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   واالبتكار في مصردعم التنوع الثقافي مشروع تستعرض نتائج مكتبة اإلسكندرية 
  لتطوير منطقة كوم الدكة ومشروع دليل للصناعات الثقافية في مصر

  استراتيجية ثقافية وطنية لمصردعم الشباب والمهارات الجديدة، ومقترحات لوضع 
 

 ملشروع اخلتامي املؤمتر صباح اليوم افتتاحمكتبة اإلسكندرية  شهدت – 2015 نوفمبر 14 في اإلسكندرية
 ويستمر املؤمتربدعم من االحتاد األورويب.  الذي بدأ نشاطه منذ عامني"دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر" 

 .نوفمرب 16-14ملدة ثالثة أيام؛ من 

 رئيس؛ يعل احلاج هيثم الدكتورافتتح املؤمتر كل من الدكتور إمساعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة اإلسكندرية، و 
 االحتاد وفدب جوسييب فاسكوس؛ مدير الربامج الثقافيةنيابة عن وزير الثقافة، و  للكتاب العامة املصرية اهليئة

 . وفدال رئيس ؛موران جيمسنيابة عن السفري مصر  يف األورويب

 مصر، يف الثقافية املشاريع نطاق ليدعم توسيعالذي جاء  للمؤمتر استعراض نتائج املشروع األوىلوشهدت اجللسة 
 .  البالد لتنمية قوى دعم كعنصر والثقافة بالفنون وليؤكد على أمهية االستعانة الفنية، الرتبية وتشجيع

وقالت املهندسة هدى امليقايت؛ رئيس قطاع التواصل الثقايف مبكتبة اإلسكندرية ومديرة املشروع، إن املكتبة أخذت 
استكمااًل لرسالتها يف إثراء احلياة الثقافية يف مصر والتواصل مع العاملني يف اجملال هذا املشروع على عاتقها 

ودارت أنشطته يف إطار ثالثة حماور؛ وهي: دعم الصناعات ة حمافظ 20الثقايف. ولفتت إىل أن املشروع أقيم يف 
 الثقافية املصرية، ودعم الشباب واملهارات اجلديدة، وإقامة حوار لوضع اسرتاتيجية ثقافية وطنية ملصر. 

وأحملت إىل أنه يف إطار احملور األول، مت رسم خريطة للجوانب الثقافية يف مصر وإجراء خطة حبثية هلذا النشاط، 
الصناعات الثقافية يف مصر تلعب دورًا كبريًا يف االقتصاد املصري، لكنها مل حتظ بالدراسة الكافية، لذا مت رسم ف

وعمل حبث ميداين حول تلك اجملتمع إىل أربعة مناطق،  مت تقسيم، حيث خريطة تضم هذه الصناعات املختلفة
 باإلسكندرية.الصناعات، باإلضافة إىل دراسة منطقة كوم الدكة 
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يف بيت السناري األثري حبي السيدة زينب  يضم فعاليات أقيمتأما عن احملور الثاين، أوضحت امليقايت أنه 
ده باألدوات الالزمة الستضافة األنشطة بالقاهرة، التابع ملكتبة اإلسكندرية، والذي يعد منفًذا ثقافًيا هاًما، مت تزوي

 للمبىن التارخيي ليصبح مركز ثقايف وساحة حلرية التعبري بكافة أشكاهلا. الثقافية على مدار العام، يف إحياء 

مشاركة مائة من الشباب املصري، من ضم ويف هذا اإلطار أيًضا نظم املشروع برنامج مشال وجنوب" الذي 
وتقوِّي من  خمتلف أحناء مصر، لينطلقوا يف رحلة إبداعية من شأهنا أن توسِّع من منظورهم للثراء الثقايف املصري،

 12عام يف  16إىل  12كما مت تنظيم برنامج "الفنون يف الفصول الدراسية" للنشء من   قدراهتم اإلبداعية.
 حمافظة بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم. 

