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  :ثانیا الهدف العام للدراسة
  
  ))بالمرج لالستغالل السیاحي   اإعداد وتنمیة منطقة المطریة وامتداده((   
  

 محددات الدراسة :ثالثا 

في منطقة المطریة وامتدادها بمنطقة المرج وعزبة محمد  تقصور األمراء والباشاوا :المكانیة -١
 نجیب

   م ١٩٥٠ الي ١٩٠٠ة منالفترة الزمنیة التي تشملها الدراس :الزمنیة  -٢

 : أھمیة البحث: رابعا 
  

  تعـد هــذة الدراسـة االولــي مــن نوعهـا التــي تنـاول منطقتــي المطریــة والمـرج فــي دراسـة تاریخیــة واثریــة
  .وسیاحیة شاملة 

  ــة تطـــور منطقـــة المطریـــة والمـــرج عبـــر العصـــور واصـــل تســـمیة شـــوارع بهمـــا واهـــم تعـــرض الدراسـ
  .المنشات المعماریة بها

 ة الرسالة اهمیة القصور والفیالت في المنطقـة محـل الدراسـة وتخطیطهـا المعماریـة وقیمتهـا تبرز هذ
  االثریة والمعماریة والفنیة 

  االمیرة نعمت مختار اسماعیل ه یقفنشر وقفیات الول مرة كو  
 مــال وشــویكار ابــراهیم واالمیــر اســماعیل داود ونعمــت  نشــر الترجمــات الخاصــة بــاالمیر یوســف ك

  نب الوكیل وجعفر باشا والي مختار وزی
  تتعرض هذة الرسالة للمرة االولي لقصور نعمت مختار بمنطقة المرج وكذلك قصر زین الوكیل  
  الوقوف علي اهم السمات الممیزة لكل قصر في المنطقة محل الدراسة  
  مقارنة العناصر الممیزة بالقصور محل الدراسة لمتابعة تطورها تاریخیا وظهورها الول مرة 

  اضــافة مواقــع وقصــور جدیــدة لخریطــة القــاهرة الســیاحیة مثــل قصــر االمیــر یوســف كمــال وشــویكار
 ونعمت مختار

  تحلیــــل المعلومــــات االثریــــة والحضــــاریة والتاریخیــــة للخــــروج بنتــــائج توضــــح تحقیــــق اداور المرشــــد
 الســــیاحي فیهــــا مثــــل ابــــراز المعمــــاري انطــــوني الشــــیاك المعمــــاري العــــالمي وتصــــمیمة للعدیــــد مــــن

 القصور منها قصر اامیر یوسف كمال بالمطریة 

  توظیف المعلومات الحضاریة والتاریخیة لتاهیل المرشدین السیاحیین الء وظائفهم كاملة 



 ٢

  توظیف االبراج وظهورها كعنصر معماري تم رؤیة في قلعة صـالح الـدین ثـم وجودهـا فـي القصـور
االثـــران المختلفـــات للســــائح وان  منهـــا قصـــر نعمـــت مختـــار بالشـــیخ منصـــور وربـــط المعلومـــة بـــین

 .الحضارة االسالمیة مرتبطة ببعضها البعض 

  إظهـار الفـرق بـین القصـور فـي العصـر المملــوكي كقصـر االمیـر طـاز وان كـل العناصـر المعماریــة
كــل عناصــر معماریــة تتجــة ) القصــورالمطریة والمــرج(تتجــة نحــو الــداخل امــا فــي العصــر الحــدیث 

 .شرفات بدیال عن المشربیات في العصور السابقة نحو الخارج وظهرتكذلك ال

  امكانیــة اســتغالل قصــر زینــب الوكیــل بــالمرج الــذي كــاد ان یتحــول لركــام لــوال تــدخل جهــاز التنســیق
الحضــاري واســتغاللة كمتحــف لمصــطفي النحــاس باشــا ومتحــف بالقســم الثــاني منــة لمحمــد نجیــب 

 ویكون المتحف الوحید لة في مصر 

  :ة للبحثاألهداف اإلجرائی
عمل  دراسة متكاملة وشاملة تظهراهمیة منطقة المطریة والمرج من الناحیة التاریخیة واالثریة  - ١

