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 أحمد عبد الرسول وخبيئة الدير البحري " دراسة تاريخية "           
 

 

 د/ أسماء أبوزيد سالمة                                     أ.د/ مفيدة حسن الوشاحى              
 مدرس التاريخ الحديث والمعاصر                                أستاذ اآلثار المصرية          

 

 جامعة قناة السويس  -كمية السياحة والفنادق  -قسم اإلرشاد السياحي    
 

 الممخص  
تعد عائمة عبد الرسول من أكثر العائالت شيرة في األقصر بطيبة الغربية / القرنة وذلك لمعرفتيم       

ى العائمة م، واقتصر سرىا عم1881بسر مكان الخبيئة الممكية الكبرى لمدير البحري والتي اكتشفت عام
 فقط.

 

كما كانت تممك العائمة نفسيا سر الخبيئة الثانية لمدير البحري والتي تخص كينة وكاىنات أمون في    
 م.1891، ولكن تم التعرف عمييا من قبل العائمة أيضًا عام23-21عصر األسرات 

 
 

عبد الرسول وارتباطيم  التي تناولت تاريخ عائمة 1وقد صدرت عشرات المؤلفات والدراسات األكاديمية    
بخبيئة الدير البحري، وأغمب ىذه الدراسات أنصب عمى معرفة ىذه العائمة بسر الخبيئة الممكية الكبرى 
لمدير البحري، باإلضافة إلى ذلك أنيم أطمق عمييم )بنباشين لمقبور( وعرفوا ببيع اآلثار لمسائحين، ولم 

أو السائحين في تمك الفترة وعدم ذكر العالقة بين  تفرد دراسة خاصة عن دور األجانب من األوربيون
 القنصل البريطاني وعائمة عبد الرسول آنذاك.

 

 -ييدف البحث إلي:
 التعرف عن قرب بعائمة عبد الرسول. -1 
 دراسة السر وراء االخفاء لمخبيئتين. -2 
 القاء الضوء عمى أىمية محتويات الخبيئتين. -3 
 تسميط الضوء عمى القوانين التي تم سنيا وتشريعيا بشأن إجراءات حماية اآلثار المصرية. -4 

                                                 
1
. لمزيد من التفاصيل 2009بيتر فرانس، أوروبا واآلثار المصرية، ترجمة إبراىيم محمد إبراىيم، الييئة العامة لمكتاب،  

انظر عبد الحميم نور الدين ومياب درويش، سرقة اآلثار في مصر القديمة، سمسمة صفحات مصرية ، مكتبة اإلسكندرية، 
.أشرف العشماوي، سرقات 1999، القاىرة ،1ت. محسن محمد، سرقة ممك مصر، مركز األىرام لمترجمة والنشر، طد. 

 .2012مشروعة، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، 
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   .23-21عصر األسرات  –خبيئة الدير البحري  –األقصر) القرنة(  –عبد الرسول  -الكممات الدالة:
 

 تمييد      
 

منذ بواكير التاريخ المصري القديم، والمصري يتخذ كل التدابير الممكنة، بما فييا حماية المقابر من 
السرقة، لالحتفاظ بالجسد سميمًا حتى يمكن لمروح التي انفصمت عنو بعد الوفاه أن تعود وتتعرف عميو 

 وىو سميم ، لتدب فيو الحياه ، فينعم بالخمود. 

وت المحكم، والتماثيل والمناظر، والنصوص المسجمة عمى جدران المقابر، فالمقبرة الحصينة، والتاب
واألثاث الجنائزي، وكل وسائل الحماية والتأمين والتربة الجافة، كميا أمور تساعد عمى الحفاظ عمى 
الجسد، ومن ثم الخمود، ورغم كل وسائل التأمين التي اتخذىا المصريون لحماية مقابرىم فقد سرقت 

ونحن بصدد الحديث عن أشير العائالت التي ارتبط اسميا بسرقة اآلثار أال وىى عائمة عبد  ،21معظميا
 الرسول وعالقاتيا بخبيئة الدير البحري.

حيث تشير العديد من المراجع والدراسات أن عائمة عبد الرسول كانت ليا اليد األولي في اإلرشاد عن 
اعوا معرفة مكان المومياوات ألنيا كانت مخبأة خمف خبيئة المومياوات وال نعرف حتي اآلن كيف استط

حائط من حوائط المقبرة ومنقوشة بالمناظر والنصوص التي ال يمكن أن يعتقد أن ىناك شيئا مخبأ خمف 
. وسنتعرف فيما يمى بالتفصيل عن خبيئة الدير البحري ومحتوياتيا، وعائمة عبد الرسول  ىذا الحائط

ر البحري، وماىي القوانين والتشريعات المصرية التي صدرت بشأن حمايو وكيفية الكشف عن خبيئة الدي
 .32األثار المصرية

 أسباب الخبيئة -تقديم 
 

تبدأ قصة الخبيئة إلى عصر الممك رمسيس التاسع بعد أن سمح لمكاىن األعمى آلمون "       
امونحتب" أن يقوم بجمع الضرائب ثم يقوم بتحويميا جميعًا إلى معبد دون أن يعمم الممك ودون أن تمر 

                                                 
 .2عبد الحميم نور الدين ومياب درويش ، مرجع سبق ذكره، ص  21

 

3
 
2
 .42-38محسن محمد ، مرجع سبق ذكره ،ص  
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ام التاسع عمى خزانة الدولة ، ثم سرعان ما تم من عمو كينة أمون في بداية عصر جديد بدأ منذ الع
"الخامس والعشرين" من حكمو استولى  25عشر من حكم الممك رمسيس الحادي عشر، ثم في العام 

، ثم بعد تسع سنوات أصبح  الكينة عمى العرش حتى أنيم أطمقوا عمى ىذا العام "عصر النيضة"
 .4حريحور ممكًا عمى مصر وأرخ لنفسو التاريخ مثل ممك مصر

 

ت في المقابر الممكية في ذلك العصر والتحقيقات بين عمدة طيبة الشرقية ونظرًا لكثرة السرقا     
وىو ما ذكر في بردية ميمة جدا تعرف باسم بردية سرقات  ، بر عا وعمدة طيبة الغربية ويدعي با سر

المقابر والتي تشرح لنا بالتفصيل الصراع الذي كان موجودا بينيما حيث كان األخير يتزعم عصابة 
لذلك فقد قام الكينة بنقل المومياوات من مقابر إلي مقابر أخري   ، وما بيا من كنوز  ر المموكلسرقة مقاب
من مقبرتو   19 وعمي سبيل المثال فقد نقموا مومياء الممك رمسيس األول أول مموك األسرة الـ  ، مجاورة ليا

حتى وبعد ذلك نقموا المومياوات   ، بوادي المموك إلي مقبرة ابنو الممك سيتي األول التي تجاورىا تماما
استقروا عمى مقبرة الدير البحري، وكان ىذا المشروع مشروعًا ضخمًا تحت إشراف الكاىن األعمى 

م 1821حيث أصدر أوجست مارييت باشا ) 52آلمون بنفسو وىو باى نجم  وتم نقميم إلى متحف بوالق
                                                 

. لمزيد من التفاصيل انظر عبد العزيز صالح، الشرق األدنى 384، ص 1978فخرى، مصر الفرعونية، القاىرة، أحمد  4
 .384 -381، ص1973مصر والعراق، القاىرة،  1القديم، ج

 

م وىو يعتبر أول متحف لآلثار في مصر الحديثة بشكل 1863افتتح متحف بوالق في الثامن عشر من أكتوبر عام 25 
إذ افتتح في حفل شاركت فيو نخبة من ألمع رجال الدولة وذلك تكمياًل لمجيودات الفرنسي أوجست مارييت الذي  عام.

