




ا.د.	إيـنـاس	عبـدالـدايـم	
وزيـر الثـقــافــة

تحتفي وزارة الثقافة بالدورة الثانية عرش ملهرجان الحرف التقليدية والرتاثية والذي يسهم بدور كبري يف تعزيز الدور األصيل للدولة 

للمحافظة عىل الهوية املرصية واملوروث الثقايف الشعبي، لتسليط الضوء جامهـرييًا عىل هذه الفنون والحرف وكذا إشعار مامرسيها 

وُمبدعيها باالهتامم والرعاية عبـر هذا املُلتقى السنوي للتحاور اإلبداعي والتقني وتبادل الخربات، فلكل حضارة إسهاماتها شديدة 

الخصوصية والتفرد يف هذا املجال نظـرًا لعراقة هذه الفنون قبل أن تُغيـر التكنولوجيا قواعد التواصل واالنفتاح بني الشعوب ..

ويف عام رئاسة مصـر لإلتحاد األفريقي تأيت هذه الدورة لتؤكد إعتزاز مرص بجذورها األفريقية ويتجىل هذا عرب اإلنتاج الحريف الذي 

يعكس تأثـر الشخصية املرصية بهذا اإلنتامء، وعمق وامتداد التواصل الوجداين والثقايف املرصي األفريقي، من خالل إبراز القواسم 

املشرتكة يف هذا الجانب لتضافر كل الجهود والطاقات من أجل عودة مرص إىل ريادتها القارية واإلقليمية، آملني أن يصبح هذا الحدث 

منارة الستلهام واستذكار سبل التعاون والرشاكة املستدامة عىل امتـداد حدود القارة السمراء.





يُعد مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية أحد الفعاليات النوعية الهامة عىل أجندة األحداث الفنية السنوية .. وكل عام يكتسب املهرجان زخاًم 

جامهرييًا أكثـر الرتباطه بفنون وحرف أصيلة وشعبية ذات اتصال وثيق بوجدان املواطن املصـري وتحمل بصامت من شخصيته الحضارية 

والثقافية والبيئية ..

كل عام يجتمع نخبة من الفنانني لتقديم إنتاجهم وأعاملهم يف مختلف مجاالت الفنون الرتاثية واألزياء واملنتجات البيئية فضالً عن مجموعة 

من الورش الفنية الحية يف مناخ عام مفعم بالبهجة والجامل يعكس هوية املجتمع ويُشري أيًضا إىل محاوالت التطور واالبتكار ملواكبة هذه 

الفنون متطلبات العرص الحديث .. لذا فالحدث فرصة للتعرف عىل ما طرأ من تغريات يف مفاهيم األبعاد الجاملية والوظيفية يف كل مجال.

ويف دورته الثانية عرش تتأصل خطة وزارة الثقافة يف رعاية ودعم هذه الفنون والحفاظ عليها والتشجيع عىل تطورها لتحفيز األجيال الجديدة 

عىل مواصلة مشوار الريادة والتفرد والتميز واإلتقان .. فكل األمنيات بالتوفيق للمشاركيـن يف هذا الحدث والقامئـني عىل تنظيمه.

     ا.د. خــالــد	ســــــرور	
رئيس قطاع الفنون التشكيلية





د.	سـلوى	الشـربيني
رئـيس اإلدارة الـمركزية لـمراكز اإلنتـاج الفني

األرض والفرد هام األوىل بالرعاية واالهتامم واملحافظة لضامن الدوام لحياة سليمة وصحية داخل بيئة متاحة ومالمئة.

تأيت تنمية الفرد بدعمه وشحذ مهاراته وقدراته الفكرية والبدنية نحو اإلنتاج واإلبداع - أما األرض تتطلب الدراسة واملعرفة بكوامن الكنوز 

والرثوات واألرسار التي ال تنتهي.

»التنمية املستدامة« إدارك مستحق لنا ولألجيال من بعدنا ومقدراتنا داخل مرص وقارتها األفريقية كثرية ومتنوعة تكفينا غنى ورخاء وسط 

عامل ميوج باألحداث املتشابكة سياسيًا وما يتبعها من تغريات اقتصادية واجتامعية ال يهدأن ما بني ثورة وسكون ويبقى الفرد وتبقى األرض.

وتويل الدولة اهتامًما واضًحـا بالحرف والحرفيني مع دعم وبحث دؤوب عن أكرث الطرق وأيرسها وصوالً للنتائج املرجوة ويعمل الجميع 

ويجتهد ويضيف ويبدع لتحقيق وإخراج أرقى األعامل الفنية واملشغوالت اليدوية نحتفل بها جميًعا يف يوم افتتاح مهرجان الحرف التقليدية 

السنوي وسط الحضور من املشاركني والزائرين.

أرى األمل واإلصـرار عىل العمل والسعادة يف وجوه الفنانني والحرفيني من الشباب وشيوخ الصنعة عىل مدار أيام العام وتتجىل الفرحة يوم ظهور النجاح.

نفخر جميًعا بإنضاممنا لكتيبة العمل مبراكز اإلنتاج الفني والفخر كل الفخر مبصـرنا العظيمة قيادًة وشعبـًا.

عاشت مرص قلب أفريقيا النابض وقوتها الحامية.                                     