  والحضاریة والعمرانیة 
 

 االستفادة من االمكانات التاریخیة والحضاریة في تطویر منطقة المطریة والمرج سیاحیا  - ٢

 التنمیة السیاحیة المستدامة تقدیم نموذج لتطویر احد االحیاء القدیمة معتمدا علي مبادئ  - ٣

  دراسة بناء قصور وفیالت وسرایات ذات طرز وافدة علي البیئة المصریة   - ٤
  

  .دارسة امكانیة تحویل هذه القصور والفیالت إلي متاحف نوعیة لعرض مقتنیات أصحابها - ٥
وضع هذه القصور والفیالت علي الخریطة السیاحیة في مصر الول مرة كي تكون مزارات   - ٦

    سیاحیة
 -دراسة المیزات النسبیة اثریا ومعماریا للمجموعات الفنیة داخل قصور األمیر یوسف كمال    -٧

  . زینب هانم الوكیل –اهللا مختار  نعمة -  -إسماعیل داود  -  نمحمد وحید الدی
عمل دراسة متخصصة لهذه القصور یمكن من خاللها تسجیل هذه القصور والمباني التاریخیة  -٨ 

  ة والعمل علي حمایتهاوترمیمها ترمیما علمیا سلیماكمنشات أثری



 ٣

 :النتائج

  لقد توصل الباحث ان القصور نوعان القصور الملكیة وقد نالت من االهتمام قدرا كبیرا عن غیرها
مثل قصر عابدین والطاهرة اما قصور االمراء فقد تم توزیعها علي الجهات والوزارات مماعمل علي 

 زیادة تدهورها

 دراسة ان منطقة المطریة تضم أثار تعود إلى عصور مختلفة بدایة من العصر الفرعوني أثبتت ال
موقعا سیاحیا، إذ  ١٣، وتشمل المنطقة )١(وحتى العصر الحدیث كما هو مبین بالجدول السابق رقم 

یوجد بها منطقتان سیاحیتان تعودان للعصر المصري القدیم، ومنطقتان قبطیتان، ومنطقتان تنتمیان 
عصر االسالمي، بینما تحوي المنطقة سبعة مناطق حدیثة من الممكن استغالل بعضها في التسویق لل

والتنشیط السیاحي وتنحصر تلك المناطق في القصور االثریة، كما یظهر الجدول السابق أن أیا من هذه 
احیا، وقد أعطى هذا التنوع في األثار التي وجدت في المطریة میزة نسبیة عن باقي االثار استغل سی

 یدل على مكانتها منذ أقدم العصورالمناطق األخري مما 

  وقد اثبتت الدراسة أن هناك بعض الشوارع بالمطریة كانت تحمل اسماء أمراء من أسرة محمد على
فشارع األمیر یوسف قد تحول إلى شارع متحف المطریة تغیرت بعد قیام ثورة یولیو فعلى سبیل المثال 

وكذلك شارع األمیر أحمد كمال قد تحول إلى شارع ترعة الجبل، حیث كانت النظرة الخاصة بالقصور 
هي نظرة دونیة من قبل الدولة فهي كانت تمثل من وجهة نظرهم اإلقطاع والملكیة واألستبداد المصري 

 .فقامت بتغییر أسماء األمراء

 د توصل الباحث الي ان منطقة المرج تدین بالفضل في نهضتها السابقة الي االمیرة نعمت مختار ق
 وزوجها محمود مختار باشا الغازي اسماعیل وانشائها لعدة قصور هي

  لقد توصل الباحث الي ان االمیرة نعمت مختار اسماعیل ورثت الجزء االكبر من ثروتها من
 یم احمد رفعت زواجها االول من االمیر ابراه

  في انشاء قصورهم في محمد علي  بنتركز امراء اسرة محمد علي فرع احمد باشا رفعت بن ابراهیم
 ،منطقتي المطریة والمرج نظرا لوجود اقطاعیات لهم بتلك المنطقة 

