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 خریطة املتاحف يف مصر: االنتشار والجدوى 

 د. حسین دقیل 

أبنا��ا، فتنّ�ي   أمام  �� حد ذا��ا الو�� وتز�د االنتماء.  املتاحف مرآة �عكس حضارة وتار�خ األمم  واملتاحف �ش�ل 

تار�خ أمة من األمم أو شعب من الشعوب وسيلة من أهم   التعرف ع��  كما أن املتحف مؤسسة تر�و�ة .  1وسائل 

ا�حضاري  ال��اث  وصيانة  وعرض  وحفظ  بجمع  قيامها  خالل  من  ا�جتمع  خدمة  ع��  �عمل  وترف��ية،  وثقافية 

 .2والتار��� اإل�سا�ي والطبي�� 

ر واملتاحف أن فكرة املتحف بدأت منذ عصر املصر��ن القدماء؛ ح�ن وضعوا  وقد أشار �عض الباحث�ن وعلماء اآلثا

؛ رغبة م��م �� إدخال املتعة والسعادة �� نفوس الرائ�ن. بل إن 3املسالت والتماثيل أمام صروح معابدهم و�قصورهم 

) األول  بطلميوس  أسس  ح�ن  متحفا،  أ�شأت  ال�ي  العالم  دول  أقدم  من  ُ�عد  متحف ق.م)    283  -367مصر 

قد اشُتقت أساسا  ”Museum“ح�ى أن �لمة  اإلسكندر�ة قبل ألفي وثالثمائة عام، ��دف �علم املوسيقى والشعر،  

 .4من اسم ُملهمات الشعر ور�ات الفن "امليوزات" التسع عند اليونان

���ئ متحف لندن منتصف القرن  
ُ
. 5الثامن عشرأما الش�ل ا�حا�� للمتاحف، فأول ظهور لھ �ان �� بر�طانيا؛ ح�ن أ

م) ح�ن أمر بتأسيس أول متحف 1848  -1805منذ عهد محمد ع�� باشا (  -�ش�لها ا�حا��    -و�� مصر بدأت املتاحف  

 و�ان أول أم�ن لھ الشيخ رفاعة الطهطاوي. م، 1835بمنطقة األز�كية وسط القاهرة عام 

ا�ح�ومات املتتالية إ�� االهتمام بإ�شاء   وملا �انت أرض مصر خصبة باملكتشفات األثر�ة ال�ي ال تتوقف، فقد سعت

املتاحف �حفظ وعرض تلك املكتشفات. لكن يبدو أن األهداف األساسية من إ�شاء املتاحف لم تكن وا�حة لدى 

 

 م، ص أ 1990واملعارض والقصور وسائل تعليمية، دار املعارف، اإلسكندرية، مرص عبد الفتاح مصطفى غنيمة، املتاحف   - 1
 م. 1998روالن بريتون، جغرافيا الحضارات، ترجمة: أحمد خليل خليل، منشورات عويدات، ب�وت، لبنان،   - 2
 23م، ص 2002رفعت موىس محمد، مدخل إىل فن املتاحف، الطبعة األوىل، الدار املرصية اللبنانية، القاھرة   - 3
يف أوقات الحقة، مبله�ت جميع أنواع الفنون  بحسب امليثولوجيا اإلغريقية القد�ة، هن إلهات أخوات (أو حوريات أو مخلوقات إلوهية)، عرفن كمصادر إلهام أثناء التأليف املوسيقي، و   امليوزات؛ و   - 4

 والشعر والعلوم، حيث اعتربن يف بعض األحيان تجسيدات لها. 
ماجست� غیر منشورة، كلیة الفنون التطبیقیة، قسم التصمیم الداخيل، جامعة  عبد الخالق محمود عواد، أساسيات التصميم الداخيل ملتاحف الفنون التطبيقية بجمهورية مرص العربية، دراسة  أمل    -  5

 م. 1994مرص،  حلوان، 
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فاملتتبع   ا�ح�ومات،  تلك  من  ب�ن العديد  وتوزيعها  وا�حافظات،  بالقاهرة  وانتشارها  بمصر،  املتاحف  �خر�طة 

 يئات، يالحظ مدى العشوائية �� التنوع والتوزيع. الوزارات ا�ختلفة واله

ال�ي ال �ستطيع التيقن من  بل إن أول ما يواجھ املتتبع �خر�طة املتاحف وتوزيعها من مصاعب، هو اإلحصائيات  

، إال أن بيانا��ا لألسف لم 6صدقها، فبالرغم من أننا هنا ننقل عن أع�� جهة بالدولة مختصة �� التعداد واإلحصاء

 �شمل الكث�� من املتاحف سواء بالقاهرة أو باألقاليم ا�ختلفة. 

