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تحتل الفنون الرتاثية مكانة هامة يف معية املجتمعات كونها عنوانًـا أصيالً للهوية .. من هنا بات مهًمـا وواجبًـا عىل وزارة الثقافة الحفاظ عىل 

هذا املوروث من فنون وحرف وعادات ودعم القامئني عليها وإتاحة الفرصة أمام األجيال الحالية للتعرف عليها وعىل تقنياتها ومجاالتها .. 

فلكل حضارة إسهاماتها شديدة الخصوصية والتفرد يف هذا املجال نظرًا لعراقة هذه الفنون قبل أن تُغيـر التكنولوجيا قواعد 

التواصل واالنفتاح بني الشعوب .. ويُعد مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية الذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية سنويًـا أحد 

األدوات الهامة التي تتخذها الوزارة للحفاظ عىل شخصية مصـر الجميلة العريقة الرياديـة.

ا.د.	إيناس	عبدالدايم	
وزير الثقافة





يف ظل ما شهده ويشهده العامل من طفرات تكنولوجية جعلت منه سمـاء واحدة تتنقل فيها ثقافـات وحضارات .. زادت أهمية 

الحفاظ عىل هويتنا وموروثنا الثقايف والحضاري ملا ميثله من رضورة للحفاظ عىل خصوصية املجتمع وشخصيته .. 

ويأيت مهرجـان الحرف التقليدية والرتاثية السنوي كأحد أبرز إسهامات وزراة الثقافة ممثلة يف قطاع الفنون التشكيلية لتسليط 

الضوء جامهرييـًا عىل هذه الفنون والحرف وكذا إشعار مامرسيها وُمبدعيها باهتامم ورعاية املؤسسة الرسمية بهم ومحاوالتها 

توفري هذا املُلتقى بشكل دوري للتحاور اإلبداعي والتقني وتبـادل الخـربات.

     ا.د. خـالد	ســـرور	
رئيس قطاع الفنون التشكيلية





عاد مهرجان الحرف التقليدية يف موعده من كل عام... عيد الهوية املرصية

فرحة املرصيني الناطقة ووجوههم ومالمحهم وعالمات الزمن عليها تيش بأصولهم، األباء واألجداد والتاريخ الذي عاش داخلهم وعاشوا فيه..

وسط الحارات مببانيها القدمية والجدران داخل الرساديب واألزقة العتيقة تستنشق عبق املكان حيث يسري الزمن بجوارك يحيك لك 

ويحيك عنك وعن الحضارات الفرعونية واإلسالمية، والفنون القبطية... تناغم الحياة الثقافية واالجتامعية والسياسية من قلب فلسفة 

مرصية خالصة .

كل هذا لعب دور جوهريًـا يف تشكيل وعي ووجدان املواطن املصـري وطريقة تفاعله مع الحياة اليومية.

فاملاضـي والحارض متالزمة أبديه تبث هذا الحضور املصـري عىل مدى تاريخ اإلنسانية.. مرص دامئًـا ترفع لواء الحق – الخري – السالم 

ومل نجدها يوًمـا تبغى عىل أحد.. بل عانت ويالت االحتالل وما خلفه من جهل ونهب لرثواتها وخرية شبابها.

وتخطى املرصيون كل املحن واألزمات وحولوا ذلك إىل نتاج فني غني وضخم يظهر تنوع الروافد عرب العصور.

باقة من الزهور نادر وجودها ىف بلد غري مصـر.

تحيـة	للفـرد	واألرض	والوطن٠

د.	سـلوى	الشـربيني
رئـيس اإلدارة الـمركزية لـمراكز اإلنتـاج الفني





إن اجتامع املشتغلني بالحرف التقليدية والرتاثية يعد مبثابة العيد الذي يطل علينا كل عام.

