
أكثــر مــن 41 مؤسســة ثقافيــة وفنيــة مصريــة مســتقلة وّقعــت علــى مقتــرح السياســة الثقافيــة المقــدم مــن المجموعــة 
الوطنيــة فــي مصــر. وقــد كانــت المجموعــة الوطنيــة، المؤلفــة مــن 52 عضــواً، قــد قدمــت مقترحــًا يمّثــل إطــاراً عامــًا 
لسياســة ثقافيــة جديــدة فــي مصــر، وهــي البلــد التــي شــهدت وال تــزال تحــوالت سياســية عميقــة منــذ ثــورة 52 يناير/كانــون 
الثانــي فــي العــام 1102 والتــي أدت إلــى ا§طاحــة بالرئيــس حســني مبــارك الــذي حكــم البــالد لمــا يزيــد عــن 03 عامــًا لــم تحــظ خاللهــا 
السياســة الثقافيــة للدولــة باالهتمــام والتطويــر الكافييــن، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فقــد جــرى اســتخدام الثقافــة بشــكل 

عام لخدمة مصالح النظام السياسية وإرساء قواعده في البالد.  

فــي مــارس 2012، تمــت دعــوة المجموعــة الوطنيــة مــن قبــل لجنــة الثقافــة وا§عــالم بمجلــس الشــعب بهــدف عــرض عمــل 
المجموعــة، حيــث تــم تقديــم ملخــص مســودة السياســات الثقافيــة وقــد أثمــر اللقــاء عــن تكويــن لجنــة عمــل مشــتركة 
يونيــو   14 وفــي  الثقافــة.  ووزارة  الشــعب  بمجلــس  وا§عــالم  الثقافــة  ولجنــة  الوطنيــة،  المجموعــة  مــن  ممثليــن  مــن 
2012، قبــل قــرار حّلــه بدقائــق بموجــب قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا، أعلنــت لجنــة الثقافــة وا§عــالم بمجلــس الشــعب 

تبنيها رسميًا تفعيل مقترح السياسة الثقافية المقدم من المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية. 
ولكــن حــّل مجلــس الشــعب المفاجــئ وتخوفــات المجموعــة الوطنيــة مــن ضيــاع المكتســبات التــي حققوهــا حتــى اللحظــة 
دفعهــم إلــى إصــدار تصريــح صحفــي ونشــره علــى نطــاق واســع، إضافــة إلــى جمــع التوقيعــات علــى ا§طــار العــام للسياســات 
الثقافيــة الــذي تــم طرحــه وذلــك لمنحــه شــرعية كاملــة كمقتــرح يتفــق عليــه الممثلــون المختلفــون للمجتمــع الثقافــي فــي 

مصر. 
ــع  ــة، بجمي ــة المصري ــة الثقافي ــى الهوي ــاظ عل ــي: الحف ــية وه ــادئ أساس ــة مب ــى خمس ــا عل ــي مقترحه ــة ف ــزت المجموع رك
مكّوناتهــا وجذورهــا (ا§ســالمية والعربيــة والمصريــة القديمــة والقبطيــة وا§فريقيــة والمتوســطية)، إضافــة إلــى إدراج البعــد 
الثقافــي فــي مختلــف عمليــات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة، مــع التأكيــد علــى االلتــزام التــام بمبــادئ الديمقراطيــة 
واحتــرام حقــوق ا§نســان وفقــًا لÇعــالن العالمــي لحقــوق ا§نســان. إضافــة إلــى مبــدأ الســيادة ومبــدأ الشــفافية والقابليــة 

للمحاسبة والتقييم.

وتهــدف السياســة الثقافيــة المصريــة وفقًا للمقترح المنشــور علــى صفحة مفتوحة علــى موقع Facebook منــذ ما يزيد عن 
أربعــة أشــهر والــذي وّقــع عليــه حتــى اÉن أكثــر مــن 39 شــخصية ثقافيــة مصريــة بــارزة، إلــى دعــم وتطويــر حيــاة ثقافيــة غنيــة، 
مبدعــة، ونشــطة، ومنتجــة يشــارك فيهــا ويســتفيد منهــا كل المواطنيــن المصرييــن دون تمييــز. كمــا تؤكــد هــذه السياســة 
علــى الحــق اÊصيــل لــكل مواطــن مصــري فــي تلقــي الخدمــات الثقافيــة التــي تمــول مــن المــال العــام، بشــكل حــر وعــادل، وفــي 

التعبير ا§بداعي عن أرائه وأحاسيسه دون قيود.
ــارض  ــتراتيجيات تتع ــه اس ــق أهداف ــبيل تحقي ــي س ــى ف ــرح يتبن ــة المقت ــات الثقافي ــار السياس ــام أن إط ــت لالهتم ــن الملف وم
كليــًا مــع تلــك المتبعــة فــي العهــد الســابق، فــإن اعتــادت الحكومــات الســابقة تخصيــص ميزانيــات متدنيــة وغيــر معلــن عــن 
مــن   1.5% بـــ  بالثقافــة  الخاصــة  الميزانيــة  تحديــد  اســتراتيجياته  رأس  علــى  يضــع  الجديــد  المقتــرح  فــإن  تفاصيلهــا 
ــد  ــع ح ــاول وض ــد يح ــرح الجدي ــإن المقت ــرى ف ــدن الكب ــة والم ــى العاصم ــراً عل ــة حك ــت الثقاف ــة، وإن كان ــة للدول ــة العام الموازن
لمركزيــة الثقافــة، وإن كانــت الثقافــة فــي واد والتعليــم فــي واد آخــر علــى امتــداد العقــود الماضيــة فقــد آن اÊوان وفقــًا للمقتــرح 
ــي  ــة ف ــط الثقاف ــم خط ــة برس ــات الحكومي ــرد الجه ــم، وإن انف ــات التعلي ــع سياس ــة م ــات الثقافي ــل السياس ــد أن تتكام الجدي
البــالد تنفيــذاً لتوجهــات إيديولوجيــة محــددة، فــإن جميــع القــوى االجتماعيــة والسياســية مدعــوة بموجــب المقتــرح إلــى وضــع 

وتنفيذ السياسة الثقافية. 

”الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين“ 
مجموعة مصر الوطنية تحشد الدعم لمقترح اإلطار العام للسياسات الثقافية 