لع الثقافية  لإلحصاءات  السنو�ة  النشرة  لبيانات  لرجوعنا،  و�ناء  املركزي  2020ام  فإنھ  ا�جهاز  عن  الصادرة  م، 

يناير   شهر  خالل  واإلحصاء،  العامة  لعام 2022للتعبئة  الثقافية  لإلحصاءات  السنو�ة  النشرة  بيانات  وكذا  م. 

م، يمكننا عرض ورقتنا  2021م، الصادرة عن ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، خالل شهر مارس  2019

 ملتاحف �� مصر من حيث انتشارها وجدواها، من خالل ا�حاور اآلتية: هذه؛ لتكشف لنا عن خر�طة ا

 املحور األول: عدد املتاحف املصریة وأنواعها

متحفا   84)، أن عدد املتاحف بمصر بلغ  1�� أحدث بياناتھ، أعلن ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء (ش�ل  

عام    81مقابل    2020عام   و2019��  عام    77،  و2018متحفا  عام    76،  �ان  2017متحفا  فيما  عام   72،  متحفا 

2016.7 

 

 

م. والنرشة السنوية لإلحصاءات الثقافية لعام  2022م، الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، خالل شهر يناير  2020فقد رجعلنا هنا إىل: النرشة السنوية لإلحصاءات الثقافية لعام     - 6

 م 2021م، الصادرة عن الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، خالل شهر مارس 2019
 117، ص  2022، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، إصدار يناير  2020ية لعام تطور عدد للمتاحف، نقال عن: النرشة السنوية لإلحصاءات الثقاف  - 7
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 2020وح�ى عام   2016) تطور عدد املتاحف �� مصر منذ عام 1(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

وقد يتصور البعض أن عدد املتاحف �� مصر كب��، لكن ا�حقيقة أن عدد املتاحف املصر�ة قليل جدا بالنسبة 

و�الرغم من أ��ا أحدث من مصر �� إ�شاء املتاحف،   -لتار�خها وترا��ا وعدد س�ا��ا أيضا، ف��كيا ع�� سبيل املثال  

كما إن دولة    8بيانات وزارة الثقافة والسياحة ال��كية.متحفا طبقا ل  354��ا    -م  1891حيث أ���ئ أول متحف ��ا عام  

 .9متحفا  34اإلمارات العر�ية املتحدة رغم حداث��ا وقلة عدد س�ا��ا بالنسبة ملصر فإن ��ا 

ور�ما �عتقد آخرون، أن عدد املتاحف �� مصر �� تزايد مستمر، لكن قد يتال��ى ع��م هذا االعتقاد، إذا رجعوا إ��  

)، والذي يب�ن فيھ من خالل 2ي السابق ا�خاص باملتاحف والصادر عن ا�جهاز املركزي نفسھ (ش�ل  التعداد السنو 

 

 م. 2022مايو   20دييل صباح، "أسبوع املتاحف" يف تركيا يتيح الدخول املجا� إىل معظم متاحف البالد،  - 8
 م. 2020يوليو  28االتحاد، متاحف اإلمارات.. ذاكرة الوطن والتاريخ،  - 9
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  69بلغ    2007. إذ يتب�ن أن عدد املتاحف عام  2019، وح�ى عام  2007الرسم البيا�ي مؤشر عدد املتاحف منذ عام  

. إذ إن عدد 2015، و2014، و2013، و2012،  2011، و2009، و2008متحفا، وهو ما يز�د عن عددها خالل أعوام  

 املتاحف ليس دائما �� تزايد مثل ما يتوهم من خالل ا�جدول السابق. 

