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القـــاهرة ... موروث متتابــــــع

إن ذروة مــا يقدمــه اإلنســان مــن ذاتــه تشــكيل بيئــة مــن إبداعــه تحــاور الطبيعيــة ، وإدراك شــفرة تلــك البيئــة يعبــر عنــه بالشــخصية 
ــوع أو  ــذا المجم ــدى كل ه ــل تتع ــات وأحــداث ، ب ــص وتنويع ــة لخصائ ــة الرياضي ــن مجــرد المحصل ــر م ــة .. وهــي أكب أو الهوي
محصلتــه لتتســع لتراكــم إبداعــات اإلنســان المســتوطن لمــكان بعينــه تتابعــُا أو تعاقبــُا ، اســتمرارُا أو تقاطعــُا ، اتصــااُل أو انفصــااُل . 
وهــو مــا يمكــن أن نتعــارف عليــه بالمــوروث المتتابــع للعمــران ، وإذا كنــا نريــد إدراك تلــك الهويــة فإننــا نعتصــر روح الجغرافيــا 

والتاريــخ معــًا بــكل تنويعاتهمــا وتشــعباتهما حتــى نســتقطرهما فــي أدق مقولــة مقبولــة ومعقولــة لتكــون منقولــة ومتوارثــة

والحديث هنا عن القاهرة وعمرانها ، فكثيرا ما نتعرض لها  بالدراسة أو التحليل ، بالنقد أو التعظيم .. 
نتحدث عن القاهرة .. نعيشها .. 

نتحرك فيها ومعها .. 
ولكن هل ندركها أو نعرفها ..

هل يمكن أن نحدد ماهيتها وحدودها  ..
هل نعرف لها معالم ترسم في ذاكرتنا جميعا صورة واحدة متفق عليها ..

أية قـــاهرة نقصد  ... ؟؟؟

قـــاهرة الزمان والتاريخ .. أم قاهـرة المكان والجغرافيا .. أم قاهـرة اإلنسان وثقافته المتغيرة ..
من .. المعاصرة أو الحداثة أو ما بعدها ..

إلى .. القديم في التاريخ الوسيط ومتغيراته المتتالية .. 
إلى .. األقدم في التاريخ بحلفاته المتعاقبة ..

القاهــرة المخططة ضمن سلطة دولة مركزية .. 
أم القاهــرة العشوائية الفوضوية أو التلقائية في غياب الدولة .. 

أم هي المتوازنة الجامعة في تعادلية بين المؤسسات المجتمعية ومؤسسات الدولة نفسها ..

قاهــرة الخاصة من قلة مسيطرة أم قاهــرة العامة من أكثرية مغلوب على أمرها ..
أم قاهــرة الحراك االجتماعي وبالتالي العمراني لطبقات المجتمع في لحظة محددة أو على متوالية زمانية متتابعة ..

قاهــرة السياسة والدولة المركزية .. أم قاهــرة التجارة واالقتصاد وانفتاحه أو انفالته ..

قاهــرة الفرد سواء كان مينا مؤسس أول دولة موحدة
عمرو بن العاص والفتح العربي

أو صالح الدين األيوبي وعودة الروح ومواجهة اآلخر
أو الظاهر بيبرس وصد الهمجية وحماية الخالفة العربية

أو السلطان التركي سليم األول الخليفة العثماني
أو علي بك الكبير وتطلعه إلى االستقالل بوالية مصر 

أو نابليون بونابرت الغازي الفرنسي الطامع
أو محمد علي باشا الوالي والنزعة التوسعية

أو إسماعيل باشا وحلم التغريب األوروبي
أو جمال عبد الناصر والحلم القومي العربي

قاهرة هؤالء األفراد .. أم قاهــرة المجموع أوالمجتمع الحاضر الغائب في حياة المدينة وذاكرتها ..
قاهــرة النخبة .. أم قاهــرة العامة واستسالمهم إلرادة الفاعل وتحولهم إلى المفعول به ..



