مركز طارق والي العمارة والتراث
2019

قراءة للهيكل التراثي للقـاهرة العاصمة ضمن رؤية إستراتيجية

نص المحاضرة التي ألقاها د .طارق والي
بالتعاون مع حديقة األزهر
يوم األربعاء  8أبريــل 2009

نشر على
الموقع الرسمي لـ
مركز طارق والي العمارة والتراث
في  10يوليو 2019

© جميع الحقوق محفوظة

قراءة للهيكل التراثي للقـاهرة العاصمة ضمن رؤية إستراتيجية
تـــــوطئة
إن ذاكــرة المدينــة جــزء مــن شــمولية تاريــخ األمــة ال ينفصــل عنهــا والســيما إذا كانــت المدينــة عاصمــة الدولــة وحاضرتهــا
السياســية واالقتصاديــة ،وبؤرتهــا المجتمعية .والقـــــاهرة بطول الزمــان ومحوريــة المــكان هــي عاصمــة مصــر مــع تتابــع
المســميات والمواقــع واختــاف الحضــارات والــدول والعصــور ،ولكنهــا دومــا تــدور حــول بعــد مكانــي ارتبــط بالبيئــة الجغرافيــة
لمصــر النيــل ،فالقاهــرة العاصمــة تتخطــى المدينــة بموضعهــا وموقعهــا ..توجــز تاريــخ وجغرافيــا مصــر واإلنســان والمجتمــع.
قامــت القاهــرة علــى مــدى تاريخهــا بــدور حضــاري ثقافــي فــي حــوار مــع عالمهــا المعاصــر فهــي عاصمــة مصــر حلقــات متتاليــة
فــي السلســلة الحضاريــة ،ويتحــدد المدخــل إلــى تطويــر وتنميــة القاهــرة العاصمــة اليــوم فــي حتميــة إيجــاد خطــاب ذاتــي معاصــر
تتوجــه بــه إلــى المجتمــع والعالــم بحضارتــه الحديثــة ،وانطالقـا ً مــن هــذا الــدور يتحتــم أن تخــرج العاصمــة بخــط حضــاري شــامل
يتعــدى المفهــوم الضيــق للتنميــة إلــى تحمــل واعــي للمســئولية التــي غابــت ألســباب فــي الماضــي القريــب ..لتلقــي القاهــرة بكلمتهــا
فــي خضــم تلــك المتغيــرات ،كلمــة تمتــد جذورهــا فــي عمــق التاريــخ وتحلــق غصونهــا فــي آفــاق المســتقبل.

الخطاب الحضاري للقاهرة العاصمة..
عاشــت القاهــرة دومــا حــراك عمرانــي واجتماعــي سياســي قــد يغيــر مــن شــكل وجودهــا أحيانــا ،وقــد يدخــل بهــا إلــى حالــة مــن
الثبــات العميــق أحيانــا أخــرى يخرجهــا عــن دورهــا أو يدخلهــا إلــى نــوم أهــل الكهــف ..لكنهــا ال تمــوت أنهــا إشــكالية الخلــود التــي
أرادهــا الخالــق فــي المــكان ،فســرعان مــا تكــون العــودة واســترجاع الــدور والمكانــة ..تنتقــل العاصمــة للجنــوب إلــى طيبــة فــي
مصــر القديمــة وتبقــي منــف أول عاصمــة معروفــة لمصــر شــاهدة وشــامخة تتحــدي النســيان والمــوت لتعــود  ...تنتقــل العاصمــة
إلــى تانيــس وأواري فــي الشــمال مــع الهكســوس فــي لحظــة انكســار ،ولكنهــا تعــود  ...تنتقــل العاصمــة إلــى اإلســكندرية فــي العصــر
الرومانــي فــي لحظــة تبعيــة ،ولكنهــا تعــود ..ويأتــي الفتــح العربــي اإلســامي وتعــود العاصمــة إلــى موقعهــا وموضعهــا فــي
الفســطاط وتســتمر فــي حراكهــا العمرانــي الداخلــي إلــى اليــوم بازدهــاره وانكســاره ..هكــذا كان نســق الحــراك العمرانــي خارجيــا
وداخليــا أحــد األنســاق المشــكلة لتــراث المدينــة وذاكرتها التــي عاشــت بهــا ومــن خاللهــا ..جدليــة مســتمرة إلــى اليــوم فيمــا يتــداول
حــول نقــل العاصمة..
وعمومــا توالــدت التجمعــات العمرانيــة فــي تتابــع حــول محــور جنــوب شــمال في تــوازى للنيــل وبمحــاذاة الجبــل ،وغالبـا ً مــا ارتبــط
الحــراك االجتماعــي ومــا يترتــب عنــه مــن حــراك ونمــو عمرانــي بالســلطة السياســية والطبقــة األرســتقراطية ،وحديثــا كان القــرن
التاســع عشــر نقطــة تحــول فــي عمــران القاهــرة ،فأخــذت الحركــة التنمويــة محــورا ً متعامــدا ً فــي اتجــاه الغــرب إلى النيــل كان قــد
بــدأ فــي العصــر العثمانــي فــي القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر بشــكل محــدود ولكنــه تســارع فــي عصــر محمــد علــي ومــن
بعــده ،وعبــرت تجمعــات المدينــة النيــل فــي اســتمرارية عمرانيــة ..واســتمرت القاهــرة فــي حركتهــا عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر
والقــرن العشــرين وإلــى اليــوم .ولتحديــد معالــم الخطــاب الحضــاري للقاهــرة ،مركــزا ً ثقافي ـا ً قومي ـا ً للعاصمــة ،البــد مــن اســتقراء
األنســاق العمرانية التــي عاشــتها المدينــة بســلبياتها وإيجابياتهــا ،وفــي مقدمــة هــذه األنســاق نســق الحــراك االجتماعــي العمرانــي
الســتيطان المدينــة لنرســم بهــا الخريطــة التراثيــة للقاهــرة.