 

 2019وح�ى عام  2007) رسم بيا�ي لتطور عدد املتاحف �� مصر منذ عام 2(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

متحفا، فيما    73؛ إذ بلغ  2016زاد عن عددها عام    2010)، أن عدد املتاحف عام  2من خالل (الش�ل  كما ُيالحظ  

متحفا. فيما لم يكشف ا�جهاز املركزي، عن كيفية    45إذ وصل إ��    2011انخفض انخفاضا مدو�ا عام الثورة عام  

�ي أن تلك املتاحف �انت قائمة �� انخفاض عدد املتاحف، أو أسبابھ، غ�� أنھ يت�ح لنا أن هذا االنخفاض ال �ع

عام م��ى ثم أز�لت، فاألمر ال يتعدى �ونھ غلق لتلك املتاحف ألسباب مختلفة أهمها؛ اإلغالق من أجل ال��ميم،  
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أو اإلغالق  افتتاحھ ح�ى اآلن،  يتم إعادة  الروما�ي باإلسكندر�ة منذ سنوات عديدة ولم  اليونا�ي  �إغالق املتحف 

غلق    2010قة كما حدث عام  �سبب �عرض املتحف لسر 
ُ
متحف محمد محمود خليل �عد سرقة لوحة زهرة ح�ن أ

ح�ن أغلق متحف د�شواي بقرار من إدارة املتاحف �عد سرقة �عض مقتنياتھ، أو اإلغالق   2014ا�خ�خاش، وعام  

يناير   ثورة  �عد  ا�حادث  األم�ي  االنفالت  باإلسكندر�ة  2010�سبب  امللكية  ا�جوهرات  متحف  إغالق �إغالق  أو   ،

ح�ن تأثر باالنفجار الذي �عرض لھ مب�ى مدير�ة األمن بمحافظة القاهرة. بل   2014متحف الفن اإلسالمي منذ عام  

 إن هناك متاحف ال م��ر إلغالقها سوى أن هناك قرارا إدار�ا بإغالقها كما حدث مع متحف د�شواي.     

مصر،  �� املتاحف  أنواع  الفن   أما  متاحف  أهمها  والبحتة   فعديدة؛  الطبيعية  العلوم  ومتاحف  والتار�خ، 

لعام  الثقافية  لإلحصاءات  السنو�ة  �شرتھ   �� واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  ا�جهاز  يذكر  حيث  والتطبيقية. 

لـ  3، (ش�ل  2020 والتار�خ يصل عددها  الفن  العلوم    75)، أن عدد متاحف  �� ح�ن يصل عدد متاحف  متحفا، 

متاحف. ووا�ح جدا أن هناك متاحف أخرى نوعية، لم تتطرق إل��ا بيانات   9تطبيقية إ��  الطبيعية والبحتة وال

 ا�جهاز املركزي، إذ يبدو أن بيانات ا�جهاز لم تتناول غ�� املتاحف التا�عة �جهات ح�ومية ذات تبعة مباشرة.  

 

 ) 3(ش�ل 
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   2020أنواع املتاحف بمصر عام 

 ملصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاءا

 املحور الثاني: انتشار املتاحف بین املحافظات والهیئات

يتب�ن من خالل بيانات ا�جهاز املركزي للتعبئة واإلحصاء أن ا�حافظات ال�ي يوجد ��ا متاحف ال يز�د عددها عن  

)، يت�ح أن 4، (ش�ل  2020ا�حافظات خالل عام  محافظة، فطبقا لبيانات ا�جهاز، عن توزيع املتاحف ع��    22

هناك خمس محافظات ليس ��ا متاحف من األساس �� محافظات أسيوط، و��ي سو�ف، وشمال سيناء، وجنوب 

سيناء، والشرقية. هذا بالرغم من أن تلك ا�حافظات ��ا متاحف لكن ر�ما لم يطلها التعداد �سبب إغالقها ألسباب  

فمحافظ ذكرها،  سو�ف،  �السابق  ب�ي  متحف  ��ا  سو�ف  ب�ي  ومحافظة  القومي،  أسيوط  متحف  ��ا  أسيوط  ة 

ومحافظة الشرقية ��ا متحف أحمد عرا�ي ومتحف تل �سطا ومتحف صان ا�حجر وهو متحف آثار مفتوح. أما  

 محافظة شمال سيناء فيوجد ��ا املتحف ا�حر�ي بالعريش، ومحافظة جنوب سيناء يوجد ��ا متحف طابا. 
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   2020) عدد املتاحف با�حافظات ا�ختلفة عن عام 4(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

ا�جهاز أيضا، أن متاحف محافظة القاهرة احتلت العدد األك�� من إجما�� املتاحف حيث و�تب�ن من خالل بيانات  

% ل�ل م��ما، 16.7% من إجما�� العدد الك��، تل��ا محافظة اإلسكندر�ة ومحافظة ا�ج��ة بنسبة  23.8بلغت �سب��ا  

م� ل�ل  متاحف  ثالث  واألقصر  وأسوان  واملنيا  واملنوفية  بورسعيد  محافظات  ضمت  ع��  فيما  اشتملت  بينما  �ا. 