سعى الى الحفاظ عمى آثار مصر وحمايتيا.وكان المتحف في بدايتو متواضعا لمغاية إذ تركز حينيا في بقعة عمى ساحل 
ت، وتضمن المتحف نفسو منزل "مارييت" وأسرتو.. وتميزت رممي وعر بينما كانت تغمره مياه النيل في أغمب األوقا

القاعات المخصصة لعرض اآلثار فيو طوال تمك المرحمة باإلقبال الكبير من الزوار ألنيا مزدحمة بالمعروضات.وتعرض 
ييت" م إلى فيضان النيل، وأغمرت المياه متحف "بوالق" لتتمف كثيرًا من معروضاتو، إال أن "مار 1781المتحف في عام

نجح عقب أن انحصرت المياه مرة أخرى، في التنقيب عن المعروضات، تحت ركام الطمي الذي خّمفو الفيضان، ليفتتح 
م، وىو العام ذاتو الذي توفي فيو مارييت وليتولى إثرىا الفرنسي ماسبيرو مسؤوليات 1881المعرض مجدداً في عام 

ضافة المزيد من متابعة المتحف واإلشراف عميو خمفًا لو إذ قام بن قل المتحف إلى سراي الجيزة، ومن ثم أنجز توسعتو وا 
م إلى موقعو الحالي بجوار ميدان التحرير" المتحف المصري الحالي". بيتر 1902المعرضات إليو ونقل مجددًا عام
الدسوقى، تاريخ عمم المصريات، تأليف وائل إبراىيم .لمزيد من التفاصيل انظر  188فرانس، مرجع سبق ذكره ، ص 

 .94-82ص ، 2015الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة ، 
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ت التي تم اكتشافيا يرسل إلى متحف بوالق، قرارًا بأن جميع التوابيت الخشبية لممومياوا 6م (1881 –
كما سيتضح فيما بعد وقد اقتفى جميع  7م (1916 -م1864)حيث أشرف عمى عمميو النقل ماسبيرو

 من أتى بعده آثره. 
 

                                                 
م ، موفدًا من قبل الحكومة الفرنسية لمبحث عن بعض اآلثار والمخطوطات، 1850جاء المسيو مارييت إلى مصر عام 6

تكون لو بالحكومة صمة فعكف عمى التنقيب عن اثار سقارة، وأجرى حفائر عظيمة وكان يعمل في التنقيب منفردًا، دون أن 
وقد نقل إلى فرنسا كثيرًا مما عثر عميو من العاديات والموحات األثرية، وظل يعمل عمى ىذا النحو حتى جعمو سعيد باشا عام رسمية،
صديق سعيد ياشا الحميم، وقد بذل مارييت  ديميسبس فرديناند م مأمورًا ألعمال العاديات بمصر، وكان ذلك بسعي من المسيو1858

جيودًا في التنقيب عن العاديات واآلثار ونقمت إلى مخازن أعدت ليا ببوالق. ولما مات سعيد باشا لقي مارييت من الخديوي 
م، وظمت دار العاديات 1863وتوسيعيا، وافتتحيا في حفمة رسميًا عام بوالق كبيرًا، فأمره الخديوي بإصالح مخازن تعضيداً  إسماعيل

وظل مارييت مثابرًا عمى تعيد متحف اآلثار حتى  في تقدم مستمر بفضل مثابرة مارييت ومؤازرة الخديوي إسماعيل طوال مدة حكمة.
م،ودفن جثمان 1902عام النيل قصر م، ثم إلى مكانة الحالي بجوار1891عام الجيزة م، وقد نقل المتحف إلى1881 توفي عام

. وصدر لو عن المشروع القومى لمترجمة سمسمة ميراث الترجمة كتاب بعنوان "تاريخ المصري المتحف بمدخل ناووس مارييت باشا في
 .184 -182القدماء المصريين". أحمد زكريا الشمق، مرجع سبق ذكره، ص 

 

 
ثة عشر يومًا، وتولى منصب مدير م وكان ذلك قبل وفاة مارييت بثال1881يناير  5ماسبيرو إلى مصر في جاء 7

مصمحة اآلثار المصرية وأمين المتحف المصري لآلثار ببوالق وكان عمره حينيا الرابعة والثالثين أكمل ماسبيرو 
الحفريات التي كان يقوم بيا مارييت في سقارة ووسع من نطاق البحث، وكان ميتما بشكل خاص بالمقابر التي تحتوى 

سطر قام بتصويرىا وطباعتيا. ثم قام  4000تثرى المغة الييروغميفية وقد عثر عمى  عمى نصوص فرعونية ميمة
ماسبيرو بإنشاء المعيد الفرنسي لآلثار في القاىرة وكان أول مدير ليذا المعيد الذي لم يقتصر عمى اآلثار الفرعونية بل 

م قبض ماسبيرو عمى عائمة عبد الرسول 8811أمتد لدراسة جميع اآلثار المصرية سواء اإلسالمية أو القبطية. ففي عام 
وىم من أشير تجار اآلثار وحصل منيم عمى معمومات عن أحد أىم اكتشافات ماسبيرو وىى خبيئة في الدير البحري 

حيث  عثر فييا عمى مومياوات المموك سقنن رع وأحمس األول وتحتمس الثالث وسيتي األول ورمسيس الثاني وغيرىم.
ت ومنافسات بين اإلنجميز الذين كانوا يحتمون مصر وبين الفرنسيين الذين كانوا يييمنوا عمى إدارة كانت ىناك احتكاكا

م ولكن ممثل فرنسا في مصر 1892اآلثار المصرية فكانت نتيجة ىذه االحتكاكات اإلنجميزية أن قدم ماسبيرو استقالتو 
دتو قام ماسبيرو بتعيين ىوارد كارتر كبير مفتشي م، وفي نفس عام عو 1899طالب بعودتو وعاد فعاًل إلى مصر في عام

م وعين في منصب المستشار الدائم ألكاديمية الفنون 1914اآلثار في مصر العميا، ثم عاد ماسبيرو إلى باريس عام
م ودفن في فرنسا، وسجل وجوده في السينما المصرية 1916يونيو 30واآلداب حتى وفاتو .وتوفى جاستون  ماسبيرو في 

 والتراث التاريخ في وأبحاث دراسات، المحورفيمم الروائى الطويل الرائع المومياء لممخرج العبقري شادي عبد السالم. في ال
  .1859العدد، 2007/ 19/3، األسرار مدينة من وحكايات القرنة، المتمدن الحوار ،الطنبولى ابراىيم ليمى ،والمغات
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وكذلك تم جمع مومياوات أجداده من الكينة والكاىنات آلمون، حيث تم اكتشاف الخبيئة الثانية      
م وتعرف بمقبرة "باب الجاسوس"، وىى أيضًا من اكتشافات عائمة عبد الرسول 1891لمدير البحري عام 

