 Egypt’s	 most	 renowned	 composers.	
Acknowledging the cultural richness this area 
holds, a study which aims to revive Kom el 
Dikka was developed, focusing on three main 
aspects; the socio-cultural, the architectural, 
and the archaeological nature of Kom el Dikka. 
The study presented a number of proposals 
to utilize the heritage that the area possesses 
and turn it into a venue for cultural and artistic 
activities.

Vision and Objectives

Kom el Dikka

The rehabilitation of Kom el Dikka involves 
rethinking and planning the public space, as well 
as encouraging owners of cafés and other modest 
establishments to consider an extended or 
upgraded use of their facilities. The main piazza at 
the center of the district will be rehabilitated and 
turned into a large open space for creative and 
cultural activities such as music, performances, 
galleries, festivals and outdoor cafés. It will 
create an energetic exchange of experiences 
between locals, visitors and artists, presenting 
the Egyptian and regional contemporary arts in 
a traditional atmosphere. It is expected that the 
success of this activity would be a model to be 
replicated in other areas in Alexandria and Egypt.كوم الدكة

الرؤية واألهداف
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The project of reviving Kom el Dikka, consists 
of four phases: the initial survey report 
and	 preliminary	 project,	 the	 final	 detailed	
project,	the	implementation	phase,	and	finally	
evaluation	and	final	report.	Under	the	Support	
to Cultural Diversity and Creativity in Egypt 
program, Phase One has been completed, 
covering the necessary meetings, formation of 
teams, research work, site visits and meeting 
with residents. 

األولي  المعاينة  تقرير   )1( أربع مراحل، وهي:  الدكة من  إحياء حي كوم  يتكون مشروع 
التقييم   )4( التنفيذ،  مرحلة   )3( التفصيلي،  النهائي  المشروع   )2( المبدئي،  والمشروع 
الثقافي  التنوع  دعم  برنامج  إطار  في  األولى،  المرحلة  اكتملت  ولقد  النهائي.  والتقرير 
وأعمال  العمل،  فرق  وتكوين  الالزمة،  االجتماعات  عقد  شملت  التي  مصر،  في  واالبتكار 
البحث، وزيارات الموقع، وإجراء المقابالت مع سكان المنطقة. وتم توثيق نتائج األبحاث 
في تقرير مبدئي يقدم بيانات تفصيلية عن الدراسات التي أجريت والمشروعات المقترحة 
إلحياء المنطقة؛ باإلضافة إلى تقارير المعاينة المكملة التي تغطي الدراسات المتعلقة 

باإلنشاءات وملكية المباني.

The	 findings	 of	 the	 research	 are	 documented	 in	 a	 preliminary	
report, which provides detailed information on the studies that 
have been carried out and proposals to revive the area, in addition 
to complementary surveys which covered structural and ownership 
studies of the buildings.

Kom el Dikka is most importantly associated with the legendary 
Alexandrian musician Sayed Darwish (1892–1923). Darwish was born 
in Kom el Dikka and the site of his house is still there today. His works, 
blending western instruments and composed in harmony with classical 
Arab forms and Egyptian folklore, gained immense popularity due to 
their social and patriotic subjects, and were enjoyed by both the poor 
and	the	affluent.	

الموسيقار  باسم  يرتبط  حيث  كبرى؛  ثقافية  قيمة  طياته  بين  الدكة  كوم  حي  يحوي 
السكندري الكبير  سيد درويش )1892م - 1923م(؛ الذي ولد وعاش به وما زال موقع منزله 
موجوًدا هناك. وتميزت ألحان الفنان سيد درويش بمزج اآلالت الموسيقية الغربية ببراعة 
بالمقامات الشرقية التقليدية، وبالفلكلور المصري. ولقد حازت أعماله على شعبية كبيرة 
بفضل الموضوعات االجتماعية والوطنية التي تناولتها، والتي أمتعت الفقراء وميسوري 

الحال من محبيه على حدٍّ سواء.