ويأيت املهرجان السنوي الحادي عرش للحرف التقليدية والرتاثية مواكبًـا الحتفاالتنا بنرص أكتوبر املجيدة والذي ألهم فناين الحرف اليدوية 

والرتاثية، التعبري عن مكنون هويتهم الثقافية الضارية يف القدم بجذورها منذ فجر التاريخ ومازالت هي املعني الذي يروي إبداعاتنا يف 

شتى املجاالت وكيف ال وإنسان هذه الحضارة قد تشكلت روحه من عبقرية مكانه، فأضفى عىل الزمان بهائه، فاإلنسان واملكان كالهام 

أهدى للزمان ناتًجـا حضاريًـا مازال هو إرثنا الذي أبهر العامل، ومازال شاهًدا ينبض بالرقي اإلنساين متسامًحـا مع جميع أجناس األرض 

قاطبة، وشعلة اإلبداع فينا لن تنطفئ وطريق النجاح واضح، مادام الحب هو الطاقة الفاعلة التي تسـري يف عروق كل مخلص لهذا البلد 

الحبيب جيالً بعد جيل مؤكدين أن مصـر األبية عصية عىل التفتت أو ذوبـان هويتها املتامسكـة.

طـه	عشاموي	
منسق عام املهرجان
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كم مرة تكالبت الظروف ضد ازدهار الحرف التقليدية يف مصـر!! لعل من األفضل أن نحسبها بالسنني ال باملرات فمنذ أواخر السبعينيات 

- أي منذ 40 عامـًا– بدأ شح الدعم املايل واملعنوي من جانب الحكومات املتتالية للحرف التقليدية، يف غامر الهرولة نحو اقتصاد السوق 

الحرة التي خاصمت الثقافة وقلبت موازين االقتصـاد لصـالح استرياد كل شئ.. مبا ىف ذلك املنتجات التي تقلد أمناط تراثنـا الحريف.. 

فشهـدنا – ضمن تراجع اإلنتاج يف أغلب الصناعات االسرتاتيجية – تراجعـًا متزايًدا يف عدد العاملني بالحرف الرتاثية ويف مستوى إنتاجهم.. 

فوق الرتاجع الكمي املتوايل بهذا اإلنتاج .. ومل تدرك هذه الحكومات أنها بذلك تبدد أهم عنارص الرثوة املرصية وهى املنتجات الفنية 

اليدوية التي تنهل من منابع تراثنا الحضاري.. وتهدد قواتنا الناعمة األكثـر جذبًـا للسياحة واألرسع ىف التنمية االقتصادية بل والتنمية 

البرشية.. كونها تنمي أرقي ما ىف اإلنسان.. وهو ذوقه وإحساسه بالجامل.

     وسط هذا الرتاجع عن احتضان أغىل ما منلكه وهم أصحاب األنامل الذهبية من الحرفيني.. والتخيل عن مراكز الفنون الرتاثية الستة 

والتي تعمل منذ الستينيات إلحياء هويتنا الحضارية.. بقيت جهة وحيدة بوزارة الثقافة ترص عىل أن تظل شموع الحرفيني والفنانني 

مضاءة.. تقاوم ريح التهجري لهم وتشتيت شملهم وورشهم بني أطراف العاصمة.. وإغالق محابس الدعم عنهم.. هذه الجهة هى وكالة 

الغوري كواجهة لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني بقطاع الفنون التشكيلية ولو حتى لإلبقاء عىل نبضات القلب وعىل الرمز.. متمثالً 

باملهرجان السنوي للحرف التقليدية.. ليجمع هذا املهرجان شذرات اإلبداع الفني املتفرقة يف مراكزها املهجرة.. وتقدم اإلدارة املركزية يف 

املهرجان إنتاجـًا رائًعـا ال يزال أصحابه يعضون عليه بالنواجذ..مع ما تستضيفه من مواقع أخرى رسمية أو أهلية وها نحن نشهد اليوم 

املهرجان الحادي عرش.. بعد سبع مهرجانات أخرى سبقته يف عقد التسعينيات )خالل الصحوة االستثنائية ملراكز الحرف التقليدية فرتة 

أن رشفت برئاستها(.. لتظل أنوار وكالة الغوري واألنامل الذهبية للحرفيني مضاءة باإلخالص والعزمية.. انتظـاًرا لصحوة جديدة أملني يف 

حـدوثها.. ولو طـال الـزمن.

الفنان الناقد / عز	الدين	نجيب

ضيف	رشف	املهرجان

حتى	تظل	الشموع	مضاءة
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تسعى اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثية منذ إنشاءها عام 1967 إىل توارث الحرف التقليدية وتقنيتها جيل بعد جيل والبحث يف 

الرتاث ومحاولة التقريب بني الرتاث الفني القديم والـذوق املعاصـر ألن املوروث الثقايف الفني هو جوهر الهوية حيث أنه يتدخل يف 

سلوك الفرد وعاداته وتقاليده.

