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  مؤتمرفي اليوم الثاني ل والثقافة الرقمية التراث واألدب
    واالبتكار في مصردعم التنوع الثقافي مشروع 

 
 املؤمتر جلسات اليوم الثاين منصباح اليوم مكتبة اإلسكندرية  شهدت – 2015 نوفمبر 15 في اإلسكندرية

بدعم من االحتاد األورويب.  الذي بدأ نشاطه منذ عامني"دعم التنوع الثقايف واالبتكار يف مصر"  ملشروع اخلتامي
 .نوفمرب 16-14ملدة ثالثة أيام؛ من  ويستمر املؤمتر

 احلاج هيثم الدكتوركل من الدكتور إمساعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة اإلسكندرية، و   أمس افتتح املؤمتران قد ك
 وفدب جوسييب فاسكوس؛ مدير الربامج الثقافيةنيابة عن وزير الثقافة، و  للكتاب العامة املصرية اهليئة رئيس؛ يعل

 . وفدال رئيس ؛موران جيمسنيابة عن السفري مصر  يف األورويب االحتاد

وجاءت اجللسة األوىل لليوم الثاين من املؤمتر بعنوان "الرتاث واألدب والشعر واملسرح"، وحتدث فيها كل من 
 احلضاري الرتاث توثيق مبركز الشعيب الرتاث وخبري الشعيب للفنون العايل املعهد وكيل جاد؛ مصطفى الدكتور

الدكتور هاين أبو احلسن؛ األستاذ بقسم و  للكتاب، العامة اهليئة رئيس الضبع؛ نائب الدكتور حممودو  والطبيعي،
 .للكتاب ةالعام اهليئة رئيسوأدارها الدكتور هيثم احلاج علي؛  املسرح بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية،

الرتاث الشعيب ويُعرف ، موضًحا أن املصري الشعيب الرتاث حلركة الراهن الوضععن  جاد مصطفى وحتدث الدكتور
وأوضح أنه  مفاهيمه بأنه الرتاث املتداول الذي تبدعه اجلماعة الشعبية ويتم تناقله من جيل إىل جيل.يف أبسط 

املادي" عام  منذ إعالن املنظمة الدولية للرتبية والثقافة والعلوم )يونسكو( عن اتفاقية "صون الرتاث الثقايف غري
الدراسات العلمية يف جمال "الرتاث Intangible heritage ، تصدر مصطلح "الرتاث غري املادي"2003

 الشعيب" على مستوى العامل ومن بينها مصر.

إىل أننا نساير االجتاهات الدولية يف تصنيف تشري حركة البحث يف موضوع الرتاث الشعيب يف مصر ولفت إىل أن 
اليونسكو للرتاث غري املادي،  العلم. وقد استطاعت مصر أن تسجل "السرية اهلاللية" كعنصر شعيب على قائمة 

كما شهدت مصر عدة ورش عمل للتدريب على تنفيذ هذه االتفاقية، وكذا املشاركة يف مشروع الرتاث املتوسطي 
 .2012احلي املرتبط باالتفاقية خالل عام 



 

 ذات املؤسسات، و امليداين اجلمع حركة ، من خاللالنشاط املصري حول مجع وتوثيق الرتاث الشعيبوتطرق إىل 
، والتوجيه التخطيط مؤسسات، و والبحث والتوثيق اجلمع مؤسسات؛ ومنها: املصري الشعيب بالرتاث العالقة

، التقليدية احلرف مراكز، و الشعيب الرتاث متاحف، و الشعيب الرتاث مجعيات، و الشعيب الرتاث نشر مؤسساتو 
 .التعليمية املؤسسات، و واالستعراضية املوسيقية الفنون مؤسساتو 

 حد إىل األمر يصل بل بينها، فيما التنسيق عدم هو والقطاعات املؤسسات تلك جتاه يقف عائق أهموأكد أن 
وأضاف أن تفكك منظومة  .الثقافة كوزارة واحدة مظلة حتت أحياناً  وجودها رغم اآلخر بعضها معرفة عدم

 الرتاث الشعيب يؤثر بالسلب على اإلنتاج، وميكن حتقيق نتائج أفضل إذا مت العمل بشكل جممع.