أفـريقـيا 





»مصـر« هذه الكلمة التي تعني الحضارة يف أسمى صورها اإلنسانية، ثم يأيت الزمان واملكان ليؤكدا هذه الحقيقة القامئة منذ فجر التاريخ إىل 

أن يرث الله األرض ومن عليها، ومصـر هي قلب أفريقيا املرتبط عضويًـا بقارته األم »أفريقيا« ال ينفصل عنها أبًدا، فالروابط عديدة والروافد 

كثرية يكفينا منها النيل، »النيل العذب هو الكوثر والجنة شاطئه األكرب« وعليه قامت حضارتنا الشاهدة عىل التاريخ والجغرافيا يف شموخ 

وإباء. فمصـر بحق هي قاطرة التنوير للقارة األفريقية، ويأيت هذا املهرجان الثاين عرش للحرف التقليدية والرتاثية هذا العام يف ظل قيادة 

مرص لالتحاد األفريقي وإعادة الحيوية للعالقات املصـرية واألفريقية من خالل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس / عبد الفتاح السييس.. 

وقد كان عام 2019 عام أفريقيا بامتياز حيث كانت معظم الفعاليات وكذلك اإلنتاج الفني ملراكز اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني مفعم 

بالروح األفريقية املتحدية للعواصف واألنواء من أجل تنمية مستدامة وهذا ما تجسده فعاليات هذا املهرجان.                                                          

أفريقيا .. المنبع والمصب

الفنان/	طــه	عشاموي	
منسق عام املهرجان
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هالل أحمد السمان 

شيوخ الصنعة
 هالل أحمد السمان - محمد أحمد طه 

خبري الفنون اإلسالمية والطرق عىل املعادن والتدريب عىل الفنون الحرفية خريج املركز القومي للفنون التشكيلية  
العامة  بالهيئة  الحرفية  الفنون  مجال  يف  التدريب  وخبري  اإلسالمية  الفنون  خبري  الرتاث،  إحياء  قسم  الغوري  وكالة 
لقصور الثقافة عضو جمعية أصالة للفنون الرتاثية والحرفية  وعضو جمعية مرص لإلبداع والتنمية، قام بتدريب الطلبة 
والصبية بوكالة الغوري من 1970 حتى 1981، قام بإنشاء مركز للتدريب وإنتاج األعامل الفنية اليدوية بقرص ثقافة 
الريحاين من عام 1978، أقام أقسام للتدريب وإحياء الرتاث بقرص اإلبداع الفني مبدينة السادس من أكتوبر التابع 
للهيئة العامة لقصور الثقافة من 1978 حتى عام 2008، قام بأعامل ترميم بهيئة اآلثار املرصية بالقاهرة، قام بعمل هدية ودرع للرئيس 
أنور السادات يف احتفالية السالم عام 1976، فاز بأكرث من جائزة أوىل يف املسابقات الحرفية والفنية عىل مدار أربعني عام، شارك يف 
العديد من املعارض ومنها : املعرض الدويل للفنون اإلسالمية بالقاهرة عام 1975،  معرض يف لندن عام 1981، معرض يف دولة الكويت 
عام 2007، معرض بقاعة سيد درويش بالقاهرة، معرض معسكر العمل الدويل ببورسعيد، االشرتاك مبعرض فنون الشعب باألقرص عام 

2008،  معرض يف مدينة ديب 2014، لديه مقتنيات مبتحف وكالة الغوري ومقتنيات يف جميع دول العامل.

يف حياة العاملني بالحرف الرتاثية والتقليدية نجوم يهتدي بها الشباب املحب للفنون 
الرتاثية... وهم كثريون وجميعهم يستحقون كل التكريم ويف هذه الدورة من مهرجان 

الحرف التقليدية والرتاثية الثاين عرش ميثلهم:
- السيد / هالل أحمد سامن »فنان نحاس«
- السيد / محمد أحمد طه »فنان خيامية«

ولكل منهام تاريخ طويل من العطاء والبداية من وكالة الغوري حيث النشأة والتعلم ليصبحوا هم رموز )شيوخ الصنعة اآلن(.

ضيوف الشرف
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محمد أحمد طه

التشكيلية وكالة  للفنون  القومي  املركز  الحرفية خريج  الفنون  الخيامية والتدريب عىل  الفنون اإلسالمية وفن  خبري 
الغوري قسم إحياء الرتاث،عضو جمعية أصالة للفنون الرتاثية والحرفية، قام بتدريب الطلبة والصبية بوكالة الغوري 
بالتدريب يف حاليب  قام  القاهرة،  بالتدريب يف جامعة  قام  للحرف،  الفسطاط  مركز  بالتدريب يف  قام  عام 1970، 
وشالتني بوزارة الشباب، فاز بأكرث من جائزة أوىل يف املسابقات الحرفية والفنية، نال عدد كبري من شهادات التقدير، 
شارك يف العديد من املعارض ومنها : معرض ومهرجان بباكستان عام 1994 وقام رئيس باكستان بتكرميه وإعطاءه 
املهرجانات واملعارض يف سلطنة عامن،  العديد من  إيطاليا،  املهرجانات واملعارض يف  العديد من  للحرفيني،  الدولة لكونه شيخ  وشاح 
العديد من املهرجانات واملعارض يف األردن، العديد من املهرجانات واملعارض يف اإلمارات، العديد من املهرجانات واملعارض يف كندا ، 

لديه العديد من املقتنيات.
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مدير عام اإلدارة العامة ملراكز البحوث الرتاثية والتقليدية 

 الفنانة	/	نـجــوى	سـالمـة

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 والذوق املعارص ألن املوروث الثقايف الفني هو جوهر الهوية حيث أنه يتدخل يف 

سلوك الفرد وعاداته وتقاليده.

