
19 July 2017 

Page 1 of 4 
 

 في دير البالص ٢٠١٧موسم 

 

 بيتر الكوڤارا

 

بشكل كبير  القليلة الموجودة و المحافظ عليها من المستوطنات المصرية الفرعونية ةواحد يعد دير البالص

ة وتاريخية كبيرة. ذو أهمية أثري صطرد الهكسوس، فإن موقع دير البالأثناء  ةلملوك طيبوأيضا العاصمة 

كمركز انطالق  استخدم دير البالصبموقع استراتيجي في منحنى نهر النيل شمال طيبة،  صيقع دير البال

المحلية  يةبناة المدينة من الطوبوغراف استغل. و لهذا لم يعش به فترة طويلة ضد الهكسوس ة ملوك طيبةحمل

صف دائرة كبيرة ن، في منتصف قامة الملكية، والمعروفة باسم قصر الشمالاإل و موقع البناءلتعزيز رمزية 

في  يةالسكنمن االماكن  ( تقع مجموعات 1للصحراء. )الشكل  مجاورالحجر الجيري من  شكلتها منحدرات

قصر في وقت الحق مثل  لكية، كما هي في المدن المصب من القصر المركزي في دير البالالشمال والجنو

 .وتل العمارنة الملقطةمنطقة   تب الثالث فيالملك امنح

 

 

هاية الشرقية من السياج الرئيسي ر ، النو اكث متر مربع 45000القصر الشمالي ومرفقاته مساحة ويغطي 

(. تم بناء القصر نفسه من الطوب 3)الشكل  و لم يسبق لها التخطيط من قبل متد الي األراضي الزراعيةت

فنية مكون من سلسلة من االالمبنى سم.  18×  27×  54 همتوسط ةعادالغير  عليكبير ذو حجم الطيني 

معصم س احول منصة مركزية مرتفعة. وقد بنيت هذه المنصة على أس يجتمع ومدخل طويل باألعمدة المليئة

مليئة باألنقاض ومغطاة برصيف من الطوب. بعض هذه  يالطوب الطينطويلة من غرف  " مكمن" و هي

قد تكون ساعدت علي رفع  األماكن، وبعض  مازالت محفوظة على ارتفاع خمسة أمتار تقريبا في  لمعاصما

التي قد ساعدت علي إعطائها شكل حصن كما هو الحال في قصور  ايضا هي الشقق الخاصة في القصر و

 .اخري من الدولة المصرية الحديثة

 

 

تلك المنطقة بعيدا عن منطقة  دير البالص ، تقع للعمال فيو مثل منطقة العمارنة و دير المدينة ، يوجد مدينة 

ببعضها عن أو أكثر متصلة  بهو، وتتألف من من المباني التي تم بناؤها ، بجانبها سلسلة الرئيسية  المستوطنة

يحز جزئيا في جانب التل و الذي يشبه بشكل كبير في تخطيطه  و من الحجارة والطوب مبنيطريق درج 

 العمارنة.المعابد الصغيرة لمدينة العمال في تل 

 

 

ما يعتقد أنه  باإلضافة الي، قاعةفي ال لمسؤولونكبيرة تابعة  يوجد بيوتالشمال والجنوب،  في اتجاه اخر نحو

 إداري. مربعكان 

بمنصة كبيرة من الطوب اللبن مستطيلة، أطلق عليها  صالجنوبية للمستوطنة دير البالوقد اتسمت المنطقة 

مع ذلك، فإنه من الواضح أنها غير سكنية في طابعها و تقع بعيدا عن (، و2" )الشكل قصر الجنوبريسنر، "

بها. لنيل والمناطق الريفية المحيطة ل رؤية شاملةيوفر موقع الأعلى تل طويل القامة.  بقية المستوطنة، في

، ويتم عرض مترا 150طول مترا  40منصة مرتفعة تبلغ قرابة تواجه  عريضةويتكون المبنى من شرفة 
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بعد قرون من النهب،  تدمير الجزء العلوي من المنصة. وقد تم ىها من خالل ساللم واسعة إلى أعل الوصول