3

قاهــرة مصـر المنغلقة على نفسها في خناق عمراني وحضاري ..
أم قاهــــرة اإلقليــم ومســئوليتها عــن أرتقــاء  وصحــوة الشــرق وصــد هجمــات الطامعيــن أوالطامحيــن أوالمحتليــن مــن الشــرق البعيــد 

أو الغــرب القريــب ، أو مــن الداخــل المســيطر والمســتبد ..
أم قاهــرة العالم وقدرتها على المشاركة الفاعلة في حضارة اإلنسان أو غيابها الكامل عن الزمان والعالم والحضارة ..

قاهــرة التنوير والحرية أم قاهرة السكون واالستكانة .. 

أية قاهـــرة نرصدها أو نقصدها أو نعيشها أو نحلم لها وبها ...

إن عمــران القاهــرة مــن قبيــل المصادفــة أو بحكــم الوجــود كمــا نفهمــه ونقصــده هــو كل ذلــك ، وهــو مــوروث المجتمــع المصــري 
وليــس مجــرد المنقــول فيــه أو معــه .. لــذا نســأل هــل القاهــرة التــي نبحــث عنهــا هــي مدينــة أو مجموعــة مدائــن .. 

إنها كما نراها في قراءتنا الذاتية بطبيعتها وعبقريتها وشخصيتها هي
مدينة واحدة .. بحلقـات .. متقاطعة أو معزولة عن بعضها ..

متداخلة أو متجاورة مع بعضها ..
متوازنة أو متصارعة ضد بعضها .. 

ولكنهــا دون شــك كانــت دومــا .. ومــا زالــت حلقــات موجــودة فــي الزمــان وذات المــكان .. وال يمكــن فهــم تلــك المدينــة وعمرانهــا 
ــى  ــرة .. ومــن البديهــي أن دراســة عمــران المــكان ال يقتصــر عل ــاح شــخصية القاهـ ــات وهــو مفت ــك الحلق ــدون فــك طالســم تل ب
مرحلــة تاريخيــة معينــة وإنمــا يترامــى بعمــق التجربــة الحضاريــة نفســها .. ألنــه بالــدور التاريخــي يمكــن التعــرف علــى الفاعليــة 
اإليجابيــة لإلنســان وبيئتــه .. فــإذا كان التاريــخ ظــل اإلنســان علــى األرض فــإن العمــران ظــل اإلنســان علــى المــكان فــي الزمــان ، 
بــل أن معظــم التاريــخ إن لــم يكــن حركــة عمــران ، فــإن بعضــه علــى األقــل عمرانــًا : ظاهــره حــدث .. وجوهــره حــادث .. فاعــل 

أو مفعــول .

إن هــذا المنهــج يعنــي ببســاطة االنتقــال مــن مرحلــة المعرفــة إلــى حالــة الفكــر .. ومــن الروايــات المنقولــة إلــى األفــكار المعقولــة ، 
فــي رحلــة مــن إحصــاء الحقائــق إلــى ذات الحقيقــة نفســها ، مــن مشــاهدة الحــدث وتقريــره إلــى الكشــف عــن الحــادث وتأصيلــه .. 
مــن اإلدراك إلــى اإلبــداع .. ويمكننــا ذلــك بالقــراءة المتأنيــة لتلــك الوقفــات بموضوعيــة ومنهجيــة علميــة وتحليليــة ، مــن خــالل .. 

كتابات الرحالة والمؤرخين .. 
خرائط الجغرافيين .. 

رؤى المستشرقين الفنانين والمصورين ..
كتابات األدباء أوالدراسات ألصحاب الفكر والفن والعلم الوطنيين ..

ونتتبــع هنــا بعــض مالمــح هــذه المنهجيــة ـ ولــو بشــكل محــدود ـ لتبيــان إمكانيــة رســم صــورة حقيقيــة للقاهــرة عنــد إكتمــال كافــة 
جوانبهــا والمتوافقــة مــع العقــل الجمعــي للمجتمــع بــكل روافــده ، تلــك المنهجيــة ببعديهــا الجغرافــي والتاريخــي للقاهــرة وموروثهــا 

المتتابــع ..