كام يسعى املركز دامئًا عىل تضافر جهوده لتقديم إبداع فني وثقايف متميز يليق مبرص أم الدنيا ومكانتها وحضارتها وشعبها الذواق لجميع 
أنواع الفنون وذلك ألن الفن ركن أساسـي لإلرتقاء بالجانب اإليجايب يف حياة اإلنسان.

يهدف إقامة مهرجان الحرف التقليدية إىل تنمية القيم الفنية لدى املواطنني يف إطار إثراء البالد وتوثيق الروابط الفنية بني مرص ودول 
التي  الفنية  املنتجات  األفريقي عىل جميع  الطابع  لذا يطغى  تتويج لجهود مرص  األفريقي  رئاسة مرص لالتحاد  املختلفة وتعد  العامل 
سيشارك املركز بها يف املهرجان التي تتنوع بني املشغوالت الجلدية والرسم عىل الحرير وأعامل االشفتيش والديزي وذلك ترحيبًا باألخوة 

األفارقة يف بلدهم الثاين مصـر.

اإلدارة العامة لمراكـز البحوث التراثية
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تنفيذ : مروة عباس
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تنفيذ : هشام بركات

تنفيذ : سها عبد املنعم  تنفيذ : سمرية عادل

تنفيذ : عزة صبحي
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تنفيذ : عفاف عبد الله تنفيذ : منال محمود تنفيذ : سامح سيد عبد الوهاب

تنفيذ : ياسني محمد طه تنفيذ : أمرية فواد تنفيذ : إنصاف بيومي 



12th

October 2019

21 20

التـدريــب  إدارة 
مهرجان الحرف التقليدية والرتاثية السنوي »مستقبلنا تصنعه أيدينا« يأيت املهرجان يف دورته الثانية عشـر هذا العام إلحياء وتسليط 

الضوء عىل فنوننا وحرفنا األصيلة ويحتفي املهرجان بأفريقيا.

وتقوم إدارة التدريب التابعة لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني والتي استحدثت عام 2015 بدور فعال يف املساهمة يف التنمية 
املستدامة من خالل الرتكيز عىل الفنون وتعليم الحرف لتأكيد الهوية املرصية يف شكل منتج أصيل وإتاحته للجميع بأسعار مناسبة 
وعمل دورات تدريبية للشباب يف املجاالت الفنية املختلفة للحرف التـراثية التي من شأنها خلق فرص عمل جديدة لهم ونشـر تلك 

الحرف والتوعية بها.
صــابـر	مـبارز	

مدير إدارة التدريب
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اإلدارة العامة للحرف التقليدية 

اإلبداع هو سـر نجاح أي نشاط سواء كان فنيًا أو رياضيًا أو حتى اقتصاديًا ما أجمل أن نبدع! واإلبداع هو أقصـر الطرق للنجاح والوصول 
إىل الهدف. والحرفة هي إحدى مجاالت اإلبداع حيث كان الفنان املصـري عىل مر التاريخ مبدًعـا يف حرفته وإتقنها إتقانًا حتى أصبحت 

الحرفة مبنتجها جزًء ال يتجزأ من حياته اليومية بل أصبحت كل حياته.

فتجاوزت حدود الزمان واملكان حتى وصلت إلينا اليوم لنشهد عىل ذلك الرتاث اإلنساين العريق. ويف ظل ما تشهده بلدنا من نهضة يف 
كافة املجاالت مام يحث الجميع عىل العمل واإلبداع والتميز بالبناء والتنمية والتفوق ويف ظل الحديث عن اإلبداع نذكر أفريقيا منبع 
إلهامنا الذي نستمد منه طاقتنا اإلبداعية من خالل ما تقدمه لنا من طبيعة ساحرة خالبة ومختلفة وثقافة نتعلم منها الفن والحياة 
ونحن نشارك يف املهرجان الثاين عرش للحرف التقليدية إذ بنا نحتفي بأفريقيا وذلك باملشاركة بأعامل كثيـرة من وحي اإلبداع األفريقي 

من خالل ما تقدمه اإلدارة االعامة للحرف التقليدية وتضم :

مركز الفن والحياة :
تم تأسيسه يف الستينيات عىل يد الفنان حامد سعيد ويتكون من عدة أقسام وهي )قسم األزياء الرتاثية - قسم املشغوالت الجلدية - 

قسم الطباعة والرسم - قسم النسيج - قسم الحفر عىل الخشب - قسم الخيامية(.

دار النسجيات المرسمة:
تم إنشاءها عام 1970 بقرار من الدكتور / ثروت عكاشة وزير الثقافة وتقوم بإنتاج اللوحات النسجية الرائعة وفن النسيج من أقدم 

الفنون التي عرفها املصـري القـديم.
وتقوم اإلدارة العامة للحرف التقليدية عىل إحيـاء وبعث اإلبداع الفني عىل الحرف اليدوية والحفاظ عىل التـراث واملوروث الشعبي 

وحامية هذا الفن من االندثار وتطويره فنـرى يف هذا املهرجان طفرة ثقافية جديدة تحدثنا عن الفن األفـريقي.