كام يسعى املركز من خالل مهرجان الحرف التقليدية إىل تأكيد الهوية املصـرية والحفـاظ عىل الرتاث يف شكل منتج فني عرصي بأسعار 

يف متناول الجميع، كام يقوم املركز بعمل ورش فنية واملشاركة يف معارض ومهرجانات خارج مصـر وداخلها ويضم املركز نخبة متميزة 

من الفنانني خريج الكليـات الفنية ااملختلفة.

مدير عام اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثية والتقليدية 

اإلدارة	العامة	ملراكـز	البحوث	الرتاثية

 نـجــوى	سـالمـة
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تنفيذ : عزة صبحى
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تنفيذ : سها عبد املنعم تنفيذ :سمرية عادلتنفيذ : ياسني محمد طه 
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تنفيذ: عامد فيليب

تنفيذ: سامح عبد الوهابتنفيذ: مروة عباس
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منذ فجر التاريخ، دأب اإلنسان املصـري عىل إتقان حرفته اليدوية إتقانًـا كامالً، وأصبح يستغل فيها ذكاءه ومهارته تجويًدا وتحسيًنا 

وتطويرًا، حتى أصبحت جزًءا ال يتجزأ من حياته اليومية، فتجاوزت بذلك حدود الزمان واملكان حتى وصلت إلينا اليوم، لتشهد عىل ذلك 

الرتاث اإلنسـاين العـريق الذي تحولت فيه الحرف التي تجلب املنافع للناس، فصارت فنـًا.

التـراث  عىل  والحفاظ  )اليدوية(  الحرف  عىل  الفني  اإلبداع  وبعث  إحياء  عىل  القامئة  اإلدارة  هي  التقليدية  للحرف  العامة  واإلدارة 

واملوروث الشعبي وحامية هذا الفن من االندثار وتطويره وذلك بالعمل املستمر والصرب لتقديم أفضل منتج بأعىل كفاءة ودقة ليتميز 

عن جميع املنتجات األخرى باللمسة الفنية الراقية ونرش هذا الفن بكل ما يطرأ عليه من جديد بني الجميع لقد أصبح هذا الفن الفريد 

رمزًا لسحر الرشق حيث يصل فيه العمل اليدوي إىل درجات غاية يف الجامل واإلتقان.

والنـويب  الشعبي  تراثنـا  من  منتجات  من  تقدمه  ما  خـالل  من  التقليدية  للحرف  العـامة  اإلدارة  منتجـات  يف  بوضـوح  ذلك  ونرى 

والسينـاوي وأيًضـا الواحايت.

مدير عام مراكز الحرف التقليدية
عبد	الحكيم	سيد

اإلدارة	العامة	للحرف	التقليدية
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تنفيذ : تقي حسنني
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تم تأسيسه يف الستينيات عىل يد الفنان حامد سعيد ويتكون من عدة أقسام وهي : ) قسم األزياء الرتاثية – قسم املشغوالت الجلدية – 

قسم أعامل النحاس – قسم منتجات القشـرة – قسم الطباعة والرسم- قسم النسيج( وقد تم إضافة قسمني جديدين هذا العام وهام: 

)الحفر عىل الخشب وأيضـًا الخيامية(.

بهدف تأصيل الجذور الرتاثية وتأصيل الوظيفة التاريخية للفن يف حياة الناس وشق طريًقا جديًدا يف الفن القومي ومناهضة التيارات 

الغربية بهدف تأكيد الهوية املرصية املبنية عىل معايشة وتأمل مظاهر البيئة املرصية وعطائها الرتايث وتوفري فرص التالحم بني الفنانني 

املرصيني وبني مجتمعهم وتراثهم وتحويل املركز إىل منارة ثقافية تعني بالقيم اإلنسانية الرفيعة والفن والحضارة املرصية من خالل 

اإلبداع املتوارث يف الحرف الفنية التقليدية الرتاثية يف مجاالت الفن التشكييل املختلفة حيث تتنوع مجاالت الفن مبركز الفن والحياة 

ما بني فن تطريز األزياء الشعبية التـراثية وفن املشغوالت الجلدية وفن الطباعة وفن النسيج وفن أشغال النحاس وفن أشغال الخشب 

والرسم عىل الزجاج وغريها ويهتم هذا املركز بالتنقيب عن جامليات التـراث الحضاري املرصي مبراحله املختلفة والعمل عىل تقديم 

أعامل فنية ذات مستوى عايل. ويشارك املركز يف هذا املهرجان مبجموعة جديدة من مختلف األقسـام مل تعـرض من قبـل.

