
 

 
 

 

    واالبتكار في مصردعم التنوع الثقافي مشروع المؤتمر الختامي ل تفتتحمكتبة اإلسكندرية 
 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

. وحبضور كل من الدكتور بدر الدين عاليل؛ أمني وفدال رئيس ؛موران جيمسنيابة عن السفري  ،مصر يف األورويب
نيابة عن  وزارة التعاون الدويلكت  ؛ العضو املنتدب ملرياض مدحت ةأمري عام مساعد جامعة الدول العربية، و 

 . وزيرة التعاون الدويل

العامل حيتاج إىل املزيد من اجلهد  قال الدكتور إمساعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة اإلسكندرية، إنيف بداية كلمته، و 
يف نزع فتيل ساعد تتنوع واالبتكار وسائل هامة والعمل للتأكيد على املفاهيم اليت جتسدت يف هذا املشروع، فال

دث األليم الذي وقع أمس يف باريس، مؤكًدا أننا نقف قلًبا التطرف والعنف واإلرهاب. وأدان سراج الدين احلا
 . يف مواجهة التطرف وقالًبا مع كل دول العامل

 عدد من الرسائل األساسية اليت شكلت اخللفية اإلدراكية للمشروع، وهي ذات اخللفية اليت تنطلقوأكد أن هناك 
 . منها مكتبة اإلسكندرية يف مبادراهتا، ومشروعاهتا، ومطبوعاهتا، اال وهي دعم التنوع الثقايف واإلبداع

التنوع الثقايف مسة إنسانية لصيقة باجملتمع اإلنساين ماضيا وحاضرا ومستقبال، هو مصدر غىن، وقوة ولفت إىل أن 
اهلوية تتطور، وتنوعها جزء من تطورها يف عملية اين، وارتقاء نفسي، وتقدم حضاري، وأن ناعمة، وثراء إنس

ديناميكية تسهم فيها عدة عوامل أساسية متضافرة: الذاكرة اليت توفر خربة املاضي، واالنفتاح الذي يسمح 
 اع الذي يقود إىل تطوير اجملتمع.بالتعرض للتيارات العاملية، والتفاعل الذي يولد اجلديد، واإلبد

تنوع اجملتمعات، مبا حتمله من إلنساين املتنوع يتقدم باإلبداع، فإن أن اجملتمع اهي ية، الرسالة الثانوأضاف أن 
تنوع يف الرؤى واألفكار وطرائق التفكري، ينطوي يف ذاته على امكانيات هائلة لإلبداع. ومل يتقدم أي جمتمع إال 

 من خالل إطالق طاقات اإلبداع، وإزالة القيود املفروضة عليها. 
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اجملتمعات اإلنسانية فأن اإلبداع الدائم يرتبط مبا نطلق عليه "الرتاكم املعريف"،  الرسالة الثالثة هي وأوضح أن
املتقدمة دائما حريصة على تكوين ذاكرة اإلبداع يف أعماقها، تبين على ما حتقق، وتطور ما بلغته، وتنظر إىل 

حيتاج إىل شروط، ومتطلبات،  والذيالتغيري، فهي الرسالة الرابعة، أما املستقبل من مربع احلاضر الذي تعيشه. 
وركائز يستند إليها، يف مقدمتها ما سبق ذكره التنوع، اإلبداع، الرتاكم املعريف، مجيعها تقود دائما إىل التغيري 

 عشوائية النظرة، واضطراب التصرف.املمنهج، واملؤسس على القراءة النقدية الواعية للتطور، بعيدا عن 

ملسناها يف عملنا املستمر يف  ديناميكية،اليوية و الثقافة املصرية تتسم مبساحة معتربة من احلوأكد سراج الدين أن 
جماالت عديدة يف مكتبة اإلسكندرية، وتنبهنا إليها منذ وقت مبكر، وحرصنا أن تكون منطلق املشروع اخلاص 

 . بالتنوع الثقايف واإلبداع الذي حنن بصدده

هناك تيارات ثقافية،  ، وهي أنازدادت مكتبة اإلسكندرية اقتناعا هبا للمشروع، نتيجة مهمةجود ولفت إىل و 
جغرافيا بالتفاعل واملؤسسي واجليلي؛ وأجيال من املبدعني حنتاج أن نراها خارج مرآة املركزية الثقافية باملعىن اجلغرايف 

جيليا بالتفاعل ؤسسات حكومية وغري حكومية، و على م مؤسسيا باالنفتاحات اإلقليم املصري، مع ثقافة مكون
 مع الشباب املبدع  الذي أضفى حيوية على املشروع.  