الخريطة التراثية لعمران القاهرة العاصمة..
وحتــى نتمكــن مــن رســم الخريطــة التراثيــة والثقافيــة للمدينــة حــدودا ومعالــم ومؤسســات تخاطــب القاهــرة العاصمــة مــن خاللهــا
العالــم وتــؤدي منهــا وظيفتهــا يجــب تحديــد هــذه الوظيفــة وذلــك الــدور المنــوط بهــا فــي إطــار الرؤيــة اإلســتراتيجية  ...فوظيفــة
القاهــرة العاصمــة محليــا وإقليميــا وعالميا وظيفــة ثقافيــة حضاريــة باإلضافــة إلــى الــدور المحــوري السياســي للســلطة والدولــة.
ويعتمــد الخطــاب والوظيفــة المنشــودة للقاهــرة علــى فهــم مورفولوجيــة العاصمــة وتطورهــا ومتغيــرات نموهــا ..فهــم يعتمــد علــى
محوريــن:
2

البيئة الجغرافية ومعطيات المكان..
تعتمــد البيئــة الجغرافيــة الطبيعيــة للقاهــرة العاصمــة علــى عبقريــة المــكان فهــي المحطــة األخيــرة لــوادي النهــر الضيــق فــي رحلتــه
مــن الجنــوب ،عندهــا تبــدأ الدلتــا معلنــة عــن نهايــة رحلــة النيــل الممتــدة مــن أواســط أفريقيــا ليكــون المصــب هنــا فــي الشــمال..
فهــي نقطــة تحــول فــي ســلوكيات وجغرافيــة النهــر والــوادي مــن جهــة ،وفــي عالقــة هــذا الــوادي بالهضــاب والصحــراء المحيطــة
مــن جهــة ثانيــة..
هكــذا تتشــكل البيئــة الجغرافيــة للموقــع حــول تلــك العالقــة المتفــردة بيــن النيــل وشــاطئيه الشــرقي الجبلــي والغربــي الصحــراوي،
عالقــة متفــردة فــي رحلــة النهــر وبالتالــي تعطــي للموقــع والموضــع معــا تميــزا وتفــردا يؤثــر فــي مورفولوجيــة المدينــة وعمرانهــا
وطبيعــة االســتيطان المجتمعــي ودورهــا المركــزي فــي تطــور وحضــارة هــذا المجتمــع ،لتكــون وتبقــى النقطــة المفصليــة بيــن
جنــوب وشــمال البــاد هــي حاضــرة الدولــة وعاصمتهــا منــذ فجــر التاريــخ والحضــارات القديمــة وحتــى اليــوم ،قــد تختلــف
الظــروف والمعطيــات ويبقــى للموقــع طاقتــه الكامنــة دومــا والمتفجــرة أحيانــا..