قميا إلى متحف تابوت وتم ن 254كما ذكر استاذنا أ. د / أحمد فخرى وكتب عنيا بورية ودارس وتضم 
.  J.Eثم أعطيت ليا أرقام الدخول C, B,Aالجيزة، وتم ترتيبيا من األعمى إلى االسم حسب المقبرة ) ) 

. ولقد أطمق ماسبيرو عمى خبيئة 81. بالمتحفC.Gم وأعطاىا أرقام 1897ثم درسيا العالم دارس عام
بولندية وعمل كتالوجات جديدة ليا، وىو الكينة أنيا موسوعة الديانة المصرية ، وقام بدراستيا البعثة ال

ثمرة لمتعاون بين الحكومة المصرية والحكومة البولندية. وقد أرشد عنيا محمد عبد الرسول بعد اكتشاف 
 .92الخبيئة الممكية

 
 

 مقبرة الخبيئة الممكية لمدير البحري 
 

جنوب من معبد الممك مونتوحتب تقع المقبرة الخاصة بالخبيئة في قمب الجبل لمدير البحري إلى ال       
 BD.320، وىى المعروفة اآلن بمقبرة أن حعبى 103أ، ب( 1الثانى"عصر األسرة الحادية عشرة") لوحة 
إنحابى التى ذكرت عمى توابيت رمسيس األول والثاني وسيتي  –ويعتقد أن ىذه المقبرة ىي لمممكة أحمس

"، وبالبحث وجد أن ىذه 17مك تاعا الثاني "األسرة األول عن طريق الكتابات الييراطيقية وىى زوجة الم
 .114المقبرة دفنت فييا مومياءىا قرب المدخل لحجرة الدفن وليس حجرة الدفن نفسيا حين االكتشاف

 
 

ويعد باى نجم الثاني الكاىن األعمى آلمون ىو الممك الخاص بالمقبرة ، حيث عثر في الممر عمى      
العديد من المومياوات والتي تم وضعيا في العام الحادي عشر من عصر الممك شاشانق األول )أسرة 

ق. م، 1100ام(. كما تضم العديد من المومياوات الممكية التي أخفاىا الكينة في وقت ما بعد ع22

                                                 

Bahari , coffins,Cairo,1999,p.v11;                                                        -, The second find of Deir el         A.  
14

       

v.          -6029.p.v1-,(1909),Nos.6001,le Caire (sarcophages) Bahari-Deir el de seconde trouvaille Chassinat, La E.

                
 

 .392أحمد فخرى ، مرجع سبق ذكره ، ص  92
 

N.Reeves,R.H. Wilkinson, The complete Valley of The King,( Cairo,2002) ,                                 310

p.195. 

  
114    Ibid.p.196.                                                                                                                            
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. ولم يتم التعرف عمى التاريخ الحقيقي 125م1881وظمت مخفية عن الجميع ماعدا العائمة حتى يوليو
 لالكتشاف ألن ىذا يخص عائمة عبد الرسول فقط. 

 

 

       عائمة عبد الرسول وخبيئة الدير البحري 

لمييب الشاب الذى أصبح ذلك الرجل ا 13(3، 2تبدأ القصة بإسم أحمد عبد الرسول ) لوحة رقم      
شيخ القبيمة والذى كان يعمل ترجمان أي دليل لمسياح، حيث كان يسير لمرعي مع الماعز وجمس ليرتاح 
وفجاءة ابتعدت واحدة من الماعز لترعى ولكن الماعز ابتعدت أكثر فأكثر فقام أحمد ليتبعيا فخافت 

صل أحمد إلي مكان اختفائيا وجد أن الماعز واتجيت نحو الصخور وفي النياية اختفت . وعندما و 
ىناك تجويف في األرض فجذب انتباىو سريعًا مدخل البئر فمال عميو ، فيالو وجود بئر في ىذا المكان 
وما يعنيو ذلك فنزل مسرعًا يخبر أخيو محمد عبد الرسول بما شاىده واقترب األخوين من البئر حاممين 

عمى المكان، وألقي محمد بإحدى طرفي الحبل إلي أخيو  معيم مصباحين وحبل حيث كان الميل قد خيم
وبدأ محمد بالنزول إلى البئر تحت ضوء المصباح الذى كان يحممو أخيو الذي ظل واقفًا باألعمى، وىنا 

متر تقريبًا، فطمب منو محمد اإلسراع بإطالة 10صاح أحمد بأن البئر عميق جدًا إذ يبمغ عمقو حوالى
ر بخوف كبير من المكان المجيول. وعندما المست رجميو قاع البئر وجد الحبل لكى ينزل وىو يشع

  .14(4الماعز عند مدخل المقبرة التي عرفت فيما بعد بالخبيئة)لوحة رقم 
    

تمك مدخل المقبرة التي أصبحت فيما بعد لعنتو حيث وجد مدخاًل إلي ممر منحوتًا في الصخر غير     
اصطدم بشيء يتضح بعد ذلك بفضل نور شعمة المصباح أنو تابوت مزين وبدأ في النزول .. وفجاءة 

ممون باألبيض واألصفر .. وبالقرب منو وجد تابوتًا ثانيًا ثم ثالثًا، وبالقرب من ىذه التوابيت التي كانت 
تصطف األرض كانت ىناك تماثيل أوشابتى وأواني حفظ األحشاء وزىريات من البرونز وبعض 

 .15لم يصدق أحمد عبد الرسول نفسو فقد اكتشف كنزًا كبيرًا مثل مغارة عمي بابالمشغوالت الذىبية ، و 
  

                                                 
125

 . 206، ص 1980سيد توفيق، األقصر، القاىرة،   
 Wilkinson N.Reeves,R.H., Op.Cit,2002,p.195.                                                                    13

 
14

   Ibid,p.194.                                                                                                                                                          
15

، 9/4/1881عنيم التاريخ ما بين الظمم والحقيقة،  جريدة األىرام، اآلثار المصرية الجديدة، ال عبد الرسول كما حكى 
 .2003القاىرة ،
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ومن ىنا بدأ االكتشاف الحقيقي لمعديد من التوابيت البشرية الخشبية وصناديق األوشابتى واألوانى    
الكانوبية وبعض األثاث الجنائزى ولكن عينو وقفت عند الكوبرا الممكية المتواجدة عمى واجية العديد من 

م ينحصر 1881ى عامم وحت1871التوابيت وأدرك أىميتيا، ولقد ظل سر اكتشاف الخبيئة منذ عام
اكتشافيا في محيط عائمة عبد الرسول واحتفظت بو العائمة لنفسيا حيث دخموا المقبرة ثالث مرات فقط 

 .16خالل عشر سنوات
 

م حيث 1870وقد عاشت عائمة عبد الرسول في رغد من العيش باالعتماد عمى مقبرتيم في عام  
كانت مصدرًا لسوق األنتيكات في أوروبا ، ومن وصمت مجموعة من البرديات والقطع األثرية الغرب، و 