Phase I of Kom el Dikka Development Project

I. Socio-cultural Studies

المرحلة األولى من مشروع تطوير حي كوم الدكة)1( الدراسات الثقافية واالجتماعية
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One of the main objectives of the project is to transfer Kom el Dikka into a big 
venue for cultural and artistic activities in Alexandria, to include projects such 
as: Kom el Dikka cultural center, Kom el Dikka arts school, street activities, 
children’s	choir,	and	reusing	el	Nabahna	cistern.	

Kom el Dikka is also known as a hub for many 
handicrafts and local industries. There are plenty of 
strengths and opportunities to the district such as: 
its unique location, rich cultural and artistic history, 
picturesque architectural identity, internal diversity 
and friendly environment. In contrast, there are a 
number of socio-economic challenges that threatens 
Kom el Dikka as well, such as: its poor infrastructure, 
youth unemployment, exaggerated wrong image, 
disappearing vocations, and unused spaces.

In order to create job opportunities for the local residents, especially women 
and youth, the research team proposes to focus on social entrepreneurship, 
establishing an apprenticeship school, promoting Kom el Dikka as a place for 
tourist	attraction,	and	finally	establishing	a	neighborhood	council	for	the	area.

وإليجاد فرص عمل لسكان المنطقة، وخاصة النساء والشباب منهم، يقترح فريق العمل التركيز 
على القيام بالمشروعات االجتماعية، وإنشاء مدرسة للتدريب المهني، والترويج لحي كوم الدكة 

كمنطقة للجذب السياحي، وأخيًرا تأسيس مجلس حي للمنطقة.

مركًزا  بكونه  أيًضا  الدكة  كوم  حي  يشتهر 
للحرف اليدوية والصناعات المحلية؛ حيث يتمتع 
موقعه  منها:  والفرص،  المقومات  من  بالعديد 
والثقافي  الفني  وتاريخه  والمتفرد،  المتميز 
بيئته  وتنوع  األصيلة،  المعمارية  وهويته  الثري، 
من  العكس  وعلى  الحميم.  وجوه  االجتماعية، 
االقتصادية  التحديات  من  الكثير  هناك  ذلك، 
واالجتماعية التي تهدد حي كوم الدكة، وعلى 
التحتية، وبطالة  بنيته  المثال: فقر وتدهور  سبيل 
فيها  والمبالغ  المغلوطة  والصورة  الشباب، 
اليدوية،  الحرف والمهن  المأخوذة عنه، واختفاء 

وعدم استغالل المساحات المتاحة.
تحويل  هو  للمشروع  الرئيسية  األهداف  أحد 
الستضافة  واسعة  ساحة  إلى  الدكة  كوم  حي 
والثقافية  الفنية  األنشطة  من  العديد 
مثل:  مشروعات  إقامة  ليستوعب  باإلسكندرية 
كوم  ومدرسة  الثقافي،  الدكة  كوم  مركز 
وكورال  الخارجية،  واألنشطة  للفنون،  الدكة 
األطفال، وإعادة استخدام صهريج النباهنا األثري 

الواقع بالمنطقة.
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يزخر حي كوم الدكة بالعديد من المقابر الصوفية، والتي يقع معظمها داخل المباني السكنية 
أو في األزقة المهجورة بالمنطقة. ويقترح فريق البحث تنظيم جولة سيًرا على األقدام لزيارة هذه 
األضرحة ومعرفة المزيد عن المعتقدات الدينية لسكان المنطقة. ويستلزم ذلك اختيار المناسب 

من هذه المقابر للزيارة والعمل على ترميمها.

II. Archeological Studies

El Nabahna Cistern

The Sufi Mausoleums

الحجم  متوسط  صهريج  وهو  درويش،  سيد  ساحة  أسفل  األثري  النباهنا  صهريج  يقع 
مستطيل الشكل، مكون من ثالثة طوابق. ويقترح فريق البحث ترميم وتدعيم السقف 
للتهوية  أنظمة  وإضافة  الثانية،  العالمية  الحرب  خالل  المبنية  الحوائط  وإزالة  والحوائط، 

واإلضاءة، فضاًل عن إنشاء مدخل الئق للصهريج. 

