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ــم  ــي العال ــدن ف ــم الم ــدى أه ــرة إح ــد القاه ُتع

لمــا تزخــر بــه مــن مقــدرات ثقافيــة وتاريخيــة 

ــب  ــن عجائ ــه م ــا تحتضن ــة، وم ــة ومعماري وعلمي

ورمــوز ومــا تنتجــه كمــا وكيفــا مــن إبداعــات فــي 

شــتى المجــاالت، وهــي مــأوى لألفئــدة عبــر العصــور ومــاذ ومصــدر 

إلهــام لعباقــرة العالــم، وإذا اكن نهــر النيــل مرتبطــا تاريخيــا بمصــر فــإن 

القاهــرة بخاصــة هــي مــن روت عطشــه إلــى الجمــال والــذوق الرفيع، 

ويأتــي اختيارهــا عاصمــة الثقافــــــــة فــي العالــم اإلســامي، لعــام 

2022، مبــادرًة مــن اإليسيســكو نظــرا لعراقــة هــذه المدينــة، بعــد أن 

تعــذر االحتفــال بهــا خــال ســنة 2020 بســبب انتشــار جائحــة كورونــا.

يمثــل االحتفــال بهــذه المدينــة نقطــة تحــول فــي برنامــج اإليسيســكو 

ونظرتــه الجديــدة لاحتفــاء والتعريــف بالمــدن والحواضــر الكبــرى للعالم 

ــة  ــة عربي ــر مدين ــدُّ أكث ــي ُتع ــة الت ــذه المدين ــا أن ه ــامي، كم اإلس

ــابع  ــًا، والس ــي إفريقي ــز الثان ــل المرك ــاحًة، وتحت ــا مس ــاًنا وأكبره س

عشــر عالميــًا فــي عــدد الســان، وهــي مســجلة علــى قائمــة التــراث 

ــراث العالمــي  ــذ 2019، وعلــى قائمــة الت ــم اإلســامي من فــي العال

منــذ 1979، تمثــل أهميــة كبــرى علــى المســتوى اإلقليمــي والدولــي، 

ــث  ــة، حي ــة والعالمي ــد مــن المنظمــات اإلقليمي ــة للعدي وُتعــد حاضن
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ــل مــن:  منظمــة  ــب اإلقليمــي ل ــة، والمكت ــدول العربي ــر جامعــة ال ــا مق يقــع به

الصحــة العالميــة، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة، ومنظمــة الطيــران المدنــي الدولــي، 

ــم  ــة األم ــدة للســان، وهيئ ــم المتح ــدوق األم ــاالت، وصن ــي لاتص ــاد الدول واالتح

المتحــدة للمــرأة، ومقــر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، ومكتــب تنســيق الشــؤون 

اإلنســانية لألمــم المتحــدة، وكذلــك مقــر االتحــاد اإلفريقــي لكــرة الســلة، ويتداخــل 

ــيج  ــتعمارية بالنس ــة االس ــن الحقب ــوروث ع ــث الم ــي الحدي ــيج العمران ــا النس فيه

المعمــاري التقليــدي المــوروث عــن مختلــف العصــور اإلســامية.

القاهــرة اجتمعــت فيهــا لك تلــك المقومــات لكــي تكــون عاصمــة ثقافيــة مهمــة، 

ــاء  ــت نقطــة التق ــا مثل ــوب، إذ إنه ــرب والشــمال والجن ــن الشــرق والغ ــة بي جامع

حضــاري كبيــر ســواء اكن ذلــك بيــن دول العالــم اإلســامي أو خارجــه. وأبــرز مقوماتها 

مــا يلــي:

آثــار ماديــة وفكريــة تســتحق التعريــف بهــا وتثمينهــا، وأولها 	 

أهرامــات الجيــزة التــي ُتعــد مــن عجائــب الدنيــا ومــا زالــت 

ــة  ــب التاريخي ــن الحق ــد م ــم العدي ــة رغ ــي المدين ــخة ف راس

ــم  ــن المعال ــد م ــا العدي ــور، وبه ــر العص ــى م ــة عل المختلف

ــم  ــًا يض ــًا مفتوح ــت متحف ــى أصبح ــة حت ــة والحديث القديم

ــامية. ــة وإس ــة وقبطي ــة وروماني ــة ويوناني ــارًا فرعوني آث



 يعــود تاريــخ القاهــرة إلــى نشــأة مدينــة أون الفرعونيــة 	 

أو هليوبوليــس »عيــن شــمس حاليــًا« والتــي تعــد واحدة 

ــا  ــرة بطرازه ــا القاه ــر. أم ــم الغاب ــدن العال ــدم م ــن أق م

ــامي  ــح اإلس ــى الفت ــائها إل ــخ إنش ــود تاري ــي فيع الحال

لمصــر علــى يــد الصحابــي عمــرو بــن العــاص رضــي هللا 

ــم  ــطاط، ث ــة الفس ــى مدين ــن بن ــام 146 م حي ــه ع عن

أنشــأ العباســيون مدينــة العســكر، قبــل أن يبنــي أحمــد 

ــن  ــول الفاطميي ــع دخ ــع، وم ــة القطائ ــون مدين ــن طول ب

ــد  ــدأ القائ ــًا( ب ــة )تونــس حالي مصــر قادميــن مــن إفريقي

ــة  ــدة للدول ــة الجدي ــاء العاصم ــي بن ــي ف ــر الصقل جوه

الفاطميــة بأمــر مــن الخليفــة الفاطمــي المعــز لديــن هللا 

ــم  ــة اس ــا الخليف ــق عليه ــام 969م، وأطل ــي ع ــك ف وذل

ــن  ــد م ــور بالعدي ــر العص ــى م ــت عل ــرة«. وُعرف »القاه

األســماء، فهــي مدينــة األلــف مئذنــة ومصــر المحروســة 

وقاهــرة المعــز، وشــهدت خــال العصــر اإلســامي أرقــى 

فنــون العمــارة التــي تمثلــت فــي بنــاء القــاع والحصــون 

ــًة  ــا لمح ــا منحه ــاجد، مم ــدارس والمس ــوار والم واألس

ــًة مــا زالــت موجــودة بأحيائهــا القديمــة حتــى اآلن. جمالي



العــدد الكبيــر مــن المؤسســات الثقافيــة، علــى رأســها المركز 	 

ــة  ــي لثقاف ــز القوم ــرا ، المرك ــى - دار األوب ــى القوم الثقاف

الطفــل، ومكتبــة مصــر العامــة ، والمركــز القومــى للترجمــة ، 

ومتحــف الفــن اإلســامي، ومتحف اآلثــار اإلســامية، والمتحف 

القبطــي، ومتاحــف قصــر عابديــن، وغيرهــا مــن المؤسســات 

التــي ال تحصــى وال تعــد فــي لك ركــن مــن المدينــة.

ــن 	  ــة م ــاالت الثقاف ــف مج ــي مختل ــزة ف ــاهمات متمي مس

خــال األعمــال األدبية والفنيــة العلميــة والثقافيــة، لعلمائها 

وأدبائهــا، ومثقفيهــا وفنانيهــا، كمــا ألهمــت عــددا كبيــرا من 

الرســامين والمثقفيــن والمبدعيــن علــى مــر العصــور.

ــر 	  ــة أكب ــة عام ــر بصف ــة ومص ــة خاص ــرة بصف ــن القاه تحتض

المهرجانــات والمواســم الثقافيــة في لك ســنة، بدايــة بمهرجان 

ــم،  ــب والرس ــارض الكت ــي، ومع ــينمائي الدول ــرة الس القاه

والعــروض المســرحية، وأهمهــا معــرض القاهــرة للكتــاب الذي 

يســتقطب عــددا كبيــرا مــن المهتميــن فــي لك ســنة.