البعد الجغرافي .. وقاهــرة المــــــكان

أمــا البعــد الجغرافــي للقاهــرة  نتعــرف عليــه ضمــن عوامــل كثيــرة  فهــي قاهـــرة التــوازن بيــن النهــر والــوادي فــي مواجهــة الجبــل 
والصحــراء شــرق وغــرب النهــر .. 

القاهـرة كيان عمراني موجود ومتنامي في حوار بين الجبل والنهر ..
الجبل .. المقطم ثابت في الشرق
والنهر .. النيل متغير في الغرب

والقـاهرة عمرانًا متتابع بين الثابت والمتغير .. الراسخ والموسمي ..
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حــراك عمرانــي بقــدر مــا كان فــي اتجــاه مــوازي لإلثنيــن الجبــل والنهــر .. مــن الجنــوب إلــى الشــمال ، كان أيضــَا فــي توجــه 
متتابــع مــن الثابــت إلــى والمتغيــر .. مــن الشــرق إلــى الغــرب ..

وتبقــى القاهــرة عاصمــة الدولــة المركزيــة .. ســواء بدورهــا القطــري المحــدود ، أو القومــي العربــي المتســع ، أو اإلنســاني الممتــد، 
تبقــى القاهــرة موجــودة عنــد تلــك النقطــة المفصليــة فــي نهايــة الــوادي الضيــق المحــدود القــادم مــن الجنــوب ، وبدايــة الدلتــا المتســعة 

فــي انفتــاح نحــو الشــرق والشــمال .. 

قاهــــرة البدايــة أو النهايــة أو بدايــة النهايــة أو نهايــة البدايــة .. نهايــة وادي المنبــع وبدايــة دلتــا المصــب فــي انفتــاح مــن الجنــوب 
إلــى الشــمال ..

قاهــرة التوحد بين  التطلعات إلى الشمال المتوسطي ..
والتواصل واالمتداد من الجنوب األفريقي ..

والتكامل مع الشرق األسيوي ..

البعد التاريخي .. وقاهــرة الزمــــــان

أما البعد التاريخي يعتمد على قراءة الحلقات البنائية لمورفولوجية البنية الحضارية .. 
قاهـرة الحضارة المصرية األقدم ـ في منف وعين شمس وتأسيس أول دولة وعاصمة موحدة ..

قاهـرة ما قبل اإلسالم ـ في حصن بابليون وتجمعات قبط مصر داخله وحوله ..
قاهـرة الفتح اإلسالمي ـ في الفسطاط ثم العسكر والقطائع في مصر الطولونية ) العباسية ( ..

قاهـرة الفاطميين ـ في حصن المعز لدين اهلل وقصوره الملكية ..
قاهـرة المماليك ـ وأمتدادتها ما بين القلعة دار الحكم وبين حارات طبقات المجتمع العامة ..

قاهـرة األمس القريب ما بعد الحملة الفرنسية وقيام دولة محمد على المركزية وتطلعاته التوسعية في الشرق ..
قاهـرة الفجر الالحق مع الحركة الليبرالية في القرن العشرين نهاية بثورة يوليو وتحديث الدولة ونهضة لم تكتمل ..

ــل آخــر فــي القــرن الواحــد  ــة مــع جي ــر .. ولكنهــا آتي ــا القصي ــد ال ندركهــا نحــن فــي عمرن ــرة الغــد المنتظــر مــع صحــوة ق قاهـ
ــرين .. والعش

ــة فــي دور المدينــة ووجودهــا  ــة هنــاك محطــات أو وقفــات أو أحــداث بعينهــا فاصل ــة ممتــدة ومتتابعــة ، وخــالل هــذه الرحل رحل
ــع  ــا أرب ــدد هن ــس الحصــر نح ــح ولي ــبيل التوضي ــى س ــة ؛ وعل ــة أو عالمي ــة أو إقليمي ــداث محلي ــك األح ــت تل ــواء كان ــا س وحالته
ــة القاهــرة وهــي أحــداث  ــي تشــكيل مورفولوجي ــا ف ــا دوره ــة ، أحــداث له ــة المدين ــع رحل ــي ســيناريو تتاب ــات ف محطــات أو حلق