 .17ىنا بدأت السمطات تشك في ذلك األمر
 

م أغرق الميربون األسواق األوروبية بكميات كبيرة من اآلثار الميربة من مصر 1871وفى عام  
ين تماثيل "أوشابتى" و"أوراق بردى" و"جعارين"و"تمائم" وكميا مجيولة المصدر وترجع إلى األسرت -مثل:

حيث نما الى ماسبيرو عالم وتسرب القمق إلى األوساط األثرية في مصر،  العشرين والحادية والعشرين.
المصريات الشيير ىذه التجارة المريبة فأدرك إنيا تعتمد عمى اكتشاف سرى كبير وقد بنى ماسبيرو 

قط إنما بعضيا شكوكو عمى أساس أن بعض القطع المتداولة منيا كانت فريدة من نوعيا ليس ىذا ف
يحمل الشعارات الممكية ، فتصرف ماسبيرو بحذر فسارع الى إرسال برقية الى شرطة األقصر طالبًا 

وبدأت تحريات رجال األثار وأجمعت التحريات عمى أن  منيم تشديد الرقابة عمى تجار اآلثار من أىالييا
 18 .مصدر اآلثار الميربة ىو قرية القرنة غرب األقصر

 

 حيث انحصرت الشبيات في عائمة عبد الرسول بالقرنة ومعيم مصطفى أغا آيات)عيات( الذى كان  
يعمل وكياًل لقنصميات بمجيكا وفرنسا وروسيا حيث كان يتاجر في اآلثار ويقتنييا مستظاًل بالحصانة 

 (19.)أي فوق المسائمة القانونية باإلضافة إلى تمتعو بالحماية األجنبيةالدبموماسية 
 

                                                 
 .391أحمد فخرى ، مرجع سبق ذكره ، ص   16
، 9/4/1881جريدة األىرام، اآلثار المصرية الجديدة، ال عبد الرسول كما حكى عنيم التاريخ ما بين الظمم والحقيقة.  17

 .2003القاىرة، 
 .43، ص 2010ترجمة عاطف معتمد، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة ، دوجالس بريور، مصر والمصريين،   14
 .43المرجع السابق، ص   19
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وفى تمك األثناء قد تعرض كاًل من أحمد عبد الرسول وأخوه الصغير حسين إلى استدعاء من    
الشرطة من مدير قنا داوود باشا لالستفسار عن مصدر ثروتيم ولكن لم يتحدث كالىما عن أي شيء 

عتمدا في ودافعا األخوين عن نفسييما بفصاحٍة شديدة ونفيا التيم المنسوبة إلييم وا وأمسكا ألسنتيما
دفاعيما أنو لم يعثر عمى أي أثار في بيتيما، ولم يكونا بالطبع من السذاجة حتى يحتفظا بدليل اإلدانة 
باإلضافة الى ذلك جمعا حشدًا من األىالي شيدوا ليما بنظافة اليد والبعد عن الشبيات ولم يجدى معيما 

كل المحاوالت التي بذلت إلجبارىم عمى ، فمم يسفر التحقيق معيم عن شيء وفشمت الترىيب وال الترغيب
ثم أطمق سراحيما من  االعتراف، كما فشمت جيود المحققين في حمل األىالي عمى الشيادة ضدىم،

الحجز، ويرجع السبب في ذلك أن الشرطة لم تستطع أن تثبت عمييما أي شيء وتم خروجيم من التيم 
 .20الموجة إلييم

 
 

ولم نسمع بعد ذلك عن العائمة ولكن محمد عبد الرسول األخ األكبر وىدأت األحوال بعض الوقت 
فما لبث أن نشب خالف عائمي حاد كان زكيًا بالقدر الكافي حتى أنو أصبح ضد أخويو ورغبة العائمة 

داخل أسرة عبد الرسول نفسيا بسبب قسمة غنائم المخبأ األثري حيث طالب أحمد عبد الرسول بنصيب 
يب واالعتقال، فسرعان ما انتشرت أنباء ىذا النزاع بسرعة في طيبة وانتيزت مصمحة أكبر لتعرضو لمتعذ

اآلثار الفرصة وفتحت باب التحقيق في الموضوع مرة أخرى وبعد تضييق الخناق لم يجد محمد عبد 
الرسول مفرًا من االعتراف التفصيمي بكل شيء حتى ينجو بنفسو وبعد ثالثة أشير أعيد إلى قنا ومثل 

بسر المقبرة. وبدأ سر م داوود باشا واعترف اعترافًا رسميًا وطمب اعتباره شاىد ممك وبعد أيام أرشدىم أما
 .21م1881الكشف عن اكتشاف جديد في صخور طيبة الغربية بالدير البحري في آخر صيف 

 
 

 خروج المومياوات من الخبيئة
 

 

                                                 
 .44دوجالس بريور ، مرجع سبق ذكره ، ص  20
 .119بيتر فرانس، مرجع سبق ذكره، ص  21
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عاد إلى باريس وترك مساعده إميل كان جوستاف ماسبيرو عمى رأس مصمحة اآلثار المصرية وقد 
م وعمى الرغم من وصف 1881يوليو 6عمى رأس المسؤولية وقد وصل إلى الدير البحري في  22بروجش

"أنو استجمع قواه ومشاعره لرؤية ما بداخل المقبرة بواسطة مصباح  -عبد الرسول لممقبرة قال بروجش:
موع توابيتيم وصناديقيم والكارتوناج والذىب الذى فرأى الممك والمومياوات الممكية لمدولة الحديثة ومج

  .23يغطى وجوىيم"
 

وقد زار كذلك ماسبيرو المنطقة في صحبة العائمة أحمد ومحمد وحسين عبد الرسول وفى صحبة       
، وفى اليوم الذى خرجت فيو المومياوات كان السكان  (5) لوحة رقم 24(1923-1851أحمد كمال باشا)

                                                 
م 1881مصريات ألمانى ويعرف باسم بركش باشا، وتولى منصب األمين المساعد بمصمحة اآلثار المصرية عامعالم 22

العالم األلماني من كبار األثريين في العالم ومن رواد المغة الييروغميفية ولو بحوث جيدة في تاريخ مصر   ويعد ىذا
 وجغرافيتيا القديمة،  

  
http// . www.saqqara .com " Heinrich and Emile Brugsch" .     

