
ــة  ــرين ا�ول 2102 حمل ــهر تش ــالل ش ــت خ ــد أطلق ــا فق ــعًا لمقترحه ــعبيًا واس ــداً ش ــة حش ــة الوطني ــن المجموع ــي تضم ولك
وطنيــة حملــت اســم "سياســة ثقافيــة لــكل المصرييــن" تشــتمل علــى مطبوعــات متنوعــة ســيتم توزيعهــا فــي كل 

محافظات مصر، با�ضافة إلى أفالم تسجيلية وندوات ومؤتمرات. 
تهــدف الحملــة إلــى توعيــة المواطنيــن بحقوقهــم الثقافيــة وإلــى حشــد التأييــد الــالزم مــن أجــل وضــع سياســة ثقافيــة جديــدة 
لمصــر تخــدم أغلبيــة المجتمــع وتتبنــى قيــم ا�بــداع والحريــة والمعرفــة. قــام بتصميــم مطبوعــات الحملــة مجموعــة مــن 

الفنانين المصريين، ويشارك في الحملة مركز ساقية الصاوي الثقافي وعدد من المؤسسات الثقافية المستقلة. 
ــل نــص المــادة 72 مــن  تعكــس شــعارات الحملــة فلســفتها وجوهــر توجهاتهــا بكثيــر مــن قــوة التعبيــر والبســاطة، ويمّث
ا�عــالن العالمــي لحقــوق ا�نســان واحــداً مــن شــعارات الحملــة حيــث جــرت صياغتــه بعاميــة مصريــة مبســطة ليصبــح: "كل 
ــا  ــعارات ومنه ــن الش ــة م ــى مجموع ــة إل ــاس". إضاف ــه للن ــدم فن ــه يق ــن حق ــة وم ــن والثقاف ــع بالف ــه يتمت ــن حق ــي آدم م بن

"الثقافة مش بس في ا�وبرا الثقافة في طنطا وشبرا" و"الثقافة مش بس للمثقفين الثقافة لكل المصريين". 

تأسســت المجموعــة الوطنيــة للسياســات الثقافيــة فــي مصــر عــام 0102، إلــى جانــب مجموعــات وطنيــة أخــرى فــي دول عربيــة 
ــي 7 و8  ــروت ف ــي بي ــد ف ــذي عق ــة" وال ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــات الثقافي ــر ا�ول للسياس ــات "المؤتم ــذاً لتوصي ــة، تنفي مختلف
حزيــران 0102. ضمــن إطــار برنامــج "السياســات الثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة" الــذي أطلقتــه مؤسســة المــورد الثقافــي 

بالتعاون المؤسسة الثقافية ا�وروبية والمجلس الثقافي البريطاني. 
تكونــت المجموعــة فــي شــهر ســبتمبر 2010 مــن 25 مــن العامليــن بالحقــل الثقافي بقطاعاتــه المختلفــة، وزارة الثقافــة ممثلة 
فــي المجموعــة بأميــن عــام المجلــس ا�علــى للثقافــة ورئيــس قطــاع العالقــات الثقافيــة الخارجيــة بالــوزارة، با�ضافــة إلــى 
ممثليــن عــن القطاعيــن الخــاص والمســتقل مــن ا�دراييــن والفنانيــن. خــالل اجتماعاتهــا الخمســة تطــورت نقاشــات 
المجموعــة مــن مناقشــة الوضــع العــام للسياســات والممارســات والتشــريعات الخاصــة بالعمــل الثقافــي، إلــى مناقشــة إطــار 
عــام لصياغــة سياســة ثقافيــة قوميــة. وقــد اعتمــدت المجموعــة، كإطــار عــام لعملهــا، نمــوذج السياســة الثقافيــة الــذي 
ــي  ــة ف ــبكة ثقافي ــر ش ــي أكب ــال وه ــبكة أرتيري ــة بش ــا، الخاص ــي أفريقي ــة ف ــة الثقافي ــى السياس ــل عل ــة العم ــه مجموع وضعت

أقريقيا ومقرها في كيب تاون.

وفــي أعقــاب ثــورة 25 ينايــر والتغيــرات الجذريــة التــى شــهدها النظــام السياســي، تــم تغييــر تكويــن المجموعــة، بحيــث يُعطــى 
ــة  ــد ومتابع ــدة لرص ــة جدي ــة وطني ــن مجموع ــم تكوي ــم ت ــا ت ــي، كم ــع المدن ــدور المجتم ــتقلة ول ــات المس ــر للكيان دوراً أكب
وتطويــر السياســات الثقافيــة فــى مصــر. تتكــون المجموعــة مــن 25 مــن الناشــطين الثقافييــن، ا�كاديمييــن، الفنانيــن 
والمديريــن الثقافييــن. هدفهــا ا�ساســي هــو اســتغالل الوضــع السياســي الراهــن �حــداث تطويــر فــى منظومــة العمــل الثقافــي 

وتعديل القوانين والتشريعات المقيدة لحرية العمل الثقافي والفني.
h