محافظات  أما  ا�جديد.  والوادي  وقنا  وسوهاج  والفيوم  والبح��ة  والدقهلية  دمياط  محافظات  من  �ل  متحف�ن 

السويس والقليو�ية وكفر الشيخ والغر�ية واإلسماعيلية والبحر األحمر ومر��ى مطروح؛ ف��ا أقل عدد من املتاحف 
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أن عدد املتاحف قليل جدا بالعديد من ا�حافظات وال يتناسب مع  حيث يوجد ب�ل م��ا متحف واحد. ووا�ح جدا  

ما تحملھ تلك ا�حافظات من تار�خ حضاري عر�ق وتراث شع�ي فر�د كمحافظة سوهاج ومحافظة قنا ومحافظة 

 السويس. 

مع    كما أنھ، و�الرغم من أن محافظة القاهرة تضم ما يقرب من ر�ع عدد املتاحف، إال أن هذا العدد ال يتناسب

تار�خ محافظة القاهرة املمتد منذ عصر األسرات وح�ى العصر ا�حديث، كما ال يتناسب مع مساح��ا وعدد قاطن��ا،  

متحفا،    90و�سبة تردد السياحة األجنبية وا�حلية ل��ا. فالعاصمة ال��كية إسطنبول ع�� سبيل املثال ��ا ما يز�د عن  

 م.2018طبقا لبيان وزارة الثقافة ال��كية عن عام  

القاهرة  ب�ن  وتوزيعها  انتشارها  عند  تتوقف  املتاحف،  عن  واإلحصاء  العامة  للتعبئة  املركزي  ا�جهاز  و�يانات 

وا�حافظات، بينما ال تتطرق لتوزيع املتاحف ع�� الوزارات والهيئات ا�ختلفة، فاملتاحف �� مصر معظما منتشر 

تنتشر متاحف أخرى ب�ن عدد من الوزارات األخرى، �وزارة التعليم وزارة السياحة واآلثار، ووزارة الثقافة، بينما  ب�ن  

العا�� ال�ي تضم متاحف من بي��ا متحف العلوم بدمياط، ومتحف األحياء املائية باإلسكندر�ة، ووزارة ا�حر�ية ال�ي 

اعيلية،  يتبعها متحف العلم�ن العسكري ومتحف العريش ا�حر�ي، ووزارة الداخلية كمتحف الشرطة بمدينة اإلسم

ووزارة  بالفيوم،  املناخ  و�غ��  ا�حفر�ات  متحف  مثل  البيئة  ووزارة  مصر،  حديد  سكك  متحف  مثل  النقل  ووزارة 

ال�حة مثل متحف ب�ي سو�ف الص��، ووزارة الزراعة مثل املتحف الزرا�� بالد�� واملتحف النبا�ي بجز�رة أسوان،  

ف الري بإسنا. كما تضم ا�جامعات عددا من املتاحف، من  ووزارة الري مثل متحف الثورة بالقناطر ا�خ��ية ومتح

أهمها متاحف جامعة القاهرة وجامعة اإلسكندر�ة وجامعة املنصورة و�عض ا�جامعات اإلقليمية األخرى. بل إن  

محمود،  مصطفى  ومتحف  شعراوي  هدى  متحف  مثل  األهلية  ا�جمعيات  �عض  يتبع  املتاحف  من  عددا  هناك 

لعائالت مثل متحف أنور السادات بقر�ة ميت أبو ال�وم الذي تمتلكھ عائلة الرئيس    ومتاحف أخرى خاصة �عود

 الراحل أنور السادات. 

 املحور الثالث: عدد زوار املتاحف وجملة اإلیرادات

أما عن زائري املتاحف املصر�ة، فيت�ح أن هناك تذبذبا كب��ا �� عدد الزائر�ن خالل السنوات ا�ختلفة، فبيانات 

)، تكشف أن 5(ش�ل    2019وح�ى عام    2007املركزي للتعبئة واإلحصاء عن عدد زائري املتاحف منذ عام    ا�جهاز

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 9 of 18 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 24, 2022      

  2017ألفا، فيما جاء عام    634مالي�ن و   9�ان أك�� تلك األعوام ز�ارة، حيث بلغ زوار املتاحف خاللھ    2016عام  

ال�ي   2013، و2012، و2010الحظ أن أعوام  ألفا. كما ي   349مالي�ن و  3�أد�ى عام، حيث بلغ زوار املتاحف خاللھ  

 شهدت انفالتا أمنيا �انت من أك�� األعوام انخفاضا �� عدد زوار املتاحف.   