مدير عام مراكز الحرف التقليدية

الفنان	/	عبد	الحكيم	سيد
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تنفيذ : أماين عبد الرشيد
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النسجيات دار  منتجات 

 تنفيذ : مديحة شقريتنفيذ : أيات السيد

تنفيذ : إميان فرج عىلتنفيذ : داليا سعيد
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تنفيذ : رانيا محمد حسنتنفيذ : سارة سعيدتنفيذ : هدى عوض

تنفيذ : إنتصار السيدتنفيذ : وجيدة رفعت
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والحياة   الفن  منتجات مركز 

 تنفيذ : حسن حجازى

 تنفيذ : أماىن عبد الرشيد

 تنفيذ :  يونس محمد طه



27

 تنفيذ : هيثم سليامن

 تنفيذ :  محمد كامل

 تنفيذ :  نــوار أحمد



28

الحرف التراثية وتنمية أفريقيا
تواجدت  التي  البيئة  يف  عزلتها  من  التقليدية  بالفنون  لإلنطالق  دعوة  هو  والرتاثية  التقليدية  للحرف  السنوي  املهرجان 
والحياة  الفن  ملركز  التابع  الرتاثية  األزياء  قسم  ويعمل  معارصة،  جاملية  بلمسة  احتياجاته  وتلبية  الواقع  معايشة  إىل  فيها 
تتناسب  طرز  من  استلهامها  أو  إنتاجها  وإعادة  الرتاثية  الهوية  عىل  املحافظة  عىل  الفني  اإلنتاج  ملراكز  املركزية  باإلدارة 
ذات  أزياء  وعمل  القدمية  والزخارف  التطريز  وحدات  باستخدام  زي  لكل  الطابع  بذات  محتفظة  العصـر  طبيعة  مع 
صبغةمالبس  تم  أفريقيا  تنمية  منطلق  ومن  والحارض.  املاضـي  بني  للتواصل  تأكيًدا  والحداثة  الرتاث  بني  يجمع  طابع 
ممتدة. جذور  من  أفريقيا  لنا  متثله  ملا  األفريقية  بالصبغة  العام  هذا  والحياة  الفن  مركز  فناين  بأيدي  املنتجة  األزياء  عرض 

تـغريـد	سيـد	

مرشف قسم األزياء

قـسـم األزيـــاء
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تـغريـد	سيـد	
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 تنفيذ :  منى مجدي
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 تنفيذ :  فاطمة محمد
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اإلرشاف عىل عــرض االزياء  

ريـم	شاهني

ت  نترش ا
من  العديد  األخرية  السنوات  يف 

والرقصات  والحيل  كاملوضة  األفريقية  الفنون 
الشعبية وغريها مام يتميز به العديد من الدول األفريقية.

ونشاهد تطور مستمر يف هذه املجاالت الفنية األفريقية عىل شبكات 
التواصل االجتامعي وامليديا وبزوغ نجوم فنانني أفارقة استطاعوا أن يصلوا 

للعاملية من خالل متسكهم بهويتهم وتراثهم الفني الجميل.

ولقد احتضنت مرص كشقيقة كبـرى وصاحبة أعرق تاريخ للعديد من الفعاليات 
الثقافية واملؤمترات مبشاركة الدول األفريقية املختلفة لتعيد مجدًدا بناء أواصـر 

املحبة وتواصل غاب دهرًا.

وكانت أقرص الطرق لذلك هي الفنون التقليدية املرتبطة بالرتاث اإلنساين 
البشـر  النظر فتجمع  فمن خاللها متتزج املعارف وتتقارب وجهات 

وتظل  االختالف  خواص  احرتام  مع  بثقافتهم  االعتزاز  عىل 
مرص دامئًا الحاضنة لثقافات البشـر املختلفة.

عرض األزيـــاء
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اإلدارة العامة للتسويق الفني
بني سحر املايض وعراقته وبني إرشاقة الحارض وإبداعاته يأيت 
متوهًجا  كعادته  متألًقا  التقليدية  للحرف  السنوي  املهرجان 
هي  والشعبية  الرتاثية  الفنون  بأن  دوماً  مؤكداً  به  كعهدنا 
الثقافية  الحفاظ عىل هويتنا  أبرز مسارات  درة اإلبداع ومن 
ومع إرشاقة هذا املهرجان ترتحل عرب الزمان واملكان واملوقع 
الجغرايف لتقرأ بعقولنا وقلوبنا صفحات من تاريخنا األفريقي 
ونتوقف طويالً أمامه باعتباره ركيزة هامة وأساسية يف هويتنا 

الثقافية.

لالنصهار  صادقة  صورة  تقديم  إىل  نتطلع  املهرجان  هذا  ويف 
األفريقي  والرتاث  املصـري  الرتاث  بني  واملمتد  التاريخي 
األفريقية  التاريخية  والعالقات  التالحم  عمق  عىل  والتأكيد 

الضاربة بجذورها يف أعامق الهوية املرصية األصيلة.