أو  المؤقتة  الفنية  المعارض  استضافة  في  الصهريج  استخدام  ُيقترح  آخر،  جانب  ومن 
معارض الحرف اليدوية. كما يمكن استخدامه في عروض البانوراما الحضارية التي تروي 
تاريخ اإلسكندرية وتاريخ نظم إمداد المدينة - التي اشتهرت قديًما بالصهاريج - بالمياه.

Kom	el	Dikka	is	also	replete	with	the	tombs	of	Sufis.	
Most of them, however, are located inside residential 
buildings or abandoned in the alleys of the area. It is 
proposed to create a pedestrian tour to learn about 
the religious beliefs of the inhabitants by visiting the 
tombs and the mausoleums in the neighborhood. This 
entails choosing the appropriate tombs available for 
visit and restoring them.

)2( الدراسات األثرية

صهريج النباهنا 

األضرحة الصوفية

Located	 under	 Sayed	 Darwish	 square,	 el	 Nabahna	
cistern is a medium-sized, rectangular cistern 
consisting of three stories. The research proposes 
consolidating the ceiling and walls of the cistern, 
removing the walls that were built during WWII, and 
adding ventilation and lighting systems, as well as 
creating a decent access point for the cistern. 
On a different note, the cistern can be used in hosting 
temporary art or handicrafts galleries. It can further 
be used to host Culturama which tells the history of 
Alexandria and the history of the water supply system 
in the city, which was famous for its use of cisterns.
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للمنطقة.  الطبوغرافية  المالمح  يتبع  حيث  بالتناسق؛  الدكة  كوم  لحي  العمراني  النمط  يتميز 
فتتكون الشوارع من منحدرات ودرجات، كما تنتشر بالحي األزقة الضيقة والشوارع المسدودة. 

خشبية  كمرات  من  المكونة  البارزة،  الخشبية  بتكويناتها  الدكة  كوم  حي  في  المباني  وتتميز 
يتميز  الذي  التركي  الطراز  باسم  العمارة  من  الطراز  هذا  يعرف  حيث  كوابيل؛  شكل  على  ممتدة 
باحتوائه على شبابيك مستطيلة صغيرة بدًلا من الشرفات. ويشتهر حي كوم الدكة أيًضا بالطراز 
الكالسيكي الحديث؛ حيث تتألف المباني من ثالثة إلى أربعة طوابق، ُبني معظمها في أوائل القرن 

العشرين.

الفريد.  المعماري  وتراثه  الدكة  كوم  لحي  المميزة  التاريخية  الهوية  حماية  إلى  المشروع  يهدف 
يعبرها  ومستقرة،  متوازنة  سكنية  منطقة  إلى  الحي  تحويل  إلى  المقترحة  المشروعات  وترمي 
المنطقة  تكون  أن  على  الصغيرة؛  والمحال  الورش  من  مجموعة  به  يقام  ممر  جذب  كوسيلة 
معززة أيًضا بالبنية التحتية الالزمة، والمرافق والخدمات المجتمعية األساسية، ومدعمة بسلسلة 

من الساحات والشوارع المفتوحة ومتوفًرا لها الصيانة الجيدة.

من  مجموعة  إعداد  تم  الغرض  هذا  ولخدمة 
الخرائط المساحية خالل مرحلة البحث الميداني 
العمراني،  التكوين  ودراسة  لمسح  للمشروع؛ 
وتصنيف الشوارع، وأنماط العمارة في المنطقة. 
ولقد أجرى فريق العمل مسًحا معمارّيًا لحوالي 
كما  بالمنطقة؛  الواقعة  المباني  من  مبنى   130
تم إعداد نموذج دراسة لكلِّ مبًنى منها يضم 
كافة المعلومات والتفاصيل المعمارية الخاصة 

به.

III. Architectural and Urban Studies

The urban pattern of Kom el Dikka 
is organic, following the topographic 
characteristics of the area. The streets 
are formed with slopes or steps. 
Small allies and dead-end streets are 
commonly seen in the area.