 من وحكايات القرنة، المتمدن الحوار ،الطنبولى ابراىيم ليمى ،والمغات والتراث التاريخ في وأبحاث دراسات، المحور 23
 . 1859 العدد،  2007/  3/ 19، األسرار مدينة

ومبادئ الحساب وحفظ م وقبل أن يمتحق بالتعميم النظامي تعمم القراءة والكتابة 1851يونيو 29ولد أحمد باشا كمال في 24
م إلى 1867م بمدرسة المبتديان االبتدائية بالعباسية ثم إنتقل منيا في عام1863بعضًا من القرآن الكريم ثم التحق في عام

المدرسة التجييزية التي تقابل اآلن المدارس الثانوية وتعد الطمبة لاللتحاق بالمدارس العميا ومكث بيا عامين ثم انتقل بعدىا 
ولما كانت مصر ىي موطن الحضارة المصرية ومثوى آثارىا ومعابدىا قام العالم . المسان المصري القديم سةإلى مدر 
م وكان من بين طمبة ىذه المدرسة العالم 1869بفتح أول مدرسة لمدراسات األثرية بالقاىرة عام ىنري بروكش األلماني

يمة فدرس بيا المغة المصرية القديمة والحبشية والقبطية وتعمم األثري الكبير أحمد باشا كمال لدراسة اآلثار والمغة القد
الفرنسية واأللمانية واإلنجميزية وأتقن التاريخ المصري القديم .وكان المفروض أن يمتحق أحمد كمال بعد تخرجو في المدرسة 

انب العمل بيا فعمل أحمد بمصمحة اآلثار ولكن ذلك لم يحدث فقد حيل بينو وبين العمل بالمصمحة التي كان يحتكر األج
كمال بوزارة المعارف معمًما لمغة األلمانية بإحدى المدارس األميرية بالقاىرة ثم تركيا وعمل مترجًما لمغة الفرنسية في وزارة 
المالية ولكن شغفو باآلثار جعمو يترك تمك الوظيفة، وعندما حانت أول فرصة لمعمل بمصمحة اآلثار والتحق في وظيفة 

د أن أظير عدم معرفتو باآلثار ثم لم يمبث أن شغل وظيفة مترجم ومعمم لمغات القديمة بالمتحف المصري .ولما كاتب بع
م فكان أول مصري يتقمد ىذا المنصب وظل 1873خمت وظيفة أمين مساعد بالمتحف المصري تمكن من الفوز بيا في عام

لى جانب ذلك كان يقوم ب م1914يشغمو حتى اعتزل العمل عام تدريس المغة المصرية القديمة والحضارة المصرية في وا 
مدرسة المعممين العميا وفي الجامعة المصرية األىمية واختير عضوًا بالمجمع العممي المصري والمجمع المغوي الذي أسسو 

في بدمشق .ويعد أحمد باشا كمال أول مؤرخ عربي يكتب  م والمجمع العممي العربي1892محمد توفيق البكري في عام
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ئمة في حالة حزن حيث وقفوا يودعون مومياواتيم )كنزىم كما يرى البعض( في حزٍن المحميين من العا
عميق، وقد زاد حزنيم ألنيم يعتبرونيا أرضيم ومموكيم وأصوليم وقيل أن ىناك عاصفة تحدث عنيا 

      .*25الجميع أثناء خروج المومياوات. ولكن يبق السؤال الذى عرفتو العائمة فقط حتى تم اكتشافيا

 محتويات المقبرة   
 

مومياء ممكية لممك وممكة وبعض النبالء وبقايا الجياز  55تضم خبيئة الدير البحري عدد      
تحتمس الثالث، سيتي األول ورمسيس الثاني، ولممرة األولى المصريون أمام  -الجنائزي وأىميم:

ينحني قمياًل  فراعنتيم ومموكيم بأنفسيم. وتتكون المقبرة من المدخل ثم الممر األول ويتجو إلى الغرب ثم
 .26(7، 6إلى الشمال ممر ثم حجرة مربعة ثم ممرًا آخر ينتيى بحجرة الدفن المربعة) لوحة رقم 

 
 

  -كما توضح الخريطة مواقع اكتشاف المومياوات طبقًا لموقع العثور عمييا بالمقبرة:    
 

 تابوت الكاىن الكاتب بت سيتى. -1
 ء أحمس انحعبى زوجة تاعا الثانى سقنن رع.تابوت المرضعة الممكية رعى وتحتوى عمى موميا -2
 دوا شاى حور حنوت تاوى زوجة باى نجم األول وبو مومياء . –الغطاء الخارجى لتابوت  -3
 تابوت الممك سيتى األول . -4
 صندوق أوشابتى واألثاث الجنائزى لمسيدة السابقة. -5
 لفائف من الجمد إليزيس إم حتب إبنو الكاىن األعمى من خبر رع. -6
تابوت الممك رمسيس األول وتابوت باى نجم األول ويحتوى عمى مومياء الممك قطع من  -7

 تحتمس األول وكذلك ذفن الممك امونحتب األول وتحتمس الثانى.
                                                                                                                              

تاريخ مصر وحضارتيا القديمة وعمى يديو ظير جيل من كبار عمماء التاريخ واآلثار وصار رائد المدرسة المصرية في 
الدراسات وتعددت جيود أحمد باشا كمال فشممت التنقيب عن اآلثار وتخريج جيل من األثريين والبحث والتأليف .أما 

ر التي أجريت في عشرات من المواقع األثرية وخاصة في مصر التنقيب عن اآلثار فمو مساىمات عظيمة في الحفائ
الوسطى ونشر تقارير كثيره عن ىذه الحفائر وقام بدور رئيسي في العثور عمى مومياوات الفراعنة التي كانت مخبأة بالدير 

م بعد أن قطع 1923البحري  بغربي طيبة .وألف أحمد كمال العديد من المؤلفات بالغتين العربية والفرنسية وتوفي عام
 .204 -198مشوارًا طوياًل في العمم والمعرفة وخدمة الحضارة واآلثار المصرية .أحمد زكريا الشمق، مرجع سبق ذكره، ص

 

 لقد كان التوثيق ثريًا في الفيمم الثقافي لشادي عبد السالم " المومياء" في تاريخ السينما المصرية المعاصرة .  *25
 

 .Reeves, Op.Cit,2002,p.195,196,197.              H.  53، 52قاعة المومياء كاممة بالمتحف المصري ، رقم عن  26
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دفنة تابوت مومياء الممك أحمس األول وابنو سا آمون ومومياء وتابوت سقنن رع واعح حتب  -8
وكذلك كرتوناج لرمسيس الثالث ورمسيس ومومياء باى نجم األول وأحمس ونفرتارى مع تابوتيا. 

 الثانى.
مومياء باى نجم الثانى وزوجتو الرئيسية نسى خونو وجد بتاح ايوف عنخ وزوجتو نس تابنت  -9

 .27ق.م وكذلك بعض القطع واألثاث الجنائزى935حوالى  21شرو وىى آخر العائمة من األسرة 
 

 

 تيا  اآلثار المصرية في تاريخ مصر الحديث واجراءات حماي 
كانت اآلثار المصرية تستخدم كوسيمة لممساومة بيا لمحصول عمى المساندة الدبموماسية والمساعدة  

في مبدأ توليو حكم مصر ولسنوات  28(1848 -1805من الدول الخارجية، وكان محمد عمى باشا )
طوال كان يستخدم ىذه الوسيمة وكان مستعدًا في سبيل ذلك إلصدار الفرمانات لؤلفراد والقناصل 

    .29األوروبيين لمسماح ليم بالبحث والكشف عن اآلثار في أي مكان يطمبونو
مى باشا فنيبت فييا حيث حدثت العديد من التجاوزات الكبيرة في السنوات األولى من حكم محمد ع

" والمذان كانا  314وبرناردينو دروفيتى 30اآلثار يد كال من  قنصال بريطانيا وفرنسا "ىنرى سولت