 

 2019وح�ى عام  2007) عدد زائري املتاحف منذ عام 5(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

) ف�انت محافظة القاهرة 6، وطبقا لبيانات ا�جهاز (ش�ل  2019ك�� متاحف ا�حافظات ز�ارة خالل عام  أما عن أ

إ��   تبلغ أك�� من    92مالي�ن    3وال�ي احتلت املركز األول بوصول عدد زوارها  الز�ارات 58ألفا، بنسبة  % من عدد 

 ألفا. 316مالي�ن و 5وال�ي بلغت  2019ال�لية خالل عام 
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ألفا، تل��ا محافظة ا�ج��ة �عدد زوار   267محافظة اإلسكندر�ة �� املركز الثا�ي �عدد زوار بلغ مليونا وفيما جاءت  

إ��   بلغ    475وصل  �عدد  أسوان  محافظة  ثم  قائمة   239ألفا،  ذيل   �� األقصر  محافظة  جاءت  فيما  زائر،  ألف 

 ألفا.     111ا�حافظات ا�خمس األك�� ز�ارة ملتحفها، إذ بلغ زوارها 

 

 2019محافظات عن عام   5) عدد زائري املتاحف طبقا ألك�� 6(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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)؛ ف�انت محافظات 7طبقا لبيانات ا�جهاز املركزي (ش�ل    2019أما عن أد�ى متاحف ا�حافظات ز�ارة عن عام  

والوادي ا�جديد، حيث بلغ زوار �ل محافظة ثالثة آالف زائر، فيما حلت محافظتا البحر األحمر  دمياط والغر�ية  

 والسويس �� املركز قبل األخ�� �عدد زوار بلغ أر�عة آالف ب�ل محافظة.   

 

 2019محافظات عن عام   5زائري املتاحف طبقا ألقل ) عدد 7(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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،  2022، الصادرة �� يناير  2020، فطبقا لبيانات �شرة ا�جهاز املركزي عن عام  أما عن إجما�� إيرادات املتاحف

)،  9، ا�خاصة بإيرادات املتاحف (ش�ل 2019)، و�شرة ا�جهاز املركزي عن عام 8ا�خاصة بإيرادات املتاحف (ش�ل 

اإليرادات   بلغت  و  108فقد  عام    979مالي�ن  جنيھ  و  256مقابل    2020ألف  عام    56مليونا  جنيھ  ،  2019ألف 

قدره   و  147بانخفاض  جنيھ.    77مليونا  عام  ألف  الكب��  االنخفاض  هذا  جاء  عدد   2020وقد  انخفاض  نتيجة 

خمسة مالي�ن إ��    2019ألفا، بينما وصل عام    45، ثالثة مالي�ن و2020غ �� عام  ، إذ بل2019الزائر�ن مقارنة �عام  

ألفا. أما عن أهم أسباب هذا االنخفاض ف�ان و�اء �ورونا الذي أثر ع�� السياحة املصر�ة سلبيا كما أثر ع��    316و

 السياحة العاملية �ش�ل عام. 

، بحصيلة بلغت 2019افظة القاهرة �� املركز األول عام  أما عن أك�� ا�حافظات من حيث اإليرادات، فقد جاءت مح

ألفا، ثم محافظة اإلسكندر�ة بـ   276مليونا و  28ألف جنيھ، تل��ا محافظة ا�ج��ة بحصيلة قدرها    282مليونا    198

بـ    298مالي�ن و  10 بـ    167مالي�ن و  9ألفا، ومحافظة أسوان  ألف   132مالي�ن و  9ألف جنيھ، ومحافظة األقصر 

ألف جنيھ، ��    14. فيما جاءت متاحف محافظة الوادي ا�جديد �آخر محافظة من حيث اإليرادات إذ بلغت  جنيھ

 .2019ح�ن لم تحصل محافظتا دمياط وقنا ع�� أي إيرادات خالل عام 

ألف   247مليونا و  71، فقد احتلت محافظة اإلسكندر�ة املركز األول من حيث اإليرادات إذ بلغت  2020أما عن عام  