ولفتت إىل أن احملور الثالث تضمن عقد ندوات وورش عمل ومناظرات ثقافية للتوصل ملقرتحات لوضع إطار عام 
 مصر الثقافية.لسياسة 

رصد ودعم  ، عنيمركز الدراسات الدميقراطية والسالم االجتماعمدير ومن جانبها، حتدثت الدكتورة مها معاذ؛ 
الصناعات الثقافية يف مصر، مبينة أن هذا اجلزء من املشروع اعتمد على البحث امليداين لبحث ودراسة 

 االقتصاد املصري. الصناعات الثقافية يف مصر، واليت تلعب دورًا هاًما يف

وأوضحت أن رؤية املشروع تتمثل يف دراسة وحصر ومجع املعلومات حول مقدمي الصناعات الثقافية يف مصر 
هبدف حصر املنتجات وتدريب مقدمي اخلدمات والتعرف على سبل تطويرها. وأكدت أن املشروع استهدف 

لصناعات الغري مستغلة والغري موجودة على اخلريطة، مجيع أنواع الصناعات الثقافية جبميع تصنيفاهتا، خاصة تلك ا
 هبدف دعمها ووضعها يف مدخالت االقتصاد املصري.

بعمل تقسيمات جغرافية وعقد ورش عمل يف أسوان، جنوب سيناء، واإلسكندرية، باإلضافة إىل وقام املشروع 
لصناعات الثقافية يف دليل ليضم املشروع بعمل موقع إلكرتوين مهرجان احلرف اليدوية باإلسكندرية. وانتهى 

 .مصر

عن  ،باحث رئيس مبركز دراسات اإلسكندرية وحضارة البحر املتوسط؛ ويف كلمته، حتدث الدكتور ياسر عارف
مشروع تطوير منطقة كوم الدكة، والذي مت االنتهاء من أوىل مراحله. ويضم املشروع أربعة مراحل؛ وهي: إعداد 

 دراسة مبدئية وأولية للخطة، إعداد دراسة تفصيلية واملشروع النهائي، التنفيذ، والتقييم. 

، فهي تتمتع مبوقع متميز يف واملعنوية باملنطقةوأوضح أن اهلدف من املشروع هو استغالل املقومات الثقافية املادية 
قلب اإلسكندرية، وطابع معماري خاص، كما أن املنطقة مرتبطة باسم الفنان سيد درويش، وتتمتع بالعديد من 

 احلرف اليدوية وصناعة األثاث، وتضم عدد من املواقع األثرية. 
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منظورهم ملفهوم التنمية احلضرية واملعوقات  ولفت إىل أنه مت عمل لقاءات مع سكان املنطقة، والتعرف على
والفرص واملشاكل؛ اليت تتمثل يف ضعف البنية التحتية، اندثار الطابع املعماري، البطالة، واندثار احلرف اليدوية 

 التقليدية.

ى اخلريطة ومت االنتهاء إىل ضرورة احلفاظ على الطراز املعماري، وزيادة عدد األنشطة الثقافية، وإدراج املنطقة عل
السياحية لإلسكندرية، وإنشاء املركز الثقايف لكوم الدكة، وتطوير الصهريج األثري، وتدعيم صورة املنطقة وإنشاء 

 مدرسة للحرف اليدوية.

وأضاف أن املشروع تضمن أيًضا دراسة معمارية وختطيطية ودراسة أثرية ومعاينة للصهريج ووضع مقرتحات 
مركز للمعلومات والزيارات يف موقع منزل الفنان سيد درويش، وتطوير املقاهي لصيانته، ووضع مقرتح إلقامة 

 والساحة الرئيسية وإنشاء مدخل للصهريج.

مراجعة لإلطار املنطقي  والذي تضمنويف كلمته، حتدث الدكتور أمين زهري عن حمور املتابعة والتقييم للمشروع، 
ج املتوقعة، واألنشطة الكفيلة بتحقيق األهداف والوثائق اليت للمشروع وأدوات التنفيذ وحتديد األهداف والنتائ

 تؤكد حتقيق النتائج وخطة املتابعة والتقييم.

، النقاشات الثقافية اليت أقيمت ضمن شروعات اخلاصة مبكتبة اإلسكندريةوتناول أمين منصور؛ مدير إدارة امل
قة يف مصر، مبيًنا أهنا خرجت بعدد من املقرتحات املشروع وشارك فيها أبرز وأهم املثقفني املصريني من كل منط

 لصياغة السياسة الثقافية يف مصر.