ال يزال يف هذا الوطن خمزون من الثقافة مل يبح ف ،مصر ال تزال حباجة إىل إعادة اكتشاف ثقايفوشدد على أن 
تشون يف أعماقه. ومكتبة اإلسكندرية هي به، وحوار مكتوم يف قلبه يريد أن يرويه للمبدعني احلقيقيني الذين يف

 اجلذور الثقافية للمجتمع املصري.صرح ثقايف له إطاللته اإلقليمية والدولية، لكنه أيضا يرتبط ب

كما أهلمتنا جتاربنا الثقافية املستمرة أن ننطلق يف املستقبل يف عدد من احملاور   أهلمناقد  هذا املشروعوأضاف: "إن 
التوسع يف وثانيها صل مع الشباب املبدع، اجملدد، الذي حيمل طاقة إبداع وعمل جتاه وطنه، التواأوهلا  املهمة:

تعزيز وثالثها م،  2014م حيت عام 1981مشروع "ذاكرة مصر املعاصرة"، حبيث يشمل الفرتة املمتدة منذ عام 
 واإلسالمي.شر كت  الرتاث العريب التوسع يف إعادة نو مبادرات التنوع الثقايف واإلبداع 

مشروع "دعم التنوع الثقايف واإلبداع"، يشكل جهدًا قامت به مكتبة  وأكد سراج الدين يف اخلتام على أن
اإلسكندرية مع عدد من الشركاء، هيئات وأفراد، حاولت من خالله أن تدعم القيم األساسية اليت تؤمن هبا، 

بول اآلخر، احرتام االختالف، وهي القيم اليت نتأكد وهنضت عليها: حرية الفكر واالعتقاد، اإلبداع، التنوع، ق
يوما بعد اليوم من أمهيتها، وضرورة حتققها، وأمهية جتسدها يف اجملتمع، بل يف املنطقة العربية بأسرها اليت تواجه 

 حتديات حقيقية تعصف بالنظام االجتماعي والثقايف هبا. 
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شروع جاء لوضع لبنة لدعم املستقبل وبناءه، حيث إن دعم إن هذا امل علي احلاج هيثم الدكتورمن جانبه، قال 
التنوع الثقايف واالبتكار يعد اخلطوة األوىل حنو بناء املستقبل. وأكد أن التنوع هو ما مييز اهلوية املتفردة ملصر، وإن 

 مصر حتتاج كل أبنائها مبختلف هوياهتم واجتاهاهتم. 

القوى السلبية يف العامل، ولذلك سيأيت عنوان الدورة القادمة ملعرض القاهرة وأكد أننا حنتاج الثقافة والتنوع ملواجهة 
الثقافة يف املواجهة"، حيث إن الثقافة جي  أن تقوم بدورها كصف أول يف مواجهة السلبية الدويل للكتاب "

 والتطرف.

أنه يف إطار هذا املشروع ومن خالل املؤمتر، تأيت فرصة كبرية للمؤسسات جوسييب فاسكوس ويف كلمته، أكد 
واجلهات اليت تعمل يف جمال الثقافة يف مصر ملناقشة التحديات اليت تواجه القطاع الثقايف والفرص اليت ميكن 

حملًيا وعاملًيا، فهي استغالهلا لتطوير هذا القطاع احليوي. وشدد على أن مصر تلع  دورًا حموريًا يف احلقل الثقايف 
 تتمتع برتاث غين وتضم العديد من املقومات الثقافية اليت ينبغي العمل على استغالهلا ودعمها. 

وحتدث عن دور االحتاد األورويب كشريك داعم للثقافة يف مصر، مبيًنا أن االحتاد األورويب يدعم القطاع الثقايف يف 
ثقافة وزيادة التنوع ودعم احلوار الثقايف وتشجيع الوصول للمعرفة مليون يورو، هبدف تشجيع ال 20مصر حبوايل 
  .واملعلومات

وأكد على أمهية إتاحة الثقافة والفنون للجميع، إال أنه هناك جمموعة من الفئات يف مصر اليت يتعذر عليها 
االسرتاتيجية الثقافية ثقافة والفنون ألسباب عدة منها الظروف االقتصادية، ومن هنا تأيت أمهية املشاركة يف ال

    الوطنية اليت سيسعى املؤمتر لوضعها لدعم الثقافة والتنوع واالبتكار يف مصر.  

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

 