الجذور التاريخية وذاكرة الزمان..
عرفــت مصــر الحضــارة التنظيــم السياســي وقيــام الدولــة منــذ مــا يزيــد عــن خمســة آالف ســنة مــن التاريــخ المســجل ســبقت بــه
العالــم القديــم وقدمــت النمــوذج للســلطة المركزيــة المنظمــة والمهيمنــة إلدارة شــئون المجتمــع ومــوارده ،ومــع هــذا الســبق كانــت
للدولــة المركزيــة حاضــرة وعاصمــة تديــر مــن خاللهــا البــاد وتتوحــد حولهــا روافــد المجتمــع مــن الجنــوب إلــى الشــمال ..فكانــت
منــف أول عاصمــة للدولــة الموحــدة فــي عصــر األســرات لمصــر القديمــة فــي العصــور الفرعونيــة ،واســتمرت الدولــة والعاصمــة
مــع تتابــع الحضــارات والعصــور إلــى اليــوم حلقــات متتاليــة مــن منــف وعيــن شــمس وجبانــة منــف عنــد هضبــة األهــرام وســقارة
والممتــدة شــماال إلــي أبــو رواس وجنوبــا إلــى دهشــور فــي مصــر الفرعونيــة ..إلــى حصــن بابليــون الرومانــي حتــى العصــر
الوســيط ودخــول العــرب المســلمين والتحــول الحضــاري للمنطقــة ومصــر فــي القــرن الســابع الميــادي ..ولقــد عاشــت القاهــرة
منــذ القــرن الســابع فــي الفســطاط ديناميكية الحركــة العمرانيــة ،وتوالــدت التجمعــات العمرانيــة للقاهــرة فــي تتابــع حــول محــور
الشــمال ـ جنــوب المــوازي للنيــل كمحــور طبيعــي فــي شــرق النهــر ومؤثــر فــي توجيــه النمــو العمرانــي غالبــا إلــى الشــمال فكانــت
القطائــع والعســكر والقاهــرة الفاطميــة..
وكمــا حددنــا ســابقا ارتبطــت الهجــرة االجتماعيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن تنميــة ونمــو عمرانــي بالســلطة السياســية والطبقــة
األرســتقراطية حتــى مــع انغــاق المدينــة علــى نفســها نســبيا ً بدايــة مــن العصريــن األيوبــي والمملوكــي وحتــى العصــر العثمانــي ،
اســتمر هــذا النســق العــام مــع تغييــر طبيعتــه مــن هجــرة واســتيطان وعمــران خــارج إطــار المدينــة إلــى عمــران إلحيــاء وتجمعــات
أرســتقراطية اجتماعيــة داخــل المجــال العمرانــي للقاهــرة وضواحيهــا وتكونــت عندئــذ أنمــاط مــن العمــران أعطــت للقاهــرة
صورتهــا الحضاريــة وتكاملــت مــع الوجــه اآلخــر للعمــران  ،دون أن نغفــل الــدور الثقافــي للطبقــة الوســطي العامــل والفعــال فــي
هــذا الحــراك العمرانــي .
واســتمرت تلــك الهجــرات فــي حركتهــا مــا بيــن تجمعــات قائمــة وتجمعــات مســتحدثة الســتيعاب هــذا النمــط االجتماعــي مــع إحــال
التجمعــات األولــى بهجــرة معاكســة تــؤدى إلــى تغييــر التشــكيل االجتماعــي والعمرانــي واالنتفاعــي أحيان ـاً .وكان القــرن التاســع
عشــر نقطــة تحــول فــي عمــران القاهــرة بــدأت بمحمــد علــى باشــا ،حيــن تحولــت محــاور التنميــة العمرانيــة وأخــذت الحركــة
التنمويــة محــورا متعامــدا فــي اتجــاه الغــرب إلى النيــل كان لهــذا التحــول جــذوره فــي القــرن الثامــن عشــر ومــا قبلــه ،وهنــا تغيــرت