لك ميإليها، حيث  مت اإلشارةقطاع نشر الرتاث الشعيب هو األكثر فاعلية بني شبكة املؤسسات اليت وأشار إىل أن 
الفنون الشعبية"، وسلسلة متخصصة إلصدار كتب الرتاث  أهم وأعرق دورية متخصصة يف الرتاث الشعيب "جملة

الشعيب "سلسلة الدراسات الشعبية"، وعشرات الكتب والدراسات اليت تصدر يف دور نشر متعددة. فضاًل عن 
 قطاعات اإلذاعة والتليفزيون واملركز القومي للسينما وغريها. ملسجلة صوتياً ومرئياً بآالف الساعات ا

املؤسسات تفتقر للتمويل املادي الذى يتيح هلا القيام بوظائفها املنوط هبا وخاصة يف عمليات  معظمولفت إىل أن 
اجلمع امليداين والتوثيق. وقد ترتب على ذلك بطبيعة احلال افتقار معظم املؤسسات لتقنيات املعلومات اليت 

 اجلمع والتوثيق. يفتستخدم 

حبيث  من خالل إعادة هيكلة عدد من املؤسسات، الواحدة الوظيفة ذات املؤسسات تكاتفوأكد على أمهية 
قطاع كبري حتت مسمى "الرتاث الشعيب، أو الالمادي" يندرج حتته قطاعات  -على سبيل املثال–يكون لدينا 

التقدم  لنواكبأننا يف حاجة ألن نطور يف مناهج التعليم ذات الصلة بالرتاث الشعيب لتواكب العصر، . كما فرعية
أما النقطة األخرية يف هذا اإلطار فهي إعادة هيكلة املؤسسة  . جمال السينما واإلعالم املرئي عامةالتقين يف

 األكادميية الوحيدة يف جمال الرتاث الشعيب وهي "املعهد العايل للفنون الشعبية".

الثمانينيات من القرن املاضي ، إن فرتة للكتاب العامة اهليئة رئيس نائبالضبع؛  حممودالدكتور  قالويف كلمته، 
شهدت حتواًل جذريًا يف جمال األدب يف العامل كله، فقد كان هلا طابع خاص يف مصر، خرج منها إنتاج مصري 

 عريب له ريادة، إىل أن حدث اختالل يف ميزان اإلنتاج الفكري والثقايف واألديب.

م ـ أمكننا الوقوف على عدد 201٥ـ حىت مطلع العام إذا حاولنا استقراء الواقع املعاصر لألدب يف مصر وأكد أنه 
التشابك ، وهي يف قراءة وفهم املشهد إمجاال من العناصر اليت ميكن اعتمادها بوصفها عالمات دالة تساعد



 

املؤسسة ، واحلضور الشعري وشعرية الصورة ، والتحول إىل وغواية التجريب، وتعدد األشكال، والتجاور النصي
 .الفردية

ع الواقع يشري إىل أن األشكال األدبية أصبحت تتشابك فيما بينها وتتداخل وتستعري تقنيات من األنوا ن وقال إ
األشكال األدبية أصبحت تتجاور على مستوى التلقي ، وتتعايش وإن كان . كما أن األخرى اجملاورة وغري اجملاورة

 .حدة ، وإمنا هناك تعدد وتفاوت يف األذواقيف احلضور واهليمنة ، إذ مل تعد هناك ذائقة وا ةبدرجات متفاوت

أهم ما مييز األدب املصري منذ بداية األلفية الثالثة وحىت اآلن هو التجريب املستمر يف بنية األنواع ولفت إىل أن 
 متييز ميكن(  املسرح ، القصة ، الرواية ، الشعر)  الواحد النوع مستوى على وداخليا. شكال وموضوعا األدبية
 التكنولوجية لإلمكانات نتيجة القصيدة شكل يف الشعر فجرب ، وموضوعا شكال العمل بنية يف التجريب مالمح

 تقنيات استعارة خالل من أفقها بفتح مضموهنا يف وجرب ، بالكلمات الصفحة رسم أشكال هبا مسحت اليت
 . الشعري املشهد حتليل يف سريد كما املوضوع يف التجريب إمكانات من وسعت اليت القصصي السرد