مركز	الفن	والحياة

تنفيذ : هيثم سليامن



21

تنفيذ : أماىن عبد الرشيدتنفيذ : حسن حجازى

تنفيذ : محمد كامل
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تنفيذ: تغريد سيد تنفيذ : نوار أحمد
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تنفيذ :منى مجـدي

تنفيذ:فاطمة محمد عيل
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نحو  األمان  بر  هام  الثقافية  وجذورنـا  هويتنا  تظل 

الطريق لتقدير الذات والتأكيد عىل فرديتنا، إن ماضينا 

وتراثنا الثقايف يزخر بالتنوع والرثاء الذي سنظل ننهل 

منه ورغم ذلك مل ولن ينضب أبًدا.

هناك رضورة ملحة لتقديـمه بشكل متجدد من خالل 

بني  الوصل  يكونوا همزة  معارصين  وفنانيـن  حرفيني 

املاضـي والحاضـر من أجل التواصل مع األجيال الشابة 

مام يضمن استمرارية هذا التـراث العظيم.

يقام سنويـًا مهرجان الحرف التقليدية والسنوية الذي 

يعرض أجمل الحرف املرصية عىل الجمهور ويكون له 

دور كبيـر يف تقديم الفنون الرتاثية املرصية عىل قطاع 

كبري من الشباب أيًضا مام يؤكـد عىل فكرة التواصـل 

املستمر بني املاضـي والحاضـر.

عرض	األزياء	الرتاثية

مصممة عـرض األزيـاء      
ريـم	شاهني
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تم إنشاءها عام 1970 بقرار من الدكتور / ثـروت عكاشة وزير الثقافة وتقوم بإنتاج اللوحات النسجية الرائعة وفن النسيج من أقدم 

الفنون التي عرفها املصـري القديم والجميع يدرك ذلك من خالل حضارتنا الفرعونية والقبطية واإلسالمية ولها أساليب خاصة وشخصية 

مميزة وتعمل عىل خلق أجيال من الفنانني املبدعني املتخصصني يف هذا الفن الذين يعملون عىل إنتاج لوحات تتميز بالدقة والكفاءة 

العالية، وذلك باإلصـرار واملثـابرة لتقديم منتج غايـة يف الجمـال والروعة يتفوق عىل جميع املنتجات األخرى منتج جـدير بالثقة يتألق 

يف املعـارض واملهرجـانات.

وتشارك الـدار يف هذا املهرجان مبجموعة من اللوحات النسجية لفنانني متنوعني وهي مجموعة يف منتهى الروعة والجامل واإلتقـان.

وبهذا تكون اإلدارة العـامة للحرف التقليدية قامت بـدورها يف نشـر الوعي باملوروث الشعبي وتطويره والحفاظ عليه وخلق فـرص 

عمل لكثـري من الشباب.

دار	النسجيات	املرسمة

تنفيذ : فوزية محمود
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تنفيذ : سارة السعيدتنفيذ : جنفياف
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تنفيذ : منى مصيلحيتنفيذ : اميان فرج 
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املهرجان السنوي للحرف التقليدية والرتاثية ) رشيـان الحيـاة (

أصبح املهرجان السنوي للحرف التقليدية والرتاثية لكل فناين ومبدعي الحرف باإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني مبثابة حياة...

فالدور الذي تلعبه هذه االحتفالية كل عام يف حياتهم هو نبض متكرر ال مثيل له وال غنى عنه.

وانتظار الحرفيني والفنانني لنظرات اإلعجاب والتقدير عند رؤية الزائرين ملنتجاتهم الفنية هو رشيـان أمل لـزيادة إبداعاتهم كل عام٠

اإلدارة	العامة	للتسويق	الفني

أرشف	درويش

املرشف عىل إدارة التسويق
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مراسم	وكـالة	الغـوري

الفنان املبدع هو صاحب الفكر وحارس القيم واملعرب بصدق عن ضمري املجتمع وعنوان تراثـه وهويتـه..

لذا تعمل اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع عىل توفـري املناخ املالئم لهم لتظل مراسمهم عـامرة بالحياة نابضة بإنتاج إبداعهم.