% من اإليرادات ال�لية ملتاحف ا�جمهور�ة خالل العام. وتل��ا محافظة ا�ج��ة بحصيلة 65نيھ، بنسبة زادت عن  ج

  391مليونا و  13آالف، بينما جاءت محافظة األقصر �� املركز الثالث بإيرادات بلغت    509مليونا و  19إيرادات بلغت  

ألفا، أما محافظة القاهرة فجاءت �� ذيل أع��    19مالي�ن و  3ألف جنيھ، ثم أسوان �� املركز الرا�ع بإيرادات بلغت  

ألف جنيھ.  فيما جاءت متاحف محافظات الدقهلية والغر�ية والوادي   275خمس محافظات بإيراد قدره مليون و

آالف جنيھ، فيما استمرت محافظتا دمياط    7ا�جديد �آخر محافظات من حيث اإليرادات إذ بلغت إيرادات �ل م��م  

 .2020�� عدم تحصلهما ع�� أي إيرادات خالل عام وقنا 
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 2020) إيرادات املتاحف عن عام  8(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء
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 2019) إيرادات املتاحف عن عام  9(ش�ل 

 املصدر: ا�جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

 املحور الرابع: نتائج الدراسة ومقترحاتها

 أوال: نتائج الدراسة 

انتشارها وجدواها، طبقا ملا صد ر عن ا�جهاز املركزي  و�عد ما تم عرضھ من خر�طة املتاحف املصر�ة من حيث 

 م، يتب�ن اآل�ي:  2022م، و2021للتعبئة العامة واإلحصاء بآخر �شرت�ن خالل عامي 
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املتاحف   - لعدد  واإلحصاء،  العامة  للتعبئة  املركزي  ا�جهاز  ��ا  قام  ال�ي  املتعددة  اإلحصاءات  من  و�الرغم  أنھ 

بتلك اإلحصاءات. وذلك طبقا ملا قام بھ الباحث   وانتشارها، إال أن هناك العديد من املتاحف األخرى غ�� مذ�ورة

�خصيا من خالل حصره لعدد آخر من املتاحف غ�� املرصودة من قبل ا�جهاز. و�ن �ان يبدو أن جهاز اإلحصاء لم  

 يذكر إال املتاحف ا�ح�ومية املفتوحة للز�ارة.  

خية والفنية والعلمية. م��ا متاحف عامة؛ مصر تضم العشرات من املتاحف، بأنواعها ا�ختلفة؛ األثر�ة والتار�أن    -

القبطي  واملتحف  اإلسالمي  �املتحف  نوعية؛  ومتاحف  ل�حضارة،  القومي  واملتحف  بالتحر�ر  القاهرة  كمتحف 

واملتحف اليونا�ي والروما�ي، ومتاحف إقليمية؛ كمتحف أسوان، ومتحف سوهاج، ومتحف كفر الشيخ، ومتاحف 

السكة ا�حديد، ومتحف الشمع. ومتاحف تخص �خصيات تار�خية، مثل   متخصصة؛ �املتحف الزرا��، ومتحف

 متحف أحمد عرا�ي، ومتحف طھ حس�ن، ومتحف أم �لثوم.

هناك العديد من املتاحف املصر�ة ما تزال مغلقة منذ سنوات، رغم ما تحو�ھ من كنوز أثر�ة وتراثية وفنية، بحجة    -

م. ومتحف الشمع بالقاهرة واملغلق منذ عام 2005ة واملغلق منذ عام  ال��ميم �املتحف اليونا�ي الروما�ي باإلسكندر�

 م، والغر�ب أنھ ال يوجد جدول زم�ي وا�ح لالن��اء من تطو�ر تلك املتاحف، رغم أهمي��ا وتفردها. 2009

من    - �عدد  أو  واإلسكندر�ة  القاهرة   �� سواء  املتنوعة.  املتاحف  من  العديد  افتتاح  األخ��ة  السنوات  شهدت 

 حافظات. و�الرغم من ذلك فال تزال أعداد املتاحف أقل ما يجب أن ت�ون عليھ بكث��. ا�

لدينا متاحف فر�دة؛ غ�� أ��ا ال تأخذ حقها �� الدعاية وال��و�ج، مثل املتحف ا�حر�ي، فهو ضمن املتاحف ا�حر�ية   -

التار���  مبناه  املعروضات، فضال عن  بكميات �خمة من  ثرائھ  بقلعة صالح   العاملية؛ من حيث  املتم��  وموقعھ 

الدين األيو�ي بالقاهرة. وكذا متحف مكتبة اإلسكندر�ة، الذي �عد أول متحف آثار ُيقام داخل مكتبة، و�ضم آثارا 

 ُع�� عل��ا بموقع املب�ى نفسھ.  