Buildings in the area are characterized 
by their projected wooden alcoves, 
consisting of cantilevered wooden 
beams. This style of architecture, 
known as the Turkish style, contains 
no balconies, but small rectangular 
windows. Another architectural 
style that exists in Kom el Dikka, 
is	 the	 Neoclassical	 style.	 Buildings	
constructed	 in	 the	 Neoclassical	 style	
are 3-4 story high, and were built 
mainly in the early twentieth century.

To this effect, a group of survey maps were prepared throughout the 
investigation stage of the project, in order to understand and analyze the local 
urban fabric, the street typology and styles of the buildings. An architectural 
survey was also conducted on about 130 buildings in the area. Each of the 130 
surveyed buildings has a building form. The form contains all the architectural 
details about the building.

It is this distinctive historical identity 
and unique architectural heritage of 
Kom el Dikka that the project seeks to 
preserve. The vision of the proposal 
is a stable residential core, sustained 
by an attractive passageway of small 
workshops and retail activities, and 
supported by essential infrastructure 
and community facilities made 
attractive by a chain of well-maintained 
open spaces and streets. 

الدراسات المعمارية والعمرانية  )3(
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 ولقد وقع االختيار على اثني عشر مبًنى الستضافة األنشطة، أو إلعادة استخدامها كمرافق في
 المنطقة مثل: المعارض، والمراكز الثقافية، وقسم الشرطة، والعيادة، والفنادق الصغيرة، ومركز

 .الترحيب... إلخ

The study suggests adding a new touristic route to the city through Kom el 
Dikka	 that	 will	 connect	 the	 Alexandria	 National	 Museum	with	 the	 Graeco-
Roman archeological site. Tourists and visitors walking along this route will 
be introduced to the rich culture heritage of Kom el Dikka by passing through 
a group of urban open spaces and old traditional buildings adaptively reused 
into new cultural and social facilities.

Twelve buildings were selected in the area to be 
adaptively reused to house new facilities and activities 
such as: galleries, culture centers, a police station, a 
clinic, motels, a welcome center, etc. 

مسار  بإضافة  الدراسة  وتوصي 
عبر  يمر  للمدينة  جديد  سياحي 
متحف  بين  ليربط  الدكة،  كوم  حي 
اآلثار  وموقع  القومي  اإلسكندرية 
وسيتعرف  والرومانية.  اليونانية 
السائحون والزائرون الذين سيسلكون 
هذا المسار على التراث الثقافي الثري 
لحي كوم الدكة، من خالل مرورهم 
عبر مجموعة من الساحات المفتوحة 
والمباني ذات الطراز التقليدي القديم، 
استخدامها  إعادة  ستتم  التي 

كمنشآت ثقافية واجتماعية جديدة.
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الزائرين ومتحف سيد درويش في صدارة مشهد تنمية الموقع. ومن  يأتي إنشاء مركز 
يعطي  المباني  مع  التفاعل  أصبح  قاطنوها،  يعيش  كيف  تعكس  المباني  أن  منطلق 
هو اآلخر فكرة عن كيفية عيشهم. وسيتيح المركز المعلومات حول الحفالت المحلية 

واألحداث الموسيقية المقامة في المنطقة والمدينة على حدِّ السواء.

أمام  المفتوحة  الساحة  أسفل  الواقع  النباهنا  صهريج  ترميم  الثاني  االقتراح  يتضمن 
قهوة سيد درويش الستخدامه كقاعة عرض ثالثي األبعاد يروي تاريخ مدينة اإلسكندرية؛ 
كما يتضمن المشروع المقترح تجديد القهوة المطلة على الساحة، واستخدام المساحة 

الواقعة بجانبها كمدخل للصهريج.

إعادة استخدام مبًنى سكني قديم ذي طراز تركي  إلى  الثالث واألخير  يسعى االقتراح 
كمركز للموسيقى الشرقية؛ حيث من المقترح استخدام مساحة المبنى لتأسيس مركز 

حيوي وفعال يساعد المجتمع على التعلم، واالبتكار، واإلنتاج.