بيوت	اإلبـداع..	قريـة	حسن	فتحي	بالوادي	الجديد

يف مدخل واحة باريس أعىل التلة تقع قرية حسن فتحي والتي عشنـا مع أهل الواحة حلم بأن تصبح مصدر إشعـاع حضـاري للجنوب 

وبالفعل تم اختيار مجموعة من خرية الشباب بالواحة ليكونوا طليعة لتنفيذ هذا الحلم...

ونعرض يف هذا املهرجان منـاذج لبعض تجاربهم يف مجـال الحرف البيئية آمليـن أن يكون القادم أفضل يف ظل قيادة حكيمة وتحيا مصـر.

اإلدارة	العامة	للمراسم	وبيوت	اإلبداع

مـدير عــام

اإلدارة العامة للمراسم وبيوت اإلبداع



33



34

إدارة	املعارض	والتجهيزات	الفنية

ما زال املهرجان السنوي الحادي عرش للفنون التقليدية والرتاثية يواصل إبداعاته وفعالياته وما زال يبوح بأسـراره التي تراكمت عرب تطور 

السنني لكل ما تحمله من زخائر فنية وعطاء إبداعي لعاملنا املعاصـر، وستظل إدارة املعارض تعمل بكل دأب من أجل تحقيق رسالتنا 

التي متتد بطموح كبري نحو اإلسهام محليًـا ودوليًـا يف إحياء الحرف التقليدية وحاميتها ونشـرها يف كافـة أنحاء العـامل.

ويقام هذا املهرجان كل عام مبثابة نافـذة للعرض السنوي يرتاد املهتمون ومتذوقي الفنون واألجيال املتعاقبة والدارسني يطالعون ما 

أنتجـه الحرفيني والفنيني املهرة من إبداعـات تحمل طابع األصـالة والتـراث٠

أ/	محمد	الجبييل

مدير إدارة املعارض والتجهيزات الفنية
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الهيئة	العامة	لقصور	الثقافة	

يأيت اهتامم الدولة للحرف التقليدية والتـراثية التي متثل عنوانـًا للهوية وقاطرة للتنمية يف ظل التغريات والتحوالت االقتصادية العاملية، 

بسبب الـدور املحوري لهذه الحرف إلنتاج وتشغيل وتحقيق األهداف االقتصادية واالجتامعية، وطبيعة العملية اإلنتاجية والتسويقية 

املرتبطة بهذه الحرف التي تجعل من املمكن للمرأة ولكبار السن أو غريهم من الفئات الذين ال يستطيعون ترك مكان إقامتهم، أن 

يعملوا بها مبا يوفر لهم مصدر للدخل ويشعرهم بقدرتهم.

وألن الحرف التقليدية من أهم األنشطة التي تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة للحفاظ عليها من االندثار عرب التدريب عىل عمل 

هذه الحرف وإقامة املعارض مبنتجاتها بني مشاركتها يف املهرجان السنوي الحادي عرش للحرف التقليدية والرتاثية بدعوة كرمية لقطاع 

الفنون التشكيلية يأيت ملساهمة وإحياء الصناعات الحرفية الرتاثية وضامن استمرارية تلك املفردات التي ترسخ وتحمي هوية املجتمع 

بكل أنـامطه وطوائفه.
د.	أحمد	عواض

رئيس مجلس اإلدارة
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	قطاع	صندوق	التنمية	الثقافية	

أصبح الشغف بالحرف الرتاثية ملحوظًا يف اآلونة األخرية بعد أن أخذ قطاع صندوق التنمية الثقافية عىل عاتقه جزء كبري من االهتامم 

بهذه الصناعة املهمة ليس فقط من أجل املحافظة عىل هذه الفنون من االندثار، ولكن ألنها أيًضا من املمكن أن تكون وسيلة قوية 

لزيادة الدخل القومي باعتبارها صناعة ثقافية مهمة.

فكان مركز الحرف التقليدية بالفسطاط قبلة للفنانني الحرصني عىل الحفاظ عىل هذه الحرف وتعلمها واكتساب مهاراتها كذلك إقامة 

تشينزن  بدوره يف معرض  الصندوق  ملحوظًا، كام شارك  نجاًحا  متتاليتني حققتا  دورتني  الصني« يف  الثقافية »مرص  الصناعات  معرض 

للصناعات الثقافية مبقاطعة جوانزو بجمهورية الصني الشعبية والذي ضم ورش حية للحرف الرتاثية ونال جائزة أحسن جناح.