الخيام أو  هناك بل باألحرى يمكن ان يكون، علي قمتهولكن ما يتبقى يشير إلى أنه قد ال يكون هناك بناء 

 الجزءقبة كل من النهر ولمرا يستخدم"قصر الجنوب" إلى أنه كان  موقعالقصب. ويشير تصميم ومن هياكل 

 .بةكة أسطول طيلرصد حر مستوطنة، و انه كان موقع متميزالجنوبي لل

جميعها تشير إلى بالموقع القطع األثرية  ويبدو أن موقع دير البالس لم يكن له سوى حياة قصيرة، فالفخار  

 تم ة وضروري صالبالدير  قصر / لم تعد مدينة انتصار الطيبيين ،مع فالمرحلة الثانية. تاريخ متأخر في 

 .تخلي عنها سريعاال

 

والمالحظات الميدانية كانت قصيرة جدا  ،1190-1900بعد عمل جورج أ. ريسنر في  لم تنشر الحفريات أبدا

. من أجل توضيح سجالت البعثة وتمكين نشر الموقع، قام ةمستحيل تي دراسة متعمقة للحفر كانأن ألدرجة 

تحت رعاية مركز  1986و  1984و  1989و  1989هناك في عام  بأربعة مواسم من المسح اارڤبيتر الكو

ل في تقرير أولي أعده مركز البحوث األمريكي ومتحف الفنون الجميلة بوسطن . وقد نشرت نتائج هذه الفصو

ى ث األمريكي في مصر. وبناء على طلب من السيد مصطفى وزيري ومفتشية قنا لآلثار، ردا علوالبح

األضرار التي لحقت بالموقع، أجري مسح موجز في الموقع من قبل الصندوق المصري القديم للتراث واآلثار 

والتخطيط  ريصوت و ريطةخرسم ل 2017 24إلى  10تحت رعاية الجامعة األمريكية بالقاهرة من يناير من 

 لتقدير حالة الموقع، محيط منطقة اآلثار، وسبل ممكنة لحماية واستعادة الهياكل الدائمة.

 

 

بة. ومن المزيد من المعلومات لهذه الفترة الحرجة في تاريخ طي يضيفنأمل أن العمل الميداني في المستقبل 

الجنوب" في فصل الشتاء  قصر"في  رسيخمصر، ستبدأ أعمال تث األمريكي في وخالل منحة من مركز البح

 .موقع و تأمينهال لترميمالقادم مع إجراءات إضافية 

 

 

 شكر وتقدير

 

اآلثار في قنا ووزارة اآلثار، وإيجاد طرق إضافية لحماية هذا الموقع  إدارة تفتيشنحن نتطلع إلى التعاون مع 

محمود عفيفي مدير إدارة ،الهام والحفاظ عليه. ونود أن نشكر الدكتور خالد العناني وزير اآلثار والتراث 

نال أحمد م ممدير عاالسيدة  ،الدكتور محمد إسماعيل خالد المشرف على اللجنة الدائمة إلدارة اآلثار،اآلثار 

المدير العام لقنا، وإيمان هندي، المدير العام آلثار قنا، وماريان دانييل،  سيد محمد محمود حامدوال ،مصطفى

مدير آثار قنا في الضفة الغربية، ومفتشنا عبد هللا محمد عبد هللا. ونود أيضا أن نشكر الدكتورة سليمة إكرام، 

هرة على مساعدتهم ودعمهم، وعلى وجه الخصوص السيد والسيد مجدي علي، والجامعة األمريكية بالقا

 حسان محمد علي على كل ما قدمه من مساعدة قيمة وجهود وعطف.

 

 



19 July 2017 

Page 3 of 4 
 

 

 

( خريطة لدير البالص١شكل )  

 

 

 

 

المعاصم اساس ( مسقط افقي لقصر الجنوب يظهر٢شكل )  
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١٩٠٠( مسقط افقي لقصر الشمال رسمه ريسنر في عام ٣شكل )  