                                                 
27

                                                                                             ,p.195,196,197. 
Ibid 

 
24

ساللة ألبانية ببمدة )قولة( وتوفى والده إبراىيم أغا فأعتني بو عمو  م( من1769ه/ 1183ولد محمد عمي عام )  
طوسون إال أنو توفي ىو اآلخر، فتبناه أحد أصدقاء والده وعمل عمى رعايتو وتربيتو حتى بمغ الثامنة عشر فتعمم 

اه بذكائو وميارتو، الفروسية والمعب بالسيف، التحق بالخدمة العسكرية في الجيش، وقام بخدمة حاكم قولة وأكتسب رض
وأكتسب الكثير من العادات واآلداب الفرنسية، وعندما بمغ محمد عمى سن الثالثين انضم لمجيش مرة أخرى عندما بدأ 
الباب العالي في حشد جيوشو لمياجمة الحممة الفرنسية فى مصر بقيادة نابميون بونابرت، ثم انتقل محمد عمي إلى مصر 

بة قولة مع جيش )القبطان حسين باشا( الذي جاء إلجالء الفرنسيين، وبقي في مصر بعد م كمعاون لرئيس كتي1801عام
خروج الفرنسيين منيا ونظرًا لتميزه فقد رقي إلى عدة مناصب فأصبح نائبًا لمسمطان العثماني، ثم أصبح واليًا عمى مصر. 

ر حممى، أسرة محمد عمى، الييئة العامة . سيي1923إلياس األيوبى، محمد عمى، سيرتو واعمالو واثاره، دار اليالل 
 .2009.حماده حسنى أحمد، الباشا صاحب مصر محمد عمى الكبير، مكتبة بيروت، 2003لمكتاب، 

 .30محسن محمد، مرجع سبق ذكره، ص 29
قنصل بريطانيا في مصر وقام بحفائر كثيرة ليحصل عمى اثار لممتحف البريطاني ولؤلصدقاء الذين ساعدوه عمى  30

تعينو في منصبو فنقب وجمع كميات كبيرة وأرسل لؤلصدقاء برسالو" سأبعث إليكم بآثار لم ترىا العيون ولكن يشاء القدر 
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يستخدمان مقاولين من الباطل لمكشف عن اآلثار وتيريبيا واإلتجار فييا وبيعيا لممتاحف األوروبية. 
التسارع لمحصول عمييا كبيرًا شارك فيو وكانت تجارة اآلثار في عشرينات القرن التاسع عشر في أوجيا و 

باإلضافة إلى سولت ودروفينى الكثير من المغامرين والذين كان من بينيم بعض الدول كالنمسا وبمجيكا 
وغيرىما. ىذا ولم تقتصر السرقة عمى قنصمي بريطانيا وفرنسا فكل قنصل استطاع أن يمد يده آلثار 

قناصل الفخريون أيضًا وعدد من الدول األخرى كانت ميتمة مصر ولم يتردد في ذلك واشترك في ذلك ال
 .32باآلثار المصرية وقد أثار شييتيا كتاب وصف مصر

 
 

كان محمد عمى حائرًا بين بريطانيا وفرنسا، وىدفو إعالن استقالل مصر وشغل بالتخمص من 
اجتذاب القنصالن خصومو في الداخل وفتوحاتو في الخارج عن حماية اآلثار المصرية ، وحرص عمى 

المذان انتيزا الفرصة فأخذا يسرقان اثار مصر عمى نطاق واسع ، وربما قد عرف محمد عمى ما يفعمو 
الرجالن فترك ليما سرقة الماضي مقابل أن يتركا لو الحاضر والمستقبل. وكانت النتيجة في الحالتين أن 

ياسية كانا أشير لصين في تاريخ سولت ودروفيتى، وفى ظل الحصانة الدبموماسية وظروف مصر الس
 .33مصر الحديث

 

                                                                                                                              

وغرقت الشحنة األولى ، فأرسل إلييم معزيًا يقول "اآلثار المصرية كثيرة" فعل سبيل المثال تمكن من نقل تمثال نصفى 
نيا لمندن وقدمو لممتحف البريطاني ، وغيرىما من العمميات األخرى وتوفى لرمسيس الثاني من طيبة إلى اإلسكندرية وم

م ودفن باإلسكندرية.حيث كان يعمل وينقب ويشترى بنفسو ، ولكن كان لو ثالث رجال يقومون بالعمميات 1827عام 
بريطاني الجنسية ويقيم  القذرة وىم جيوفاني بمزونى اإليطالي وبيركيارت السويسري وجيوفانى كافيجميا وىو بحار من جنوه
 .52، ص2005في مالطو. لمزيد من التفاصيل انظر جيوفاني باتيستا بمزونى في مصر، المجمس األعمى لمثقافة، 

 

من أصل إيطالي وتجنس بالجنسية الفرنسية ، وقام بجمع أكبر مجموعة من أوراق البردى وعرضيا عمى فرنسا  314
ينيا وقدميا لمتحف تورينو وىى تضم قوائم بأسماء مموك مصر. بيتر فرانس، فرفضت شراؤىا فقام ببيعيا عمى ممك سرد

 . 45مرجع سبق ذكره، ص 
 

 .101، ص 2002روبير سوليو ، مصر ولع فرنسي، ترجمة لطيف فرج، الييئة العامة لمكتاب، ص   32
، مخطوط بدار الكتب 1، ج، األوامر والمكاتبات الصادرة من محمد عمى باشا 20بيتر فرانس، مرجع سبق ذكره، ص   33

 .2484المصرية رقم 
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فبدا محمد عمى وكأنو عمى غير اىتمام بالحفاظ عمى آثار مصر في ىذه الفترة المبكرة من حكمو، 
فقد غض الطرف عن أعمال اليدم التي تمت لمكثير من المعابد القديمة الستخدام أحجارىا في بناء 

  .34تشق في أرض الدلتا المصانع أو تكسيو قنوات الري التي كانت
   

وفى ثالثينيات القرن التاسع عشر بدأـت عالقة محمد عمى بأوروبا تتوتر ومساندتيا لو تقل مما دعاه 
إلى إعادة النظر في سياستو نحو اآلثار والتي يبدو أنو تبين أىميتيا في بناء اليوية القومية التي أساء 

أصدر محمد عمي  1835و يوني 29استثمارىا لمواجية ما يمكن أن تدبره لو أوروبا من أخطار، ففي 
باشا مرسوًما يقضي بإنشاء مصمحة اآلثار والمتحف المصري، وقام بإسناد إدارة تمك المصمحة إلى 

والمذان لعبا دورًا ىامًا في تاريخ جمع اآلثار  يوسف ضياء أفندي، بإشراف الشيخ رفاعة الطيطاوي 
تجار في اآلثار ويقضى" بمنع أصدر محمد عمي قراًرا يحظر اإل 1835أغسطس  15المصرية، وفي 

تصدير اآلثار وجمعيا في متحف بالعاصمة من أجل أن يراىا زوار البالد" كما يقضى " بمنع ىدم 
 .35اآلثار وبذل كل الجيد لمحفاظ عمييا" 

      

حيث كان المرسوم عماًل تشريعيًا حسن النية، وكان من الممكن أن يضع حدًا لمصراع الدولي عمى    
م أن يطبق، فقد واصل األوروبيون بعد إصداره 1835وادى النيل. ولكن لم يقدر لمرسوم نيب آثار 

جمع اآلثار وتيريبيا إلى بالدىم ، كما استمر ىدم اآلثار الستخدام حجارتيا في بناء المصانع والمنافع 
معبدًا  12م أكثر من 1828و 1820العامة، ىذا وقد بمغ عدد المعابد التي تم تفكيكيا ما بين عامي 

36.  
       

