
إدارة املوقع في دير البالص: 

بـاعـتبارهـا واحـدة مـن املـواقـع املـصريـة الـقديـمة الـقليلة املـحفوظـة بـشكل كـبير وكـذلـك الـعاصـمة األمـامـية ملـلوك 
طــيبة أثــناء طــرد الــهكسوس، فــإن ديــر الــبالص لــها أهــمية أثــريــة وتــاريــخية كــبيرة. لــكن املــوقــع الــيوم مــعرض 
لخـطر شـديـد مـن النهـب، واألهـم مـن ذلـك الـتوسـع الـعشوائـي لـقريـة الـديـر الـغربـي الحـديـثة. مـثل الـعديـد مـن 
املــــواقــــع األثــــريــــة فــــي مــــصر، تــــقع ديــــر الــــبالص عــــلى الــــحافــــة الصحــــراويــــة لــــسهول فــــيضان الــــنيل ، ويــــؤدي 
الـضغط الـسكانـي الـناتـج عـن الـتوسـع الـحضري والـنقل والـتصنيع والـبنية الـتحتية الـزراعـية إلـى جـعل هـذه 
املــنطقة مــعرضــة للخــطر بــشكل خــاص مــع تــزايــد الــحاجــة إلــى املــساحــات. الــوضــع فــي ديــر الــبالص ســيء 
بــشكل خــاص حــيث أدى إنــشاء طــريــق الصحــراء الــغربــية مــن أســوان إلــى الــقاهــرة إلــى ضــغط املــوقــع بــني 
طـريـق النهـر الـقديـم ووضـعه فـي طـريـق ربـط الـطرق بـني االثـنني مـع املـرافـق الجـديـدة املـصاحـبة. تـم الـتنقيب 
فـي ديـر الـبالص فـي األصـل مـن قـبل بـعثة هـيرسـت بـجامـعة كـالـيفورنـيا تـحت إشـراف جـورج أ. رايـزنـر فـي 
األعــوام مــن 1900 إلــى 1901. قــصر الــشمال وبــرج مــراقــبة ضخــم فــي نــهايــة مــوقــع طــيبة املــعروف بــاســم 
"الـقصر الـجنوبـي"، إلـى جـانـب سـلسلة مـن املـقابـر والـفيالت ومسـتوطـنة الـعمال. لـسوء الحـظ ، لـم يـتم نشـر 
الـــحفريـــات مـــطلًقا وكـــانـــت املـــالحـــظات املـــيدانـــية مـــوجـــزة جـــًدا لـــدرجـــة أن أي دراســـة مـــتعمقة لـــلتنقيب كـــانـــت 
مســتحيلة. لــفهم املــوقــع بــشكل أفــضل، تــم إجــراء أربــعة مــواســم مــن املــسح فــي األعــوام 1980 و 1983 و 


1984 و 1986 تحت رعاية مركز البحوث األمريكي ومتحف الفنون الجميلة في بوسطن.

خطة املحافظة على املوقع: 

لـسوء الحـظ ، مـنذ ذلـك الـوقـت تـم إتـالف أو تـدمـير الـعديـد مـن مـميزات املـوقـع. أثـناء عـمله كـكبير مـفتشي اثـار 
قـــنا، طـــلب الـــدكـــتور مـــصطفى وزيـــري، مـــساعـــدتـــنا فـــي حـــمايـــة املـــوقـــع. لـــتحقيق هـــذا الهـــدف، بـــدأ صـــندوق 
الــتراث واآلثــار املــصريــة بــالــتنسيق مــع الــجامــعة األمــريــكية بــالــقاهــرة، بــرنــامــج عــمل مــع مــكتب تــفتيش اآلثــار 
بــقنا، لتحــديــد املــناطــق املهــددة بــالــتوســع الــعمرانــي، ووضــع اســتراتــيجيات لحــمايــتها مــن الــتعديــات وكــانــت 


كالتالي:






١- تــــرمــــيم اآلثــــار الــــثابــــته وحــــمايــــتها واملــــحافــــظة عــــليها. فــــي عــــدة مــــواســــم قــــمنا بــــإجــــراء املــــسح والــــتصويــــر 

والتخطيط لتقييم حالة املوقع ومحيط منطقة اآلثار والطرق املمكنة لحماية املوقع والحفاظ عليه.