في  لتنفيذها  مقترحة  معمارية  مشروعات  ثالثة  قدمت  الدراسة  أن  بالذكر  والجدير 
الرئيسي وحول األماكن  منطقة كوم الدكة؛ حيث تقع تلك المشروعات على الطريق 

الهامة؛ والتي تمثل بدورها نقاط انطالق للمزيد من التنمية في المنطقة، وهي كاآلتي:

مركز الزائرين ومتحف سيد درويش 

قاعة العرض ثالثي األبعاد

مركز الموسيقى الشرقية
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The	second	proposed	project	suggests	restoring	el	Nabahna	cistern	situated	
underneath the open space in front of Sayed Darwish café as a 3D Show 
Room, which displays the history of Alexandria. This includes upgrading the 
café	and	using	the	ground	floor	space	beside	it	as	an	entrance	to	the	cistern.

2. 3D Show Room

The	third	and	final	proposal	aims	to	reuse	an	old	residential	house	built	in	the	
Turkish style as an Oriental Music Center. The space of the building can be 
used to create a vibrant functional center for the community in order to learn, 
think, and produce. 

3. Oriental Music Center

One main stop on the development path will be the Sayed Darwish Museum 
and Visiting Center. Since buildings are a manifestation of the people who 
lived in them, interaction with building gives people an idea about how their 
owners lived. The center will also provide information about local concerts and 
musical events in the area and in Alexandria. 

1. The Sayed Darwish Museum and Visiting Center

More importantly, three architectural reuse projects were proposed. They lay 
on the main path and around important nodes that represent starting points 
for more development in the area. They are the following:
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إلى  الدكة  كوم  حي  تنمية  مشروع  يهدف 
جراء  من  كثيًرا  عانت  التي  المنطقة،  تحويل 
إلى  الماضية،  العقود  خالل  والتدهور  اإلهمال 
مدينة  قلب  في  الثقافية  لألنشطة  منارة 
اإلسكندرية. ولقد تم تقديم الكثير من النقاط 
األولى  المرحلة  من  االنتهاء  عقب  اإليجابية 
للمشروع؛ التي شهد تنفيذها تعاوًنا مثمًرا بين 
األبحاث،  في  المساهمة  المحلية  المنظمات 
اليوناني  والمتحف  اإلسكندرية،  مكتبة  وهي: 
الروماني، وكليتا الهندسة بجامعة اإلسكندرية 

وجامعة فاروس.

وأخيــــًرا
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ونجح المشروع في إبراز أهمية المنطقة للسلطات المحلية، ومسئولي الحكومة الذين يعتبرونها 
أتاح  إلى ذلك،  منطقة جدلية بداًل من كونها منطقة ذات مقومات وإمكانات كامنة. وباإلضافة 
الطارئة،  المقابالت، واالجتماعات  رأيه من خالل  المحلي وتعبيره عن  المجتمع  المشروع مشاركة 
تراث  على  التعرف  المنطقة  لسكان  المشاركات  تلك  أتاحت  وقد  الرسمية.  غير  والمناقشات 
مدينتهم واكتشاف القيم الثقافية، والتاريخية، والمعمارية الخفية لمجتمعهم. وذلك باإلضافة 
والتخطيط  المشكالت،  وتحليل  المعماري،  التصميم  مجاالت  في  المهنية  خبراتهم  بناء  إلى 
العلمية،  والخلفيات  والتخصصات،  األعمار،  مختلف  من  مشارًكا  وثالثين  واحد  وبتعاون  العمراني. 
عملوا جنًبا إلى جنب، وتقاسموا معرفتهم، وتبادلوا خبراتهم المهنية، كلٌّ في تخصصه - تمكن 

فريق البحث من اتخاذ الخطوة األولى نحو رؤية جديدة إلحياء حي كوم الدكة.