ومع ذلك يمكن القول إن مجرد صدور ىذا المرسوم كان بمثابة االعتراف من قبل الحكومة المصرية         
بالحاجة إلى القيام بعمل شيء لوضع حد لمتدمير الذى نال اآلثار كما كان نجاحًا لمثقفي مصر بقيادة 

 وحفظ آثار بالدىم .  رفاعة الطيطاوي لممطالبة بأن يمعبوا دورًا في دراسة
 

                                                 
 .21المرجع السابق، ص   34

 .43520، العدد130م ، السنو 31/1/2006جريدة األىرام ، بتاريخ   35
 .102روبير سوليو، مرجع سبق ذكره، ص   36
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ىذا ولم يقتصر أمر االىتمام باإلثار في عيد محمد عمى باشا فقط بل امتد ىذا االىتمام إلى أسرتو    
أوجست “إنشاء مصمحة اآلثار المصرية، وقام بتعيين  سعيد عمى وافق الخديوي  1858 وفي عام 

دارة الحفائر وذلك في” مارييت  1874وفي عام . 1858 يونيو   19  مأموًرا ألعمال اآلثار في مصر وا 
، 1869أصدرت الئحة سمحت بنظام قسمة اآلثار التي يتم اكتشافيا إلى قسمين متساويين، وفي عام 

قام الخديوي إسماعيل بإصدار الئحة األشياء األثرية التي وضعت قواعد تنظيمية لمحفائر، ثم صدرت 
ن حيث وضعت بدورىا قواعد جديدة لت 1874مارس  2الئحة اآلثار الثانية في  نظيم اآلثار المصرية وا 

 337.كانت قد أقرت نظام قسمة اآلثار
 

لمصر بعام واحد،  39وقبل االحتالل اإلنجميزي38 م(1892 -م1879) عيد الخديوي توفيقأما في     
شاءت الظروف أن ينخمع قمب األثريين في مصر والعالم عمى فراعنة مصر من جديد، وكانت الثورة 

مميون  7عمى األبواب وكان النفوذ األجنبي يزداد يومًا بعد يوم وبمغ عدد سكان مصر حوالى 40العرابية 
                                                 

 .102المرجع السابق، ص  373
ىو أكبر أبناء إسماعيل وقد ورث عن و  م1879تولى الخديوي توفيق حكم البالد بعد عزل أبيو الخديوي إسماعيل عام  34

والده تركة ثقيمة مما جعل أيام حكمو غير سعيدة عميو وعمى مصر فقد اندلعت في عيده الثورة العرابية والتي كان من 
المجمل في تاريخ مصر، النظم السياسية واإلدارية ناصر األنصاري ،  . م1882نتائجيا االحتالل البريطاني لمصر عام

 . 219ص ، 1993دار الشروق، القاىرة ، ،1، ط
 

ألف جندي  24قواميا  م تستعد إلرسال حممة عسكرية الحتالل مصر1882بدأت الحكومة البريطانية في أول يوليو  39
م الخطة االستراتيجية 1881يونيو 30وذلك لتنفيذ خطتيا. حيث وضعت وزارة الحربية البريطانية قبل ذلك بعام في 

الحتالليا. وبناًء عمى تمك الخطة شكمت وزارة الحربية البريطانية ليذا الغرض لجنة من مختمف قيادات الجيش البريطاني 
م عرض ولسمى عمى المجنة تقريرًا خاص 1881يوليو 3الحممة الجنرال جارنت ولسمي، وفي  واتفقت عمى أن يتولى قيادة

 بتحركات الحممة. 
                           Broadly A. M , How we defended Orabi and his friend , London , 1884 , P. 32. 

 

نص٘ ُُٚعج باصى شرصٛت اضحبطج بأحساثّ ْٕٔ انزعٛى ْٙ انثٕضة انٕحٛسة أٔ ضبًا انحسد انٕحٛس فٙ حاضٚد يصط ا 40

ٔٚعخبط عطابٙ َفضّ أٔل انًعخطضٍٛ عهٗ ْصِ انخضًٛت ٔإطالق اصًّ عهٗ انثٕضة، إش ٚحطص عطابٙ فٙ  .أحًس عطابٗ 

ٌ ْصِ انًصكطاث باصى  َّٕ كشف انضخاض عٍ صط األصطاض فٙ »يقسيت يصكطاحّ عهٗ أَٓا انثٕضة انًصطٚت، حخٗ أَّ عُ

كًا ٚؤكس عهٗ . فٙ حأكٍٛس عهٗ أَٓا ثٕضة انًصطٍٚٛ ٔنٛضج ثٕضة عطابٙ« انًصطٚت انًشٕٓضة بانثٕضة انعطابٛت انُٓضت

إش ٚطٖ . انص٘ زضس انثٕضة انعطابٛت فٙ أططٔحخّ نهسكخٕضاِ« انكضُسض شٕنش»َفش انًعُٗ انًؤضخ األنًاَٙ انطاحم 

ْصِ األحساد ألٌ انثٕضة بسأث يٍ ٔجٓت َظطِ يُص  عهٗ« انعطابٛت»أَّ نٛش ُْاك يٍ يعُٗ الطالق اصى « شٕنش»

عطابٙ نى ٚظٓط عالَٛتً عهٗ يضطح األحساد إال »، بًُٛا 2881أٔاذط صبعُٛاث انقطٌ انخاصع عشط ٔاصخًطث حخٗ عاو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/1879
http://ar.wikipedia.org/wiki/1879
http://ar.wikipedia.org/wiki/1879
http://ar.wikipedia.org/wiki/1879
http://ar.wikipedia.org/wiki/1879
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نسمة منيم حوالى مميون أجنبي كان أغمبيم من التجار وأصحاب المصانع وموظفي البنوك والحكومة 
 42الشييرة: "أوربيون أفاقون"  41 "م (1906-م 1882) ومعظميم تنطبق عميو عبارة " المورد كرومر

كميم يتمتعون باالمتيازات األجنبية وتفصل خالفاتيم المحاكم المختمطة وفى ذلك المناخ وفى ظل ظميل و 
من الحماية واالمتيازات األجنبية نشطت تجارة األثار المصرية وتعددت أساليب تيريبيا لمخارج وكان 

 43.معظم الميربون من األجانب أصحاب الحظوة 
 

 

م أصدر الخديوي توفيق مرسومًا بحظر تصدير اآلثار "نظرا لتزايد أعداد 1880مايو 19ففي     
األجانب الذين يغادرون مصر محممين بأجزاء انتزعوىا من حضارتنا عمى شكل قطع أثرية"، باإلضافة 