توجهــات ومحــاور النمــو مــع االحتفــاظ بالمبــدأ والنســق العــام واألساســي فكانــت الهجــرات الجديــدة لألرســتقراطية العمرانيــة إلــى
االزبكيــة وعابديــن والحلميــة..
ثــم اســتمرت فــي حركتهــا بعــد ذلــك عنــد نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين إلــى جــاردن ســيتي والزمالــك،
واســتمرت مــع تغييــر أشــكالها وتعــدد محاورهــا إلــى مصــر الجديــدة والمعــادي ،ثم إلــى المهندســين والمنصوريــة ومدينــة نصــر
ثــم إلــى القطاميــة  ...والســيناريو مســتمر ،وخــال تلــك الفتــرات المتالحقــة والهجــرات كانــت الخلخلــة العمرانيــة ـ إن صــح التعبيــر
ـ وتغيــرت المالمــح العمرانيــة للقاهــرة ،وتحولــت مــن مدينــة متكاملــة التراكيــب الحضريــة إلــى فوضــى وخــواء.
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وبتتبــع تلــك الحلقــات التاريخيــة وجذورهــا التــي تمثــل ذاكــرة الزمــان مــن جهــة ،وقبــل ذلــك اســتقراء البيئــة الجغرافيــة ومعطيــات
المــكان مــن جهــة أخــرى يمكــن وضــع رؤيــة للهيــكل التراثــي للقاهــرة العاصمــة تتجــه فــي جوهرهــا إلــى إعــادة قــراءة مورفولوجية
تشــكيل العاصمــة علــى امتــداد الحقبــات التاريخيــة :مــن مصــر القديمــة الفرعونيــة إلــى التاريــخ الوســيط القبطــي فاإلســامي ...
وحتــى التاريــخ المعاصــر وظهــور حــركات التحديــث بمحطاتهــا المختلفــة .كمــا تمتــد هــذه الدراســات أيــة حــدود إداريــة لحظيــة
للمدينــة الحاليــة وصــوال إلــى أبعــاد المــكان ســواء فــي قلــب القاهــرة الحــادث اليــوم أو فــي روافدهــا القديمــة شــماال أو غربــا..
ونرســم هنــا الخريطــة التراثيــة للقاهــرة العاصمــة ،وبهــا نحــدد الخطــاب الحضــاري الــذي يمكــن للقاهــرة أن تخاطــب بــه العالــم
واإلقليــم والمجتمــع خــال المــدى الزمنــي القصيــر أو الطويــل فــي إ طــار المخطــط اإلســتراتيجي للعاصمــة ،ويبقــى تحديــد
مســتويات تلــك الرؤيــة علــى النحــو التالــي:
•المستوى األول ..المدينة بشمولية تراكيبها العمرانية وتطورها التاريخي.
•المســتوى الثانــي ..المناطــق العمرانيــة ذات القيمــة التاريخيــة والتراثيــة وليســت فقــط األثريــة ،علــى ســبيل المثــال وليــس
الحصــر :االزبكيــة ،عابديــن ،الحلميــة ،اإلســماعيلية ،التوفيقيــة ،الظاهــر ،الزيتــون ،جــاردن ســيتي ،الزمالــك ،الروضــة،
مصــر الجديــدة ،المعــادي........ ،
•المســتوى الثالــث ..المحــاور التاريخيــة والثقافيــة والطبيعيــة التــي عاشــتها المدينــة قديمــا وحديثــا ،علــى ســبيل المثــال
وليــس الحصــر :المحــور الطبيعــي لمجــري النيــل ومــا يضمــه مــن جــزر ،محــور الخليــج المصــري القديــم ومــا يرتبــط
بــه فــي ذاكــرة المدينــة مــن بــرك (اندثــرت) ،محــور قصبــة القاهــرة التاريخيــة (شــارع المعــز) ،محــور أســوار القاهــرة
الشــرقية ومقابــر صحــراء المقطــم ،المحــاور المســتحدثة فــي القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين مثــل شــارع محمــد علــي