 فـي "الـقصر الـجنوبـي" أدى الـلصوص الـذيـن حـفروا ثـقوبًـا فـي قـاعـدة الـواجـهة الشـرقـية للسـلم إلـى انـهيار 

أجزاء كبيرة من الجدار الخارجي وهدد سالمة املبنى بأكمله.

٢-  نــقوم بــاســتبدال الــطوب املــتهالــك بــطوب لــنب حــديــث مــن نــفس الحجــم، مــختومًــا بــشعار صــندوق الــتراث 
واآلثــار املــصريــة الــقديــمة، والــجامــعة األمــريــكية بــالــقاهــرة، لــإلشــارة إلــى الــتدخــالت الحــديــثة وتــأمــني الــواجــهة 


ملنع املزيد من التدهور.
٣- نـعتزم أيـًضا تـنظيف الـدرج املـؤدي إلـى الجـزء الـعلوي مـن املـبني، وتـثبيته لحـمايـته اثـناء املـشي عـليه مـن 


قبل الزوار. 

٤-قمنا ببناء منزل حراسة بناءاً على طلب املفتشني، لتقليل أعمال النهب.

٥- فـــي الـــقصر الـــشمالـــي ، قـــمنا بـــتنظيف أســـاســـات الـــحصن الـــتي أفـــرغـــها ريـــزنـــر وإعـــادة مـــلئها بـــالـــرمـــل 
الـنظيف وكسـر االحـجار ملـنع االنـهيار وتـرسـب الـقمامـة وألسـباب تـتعلق بـالسـالمـة. نـقوم أيـًضا بـإعـادة بـناء مـا 
فــقد فــي الجــدران بــاســتخدام الــطوب الــلنب الحــديــث مــن نــفس الحجــم ، واملــختوم، لــإلشــارة إلــى الــتدخــالت 


الحديثة لتأمني الغرف والجدران الباقية من القصر ملنع املزيد من التدهور. 
٦- ســـــنسعى أيـــــًضا إلـــــى تحـــــديـــــد املـــــنطقة األثـــــريـــــة وتـــــعيني حـــــدودهـــــا بـــــالـــــطوب / أو الـــــسياج حـــــول الـــــقصر 


الشمالي ملنع املزيد من التعديات من اهالي القرية وكذلك الجبانة الخاصة بهم.
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٧- فـــي االمـــتداد بـــني الـــقصر الـــشمالـــي و "الـــقصر الـــجنوبـــي" سنحـــدد الـــبقايـــا األثـــريـــة ، الـــتي تـــم الـــتنقيب 
عــنها بــواســطة ريــزنــر والــتي بــقيت غــير مــحفورة، والــعمل مــع مــفتشي اثــار قــنا عــلى طــرق حــمايــتها والــحفاظ 


عليها.
٨-  كـما نـعمل عـلى تـطويـر خـطة طـويـلة األجـل إلدارة املـوقـع، والـتي سـتشمل بـناء مـنزل حـراسـة إضـافـي فـي 


القصر الشمالي، وإعادة بناء وترميم لبعض املنازل االثرية بالقرب من القصر الشمالي.

٩-  تركيب الفتات في نقاط مهمة في املوقع. 


١٠ سنقوم أيًضا بتطوير خطة لفتح املوقع للزيارة، وتسهيل طريق الزائر اليه.
١١- وســـيشمل الـــبرنـــامـــج رســـم لـــوحـــات جـــداريـــة عـــلى جـــدار الـــسور الجـــديـــد الـــجاري تـــشييده بـــني املـــدرســـة 


املحلية والقصر الشمالي من الخارج.
يــقوم بــرســم هــذه الجــداريــات الــفنان املــصري عــالء عــوض، وهــذه الــرســومــات تــصور الــدور املــهم الــذي لــعبه 


املوقع في تاريخ مصر مع نص توضيحي باللغتني العربية واإلنجليزية. 
١٢- يـمكن أن تـشمل مـشاريـع تـطويـر املـواقـع عـلى املـدى الـطويـل أيـًضا تـركـيب اإلضـاءة لـلموقـع لـلمساعـدة 


في تعزيز االقتصاد املحلي.

”القصر الجنوبي“ يخضع لعملية ترميم