وتقوم اإلدارة العامة للتسويق الفني بجهد مستمر ومتواصل 
جديدة  منافذ  فتح  أجل  من  املركزية  اإلدارة  رسالة  لتفعيل 
الثقافية واملشاركة  للتسويق وأيًضا مواكبة األحداث  متعددة 
الفرصة للمهتمني  الفعاليات واملعارض وكذلك إتاحة  يف كافة 
والجمهور لالطالع والتواصل مع إبداعات الحرفيني والفنيني.

ومن هنا يتأكد دور اإلدارة يف املساهمة بدور فعال يف خلق 
التالحم املنشود بني حركة املجتمع والفنون الرتاثية واملعارصة 
البعيد  األمة  هذه  تراث  األذهان  يف  تستحرض  أن  أجل  من 
الحضاري  الرتاث  هذا  يجعل  الذي  النحو  عىل  والقريب 
أمامه  وشاخًصا  ماثالً  وأفريقي  مرصي  كل  عقل  يف  محفوًرا 

يذكره دوًما بعظمة هذه األمة.

املرشف عىل اإلدارة العامة للتسويق
الفنان/محمد	الجبييل
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الهيئة العامة لقصور الثقافة 
والهوية  األصيل  الشعبي املرصي  الرتاث  للحفاظ عىل  والرتاثية،  التقليدية  بالحرف  اهتامًما خاًصا  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تُويِل 
املرصية، حيث أنشأت عدة قصور ثقافة متخصصة للحفاظ عىل الحرف الرتاثية من االندثار وتدريب رواد هذه القصور عىل هذه 

الحرف وإقامة املعارض ملنتجاتها، بخالف ما تقدمه إدارة الفنون التشكيلية بها من ورش حرفية ومنتجات تقليدية وتراثية.
ومن بني ورش الحرف الرتاثية التي تقدمها الهيئة حرف الحصري املرسم، السجاد، الكليم، الخزف، الفخار، الخيامية، الزجاج املعشق، 
األرابيسك، والطرق عىل النحاس وغريها، بخالف ورش األشغال اليدوية املقدمة بامللتقيات للمرأة والطفل والشباب والعامل مبختلف 

مواقعها يف املحافظات وخاصة املحافظات الحدودية.

بعنوان  املتخصصة  للقصور  الثاين  الدويل  العلمي  املؤمتر   2019 الهيئة يف مارس  األفريقي قد نظمت  لالتحاد  لرئاسة مصـر  ومواكبًة 
»املوروث الفني والحريف.. لغة تواصل بني الشعوب« يف دورته األفريقية مبحافظة أسوان عاصمة الشباب األفريقي والذي كان من 
ضمن توصياته عمل موسوعة ملفردات املوروث الحريف األفريقي، ونرش الدراسات والبحوث التي تتناول الرتاث واملوروث األفريقي 

لدراسة القيم الفنية والجاملية والرمزية للفنون األفريقية لتوظيفها يف التمكني االقتصادي والرتويج السياحي.

للحرف  عرش  الثاين  السنوي  املهرجان  فعاليات  يف  للمشاركة  التشكيلية  الفنون  قطاع  من  الكرمية  الدعوة  تلبي  أن  الهيئة  ويرس 
التقليدية والرتاثية مبركز محمود مختار الثقايف، وأن تثني عىل ما يقدمه القطاع من جهد يف رعاية الحرف التقليدية والرتاثية إميانـًا 

منها برضورة التكامل والتعاون يف القواسم املشرتكة بني قطاعات الوزارة صونـًا للرتاث الوطني.                                
د.	أحمد	عواض

 رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة



37 36



12th

October 2019

39 38

صندوق التنمية الثقافية 
الثقافية التي توليها الدولة اهتامًما كبريًا باعتبارها من أهم األهداف االسرتاتيجية  متثل الحرف الرتاثية الركيزة األساسية للصناعات 

املستدامة. التنمية  لتحقيق 

املتميزة مبصـر فهو  الرتاثية  للحرف  الرئيسة  الحاضنة  الثقافية هو  التنمية  التابع لصندوق  بالفسطاط  التقليدية  الحرف  يعترب مركز 
يعمل عىل الحفاظ عىل هذه الحرف وتطويرها وتوفري الرعاية الكاملة للحرفيني املهرة باإلضافة إىل إيجاد أجيال جديدة قادرة عىل 

مامرسة املهنة واإلرتقاء بها.

ويف سبيل ذلك وانطالقـًا يف املبادرة الرئاسية )صنايعية مصـر(، يقوم مركز الحرف التقليدية بالفسطاط بتنفيذ مبادرة هامة لتدريب 
الشباب عىل الحرف والفنون الرتاثية باملجان ملدة 8 أشهر ومن هذه الحرف )النقش عىل النحاس - الخزف - الحيل الرتاثية - الخيامية 
الخربات يف  لتبادل  العامل وخلق فرص  للتعاون مع مختلف دول  القرشة - التطعيم بالصدف( كام يسعى املركز لفتح آفاق جديدة 

مجال الفنون الرتاثية وخاصة الدول األفريقية من خالل املشاركة يف املعارض املقامة يف هذه الـدول.       