وشــرايين التواصــل بيــن شــرق وغــرب المدينــة فــي وســط القاهــرة ،محــور ترعــة اإلســماعيلية الحــد الشــمالي للمدينــة ....
•المســتوى الرابــع ..العمائــر والمبانــي والمنشــآت التاريخيــة والفراغــات والنقــاط العمرانيــة التــي تحمــل قيمــة تاريخيــة
ومعماريــة أو اجتماعيــة ...
وانطالقـا ً مــن هــذا الــدور يمكــن وضــع عــدد مــن المحــاور والتوجهــات واآلليــات التنفيذيــة علــى المــدى المتوســط والبعيــد لتحقيــق
الرؤيــة االســتراتيجية للقاهــرة العاصمة:
•رســم حــدود للعاصمــة فــي إطارهــا الثقافــي لتكون محميــة عمرانيــة تراثية تقــع تحــت حمايــة تشــريعية وإداريــة
وتنظيميــة خاصــة تحقــق للقاهــرة العاصمــة إمكانيــة أن تــؤدي وظيفتهــا التــي نحددهــا فــي هــذه اإلســتراتيجية بالــدور
الثقافــي للعاصمــة
وترتكز الرؤية االستراتيجية هنا على قاعدتين:
األولــى تتمثــل فــي توحيــد القيــادة فــي إدارة كافــة الخدمــات والمرافــق بالعاصمــة لتكــون تلــك القيــادة مســئولة أمــام الحكومــة والــرأي
العــام عــن إدارة العاصمــة.
والثانيــة تتمثــل فــي إصــاح الخدمــة المدنيــة والعامــة ،باتجــاه فــرض احتــرام القانــون ،ويتطلــب ذلك إفــراد وضــع قانونــي خــاص
بالعاصمــة ،تمهيــدا للســير فــي اتجــاه توفيــر مقومــات الحكــم المحلــى بالقاهــرة العاصمــة ،ومــا يتضمنــه مــن تعديــات تشــريعية
وإداريــة ودعــم سياســي فعــال وقبــول اجتماعــي واســع..
ومــن جهــة أخــرى ترتكــز الرؤيــة االســتراتيجية للعاصمــة علــى «تأميــن الحــد المعقــول» من قــدرة العاصمــة علــى إدارة مواردهــا،
وكذلــك تدبيــر مــوارد ذاتيــة ،وأن تكــون فــي نفــس الوقــت تحــت المحاســبة والمســاءلة.
•ترســيم الحــدود العمرانيــة للمســتوي الثانــي ونقصــد بــه المناطــق واألحيــاء التراثيــة والتاريخيــة المشــكلة لشــمولية
العاصمــة ،مــع تحديــد األولويــات لتلــك المناطــق ووضــع الضوابــط والتوصيــات المناســبة لــكل منطقــة بمــا يتناســب مــع
تراثهــا ودورهــا المحلــي فــي المنظومــة العامــة للقاهــرة..
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ومنــح تلــك المناطــق نوعــا مــن الذاتيــة اإلداريــة تســمح لهــا بتطبيــق القوانيــن وتحقيــق السياســات والخطــط الموضوعــة ضمــن
المنظومــة الشــاملة للعاصمــة بعيــدا عــن المركزيــة المعوقــة ،ولكــن أن تكــون كذلــك تحــت المحاســبة والمســاءلة وفــي إطــار الرؤيــة
االســتراتيجية المعتمــدة ومــا يصــدر عنهــا مــن برامــج وسياســات وخطط قصيــرة ومتوســطة وطويلــة المــدى.
•وضــع المقترحــات للمشــروعات العمرانيــة لتحقيــق االســتراتيجية ســواء فــي إطــار المحــاور التاريخيــة أو نقــط التجــاذب
التراثيــة فــي المدينــة .ونشــير هنــا علــى ســبيل المثــال وليــس التحديــد أو الحصــر إلــى ثــاث إمكانــات مقترحــة:

