
 

 

 ولى ورش العمل الخاصـة بمناقشة وصياغة سيـاسة أ   تقيم اإلسكندرية ةمكتب
 وذلك في إطار برنامج  ثقافية وطنية لمصر ببيت السناري بالقاهرة

 "دعم التنوع الثقافي واالبتكار في مصر"

 السيدة حبي والفنون والثقافة العلوم بيت األثري، السناري بيت شهد – 2015 يوليومن  9، اإلسكندرية
 حول تساؤالت" عنوان حتت املصري الثقايف الواقع حالة عن حواري لقاء ، اإلسكندرية، ملكتبة التابعو  زينب،
تنوع الثقايف واالبتكار يف ال، وذلك يف إطار برنامج "دعم 2015 يوليو 8املوافق  األربعاء أمس" الثقايف احلراك

 يف الثقايف اجلانب تنمية هبدف تطويره مت األورويب واالحتاد اإلسكندرية مكتبة بني مشرتك مشروعمصر"، وهو 
ويكتسب احلدث أمهيته من كونه األول ضمن سلسلة من ورش العمل املعدة خصيًصا ملناقشة وصياغة . مصر

مسودة لسياسة ثقافية وطنية ملصر، وتقدميها إىل السلطات املعنية لطرحها للمناقشة واالعتماد. فمع اقرتاب هناية 
كإحدى األهداف   ملصرودة سياسة ثقافية برنامج "دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر"، تأيت مرحلة إعداد مس

والنتائج اهلامة اليت أمثرت عن مشروع "النقاشات الثقافية" املندرج حتت الربنامج، والذي خيتص ببحث السبل 
 .لتحسني القطاع الثقايف يف مصر

 مكتبة مدير الدين، سراج إمساعيل الدكتور وقام العامة، والشخصيات املثقفني من كبري عدد اللقاء حضر
 الكلمة بإلقاء اإلسكندرية، مبكتبة املشروعات و اخلدمات قطاع رئيس عزب، خالد والدكتور اإلسكندرية،
 حالة عن خالهلا حتدث الدين سراج إمساعيل للدكتور كلمة ذلك تلى احلضور. بالسادة والرتحيب االفتتاحية،

 على واألحداث التغريات هذه ثروأ واملنطقة، مصر هبا ومتر مرت، اليت والتغريات واألحداث املصري، الثقايف الواقع
 .مصر يف الثقافية احلالة

 واالهنيار العامليتني، احلربني فرتة يف أوروبا هبا مرت اليت واألحداث الكوارث أن" الدين سراج الدكتور قال وقد
 ما مرحلة خالل والفكرية والثقافية الشبابية للحركات جديدة انطالقة حدوث إىل دىأ قد ذلك ُكل السياسي،

 الربيع ثورات أن" الدين سراج وأضاف ".كبرية طفرة حدوث إىل بدوره أدى والذي الثانية، العاملية احلرب بعد
 اإلنتاج عملية لتفعيل االنطالقة بداية تكون ان ميكن احلديثة، االجتماعي التواصل ووسائل واالنرتنت العريب،
 ".جمتمعياً  الثقايف اإلنتاج مع بالتفاعل تسمح إضافية وسائل عن والبحث الثقايف،

 مبكتبة سيعقد والذي" الكتابة مستقبل" مؤمتر حضور إىل احلضور بدعوة الدين سراج إمساعيل الدكتور وقام
 .2015 نوفمرب يف اإلسكندرية



 

 التشريعية األطر عن سويف، بين جبامعة املدين القانون قسم ورئيس أستاذ لطفي، حسام الدكتور حتدث كما
 حدثت اليت املعرفية الطفرة أن وأضاف الفكرية، امللكية حقوق حتمي اليت الدولية واملواثيق واملعاهدات والقانونية

 عدم وهي مشكلة إحداث إىل دىأ الثقايف، املنتج لنشر االنرتنت إىل واللجوء نشر، دور إىل االحتياج عدم نتيجة
 .الفكرية امللكية حقوق يهدد مما الثقايف، املنتج صاحب معرفة

 املشهد وأن مصر، يف الثقافية والكتابة األدبية احلالة عن خالهلا حتدث الضبع، حممود للدكتور مداخلة ذلك تلى
 اآلن عنها نتحدث اليت واملشكالت القضايا وأن الشديد، اإلهالك من حالة يعاين السبعينات منذ األديب الثقايف

 هناية منذ مصر يف األديب املشهد ان وأوضح. كتاباته يف حسني طه عنها حتدث اليت القضايا نفس هي مصر يف
 الدور تعظم إىل ظهورها وأدى وثقافية، أدبية مجاعة 52 يقرب ما ظهور شهد قد ،2010 وحىت السبعينات

 .املصري الثقايف املشهد من الثقافة وزارة انسحاب بسبب النشر دور تلعبه الذي

 هذه أكرب نوأ مصر، يف الثقافية احلركة تواجه اليت املشاكل عن اخلميسي، خالد والدكتور الكاتب وحتدث
 تواجده، وأماكن مقدميه، وعدد املصري، الثقايف لإلنتاج إحصاءات وأ تسجيالت وجود عدم هو املشكالت

 إدراك: نقاط ثالث يف يكمن احلل وأن. مصر يف ثقافية مالية دورة وجود عدم كذلك عليه، تُقبل اليت والفئات
 األفراد متويالت خالل من إال يأيت لن هذا وأن الثقافية املالية الدورة إعادة املصري، الثقايف للواقع الرقمية الناحية
 .مصر يف الثقايف االنتاج على واألمنية الرمسية واملؤسسات الدولة هيمنة كسر وأخرياً  املؤسسات، وليس

 يواجه قوي مدين تيار إجياد على قدرته يف تكمن الثقايف الرأمسال أمهية نأ حسن، علي عمار الدكتور قال بينما
 غري تغيرياً  أحدثت املصرية الثورة وأن مصر، يف الثقايف اإلصالح عملية بداية هو التعليم وأن الديين، التطرف حالة
 .الثقافية آثاره ذلك يف مبا املستقبل يف مثاره جين سيتم التغيري هذا نوأ اخلبرية، للعني إال مرئي

 اجملتمع داخل ثقافية تيارات عدة أفرزت قد األخرية األيام أن موريس، ماجد الدكتور أوضح اآلخر اجلانب وعلى
 وخاصة، عامة، بني ما التعليمية املؤسسات ختالفا بسبب موازية ثقافات عدة أفرز قد التعليم وأن املصري،
 كما واحد، إطار يف املصري الشباب وضع ميكن وال ثقافية منظومات عدة هناك أن إىل وأشار. وأزهرية ودولية،

 .حديثة مدنية دولة وبناء الدميقراطية حتقيق عناصر من كعنصر الثقافة أمهية على أكد

 مثل نأ علي أكد و للحضور، وشكره امتنانه عن خالهلا عرب بكلمة اللقاء الدين سراج مساعيلإ الدكتور واختتم
 طرافاأل خمتلف تلعبه الذي الدور وأمهية مصر يف الثقايف الوضع لتطوير جادة بداية هي احلوارية االنشطة ذهه

 .املعنية