Kom el Dikka Development Project aspires to turn 
the area, which suffered greatly from neglect and 
deterioration in the past decades, into a beacon for 
cultural activities in Alexandria. Many positive points 
were	 initiated	 in	 the	 wake	 of	 completing	 the	 first	
phase	of	the	project.	The	implementation	of	the	first	
phase witnessed great cooperation between local 
organizations that contributed to the research such as 
the	Greco	Roman	Museum,	the	Faculties	of	Engineering	
of Alexandria University and Pharos University, as well 
as the Bibliotheca Alexandrina.

The activity also managed to highlight the importance of the area to local 
authorities	and	government	officials	who	see	it	as	a	problematic	area	rather	
than as an area with latent potential. It further ensured the involvement of 
the local community gave them a voice through interviews, casual meetings, 
and informal conversations. 
The involvement of interns also allowed them to learn about the heritage of 
their city and explore hidden cultural, historical and architectural values of 
their community, besides building their professional experience in architectural 
design, problem analysis and urban planning. Involving 31 participants 
from different disciplines, gender, age groups and educational backgrounds, 
who worked collaboratively and shared their professional experience and 
knowledge; each in their own domain, the research team managed to take a 
first	step	towards	a	new	vision	to	revive	Kom	el	Dikka.

A Final Word
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في  وإسهاماتها  لدعمها  التالية؛  للجهات  والتقدير  الشكر  بخالص  العمل  فريق  يتوجه 
إعداد الدراسة الخاصة بمشروع تطوير منطقة كوم الدكة:

جامعة فاروس باإلسكندرية.
األستاذ الدكتور مصطفى العربي، رئيس قسم العمارة بكلية الهندسة، جامعة اإلسكندرية.

جامعة  الجميلة،  الفنون  بكلية  العمارة  بقسم  مساعد  أستاذ  دمير،  ميرهان  المهندسة 
اإلسكندرية.

كما نتوجه بالشكر لجميع األفراد والباحثين الذين أسهموا في إعداد الدراسة، والذي لوال 
تعاونهم المثمر لم تكن لتتم أي من هذه األنشطة.

شكر وتقدير
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 المؤتمر
الختامي

The 
Conference
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مصر«،  في  الثقافية  للسياسة  إطار  لوضع  »مقترحات  عنوان  تحت  المستوى  رفيع  مؤتمر  ينعقد 
في مركز المؤتمرات بمكتبة اإلسكندرية في نهاية البرنامج، الستعراض جميع الجهود المبذولة 
 16-14 من  أيام؛  ثالثة  لمدة  فعاليته  وتستمر  البرنامج.  أنشطة  جميع  إليها  توصلت  التي  والنتائج 

نوفمبر.

عنها  أثمر  التي  البحثية  والدراسات  السياسات،  وأوراق  الوثائق،  جميع  على  الضوء  المؤتمر  سيلقي 
معرض  أيًضا  المؤتمر  ويصاحب  الثقافية.  الصناعات  دليل  إصدار  خالله  من  سيتم  كما  البرنامج، 

يضم األعمال الفنية التي تم انتجاها خالل أنشطة البرنامج المختلفة.

“Suggestions for a Framework of a National 
Cultural Policy in Egypt” 

The	three-day,	high-profile	conference	to	conclude	the	events	of	the	Support	
to Cultural Diversity and Creativity in Egypt program between 14–16 of 
November	at	the	Bibliotheca	Alexandrina	Conference	Center	is	the	main	public	
event showcasing the efforts and results of the whole action.

The Conference will disseminate the results obtained at the cultural debates 
and think-tanks, and will highlight all the produced documents, policy papers, 
and research studies. It will also launch the directory and portal of the existing 
cultural industries and operators, and will be accompanied by exhibitions to 
showcase the main six activities of the program and capture the work of the 
participants.

»مقترحات لوضع إطار للسياسة الثقافية 
في مصر«
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http://www.bibalex.org/culture
https://www.facebook.com/culturebibalex

(This program is co-funded by the European Union)
(هذا البرنامج ممّول تمويًال مشترًكا من االتحاد ا�وروبي)