 أو اللغة، هو األوحد عاملها الشعرية القصيدة، فلم تعد على مقتصرا يعد مل النص يف الشعرية حضوروأضاف أن 
 الصور من الزخم هذا .متعددة بأشكال الشعرية حالة خلق يف الصورة وبناء املشهد تدخل وإمنا العروضي، الوزن

 أكرب حتديا تواجه غدت اليت ، الشعرية والصورة السردي األديب املشهد صياغة على متعددة تأثريات له أن الشك
 واالحنراف التكثيف إحداث عليها ذلك ولتحقيق املتوقعة، وغري املألوفة وغري العادية غري الصورة خلق يف

 .السبيب والرتاتب الزمين البناء وهدم الدالليني،

 إطار يف النهضة عصور مطلع منذ وإقليميا عاملياعاش  األديب، فأوضح أن الفردية املؤسسة إىل التحولأما عن 
 إىل حتولت مث أخرى، تارة األدبية األجيال شكل، و تارة األدبية املدارس شكل أخذت إليها، ينتمي مجاعة

 اخلاصة جلمالياته األديب احتكام مبعىن الفردية، املؤسسة ملفهوم التحول إىل احلال هبا وتطور الفردية، اجلماعات
 .الكتابة يف تتبعها اليت املرتكزات من عدد على ما اتفاقات هلا جلماعة االنتماء وعدم اخلاص ووعيه

 العريب الوعي يف وتأثرياته امتداداته له كانت واألديب والثقايف الفكري املشهد يف مجيعها التحوالت هذهوأكد أن 
 هلذه الثقافية بالقراءة إال راهنه فهم ميكن ال املعاصر املصري املشهد فإن مث ومن اخلصوص، وجه على واملصري

 .اآلين الواقع على تأثريها ورصد التحوالت،

معاناة اجملتمع من  الدكتور هاين أبو احلسن؛ األستاذ بقسم املسرح بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية، عنوحتدث 
 دراسة على اإلنسانية العلوم طالب إقبال نسبةاملفاهيم اخلاطئة عن بعض أشكال الثقافة ومنها املسرح، مبيًنا أن 

 %.0.3 تتجاوز ال املسرح



 

 يعد مل العامل، من جزء باعتباره بالقطع واملصري العاملي، اإلنسان حياة يف التحوالت تلك كل معوقال إنه 
 االجتماعي، التواصل وشبكات الفيسبوك إىل ينصرف لذا. أدائهم أسلوب املمثلون فيها يكرر عروضا يستسيغ

 .الرقمي أو يالتفاعل باملسرح يعرف ما معه ظهر الذي األمر

 وموضوعات عناوين متابعة من يتأكد، حيث اإلنتاج فلسفةوتطرق يف كلمته إىل معاناة املسرح الرمسي، أوهلا 
 من أنشئت اليت املعايري وال باألهداف التزام أو فلسفة توجد ال أنه الفرق هذه غالبية تنتجها اليت املسرحيات

 .عشوائي بشكل عروضها إنتاج يف الفرق هذه غالبية اندفعت بينما الفرق، هذه من فرقة كل أجلها

 كافة غزت اليت الثقافية والبيوت القصور مشروعاتوتناول أيًضا إشكالية املركزية، مبيًنا أنه على الرغم من وجود 
 من للكثري حباجة املواقع هذه على القائمني أن إالا  السابقة والعشرين اخلمس السنوات خالل مصر حمافظات
 حقيقية، فرص عن حبثاً  للقاهرة أغلبهم ونزوح لتشغيلها فنياً  املتميزة الفنية الكوادر توافر عدم عن ناهينا املراجعة،
 .باألقاليم الفين لإلنتاج املتاحة املالية املخصصات وضعف

 املنظومة من جزء الرمسي املسرحكما أن  الستينيات، يف عهدها كسابقمل تعد   النقدية احلركةولفت إىل أن 
 .فنان كادر حتت حىت كبرية بأعداد الوظيفي التكدس من نصيبه نال ، البريوقراطية الوظيفية

وجاءت اجللسة الثانية بعنوان "الثقافة الرقمية والنشر يف مصر"، حتدث فيها كل من األستاذ فادي جريس 
مح ، والدكتور حممد العاليلي؛ الكاتب والطبيب والسياسي، واألستاذ سااملصرية األجنلوصبحي؛ صاحب مكتبة 

 فايز؛ الصحفي جبريدة القاهرة.