					أ.	د/	فتحي	عبد	الوهاب

    رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية
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وزارة التعليم العالي

والنامء  الخصب  وهو  ال  وكيف  العميقة..  حضارتنا  قامت  وعليه  ال  وكيف  الحياة،  مادامت  خيـر  رافد  العظيم  النهر  هذا  يظل 
والعطاء. والحب 

هذا النهر الذي شكل وجدان أفريقيا من املنبع حتى املصب، فعليه استطاع الفنان منذ وجوده عىل األرض أن يبقي لنا شواهد هذه 
األواصـر املشرتكة بني الشعوب عامًة وأفريقيا عىل نحو خاص.

وتأصيالً لتفعيل روح وثقافة االنتامء لوطننا العزيز ودوره التنويري يف قارتنا الحبيبة أفريقيا، يسعد قطاع التنمية والخدمات بوزارة 
الطالب، ضمن  إبداعات  من  والرتاثية  اليدوية  الحرف  من  بنامذج  البيئية  والعالقات  لإلعالم  العامة  اإلدارة  العايل، مشاركة  التعليم 

فعاليات هذا املهرجان السنوي الثاين عشـر للحرف التقليدية والرتاثية.

ويف إطار هذا التأصيل نشري دامئًا ألبناءنا الطالب أن الفنون بشكل عام، لغة عاملية، ليست بحاجة إىل ترجامن وأنها معايشة حقيقية 
الحياة  البناء بعزمية وإصـرار يف شتى ميادين  لتاريخ شاهد عىل حضارة، أو حضارة شاهدة عىل تاريخ مستنهضني يف شبابنا طاقة 

فهدفنا واحد، وهو بناء جيل متصل بحضارته العريقة.                                          

النيل والحضارة

رئيس قطاع التنمية والخدمات بوزارة التعليم العايل

		أ/	محمد	محمود	حسن
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أندية اليونسكو للحفاظ على التراث

وتأيت  التوايل،  عىل  الثالث  للعام  عرش  الثاين  السنوي  مهرجانها  يف  للمشاركة  بدعوتنا  الفني  اإلنتاج  ملراكز  املركزية  اإلدارة  ترشفنا 
مشاركتنا هذا العام لتتزامن مع مرور ثالث سنوات عىل تأسيس أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث التي تؤكد بقوة عىل مواصلة 

مسريتها يف صون وتعزيز الرتاث اإلنساين بكافة أشكاله وصوره وانعكس ذلك عىل برامجها وأنشطتها.

واملهرجان  املعز،  بشارع  للمرأة  العاملي  اليوم  احتفالية  بينها  من  الرتاثية  الحرف  ومهرجانات  معارض  من  العديد  يف  شاركت  فقد 
لحرف  متميز  عرضـًا  باألندية  الحرف  ومتخصيص  فنانو  قدم  األفريقي حيث  الرتاث  ركز عىل  الذي  النسيج  الثالث مبتحف  السنوي 
تراثية وتقليدية تنوعت بني الحيل والخيامية واألزياء الرتاثية املدعمة بفن الطباعة عىل املاء وأعامل الحفر عىل الخشب وحرق عىل 

الجلد وأشغال خزف وأعامل نسجية.

ويقوم نادي اليونسكو لفن الخط العريب بجهود حثيثة للحفاظ عىل الخطوط العربية وإعادة إحياءها والحفاظ عليها من االندثار 
اليونسكو بتنظيمه ألول مرة  التاريخية يف )مهرجان إبداع مراهق( الذي قامت  وشارك نادي براعم الرتاث مبجموعة صور للقاهرة 

مبركز الهناجر للفنون بدار األوبـرا يف مارس2019.                                                   

 رئيس مجلس إدارة أندية اليونسكو للحفاظ عىل الرتاث

 تواصل المسيرة

		د/	أمين	عبد	القادر	عيىس
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جمعية أصالة 
إن اإلرث الثقايف املمتد عبـر آالف السنني هو النبع الذي تفيض منه فنون الحرف الرتاثية لتؤكد عراقة هذا الشعب...، ويأيت البعد 
األفريقي مبثابة االمتداد الطبيعي لتأكيد هوية مصـر وعمقها االسرتاتيجي مبا تشمله من قيم املعتقدات والعادات والثقافة واألخالق 

اإلنسانية. ومعاين 
والرتاثية  التقليدية  للحرف  الثاين عشـر  السنوي  املهرجان  فعاليات  واملعارصة يف  الرتاثية  الفنون  لرعاية  أصالة  تأيت مشاركة جمعية 
الحرف  الجمعية وغريهم وألهمية املهرجان كنافذة يطل منها اإلعالم عىل هذه  العاملني يف هذا املجال من أعضاء  استمراًرا لدعم 
التي يعاين أهلها من العديد من املشكالت التي تهددها باالستمرار ونرجو أن تكون فعاليات املهرجان طوق نجاة ورسالة للمعنيني 

لإللتفات إىل هؤالء الحرفيني. 

جمعية	أصالة
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 أسوان عاصمة الثقافة األفريقية لعام 2019
وعمقها  مرص  بني  التواصل  لدعم  والفعاليات  األحداث  أهمية  عن  الثقافة«  »وزيرة  عبدالدايم  إيناس   / الدكتورة  األستاذة  نوهت 
الحديث  الفكر والفن  ألوان  الروابط املشرتكة كام تربز مالمح الحضارة املرصية وتلقي الضوء عىل  االسرتاتيجي يف أفريقيا، وتوطيد 

واملعارص لتتوهج دروب اإلبداع بعقول ووجدان أدباء وفناين القارة السمراء.