ــع : ــة والمجتم ــي المدين ــة ، وبالتال ــم عام ــة واإلقلي ــخ مصــر والمنطق ــي تاري ــة ف محوري

ــاء دور 	  ــم مصــر وانته ــي حك ــع تحــول سياســي ف ــك م ــة الممالي ــام دول ــار وقي ــد التت ــى ي ــداد عل ســنة 1258 كان ســقوط بغ
ــك بشــرعية  ــم الممالي ــغ حك ــا القاهــرة لصب ــي احتضنته ــة الت ــا إال الصــورة الرمزي ــق منه ــم يب ــة ول ــة العباســية العربي الخالف
مفقــودة ، وتنامــي دور القاهــرة السياســي منفــردة فــي المشــرق العربــي لتصبــح عاصمــة الشــرق وجنــوب المتوســط مــع انقســام 
األمــة إلــى قوميــات وأقاليــم كان المشــرق العربــي إحداهــا وعاصمتــه القاهــرة تحــت حكــم زمــرة المماليــك .. انفتــاح إقليمــي 

علــى المشــرق العربــي ..

ــة 	  ــام الخالف ــى اآلســتانة وقي ــة إل ــال الخالف ــة رســميًا ، وانتف ــة العربي ــة الخالف ــك ونهاي ــة الممالي ســنة 1517 كان ســقوط دول
العثمانيــة التركيــة لتحــل مــكان الخالفــة العربيــة ، وتتحــول مصــر إلــى واليــة تابعــة للخالفــة الجديــدة وأمســت القاهــرة عاصمــة 
الواليــة ، حقيقــة اســتمرت القاهــرة فــي حراكهــا العمرانــي ولكــن تغيــر دورهــا السياســي واإلقليمــي .. انحســار إلــى دور محلــي 

ضمــن الخالفــة التركيــة ..

ــن الشــمال 	  ــي الصــراع بي ــا ، وتنام ــي أوروب ــر والنهضــة ف ــاح التغيي ــود ري ــورة الفرنســية وصع ــام الث ــد قي ســنة 1798 بع
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والجنــوب وتنــازع القــوى األوروبيــة علــى الســيطرة علــى الواليــات العثمانيــة ومصــر فــي مقدمتهــا ، مــع ضعــف الخالفــة 
ــات  ــت المواجه ــرن الثامــن عشــر وكان ــن الق ــة م ــي الشــرق بداي ــة وتنامــي دور المستشــرقين ف ــاع األوروبي ــت األطم ـ فكان
التصادميــة مــع علــي بــك الكبيــر ، ثــم كانــت الحملــة الفرنســية ونزعاتهــا العســكرية واالستشــراقية ، وتوالــدت عندئــذ النزعــات 
االســتقاللية مــع محمــد علــي باشــا أو كانــت الريــادة مــع النخــب المصريــة فــي القاهــرة .. وحينهــا كان للقاهــرة دورًا مغايــرًا 
تتنازعهــا جذورهــا اإلقليميــة وانتمائاتهــا العربيــة ، وتطلعــات حكامهــا األوروبيــة فــي الغالــب ، وكانــت الــذروة مــع مرحلــة 
واليــة إســماعيل باشــا ومــن بعــده توفيــق باشــا واالنتهــاء باالحتــالل العســكري اإلنجليــزي ســنة 1882 .. تبعيــة حضاريــة 

للغــرب األوروبــي ..

