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 .م2017إبریل  -موسم مارسإقلیم أسیوط، تقریر األثري لبعثة المتحف البریطاني ی المسح

 مقدم إلي وزارة اآلثار

 
یھــدف "مســح المتحــف البریطــاني لمنطقــة أســیوط" إلــى توثیــق التــاریخ الفرعــوني ومــا بعــد الفرعــوني 

ــر  ــیوط عب ــة أس ــة لمنطق ــة واألثری ــة الطبیعی ــاء البیئ ــادة بن ــوفیر وإع ــى ت ــا إل ــروع أیض ــح المش ــزمن. ویطم ال
ــة  ــات المحلیـ ــین المجتمعـ ــادة تمكـ ــز زیـ ــتدامة، وتعزیـ ــرة والمسـ ــداني المبتكـ ــل المیـ ــادرات العمـ ــوذج لمبـ نمـ

  .ومشاركتھا

ــن  ــث م ــم الثال ــد الموس ــد عق ــى  17وق ــارس إل ــل  12م ــمل و 2017أبری ــد ش ــل ق ــق العم ــال فری ــنك ــا م : إیلون
ــدیرة  ــكي (م ــعریجولس ــریة)،-الموق ــار المص ــي األث ــة ف ــلیمان ( متخصص ــد س ــد أحم ــب محم ــام المكت ــدیر ع م

(رســام)، نیــازى مصــطفي  ظاظــا خالــد بھــاء، )العلمــي. قطــاع اآلثــار اإلســالمیة والقبطیــة، وزارة اآلثــار
ــاعد  ــد (مس ــو زی ــك أب ــد المل ــد عب ــدانى)، خال ــاعد می ــد (مس ــدانى)،محم ــة)،  می ــة عمر(معماری ــر ھب ــادل عم ع

طــارق حســن عبــد هللا، مفــتش اآلثــار رافــق البعثــة مــن المجلــس األعلــي لآلثــار و قــد . ي)حلــیم (معمــار
     .وطاھر أحمد مدكور مفتش آثار متدرب

 :قد اشتمل العمل علي ما یليو 

 العمل في المخزن:-1

 رسم الفخار.- 

 رسم بقایا الزجاج.- 

 تصویر الفخار.- 

 رسم القطع التي عثر علیھا.- 

 آثار أسیوط علي أعمال المسح األثري.تدریب مفتش -2

 .توثیق قریة شطب الحالیة-3

وقد جاء ھذا الموسم على نطاق، حیث تركزت معظم أعمال المشروع علـى إشـراك المجتمـع المحلـي فـي القریـة 
الحدیثة، والتي ال تقع تحت مسؤولیة وزارة اآلثار. وكان من بـین ھـذه األنشـطة عقـداجتماع مجتمعـي مـع أھـالي 
قریـة شـطب لشـرح أھــداف المشـروع. ونحـن نعتقــد أن تعزیـز التواصـل معھـم ھــو أفضـل وسیلةلتسـھیل عملنــا 

 ومساعدتنا على الحفاظ على الموقع األثري.
 
 العمل في المخزن:-1

. 2016انتھى خالد ظاظا من رسم قطع الفخار التي تمت دراستھا من قبل سیلفي مارشاندین خالل موسم أكتـوبر  
تـم رسـمھا إال أنھ قـد الموسم المقبل،  الدراسة في ى الرغم من أن الفخار المزجج ال تزال تحتاج إلي مزید منوعل

كما رسـمت  .تمھیدًا لدراستھا خالل الموسم القادمشظیة زجاجیة  52وتصویرھا. كما قام خالد برسم  فجمیع الشق
المكتشفات في صنادیق أكثر م، وأعید وضع 2017 التي تم اكتشافھا خالل الموسم أكتوبر إیلونا ریجولسكي القطع

 .مالءمة

 تدریب مفتشي آثار أسیوط علي المسح األثري:-2
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وتحســبا لمشــروع الصــرف الصــحي (انظــر الخریطــة المرفقــة أســفل)، وللوقــوف علــي تصــور   
ــیوط،  ــي أس ــح لمفتش ــى المس ــدریبا عل ــكي ت ــا ریجولس ــت إیلون ــوم)، نظم ــل (الك ــت الت ــة تح ــد المدین ــن تمدی ع

خنــادق المشــروع العــالمي  ومــا قــد یعثــر علیــھ مــن نــاتج حفــر یھــدف إلــى توثیــق ســیاق االكتشــافات الســطحیة 
 .متر 2.5و  2بین )، والتي تحفر علي عمق انظر الخریطة المرفقة أسفل(للرصد 