التي تعرب عن  العديد من املعابد واملتاحف واملناطق األثرية  الدافئ، بجانب امتالكها  طبيعة أسوان الساحرة مع طقسها املشمس 
تالقي الحضارات املختلفة، عالوة عىل التشابه الثقايف والرتايث مع أفريقيا، ما يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية الختيارها مقرًا 

الستضافة ملتقى الشباب العرىب األفريقي، لتكون حلقة وصل بني الشعوب األفريقية.

أســـــــــــوان
الشالل  النيل عند  لنهر  الرشقية،  الضفة  الجنوبية، وتقع أسوان عىل  بوابتها  تُعترب قدميًا  النوبية يف مصـر، وكانت  املدن  هي إحدى 

األول، وتُعتبـر مدينة أسوان من أقدم مدن مصـر، وفيها العديد من اآلثار، واملعامل الحضارية العريقة، ما جعلها مدينًة سياحية.

   جمعية أبناء أسوان 

أ/	أشـرف	ياسـني
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ثقايف فريد، وإسهام حضاري فذ،  إلتقاء  والهوية املرصيةوالشخصية املرصية وهى حصيلة  اإلنسانية  تراث  التقليدية  الحرف  تعتبـر 
وتاريخ ممتد، تواصلت فيه مصـر مع غريها وأنتجت شخصية مصـر الرتاثية.

تنظيم  خالل  من  والتقليدية  الرتاثية  الحرف  عىل  الحفاظ  يف  متميزة  بجهود  والرتاث  والفنون  للثقافة  مصـر  يونسكو  نادي  ويقوم 
برامج وورش متخصصة لتعليم األجيال الشابة والسيدات املعيالت بعض الحرف اليدوية والصناعات التقليدية بشكل مستمر ودائم.

االندثار  القديم وحاميته من  باملوروث  تعريفية  أداة  باعتبارها  والتقليدية  الحرفية  الصناعات  إقامة معارض عن  وكذلك من خالل 
كمعرض الحرف الرتاثية يف يوم الرتاث العاملى بشارع املعز أو خالل االحتفال مبرور 1050 سنة عىل تأسيس مدينة القاهرة بالتعاون 

مع وزارة اآلثـار.

نادى يونسكو مصر للثقافة والفنون والتراث

	محمد	يس	أحمد

 رئيس نادى يونسكو مصـر للثقافة والفنون والرتاث

الفنانون المشاركون:
داليا الرشبيني                     وحدات إضاءة

خالد سليامن                        تشكيل خشب
الشيخ بيومى                       النقش عىل النحاس

منصور أحمد أبو املجد            تطعيم خشب
عبد السالم عىل                     حىل وأحجار كرمية
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إلحياء  سوهاج  محافظة  يف  أسـرة   950 تشغيل  إىل  اليدوية  أخميم  ملنتجات  والتسويق  والتطوير  للتنمية  الفراعنة  مؤسسة  تهدف 
تراث مدينة أخى التي اشتهرت منذ أربعة آالف عام باملنتجات اليدوية من الكورة واملفرق واإلسكان والكليم والحفاظ عىل الجودة 
والذوق العايل ومساعدة األسـر يف تسويق منتجات أخميم بالتعاون مع وزارات الثقافة والصناعة والرتبية والتعليم والتنمية املحلية 

وإتاحة الفرصة للعمل الدائم للشباب والسيدات يف هذه الحرف التـراثية.

مؤسسة الفراعنة للنسيج اليدوي بأخميم

	محمد	حمدان	الدقيش

 رئيس مجلس األمناء
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مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية مؤسسة أهلية تعمل عىل تنمية املجتمع املحيل، تأسست عام 2015 ونشأت املؤسسة إنطالقًا من 
الكثيـر من املشكالت االقتصادية وما يرتتب عليها من  الحلول ملواجهة  اليدوية واملرشوعات الصغـرية هي إحدى  فكرة أن الحرف 

مشكالت يف العديد من الجوانب مام يؤثر بالسلب عىل حياة األفراد واملجتمع ككل.

عرصي،  بشكل  ونرشها  استمراريتها  عىل  للمحافظة  وتسعى  خاص  بشكل  والرتاثية  اليدوية  بالحرف  لتهتم  املؤسسة  عمل  تطور 
كوادر  ليصبحوا  واملرأة  الشباب  األفراد وخاصة  وتأهيل  تدريب  تعمل عىل  لعملها حيث  منهجية  االقتصادي  التمكني  واتخذت من 

ماهرة يف عدد من مجاالت الحرف اليدوية.

إميانـًا بأهمية ودور املجتمع املدين يف تفعيل دور الشباب باملجتمع املصـري وبأهمية العمل يف تلك املرحلة للبناء والتوجه للسعي 
والهوية  العصور  مختلف  يف  واألفريقي  املرصي  الرتاث  إحياء  يف  ومستقبل  مهنة  مؤسسة  دور  فجاء  واملجتمعي  االقتصادي  للنمو 
املرصية العميقة واألفريقية، للمساعدة يف املحافظة وتطوير الحرف اليدوية التي أوشكت عىل االنقراض التي تعترب مبثابة بصامت 

برشية عميقة ال تتكرر أبًدا حيث متثل قوة اقتصادية واجتامعية وثقافية يف مرص وتحقيق اسرتاتيجية مصـر يف التنمية األفريقية. 