األه  - املؤسسات  وكذا  والهيئات،  وا�جامعات  ا�ختلفة  الوزارات  من  العديد  ع��  املصر�ة  املتاحف  لية تتوزع 

ا�جهات، وهذا  تلك  ب�ن �ل  تنسيق  والعائالت. هذا فضال عن عدم وجود  بل و�عض األسر املصر�ة  وا�جمعيات، 

 �سبب خلال وا�حا �� إدارة تلك املتاحف والعمل ع�� تطو�رها ووضعها ع�� ا�خر�طة السياحية. 
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سست مبان��ا تبعا    -
ُ
لذلك من حيث كيفية العرض   هناك متاحف مصر�ة أقيمت �� األساس ع�� أ��ا متاحف، فأ

املتحفي ا�جيد ووسائلھ، غ�� أن هناك العديد من املتاحف األخرى أقيمت أساسا بمبا�ي أخرى لم تكن معدة لها، 

وقصر  باإلسكندر�ة،  قايتباي  وقلعة  بالقاهرة،  الدين  صالح  قلعة  وم��ا:  ومنازل،  قصور   �� املوجودة  �املتاحف 

بالقاهرة، وم�جد محمد ع� باملنصورة، ومتحف محمود سعيد ا�جوهرة  �عمان  بن  بالقاهرة، ومتحف  بالقلعة   �

 10باإلسكندر�ة، ومتحف نبيل درويش ل�خزف بالقاهرة، ومتحف روميل بمر��ى مطروح، و�يت األمة بالقاهرة.

هم إال أن عددا غ�� قليل من املتاحف املصر�ة غ�� مفتوح للز�ارة أمام ا�جمهور، ما حولها إ�� مناطق م�جورة الل  -

من دخول العامل�ن ��ا. و�عض املتاحف مغلق �سبب قدم املبا�ي و��الكها؛ مثل متحف الشمع الذي أثبتت �جنة من 

محافظة القاهرة أن مواصفات األمان بھ منعدمة، رغم أن هذا املتحف ُ�عد أحد أبرز أر�عة متاحف ع�� مستوى 

 العالم من حيث النوع. 

ف املصر�ة بجميع أنواعها �� تناقص م�حوظ، وهو ما جعل �عض املتاحف عبارة و�ت�ح أيضا أن ز�ارات املتاح  -

وهذا يرجع ألسباب عدة، م��ا؛ ضعف الدعاية املالئمة والالئقة بتلك املتاحف، فضال عن عدم   عن أماكن م�جورة.

 وجود إدارة واحدة لتلك املتاحف.  

ھ من تراث عر�ق وفر�د، وهذا �سبب ضعف السياحة كما أن إيرادات تلك املتاحف قليلة جدا مقارنة بما تحو�  -

�ش�ل عام، ولعدم وضع تلك املتاحف ع�� ا�خر�طة السياحية، أو ال��و�ج ا�جيد لها، بالرغم من أن تذاكر دخول  

 املتاحف املصر�ة ُ�عت�� منخفضة بالنسبة لألسعار العاملية.     

 ثانيا: مقترحات الدراسة 

 ي توصلت إل��ا الدراسة، وال�ي يمكن إيجازها �� النقاط التالية: هناك العديد من املق��حات ال�

السياحة واآلثار وتضم جميع   - تتبع وزارة  أو  ا�ح�ومة مباشرة،  رئاسة  تتبع  للمتاحف  إ�شاء هيئة قومية  ضرورة 

دول عديدة املتاحف املصر�ة ب�ل أنواعها، وت�ون مهم��ا األساسية؛ العمل ع�� إدارة وتطو�ر تلك املتاحف. وهناك 

 

 م. 2022مارس  1ونة دكتور عصام محفوظ، أنواع املتاحف املرصية (متاحف اآلثار) (قصور ومنازل تحولت إىل متاحف)،  مقال مبد   - 10
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هيئة املتاحف، و�� الهيئة ال�ي تضم �ل املتاحف بأنواعها ال�ي توجد ��ا    لها تجارب جيدة �� هذا املضمار، م��ا فر�سا

  ا�ختلفة.