ســنة 1923 بعــد تنامــي الحركــة الوطنيــة المصريــة نهايــة القــرن التاســع عشــر مــع العرابييــن مــن جهــة والتنويريــن أمثــال 	 
الشــيخ محمــد عبــده وآخريــن ، ومــع مطلــع القــرن العشــرين كان ميــالد الحركــة الوطنيــة المصريــة وتصاعــد الــروح الليراليــة 
ــي  ــة ف ــدول القطري ــدت ال ــًا تول ــة نهائي ــة التركي ــة العثماني ــى وســقوط الخالف ــة األول ــة الحــرب العالمي ــى نهاي ــي القاهــرة حت ف
الشــرق العربــي فيمــا يشــبه األســتقالل الوطنــي ، وتحولــت مصــر مــن واليــة عثمانيــة إلــى دولــة قطريــة لهــا وجودهــا المســتقل 
أســميًا وإن كانــت تحــت نيــر الســيطرة األوروبيــة ، وكان مــن المفتــرض أن تلعــب دورًا قياديــًا فــي محيطهــا العربــي سياســيًا 
وفكريــًا وحضاريــًا ، وعــادت القاهــرة عاصمــة الدولــة المصريــة القطريــة ، ومــع تنامــي التيــارات القوميــة أصبحــت القاهــرة 
ــا ..  ــالف تياراته ــي باخت ــم العرب ــب اإلقلي ــي قل ــا ف ــا التاريخــي والحضــاري وقدراته ــردة بموروثه مركــز ونقطــة جــذب متف

تنامــي دور وطنــي والعــودة لريــادة عربيــة ..

هــذه أربــع وقفــات أو حلقــات ســبقتها حلقــات فــي التاريــخ الوســيط والقديــم وتبعتهــا أخــرى فــي التاريــخ المعاصــر بــل هنــاك الكثيــر 
مــن األحــداث البينيــة التــي تمثــل محطــات محوريــة فــي تشــكيل القاهــرة ، ولكــن كان القصــد هنــا هــو التمثيــل للمنهجيــة التــي نراهــا 
للتعــرف علــى القاهــــرة فــي إطــار موروثهــا المتتابــع الــذي ينتقــل بنــا وبالعمــران كمــا أشــرنا بدايــة مــن مرحلــة المعرفــة وحالــة 
المشــاهد الصامــت إلــى مرحلــة الفكــر وحالــة المشــارك الفاعــل .. ومــن الحقائــق المنقولــة إلــى األفــكار المعقولــة .. مــن إحصــاء 
الحقائــق إلــى ذات الحقيقــة نفســها ، مــن مشــاهدة الحــدث وتقريــره إلــى الكشــف عــن الحــادث وتأصيلــه وتجذيــره ... مــن اإلدراك 

إلــى اإلبــداع .. 

إذن هــي منظومــة المناطــق التراثيــة .. فمــن جهــة أخــرى وعلــى مســتوى تفصيلــي أو محلــي يمكــن الكشــف أو قــراءة هــذا الموروث 
المتتابــع للقاهــرة بــذات المنهجيــة ، فكمــا يمكــن تطبيقــه علــى المدينــة فــي إطــار شــمولية عمرانهــا ودورهــا ، يمكــن تحقيقــه علــى 
ــاد  ــط بأحــداث وأبع ــد ترتب ــي شــموليتها ق ــة ف ــع مراعــاة أن المنهجي ــي . م ــذا النســيج العمران ــي تشــكل ه ــا الت ــا وأجزائه مفرداته
ــى انســاق لهــا محليتهــا  ــد تعتمــد عل ــى الجــزء ق ــد تطبيقهــا عل ــة عن ــة لهــا ذات الشــمولية ، بينمــا هــذه المنهجي ــة وجغرافي تاريخي

القطريــة أو المدينيــة .

ولتقريــب الرؤيــة ـ علــى ســبيل المثــال ـ نعــرج إلــى منطقــة األزبكيــة أو حــارة األزبكيــة أو بركــة األزبكيــة أو بركــة بطــن البقــرة 
كمــا كانــت تســمى فــي العصــر الوســيط مــن مراحــل نمــو القاهــرة ، ارتبطــت تلــك المنطقــة بــذات األنســاق للقاهــرة فــي شــموليتها، 

وتلــك المنهجيــة ببعديهــا الجغرافــي والتاريخــي للقاهــرة وموروثهــا المتتابــع ...  
الجغرافي في عالقة البناء العمراني للمنطقة بالنهر .. 