.1

o

oمحور للتنمية الثقافية شرق العاصمة..

o

oمحور النيل والجزر باعتباره محمية طبيعية وتراثية..

o

oتنمية منطقة األزبكية كمركز ثقافي..

1محــور للتنميــة الثقافيــة شــرق العاصمــة ..وهــو محــور بامتــداد أســوار القاهــرة التاريخيــة يبــدأ مــن الفســطاط جنوبــا
حتــى شــمال الجماليــة ليكون حديقــة تراثية مــرورا بحديقــة األزهــر والقلعــة..
ويجــب أن يتجــه المخطــط العــام إلــى الحلــول العمرانيــة للمشــاكل اآلنيــة والمســتقبلية للتجمعــات القائمــة أو المقترحــة
أو العشــوائية ،مــع دراســة اإلمكانيــة التفاعليــة لهــا مــع المراكــز الحضاريــة الثقافيــة المقترحــة فــي المنطقــة والمحــاور
التنمويــة األخــرى مــن جهــة ،ودراســة الطاقــات الكامنــة فــي المنطقــة مــن جهــة أخــرى..
ويمكن أن تحقق تلك بؤرا ً مستحدثة للفعاليات واألنشطة ترتبط بالدور الحضاري للمنطقة والعاصمة.
ويضــم المشــروع ضمــن تلــك الحــدود المكانيــة منطقــة الفســطاط بمــا تضــم مــن عــدد مــن البــؤر التراثيــة واألثريــة وهــي
النــواة للفعاليــات الحضاريــة الثقافيــة الحاليــة المتاحــة أو المســتقبلية ..هــذا باإلضافــة إلــى تنميــة اإلمكانــات التجاريــة
الحرفية االســتثمارية والســياحية حــول هــذه البــؤر ،وهكــذا يتشــكل المشــروع حــول فكــرة بنــاء وتنميــة منطقــة الفســطاط
كمركــز ثقافــي حضــاري يدفــع بتســارع عجلــة التنميــة باســتثمار إمكانــات المنطقــة كمشــروع رائــد لمحــور شــرق
العاصمة..
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2محــور النيــل والجــزر باعتبــاره محميــة طبيعيــة وتراثية ..يضــم هــذا المحــور حاليــا العديــد مــن المؤسســات الثقافيــة
العاملــة ولكنهــا غيــر فاعلــة بالكيفيــة المرجــوة والمنشــودة منهــا علــى ســبيل المثــال:
متاحــف ..كالمتحــف المصــري ومتحــف الفــن الحديــث ومتحــف الخــزف اإلســامي بالجزيــرة ومتحــف مختــار ومتحــف
محمــد محمــود خليــل ومتحــف المركبــات الملكيــة ببــوالق ومتحــف أحمــد شــوقي ومتحــف أم كلثــوم ومتحــف قصــر المنيــل
والمتحــف الجيولوجــي ......
مسارح ..في مقدمتها دار األوبرا المصرية ومسرح الهناجر ومسرح الجيب ومسرح البالون و.....
مراكــز الفنون ..كمجمــع الفنــون بالزمالــك والمكتبــة الموســيقية بالجزيــرة وقصــر محمــد علــي والمانســترلي ومركــز
ســاقية الصــاوي والمعــارض الفنيــة الخاصــة و....
المكتبات ..وأهمها دار الكتب القومية ومكتبة القاهرة ومكتبة مبارك و....

ويمكــن أن تتكامــل جميــع تلــك المؤسســات لتشــكل المنظومــة الثقافيــة الحديثــة والمعاصــرة والفاعلــة بالعاصمــة وأن تحمــل مــع
مــا يســتجد مشــعل التنويــر الثقافــي الحقيقــي والفاعــل لتتحقــق القاهــرة وظيفتهــا الحضاريــة والثقافيــة ،فمحــور النيــل فــي القاهــرة
هــو محــور وعصــب الحيــاة ..يحمــل تاريــخ وجغرافيــا المــكان ويوجــز القيمــة التنافســية للقاهــرة العاصمــة ووظيفتهــا الثقافيــة
والحضارية..
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3تنميــة منطقــة األزبكيــة كمركــز ثقافــي ..هــي منطقــة مفصليــة فــي تشــكيل وذاكــرة المدينــة فــي مرحلــة انتقاليــة مــن القــرن
الثامــن عشــر إلــى القــرن التاســع عشــر وهــي تحمــل مــن المقومــات التراثيــة والثقافيــة مــا يمكــن توظيفــه واســترجاعه..

مــن هــذا المنطلــق فــإن الرؤيــة االســتراتيجية للقاهــرة العاصمــة ،يجــئ فــي مرحلــة حاســمة تتطلــب أن يتــم إعدادهــا فــي إطــار محــدد
وواضــح وهــو تأهيــل القاهــرة العاصمــة السياســية لمصــر لمواجهــة المســتقبل واســتعادة توهجهــا الثقافــي ومكانتهــا اإلقليميــة مــن
خــال القــدرة التنافســية المميزة والخاصــة بالقاهــــــــــرة …

د .طـارق والي
القاهـــــرة
أبريــــــل 2009
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