 المتدربون:-

 أسامة سمیر غالي.-    عبیر علي موسي.-

 بیتر جرجیر أنور.-   أسماء عبد الصبور سلیمان.-

 رحاب محمد أبو سریة.-    فاطمة عامر یوسف.-

 طاھر أحمد مدكور.-    غادة علي مرعي.-

 بشاي.لیزا خلیل -

 محاور التدریب:-

 . الحصول على الشعور بخصائص المناظر الطبیعیة للموقع العام من خالل المسح سیًرا علي األقدام.1
 . تحدید النقاط الممیزة للتربة تمھیدًا للمسح الجیوفیزیائي في المستقبل. 2
 مشروع الصرف الصحي،التي یعثر علیھا عند الحفر ل الفخار یة أو شقفالسطحعینات من التربة . جمع 3

 ووضع بطاقات وصف توثیقیة علیھا.
 .والتصویر الفوتوغرافي GPSنقاط القطع المكتشفة من خالل . توثیق 4
 .Google Earthربط نتائج السیاقات علي . 5
وكان التركیز على الحقول المحیطة بشطب. واستند االختیار على الخبرة التي اكتسبناھا مع المنـاطق  

. توضح الخریطة أدنـاه المنـاطق الثالثـة مـن شـطب التـي تـم 2016الحفر (الحفر الیدوي) في موسم أكتوبر أثناء 
 مسحھا:

 

 

 • شمال شرقي القریة (الیوم األول): 
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تم اكتشاف بعض شقف الفخار، وخاصة في األماكن القریبـة مـن حقـل العمـل. وقـد نـتج عـن خنـادق  
كمیـات كبیـرة مـن الفخـار. وتتمیـز ھـذه المنطقـة   (WWP 07-08)مشروع الصرف الصحي األقرب إلى التل 
 .بھا تطبیقي جیوفیزیائيح حیث یمكن إجراء مس خالیةبالعدید من الحقول المفتوحة واألراضي ال

 • جنوب غرب القریة (الیوم الثاني):
وكما كان متوقعا، فإنھ قد نتج عن ھذه المنطقةأكبر قدر من الفخار. وتنتشر شقف الفخار في كل مكان  

في ھذه المنطقة، وال سیما في الرواسب الناتجة من حفر قنوات أو الحقول. وتشیر النتائج االفتتاحیة األولیة بالفعل 
 متدت في ھذا االتجاه، ولكن ھذا یحتاج إلى مزید من التحقق.أن المدینة القدیمة ا

 
 : )غرب القریة (الیوم الثالث•

ــنخفض  ــقف، ی ــن الس ــم م ــدر ك ــة ق ــول الجنوبی ــم الحق ــت معظ ــي حقق ــل ف ــن الت ــدا ع ــا بعی ــا انتقلن كلم
ــي ــمالي الغرب ــاه الش ــن  .االتج ــیح م ــأمول أن یتض ــن الم ــن م ــح ولك ــر واض ــع غی ــذه القط ــاریخ ھ ــزال ت وال ی

ــوبر  ــي أكت ــع المكتشــفات الســطحیة 2017خــالل دراســة مفصــلة ف ــف جمی ــم تنظی ــذا الموســم، ت . واســتعدادا لھ
 .وتصویرھا

 وثیق قریة شطب الحدیثة:ت-3

ــفر    ــح الأس ــم مس ــي موس ــري ف ــذي أج ــارس ال ــن  م2016م ــدد م ــن ع ــة ع ــین أمثل ــي تب ــرائط الت الخ
ـ ھامــة للعمــار ب بمــا فــي ذلــك المبــاني والواجھــات أو عناصــر معینــة داخــل المبــاني. ي شــطة المحلیــة ـف

ــتمرارا ــوبر  واس ــي أكت ــدأ ف ــذي ب ــل ال ـ 2016للعم ــارة المحلـی ــق العم ــي توثی ــوین ف ــق تك ــل فری ة؛ وال م، واص
ــق والواجھــاتخـطـ تســیما  ــياألمامـیـ  یط الطواب ــة عل ــارة. وشــمل للنمــاذجالشــوارع  ة المطل ــق  عمــل المخت الفری

 .مفتوحة في أوقات مختلفة من الیومدراسة للمساحات ال

 د/ إیلونا ریجولسكي

 

 أمین مساعد  

 قسم مصر القدیمة و السودان

 المتحف البریطاني

 

 