والتاريخي بأحداثه السياسية واالقتصادية والمجتمعية .. 
وبعمق الفعل اإلنساني في تشكيل المجتمع وتحوالته ..

ونحاول هنا قراءة تلك المنطقة التراثية داخل ذات المنظومة .. 

منطقــة األزبكيـــــــة .. بركــة مــن البــرك التــي تشــكلت نتيجــة لعالقــة موســمية ســنوية بيــن حركــة فيضــان النيــل وأراضــي الــوادي 
المنخفضــة شــرق النهــر ..

مــرت البركــة بتغييــرات فــي تشــكيلها وحدودهــا ، ولكنهــا ظلــت حتــى القــرن الســادس عشــر جــزء مــن النســيج األخضــر 	 
ــه المنخفضــة .  ــه وأراضي ــل بوادي ــن الني ــة وبي ــة ومناطقهــا الحضري ــن المدين ــوادي الفاصــل بي للمناطــق المزروعــة فــي ال
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ســنة 1517 تحديــدًا مــع ســقوط الخالفــة العربيــة وتحــول فــي تشــكيل الدولــة ودخــول مصــر مرحلــة الواليــة التابعــة ، وأمســت 	 
القاهــرة عاصمــة الواليــة المنــوط بهــا فتــح مجــاالت للتجــارة الخارجيــة لحســاب دولــة الخالفــة وواليتهــا األخــرى ، فكانــت 
ــذا  ــط ه ــرة ورب ــري شــمال القاه ــاء النه ــوالق المين ــة ب ــت بتنمي ــي دفع ــة الت ــة ورواج األنســاق التجاري التحــوالت االقتصادي
المينــاء النهــري مــع القلــب التجــاري وقصبــة القاهــرة مــرورًا بمنطقــة األزبكيــة بشــرايين حيويــة .. وتحولــت األزبكيــة إلــى 
متنــزه عــام للمجتمــع لالحتفاليــات العامــة والخاصــة ، ومحيطهــا منطقــة نمــو طبيعــي لعمــران القاهــرة ونقطــة جــذب تنامــت 
علــى مــدي ثالثــة القــرون لســكن النخــب المجتمعيــة والزمــر السياســية مــن جهــة باإلضافــة إلــى اســتيطان األجانــب ســواء مــن 

الشــرقيين أو مــن المستشــرقين األوربييــن فــي نهايــة القــرن الثامــن عشــر مثــل حــارات الــروم والفرنــج وغيرهــا ...

ســنة 1811 وهــو التاريــخ الفعلــي لتمكــن محمــد علــي باشــا مــن الســيطرة علــى مقاليــد الواليــة فــي القاهــرة ، وكان عندهــا 	 
ــي  ــم ف ــيطرة والتحك ــزي للس ــه المرك ــة ، والتوج ــة وخاصــة األراضــي الزراعي ــات االقتصادي ــة للمقوم ــكار الدول ــة احت بداي
ــه ..  ــة النهــر وفيضان ــي حرك ــم نســبيًا ف ــة التحك ــت بداي ــة ، وكان ــا الدول ــي تبنته ــري مــن خــالل المشــروعات الت شــبكات ال
وتحولــت بركــة األزبكيــة بحدودهــا كاملــة بعــد ردمهــا إلــى متنــزه حدائقــي ، وأتخــذ محمــد علــي باشــا الوالــي مــن المنطقــة 
الغربيــة لألزبكيــة أحــد مقــرات الســلطة الحاكمــة علــى التــوازي مــع قصــور القلعــة وشــبرا فــي القاهــرة .. وكان هــذا بدايــة 

ــة للمنطقــة .. ــة تغييــر الصــورة العمراني ــى بداي ــة أدت إل ــة بالمنطق تحــوالت سياســية ومجتمعي