الرتاثية  الحرف  لتعليم  ورًشا  ينظم  والشباب  األطفال  مع  تتعامل  التي  تلك  الصندوق خاصًة  قطاع  مراكز  فكل  وليس هذا فحسب.. 

املختلفة، والتي القت إقباالً كبريًا.

أمتنى خالل الفرتة القادمة اهتامًما أكبـر بتلك الصناعة الهامة التي تستطيع أن تفرز عرشات بل مئات الفنانني والصناع يف مختلف 

مجاالت الحرف الرتاثية وما له من مردود اقتصادي وثقايف كبري ملصـر.

أ.د/ فتحي	عبد	الوهاب

رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
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إن التعامل املباشـر مع أبنائنا الطالب عىل مستوى الجمهورية يف العديد من الربامج وبرامج الحرف التـراثية خاصة ومحارضات الفنون 

والبيئة يتـرجم لنا بشكل حقيقي حاجتهم املاسة وتعطشهم للقيم الجاملية والرتبية البرصية التي وبحق ، يوجد قطاع كبري بعيًدا عنها ، 

ليس ألنه رافض للجامل ولكنه يف حاجة إىل التثقيف والوعي الجاميل واإلرصار عىل تصدير القيم الجاملية له ، وتوجيهه إىل معرفة تراثه 

التليد ولفت نظره نحو طاقاته الخالقة التي يحتاجها ويحتاجها الوطن .

وتأصيال لتفعيل روح وثقافة اإلنتامء لوطننا العزيز ، يسعد قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العاىل، مشاركة اإلدارة العامة لإلعالم 

والعالقات البيئية بنامذج من الحرف اليدوية والرتاثية من إبداعات الطالب ، ضمن فعاليات املهرجان السنوي الحادي عرش للحرف 

التقلدية والرتاثية .

وكثريًا ما نوهنا عىل أهمية الصناعات الصغرية ومتناهية الصغر بني الطالب وما ميثل ذلك من مردود قيمي واقتصادي قامت عليه دول ، 

فمن خالل سؤال ملجموعة من الطالب ملاذا يشرتي السائح املشغولة الفنية بثمن كبري؟ أجابوا إجابات متقاربة تدور حول ) أن املشغولة 

اليدوية ، فيها روح ،فيها جهد وعرق ، فيها جزء من عمر صانعها املاهر الفنان الحريص عىل اإلتقان والتجويد ( ، كل هذه املعاين وما 

تحمله من وعي ، نسعى جميًعا لتأكيده لدى أبنائنا ، حتى يكون مانًعا ألي رافد شاذ يستهدف تضليل شبابنا ومحو هويتهم وزعزعة 

ثقتهم بأنفسهم وأوطانهم، فالهدف هو رسالة أمن وأمان ملجتمع وراءه تاريخ حضاري، متى استُنِهض فيه ، نََهَض وساد بحضارته كام 

كان ، وال شك أن الجهود املخلصة من قبل وزارة الثقافة بقطاعاتها املختلفة وجهات التعاون املعنية يف هذا املدمار ، غرس طيب ندعوا 

الله أن يؤيت ثـامره الطيبة ملصـرنا الحبيبة.

وزارة	التعليم	العـايل

القيم	الجاملية	..	وصناعـة	الثقـة

وكيل الوزارة و رئيس قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العايل

محمد	محمود	حسن
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جمعية أصــالة عىل مدار 34 عاًمـا من اإلبداع.

إنجازات ال حرص لها عى املستوى العاملي واملحيل.

تطور وابتكار.. تألق وازدهار.. ومازالت تؤيت مثارها.

لتواصل أجيال الحرفيني من أبناء الجمعية تكملت املسرية برؤية إبداعية، بالرغم من كل الظروف املعاكسة. وستظل جمعية أصالة قادرة 

عىل مواجهة كل التحديات وتكوين حائط صد قوي وصلب إلعادة دور القطاع الحريف يف تنمية الدخل القومي واستعادة املكانة املرموقة 

للحرف الرتاثية التي تعترب تاج عىل جبني الوطن يف كل املحافل الدولية.