ولفت إىل أن اهلدف منها إنشاء خلية فكرية تضم الشباب واملثقفني واملسئولني، وتقييم الوضع الثقايف احلايل يف 
يف مصر، األدب تقرير حول حالة الثقافة اجتماع؛ منها:  12ور تضمن عقد مصر. وأضاف أن هذا احمل

واجملاالت الثقافية والنشر الثقايف، اإلسكندرية ملهمة املبدعني، اجملتمع املدين واجلماعات الثقافية املستقبلية يف 
ما تضمن هذا احملور عقد أربعة ورش عمل؛ وهي: كمصر، خصوصية الدلتا الثقافية، واملنظومة الثقافية املصرية.  

، 2030قافة يف مدن القناة وسيناء، اسرتاتيجية التنمية املستدامة: رؤية مصر مستقبل الثقافة يف مصر، حالة الث
 وواقع الشعر يف مصر. 

رض الفنية مبكتبة اإلسكندرية، عن حمور "مشال وجنوب"، مبيًنا امن جانبه، حتدث مجال حسين؛ مدير إدارة املع
رحلة إبداعية  الذي انطلق يفمشاركة مائة من الشباب املصري، من خمتلف أحناء مصر،  أنه برنامج استهدف

 مصدرًا لإلهلام، ليستمد منها املشاركني موضوعات األعمال الفنية اليت سيتم تقدميها يف هناية الرحلة. شكلت
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بداعية؛ وهي سنة، وقاموا بالتدريب يف مخسة جماالت إ 34إىل  18شارك يف هذا احملور شباب من سن 
       اجلرافيك، الرسم، التصوير الفوتوغرايف، الكتابة اإلبداعية، والفيديو.

وتناولت األستاذة إميان صدقي حمور بيت السناري، والذي خيدم أحد أهداف املشروع الرئيسية، وهو التواصل مع 
 خيدم مجيع الفئات، كما ساهم شباب احملافظات املختلفة وبناء قدراهتم. وقالت إن بيت السناري هو بيت ثقايف

 املشروع يف دعم دور بيت السناري يف متكني الشباب.

وأضافت أن فعاليات املشروع املرتبطة ببيت السناري أقيمت من خالل ثالثة حماور؛ وهي: منتدى إبداع الشباب، 
 واملسابقات الفنية، واملشرح املكشوف. 

حمافظة، ومت من خالله التطرق  24شاب وشابة من  100ولفتت إىل أن منتدى إبداع الشباب شارك فيه 
ملوضوعات ثقافية خمتلفة كالفنون البصرية واألدب واألفالم الوثائقية والرسوم املتحركة، مع حماولة ربط كل هذه 
اجملاالت بسوق العمل. أما املسابقات الفنية فقد أقيمت مع األطفال والشباب لدعم اجملال الفين ومنح فرصة 

 ل والشباب لتطوير أنفسهم. لألطفا

وأضافت أن بيت السناري بصدد إنشاء مسرح مكشوف كامتداد لألنشطة الثقافية والفنية ليتيح الفرصة للكثري 
 من الشباب والفرق املوسيقية واملسرحية لعرض أعماهلم.

"الفن يف الفصل الدراسي"، مبينة أنه أقيم للطلبة بني ، عن مشروع رئيس قسم تعليم الفنونوحتدثت هنى راغب؛ 
سنة يف املدارس احلكومية والتدريبية للتدريب على الفنون التشكيلية واملوسيقى والسينما واملسرح،  16إىل  12

  مبينة أن اهلدف من هذا احملور هو توصيل الفن للفصل الدراسي وإتاحته بسهولة. 

سودة الستعراض ومناقشة أعمال اخللية الفكرية، مبا يف ذلك األوراق اخلاصة مب يسعىاملؤمتر  جدير بالذكر أن
 الربنامج إليها توصل اليت والنتائج املبذولة اجلهود كما سيعرض املؤمتر مجيع  ،املعدة قالسياسة الثقافية والوثائ

 والدراسات الفنيةمعرًضا لتسليط الضوء على األنشطة الرئيسية للربنامج ولعرض األعمال  يقيمبأكمله؛ حيث 
 .خالل تلك األنشطةاليت مت تنفيذها من  البحثية

 واملثقفني، الوزارات، ومسؤويل الفنانني ذلك، يف مبا العامة الشخصيات من ومتنوع كبري عدداملؤمتر  يستضيفو 
 .فعاليات الربنامج املختلفةيف  شاركوامن املؤمتر بعض  حيضر، كما والدولية الوطنية الثقافية اهليئات وممثلي

 