  اثبت الدراسة االستغالل السيء لحدائق القصور والقصور نفسها المتمثل في استغالل الشركة
اج الداجني جزء من حدیقة قصر االمیر یوسف كمال ، والحالة المتردیة لحدیقة قصر العامة لالنت

االمیرة شویكار واستقطاع جزء منة لعمل نادي المطریة الریاضي ، واستغالل الشركة العامة للخدمات 
  .الزراعیة لقصر االمیرة نعمت مختار بالشیخ منصور 

 صور وخاصة التي تمتلكها االمراء نتیجة لتعدد توصل الباحث الي ضیاع كثیر من اثاث وتحف الق
 .الجهات المسیطرة علیها ؟

  توصل الباحث من الزیارة المیدانیة، الي ان تطور نقل ملكیة القصور من جهة الي اخري بدا من
بدون صیانة عمل علي تدهور وتاكل وتصدع بعض منها اللهم اال قصر یوسف كمال  ١٩٥٤عام 



 ٤

ركز لة في غیر محلیة اال انة حافظ علي مبانیة وقصر شویكار نظرا الن المبني نفسة استغالل الم
 م١٩٩٥صاحبة ظل یعیش فیة حتي عام 

  اثبت الدراسة من خالل تحلیل لوائح اقسام االرشاد السیاحي بالكلیات المختلفة،ان كلیات السیاحة
 والفنادق بالجامعات المصریة ال تضع مقرر بها عن القصور في العصر الحدیث 

  یعد قصر جعفر باشا والي هو الوحید المتبقي من قصور الباشوات في منطقة المطریة والذي یحمل
اسمة نفس الشارع الذي بة العقار وهناك شوارع كثیرة تحمل اسماء باشوات ولكن مبانیهم وقصورهم 

 .ذهبت

  مقترحات وتوصیات حول منطقتى المطریة والمرج

  المنطقتــین وذلــك مــن خــالل عمــل كتــب ســیاحیة تعــرض عمــل حصــر بجمیــع المنشــآت األثریــة فــى
 .هذه اآلثار بإختصار 

  تحویل القصور القدیمة مثل قصر محمد نجیـب وقصـر شـویكار وقصرمصـطفى كامـل الـى متـاحف
 .تحكى لنا قصة هذا القصر

  المبــادرة بإنشــاء طــرق ســیاحیة بــین المنــاطق األثریــة فــى منطقتــى المطریــة والمــرج ومثــال علــى ذلــك
 .شى سیاحى بین قصر شویكار وشجرة مریمعمل مم

  عمل رحالت مدرسیة وعلمیـة للطـالب فـى المـدارس والجامعـات إلـى هـذه القصـور والبیـوت للتعـرف
 .علیها

 عمل ندوات ثقافیة وحفالت لیلیة وورش عمل للكبار واالطفال داخل هذه القصور 

 تنمیة القصور والمناطق األثریة سیاحیا من خالل: 

 إعادة ترمیمها .١

 .إنشاء ممشى سیاحى داخل كل أثر .٢

 . إنشاء بازارات سیاحیة بالقرب من هذه اآلثار .٣

 .تمهید الطرق المؤدیة إلیها  .٤



 ٥

توفیر المادة العلمیة الالزمة عن كل أثر من خالل المواقع األلكترونیة التى تعرض لنا هذا النوع من  .٥
 .اآلثار 

ــ .٦ ر بحیــث یوضــح علــى أجهــزة المحمــول عمــل برنــامج الكترونــى یحتــوى علــى قاعــدة بیانــات عــن كــل أث
 .وأجهزة اإلرشاد الحدیثة وهذا البرنامج یكون بلغات متعددة

 .وضع هذه القصور فى البرامج السیاحیة وذلك بعد تنمیتها سیاحیا  .٧

 .إعداد دورات وندوات وورش عمل ألفراد المجتمع المحلى لرفع درجة وعیهم السیاحى .٨

 .إنشاء متحف قصر محمد نجیب .٩

 .سیاحى بین قصر شویكار وشجرة مریم عمل ممشى .١٠

 .ورش رسم لالطفال فى طریق یوسف كمال ونعمت مختار .١١

 