أصـالة	يف	مواجهة	التحديات

لرعاية الفنون الرتاثية واملعارصة

جمعية	أصالة
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 أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث جهة  بحثية  غري هادفة للربح  تتبع اللجنة الوطنية لليونسكو وهى منوطة بقضايا الرتاث العاملي 

والحفاظ عليه، سواء من خالل التوعية بقيمته أو التدريب عىل فنونه أو التعاون مع الهيئات واملنظامت املعنية يف ذلك املجال ، فهي 

كيان يجمع كل املهتمني بالرتاث وفنونه والعلوم املرتبطة به. 

   ويف إطار حرصها عىل حامية الحرف الرتاثية من االندثار كأحد أشكال الرتاث غري املادي تم تأسيس أندية لليونسكو يف كيانات متخصصة 

للعمل الحريف والفني فكانت البداية بافتتاح نادي اليونسكو لفنون الحيل بشارع املعز لدين الله الفاطمي، ثم نادي فنون األرابيسك 

بالدرب األحمر، وتوالت بعد ذلك انضامم أندية  متخصصة أخرى كنادي الخط العريب والزخارف ثم نادي أشغال الجلود، ونادي التصوير 

الفوتوغرايف والرتميم األثري، ونادي النقش عىل النحاس، ونادي أشغال الخرز والتطريز، ونادي التشكيل بالنحاس، ونادي  الوعي األثري، 

واستكامال لتلك املنظومة اختريت اإلسكندرية لتكون مقرًا لنادي الفن التشكييل، ونادي حوار الحضارات.

  وكان للخط العريب روح الحضارة اإلسالمية  اهتامًما خاًصا يف أنشطتنا فقمنا بتنظيم الجوالت والندوات التي توثق للخطوط املندثرة 

وخاصة يف القاهرة التاريخية فعقدت ندوات »الثلث اململويك» يف متحف النسيج، و«النقوش الكوفية يف القاهرة الفاطمية« يف املتحف 

اإلسالمي ، » والخط العريب والحرف الرتاثية » يف بيت السنارى.

 وألهمية الدور الذي تلعبه الرتبية يف صون التـراث ونرش ثقافة التعامل مع األثر قامت األندية بعقد العديد من املحارضات وورش 

العمل يف املتاحف واملنظامت الدولية املعنية  منها »الرتاث العاملي وثقافة السالم« لطالب املدارس بدعم من اليونسكو حيث تضمنت 

ندوات وورش عمل حرفية، و » الرتاث يف املناهج التعليمية» بالتعاون مع املؤسسة الثقافية اإليطالية .

 وتأيت مشاركتنا يف املهرجان السنوي الحادي عرش هذا العام للعام الثاين عىل التوايل الستثامر تلك األنشطة والخروج بها إىل العاملية، 

ونحن إذ نتقدم بخالص الشكر والتقدير لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني ولفريق العمل بها لثقتها الغالية، ونتطلع إىل مزيد من 

التعاون معها خاصة بعد نجاح معرض » بصمة املامليك 2« للحرف الرتاثية الذي استضافته وكالة الغوري أبريل 2018، وأصبح أحد 

الفعاليات املميزة ألندية اليونسكو للحفاظ عىل التـراث.   

	أندية	اليونسكو	للحفاظ	عىل	التـراث		التـراث	العاملي	..يف	ثوب	معـاصـر

د.	أمين	عبد	القادر	عيىس		

  رئيس مجلس إدارة أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث



47



48

مؤسسة تنموية أهلية مشهرة برقم )5595( لسنة 2015 بوزارة التضامن االجتامعى تهدف بتمكني جميع فئات املجتمع وخاصة املرأة 

والشباب من أجل تنمية شاملة مستدامة وتسعى للمساهمة يف القضاء عىل الفجوات املجتمعية، التي تؤثر بالسلب عىل منو املجتمع 

وتطوره ونفذت املؤسسة ما يقرب من 30 نشاطًا ومرشوًعا ىف قطاع الحرف اليدوية والصناعات الصغرية يهدف إىل تنمية وتطوير الحرف 

التقليدية والرتاثية ومواكبة تطورات العرص.

وتحرص املؤسسة عىل أن تكون األنشطة واملرشوعات قادرة عىل متكني الفئات املستهدفة من بداية حياتهم.