وتواصلها   - تأمي��ا؛  وطر�قة  ��ا  العرض  وأساليب  والفنية  املعمار�ة  جوان��ا  جميع  من  املتاحف  بتطو�ر  االهتمام 

ونحن اآلن لدينا عدد غ�� قليل  ولها، وهذا يتطلب وجود إم�انيات مادية وخ��ات علمية،  اإليجا�ي با�جتمع من ح

�ي   متاحفنا  تطو�ر  ع��  العمل  يمك��م  املتاحف،  �علم  املتخصص�ن  الدارس�ن  والتطورات من  التغ��ات  تواكب 

 العاملية املتسارعة. 

ة أن هناك محافظات ليس ��ا متاحف من  العمل ع�� إ�شاء متاحف متنوعة أخرى بالقاهرة وا�حافظات، وخاص -

األساس رغم ما تحملھ من تراث تار��� وحضاري عر�ق. و�� ا�حقيقة نحن نملك تراثا تار�خيا وتراثيا عظيما يمكننا  

 - ور�ما مئات اآلالف    -عرضھ من خالل مئات املتاحف وليس العشرات، فمن الناحية املادية لدينا عشرات اآلالف  

الفر�دة غ�� املعروضة أمام الزائر�ن سواء �� مخازن املتاحف القائمة بالفعل، أو قطع أثر�ة أخرى    من القطع األثر�ة

موضوعة با�خازن املتحفية التا�عة لوزارة السياحة واآلثار. ومن الناحية املعنو�ة، نملك تراثا أدبيا فر�دا يمكننا من  

ر�ة أبدعت �� جميع ا�جاالت الوطنية والفنية واألدبية  خاللھ إ�شاء العديد من املتاحف ال�ي تحمل تراث رموز مص 

 والعلمية، ع�� شا�لة متاحف مصطفى �امل وأم �لثوم ونجيب محفوظ.  

االهتمام باملناطق األثر�ة، وجعلها متاحف مفتوحة؛ مثل شارع املعز لدين هللا الفاط�ي؛ وهو أك�� متحف إسالمي   -

األقصر والذي أعيد افتتاحھ مؤخرا، ع�� شا�لة املتحف املفتوح بميت مفتوح �� العالم، أو مثل طر�ق الكباش ب 

 رهينة با�ج��ة، والذي لم يأخذه حقھ �� الدعاية وال��و�ج رغم ما يحو�ھ من آثار فنادرة. 

كما يمكننا التوسع �� عمل املتاحف االف��اضية ع�� شبكة االن��نت ال�ي �عرض القطع بأ�عادها الثالثية، وقد �ان   -

اإلجراءات لوز  �سبب  الز�ارات  وتوقف  �ورونا  و�اء  انتشار  عند  ا�جال  هذا   �� فر�دة  تجر�ة  واآلثار  السياحة  ارة 

االح��از�ة، حيث قامت الوزارة �عرض العديد من املتاحف واملواقع األثر�ة �ش�ل اف��ا��ي ع�� شبكة االن��نت، ما  

 �ان لھ أثر كب�� ع�� ال��و�ج لتلك املتاحف واملواقع.    
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و�مكننا أيضا العمل ع�� إ�شاء متاحف املواقع األثر�ة، و�� متاحف مرتبطة با�حفر والتنقيب �� مناطق محددة،   -

ولها م��ات عديدة، م��ا أ��ا تحفظ املكتشفات والبقايا األثر�ة �� املوقع نفسھ، ومن جهة أخرى �عرض ما تم العثور 

 ك�� نحو الز�ارة. عليھ أثناء التنقيب أمام الزائر�ن، ما يحفزهم أ

ومع ضرورة القيام ب�ل تلك اإلجراءات السابقة، إال أنھ يجب �� البداية العمل ع�� التوعية الدائمة للمواطن�ن    -

بأهمية املتاحف ودورها، وذلك من خالل وسائل اإلعالم ا�ختلفة. كما يجب توعية الشباب والطالب �� املدارس  

امج دائمة ومستمرة لز�ارة املتاحف بأنواعها ا�ختلفة، باعتبارها م�انا  وا�جامعات، ع�� وجھ ا�خصوص، وعمل بر 

 تثقيفيا و�عليميا وترف��يا �� آن واحد. 
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