ســنة 1869 خــالل واليــة إســماعيل باشــا وبالتزامــن مــع مشــروعات إســماعيل العمرانيــة فــي القاهــرة وحلمــه األوروبــي 	 
ــزه  ــى متن ــات إل ــع الطبق ــي لجمي ــزه مجتمع ــن متن ــها م ــة نفس ــت األزبكي ــويس ، تحول ــاة الس ــاح قن ــاالت أفتت ــرة واحتف للقاه
ــل  ــدة مث ــت مؤسســات جدي ــك النخــب وضم ــة تل ــز لثقاف ــة وتقلصــت مســاحتها وأمســت مرك ــن النخــب المجتمعي ــوة م للصف
األوبــرا ومســرح األزبكيــة ... وغيرهــا . وبالتدريــج تقلــص دور األزبكيــة فــي حيــاة المدينــة وانفصلــت عــن عــوام المجتمــع 
ــوى  ــس الق ــي وتناف ــع تنام ــوازي م ــى الت ــة أخــرى وعل ــن جه ــرون ســابقة ؛ وم ــة ق ــا لثالث ــي عاشــوها معه ــم الت واحتفالياته
األوروبيــة للســيطرة علــى مــوارد مصــر واســتحداث أنظمــة ماليــة ومصرفيــة حديثــة .. تحولــت األزبكيــة مــع تدخــل رأس 
المــال األجنبــي فــي االقتصــاد المصــري إلــى مركــز للمؤسســات المصرفيــة األجنبيــة وتنامــت معهــا األحيــاء الســكنية للجاليــات 
األجنبيــة واســتمرت حركــة التغييــر مــع ظهــور حــي اإلســماعيلية والتوفيقيــة والناصريــة .. وتواتــر أنمــاط العمــارة األوروبيــة 

كنســق عــام للمنطقــة وأنشــطتها ..

ــى  ــواء عل ــة س ــرات مجتمعي ــة وتأثي ــداث تاريخي ــن أح ــا م ــط به ــا يرتب ــة وم ــية واالقتصادي ــاق السياس ــر األنس ــًا .. إن تغيي وختام
المســتوى الشــمولي خارجيــًا أو داخليــًا ، أو علــى المســتوى المحلــي التفصيلــي هــو جــزء مــن المــوروث المتتابــع للمدينــة .. كمــا 
أن الوضعيــة الجغرافيــة للمدينــة وكياناتهــا ومــا تحملــه مــن ثوابــت ومتغيــرات هــي كذلــك محــورا مــن محــاور هــذا المــوروث . 
وهكــذا نحــن نغــوص فــي عمــق المــكان ونعبــر الزمــان بحثــا عــن الــدر المكنــون .. صــورة نرســم مالمحهــا مــن تتبــع المــوروث 
العمرانــي والمجتمعــي للقاهــرة لتكــون صياغــة لفهــم عمــران القاهــرة حاضــرة مصــر ... بعيــدًا عــن أي تقييــم عمرانــي أو معمــاري 
أو حتــى أخالقــي وتاريخــي ، ولكنهــا العالقــة الجدليــة التــي نقصدهــا مــن منهجيــة هــذه القــراءة لعمــران القاهــرة فــي بعديهــا المكانــي 
والزمانــي ، ولتكــن محاولــة عــودة الــروح والذاكــرة .. نرجــو منهــا عنــد اكتمالهــا وبقــدر جديتهــا وصدقهــا ، أن تكــون فاعلــة ولهــا 

مصداقيتهــا ، وأن تكــون جــادة وجديــدة ، إضافــة تصبــو لحالــة المضــاف والمضــاف إليــه .. 

ويبقى الجوهر المكين في ذات المكان واإلنسان واحد متوحد ..

فالعمـــــــــران هو دائمًا ....
ظل االنســـــــان

   على المكـــــــان
      في الزمــــــــان

والموروث المتتابع لعمران القاهرة هو محصلة هذه الجدلية ...