				أ/	أحمـــــــد	بشـــــــري

مؤسسة مهنة ومستقبل



53 52



54

مشاركات اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني  

تشارك اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني يف العديد من الفعاليات الثقافية وتتم املشاركة بإقامة معارض ملنتجات اإلدارة )مشغوالت 
جلدية - أباريق نحاسية - أعامل زجاجية - أعامل خشبية - معلقات نسجية - أزياء تراثية( وورش عمل حية يف مجاالت )الحرق 
عىل الجلد - النسيج - األوميا - الخيامية - الرسم عىل الزجاج - الرسم عىل الحرير - الديزي( وتساهم تلك املشاركات يف تعريف 

الجمهور بالحرف التقليدية والرتاثية وترويجها ونرشها عىل أوسع نطاق كإحدى مؤكدات الهوية املرصية .

ومن أهم املشاركات :
1- االحتفال بيوم الرتاث العاملي 2019/4/17 بشارع املعز بالقاهرة الفاطمية.

2- مهرجان شارع املعز مبناسبة مرور 1050 سنة عىل بناء القاهرة مبركز الربع الثقايف بشارع املعز 2019/7/14.
3- الدورة الثانية لصالون النسجيات مبكتبة اإلسكندرية 2019/10/21 .

4- معرض الحرف اليدوية ضمن فاعليات مهرجان »مرص عىل ضفاف الجانجا« من 1 حتى 2019/11/10.
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يوم اليتيم ٢٨- ٤-٢٠١٩

االحتفاليات التي أقامتها  اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني  

دأبت اإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني كل عام عىل االحتفال مع األطفال أبناء املنطقة املحيطة والجمعيات األهلية الخاصة بهم 

بيوم اليتيم من خالل تنظيم أنشطة ترفيهية وورش فنية يف مجال الرسم والتلوين يك يعود عىل األطفال بالبهجة ورسم االبتسامة عىل 

وجوههم وإسعادهم للتخفيف عنهم وإشعارهم بالحب واالهتامم واالنتامء للوطن فهم جزء ال يتجزأ من نسيج املجتمع املرصي.
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أنشطة اإلدارة المركزية لمراكز اإلنتاج الفني  

)ورش أطفال - ورش حرف تراثية - أعمال فنية(

كبرياً  اهتامماً  املركزية  لإلدارة  التابعة  اإلبداع  وبيوت  للمراسم  العامة  اإلدارة  يف  متمثلة  الفني  اإلنتاج  ملراكز  املركزية  اإلدارة  تويل 

عمل   - ولزق«  »قص  الكوالج   - والتلوين  )الرسم  مثل  كثرية  مجاالت  يف  لهم  الورش  من  العديد  إقامة  خالل  من  وذلك  باألطفال 

مجسامت »ماسكات« - التعريف بالبيئة املرصية واألفريقية ومفرداتها( وذلك لتنمية الحس الفني واإلبداعي لدى األطفال

ورش األطفال
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ورش األطفال 
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ورش حرف تراثية 

الفن  )مركز  التقليدية  الحرف  ملراكز  العامة  اإلدارة  تسعى 

للبحوث  العامة  واإلدارة  املرسمة(  النسجيات  دار   - والحياة 

الرتاثية التابعة لإلدارة املركزية ملراكز اإلنتاج الفني للمساهمة 

بالتنوع  الثقايف يزخر  يف تنمية وتطوير الحرف حيث أن تراثنا 

خالل  من  متجدد  بشكل  الورش  هذه  تقدمه  الذي  والرثاء 

الجديدة  األجيال  مع  التواصل  عىل  قادرين  وفنانني  حرفيني 

عىل  املحافظة  يضمن  مام  والفن  الرتاث  ومحبي  الجمهور  من 

الحرف  العظيم والوفاء بتطلعات أصحاب  هذا اإلرث اإلنساين 

بوصفها  االندثار  من  وحاميتها  األجيال  عرب  املتوارثة  التقليدية 

جزء ال يتجزأ من الرتاث الثقايف للشعوب.
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ورش حرف تراثية 
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أعـمــــال فـنـيــة 
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فريق العمل :

أ . عــرفــة سيـد حـامـد               مدير الشئـون املـاليـة واإلداريــة

أ . هبة عبد القادر نرص                مدير عالقات عامة وإعالم

أ . شادية عادل مبــروك               مدير مكتب رئيس اإلدارة الـمركزية

أ . حسام الدين فيـصل                 مدير الــتســـويـــق اإللــكتـــروين

أ . عيد بــدوي السيـــد                مدير املتــابعـــة

أ . عامد فيليب خليــــل                مدير مـــركز البـحـوث التــراثـيــة

أ . هشام بركات                          إدارة الــتــدريــــب

أ . محمد صالح حلمــي               مـسـئـول مـايل وإداري

أ0 أمل نرص حسن                       رئيس قسم الكمبيـوتر

أ0 محمد سعيد عبد السميع         مسئول مخــــازن

أ0 منصور محمد رضا الله             مدير أمن الوكالة



د. سوزان	عبد	الواحد	محمد

تصميم املطبوعات واإلخراج الفني للكتالوج

  

 أ. سمــاح	العبــد

  مراجع لغة عربية
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