أن هناك انفجار معريف شدد على وجود أزمة حوار وصراع بني األجيال، و أدار اجللسة اإلعالمي مجال الشاعر. و 
وأضاف أن عصر التطور التكنولوجي فرض أسئلة  هائل أدى إىل تغيري هرياركية اجملتمع وفكرة خنب واجلماهري.

هل سنعيد النظر يف الثقافة وتعاملنا مع التكنولوجيا؟ وما هو حجم تأثري الوسائل هامة جيب اإلجابة عليها: 
 اإلعالمية التقليدية؟

يف النشر الرقمي. وأوضع أنه عند  املصرية مكتبة األجنلو عن جتربة األستاذ فادي جريس صبحي يف كلمته، حتدث
اتضح له أن العميل، سواء كان قارئ أو مكتبة، بدأ يف تفضيل الطرق  2001دراسة مجهور املكتبات يف عام 

 األيسر يف الوصول إىل ما يريد شرائه، ومن هنا بدأن فكرة بيع الكتب من خالل االنرتنت. 

ات، ومت بعدها زيادة اخلدمات اإللكرتونية للقارئ، كتوفري وأكد أن هذه التجربة حققت زيادة كبرية يف املبيع
 باقات اشرتاك لتصفح الكتب، خاصة مع زيادة الشركات اليت توفر خدمة الدفع عن طريق االنرتنت. 



 

% 47% منهم دائمني، 38زائر،  2114حوايل  201٥نوفمرب  10إىل  1وقال إن املوقع قد زاره يف الفرتة من 
وأكد أن جتربة املكتبة اإللكرتونية حققت جناًحا كبريًا. وأنه يف يستخدمون الكمبيوتر. % ٥8منهم يف مصر، و

 مصر الزال الكتاب الورقي حيظى بنسبة مبيعات أعلى بكثري من اإللكرتوين.

وحتدث الدكتور حممود العاليلي عن الثقافة الرقمية، مبيًنا أنه ال ميكن قصر الثقافة الرقمية يف حقبة أو عصر 
، أو حتديد إذا كانت فعل حداثي أو انتاج ما بعد حداثي، ولكن جيب دراسة تأثري الثقافة الرقمية على طرق معني

 البحث والتفكري.

ولفت إىل أن الثقافة الرقمية أحدثت فرق كبري يف طريقة البحث والتفكري، فمواقع التواصل االجتماعي على سبيل 
 بل تقدم مواد ثقافية معينة وفًقا الختيارات املستخدم. املثال ال تدعم العالقات االجتماعية فقط،

فيما  بشكل مطلق حول خماطر األطماع واهليمنة واالحتكار وقال إن ما يثري القلق هو إطالق بعض األحكام
 الثقافة الرقمية واالهتمام بالبعد االقتصادي هلا. ، مما يظهر عدم االستعداد لدخول عامليتعلق بالثقافة الرقمية

ظهرت على السطح دور نشر خاصة ، حيث الثورة بعد مصر يف النشر حركة حتوالتوتناول األستاذ سامح فايز 
اهتمت بنشر كتابات الشباب، ومع تراجع حجم مشاركة دور النشر املتعارف عليها يف مصر تزايد حجم النشر 

ت إصداراهتا يف نشر كتابات الشباب واحنصر   201٥دار تقريبا يف العام  ٥0يف الدور الناشئة، واليت وصلت لـ 
 أوال، وىف النشر األديب ثانيا، ويف نشر نوعية معينة من الروايات مثل أدب الرعب واخليال العلمي ثالثا. 

اعتماد الشباب يف مصر على وسائط السوشيال ميديا واالنرتنت ساهم يف هذا االنتشار السريع، وزاد وأضاف أن 
 رة لواقع ال ميكن جتاوزه. من رسوخه، حيث حتولت الظاه

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

 