مؤسسة	مهنة	ومستقبل

أ/ أحمــد	بشيـر
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تعترب جمعية أبناء أسوان هي إحدى جمعيات املجتمع املدين التي ميثلها رئيس مجلس اإلدارة أ/ سيد محمد آدم والتي تعمل عىل تجميع 

وحفظ تراث أسوان الثقايف والفني وقد تأسست عام 1969 وعملت منذ تأسيسها عىل الحفاظ عىل الهوية الثقافية للمجتمع يف أسوان، 

وذلك من خالل االهتامم بكافة املجاالت الرتاثية التي تعرب عن هوية مرص بصفة عامة واألسوانية بصفة خاصة، حيث التميز بالرتاث 

الفني الفرعوين والعريب األصيل، ويحتوي الرتاث األسواين عىل كثري من الكنوز الرتاثية وذلك من خالل الرتاث النويب واملرصي القديم 

وبعض القبائل العربية مثل الجعافرة والعبابدة واألنصار، وتعمل الجمعية عىل التواصل مع أبناء أسوان واكتشاف املواهب ورعايتها 

وتنميتها.وتشارك الجمعية هذا العام يف املهرجان الحادي عشـر للحرف من خالل عرض بعض املنتجات اليدوية وبعض األنشطة الفنية.

جمعية	أبنـاء	أسوان

أ/ أشـرف	ياسـيـن

جـمعيـة أبنـاء أسـوان
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الرتاثية  الحرف  عىل  بالحفاظ  اليونسكو  وتهتم  لليونسكو..  الوطنية  اللجنة  أندية  أحد  والرتاث  والفنون  للثقافة  مرص  يونسكو  نادى 

والتقليدية 

حيث تعترب الحرف اليدوية التقليدية إحدى ثوابت تراثنا العريق وركيزة أساسية من الهوية املرصية وإحدى أهم مكوناتها، ويف مرص 

توجد عرشات الحرف اليدوية التي توارثت عرب األجيال من جيل لجيل حاملة معها البصمة الوراثية لإلبداع والجامل وللدقة واإلتقان، كام 

أنها ما زالت أحد عالمات إبداع اإلنسان بيديه فضالً عن كون الحرف والفنون التقليدية جزء هام وتاريخ عريق لدى مختلف الشعوب 

والحضارات واالهتامم بها واجب إنساين ووطني ورسالة عميقة األهداف يجب أن تصل لألجيال الحالية والقادمة وهي مسئولية كبرية 

يتحمل أعباءها املهتمون بهذا اإلرث الثقايف .

تشكيل خشب                 الفنان خالد سليامن

نقش النحاس                  الفنان الشيخ بيومي

التكفيت                        الفنان حسيـن

البـردي                         الفنان عاطف سليامن

زجاج نفخ                      الفنان حسن هدهد

الخيامية                        الفنان هاين خيامية

نـادي	مصـر

محمد	يس	أحمد

   رئيس نادي يونسكو مصـر للثقافة والفنون والتـراث

الفنانون	املشاركون
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مهرجان	سوراج	كوند	ميال	بالهند		

٣١	يناير	-	١٩	فرباير	٢٠١٨بعض	مشاركات	اإلدارة	املركزية	ملراكز	اإلنتاج	الفني	
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أنشطة	اإلدارة	املركزة

ورش	وأعمـال	فـنيـة
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فريق العمل :

أ . عــرفــة سيـد حـامـد               مدير الشئـون املـاليـة واإلداريــة

أ . هبة عبد القادر نرص                مدير اإلعـــالم

أ . شادية عادل مبــروك               مدير مكتب رئيس إإلدارة املركزية

أ . حسام الدين فيـصل                 مدير الــتســـويـــق اإللــكتـــروين

أ . عيد بــدوي السيـــد                مدير املتــابعـــة

أ . عامد فيليب خليــــل                مدير مـــركز البـحـوث التــراثـيــة

أ . صابر مـبارز أحـمــد                مدير إدارة الــتــدريــــب

أ . محمد صالح حلمــي               مـسـئـــول مـــايل وإداري

أ٠ أمل نرص حسن                       مسئول كمبيوتر

أ٠ منى عبده قناوي                    مسئول كمبيوتر

أ٠ محمد سعيد عبد السميع         مسئول مخازن

أ٠ منصور محمد رضا الله             مدير أمن الوكالة



د. سوزان	عبد	الواحد	محمد

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

  

 أ. سامح	العبد

  مراجع لغة عربية
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