م 1891إلى المرسوم الخاص بحظر تصدير األشياء التي تخص المقابر والمساجد، ثم صدر في نوفمبر
األمر العالي الذى يحظر الحفر بيدف البحث عن اآلثار إال بمقتضى رخصة، ثم جاءت الئحة 
"ديكريتو" بشأن اإلجراءات الخاصة بحماية اآلثار المصرية والتي صدرت بناًء عمى قرار الجمعية 

م 1983ىذا وقد استمر نزيف اآلثار حتى صدور قانون عام  العمومية بمحكمة اإلستئناف المختمطة.
 .44الذي منع تداوليا بيعًا أو شراءً 

 
 
    

التي تم سنيا تعد  أحد 45 أ، ب ،ج، د( 1ومما سبق نستنتج أن التشريعات والقوانين )وثيقة     
األسباب الجوىرية لتيريب اآلثار من موطنيا األصمي، فنجد عمى سبيل المثال ال الحصر، نظام قسمة 

                                                                                                                              

 ، النيضة المصرية ، القاىرة ، 4عبد الرحمن الرافعي ، الثورة العرابية واالحتالل اإلنجميزي، ط .و2882فٙ يطهع عاو
 . 359، ص 1983

 

داري لممستعمرات البريطانية ولقد أمضى المورد كرومر في مصر ما ال يقل عن ربع   41 كان رجل دولة ودبموماسي وا 
قرن قابًضا عمى زمام السمطات وأتيح لو قبل أن يقضي وقًتا في اليند دراسة مناىج االستعمار البريطاني بيا، وقد عمل 

م، ثم ما لبث أن عين بعد االحتالل البريطاني مباشرة 1877الدين المصري عام  أول مرة في مصر مندوًبا لصندوق
 .79-78، ص  2006، القاىرة ، مستقبميا  –حاضرىا  –، قناة السويس ماضييا محمود يونس  ."مندوًبا سامًيا

 .108 -105زاىي حواس ، جنون اسمو الفراعنة، القاىرة ، د. ت ، ص   42
، 4/1881/ 9اآلثار المصرية الجديدة، ال عبد الرسول كما حكى عنيم التاريخ ما بين الظمم والحقيقة جريدة األىرام،   43

 .2003القاىرة ، 
 

44
 .106زاىي حواس، مرجع سبق ذكره ، ص   

 .2017مكتبة اإلسكندرية ، ذاكرة مصر المعاصرة، وثائق خاصة بسرقة اآلثار   45



Minia Journal of Tourism and Hospitality Research Vol. (6), No. (2/2), December, 2018 

 
By: Faculty of Tourism and Hotels, Minia University 

  
  

59 

 

ديكريتو الذى تم وضعو في عيد الخديوي توفيق، حيث فتحت اآلثار المكتشفة والذى جاء بو إصدار 
حيث صدر أول قانون  1912الحكومة المصرية الباب أمام االتجار في اآلثار المصرية وذلك عام 

أعطى شرعية لمتجارة في اآلثار وتصديرىا إلى أن دخمت الدولة نفسيا مضمار االتجار في اآلثار، 
يث كانت القاعدة األساسية المعمول بيا آنذاك في التعامل مع اآلثار ونظام الممكية الخاصة والحيازة ح
 "الحيازة في المنقول سند الممكية".

 

، وأورد استثناًء عمى الممكية 1912لسنة  14وظل الحال كما ىو عميو، إلى أن جاء قانون رقم     
الخاصة باآلثار إال أن ىذا االستثناء أصابو الخمل والقصور، ثم تمى ذلك صدور القانون المدني عام 

آلثار المصري ، الذى قيد الحيازة الممكية والخاصة باآلثار المصرية، وأخيًرا صدر قانون ا1948
 46.والذى عدلت فيو مادة الحيازة لتصبح أكثر حسًما 2010الجديد عام 

 

إضافة إلى ما كانت تتبعو الحكومات المصرية من خالل إىداء القطع األثرية لتعزيز مكانة مصر     
الخارجية ولتحقيق أىداف سياسية، األمر الذي تسبب في خروج آالف القطع األثرية المصرية خالل 

، وذلك بدًءا من محمد عمى ومروًرا بأحفاده، وصواًل إلى الرئيس عبد 1908حتى  1805فترة من ال
ىداًرا لآلثار المصرية  247.الناصر والسادات، حيث كان األخير ىو األكثر إىداًءا وا 

 

 الخاتمة
 

نالحظ مما سبق ذكره أنو في غيبة من الوعى األثري كم تعرضت الثروات األثرية في مصر لمسمب     
والنيب أو التدمير والتخريب ؟ وفى غيبة الوعى األثري امتدت األيدي العابثة لتنيب وتخرب ، سواء 

ة، أم كان اليدف أكان اليدف الحصول عمى التحف األثرية التي تتجمل بيا القصور أو المتاحف العالمي
الحصول عمى التحف األثرية التي تحقق بيا مكاسب كبيرة. فإن األيدي المخربة في الحالتين تنيب 
وتدمر دون وعى أثرى، ولقد ساعد عمى ذلك االستنزاف إغفال القيمة الحقيقية لمتراث األثري وانعدام 

   الوعى األثري.

                                                 
 .173-171بيتر فرانس، مرجع سبق ذكره، ص  46

 .186 -180المرجع السابق، ص  472
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الثالثة الماضية جاء الخطر الذى مس التراث األثري. وفى غيبة ىذا الوعى األثري عمى مدى القرون    
حيث امتدت أيدى المغامرين واألفاقين من األوروبيين الباحثين عن الشيرة أو الثراء إلى المواقع األثرية 

          وقاموا بالنبش عن ىذا التراث العظيم وتحايموا عمى تيريب ىذه القطع النادرة التي ال تقدر بثمن.  

ريب عدم ذكر دور األجانب من األوربيون أو السائحين في تمك الفترة وعدم ذكر العالقة بين فمن الغ
القنصل البريطاني وعائمة عبد الرسول آنذاك، ولكن لدينا العديد من الوثائق والخطابات التي تدل عمى 

يبة م سافرت ليدى داف جوردون إلى مصر في رحمة نيمية إلى ط1861أدوارىم في مصر، ففي عام
. ولعبت ليدي دورًا في توزيع 483وقالت في عبارتيا عن النيل في طيبة " أنيا صارت بحيرة إنجميزية" 

اآلثار إذ كانت تشترييا كيدايا وترسل بيا إلى عائمتيا، وىو ما يدل عن عدم بيع اآلثار أو تسريبيا دون 
م ازدياد أعداد السياح األجانب وعمى رأسيم البريطانيين 1870عمم اإلنجميز آنذاك. وكذلك سجل في عام
والبحث عن الكنوز ووجدت الكثير من القطع طريقيا إلى  واألمريكان، وكذلك انتشرت أعمال التنقيب

 السوق لشرائيا من التجار. 
 

م زارت مصر سائحة بريطانية وسجمت في كتابيا " ألف ميل في 1873كما ذكر أنو في عام  
أعالي النيل " ونأخذ من عبارة بيتر فرانس أنيا أخذت تبس األرض في سقارة لمبحث عن الكنوز _ أليس 

ًا وسرقة والعجيب أنو قال أنيا أصبحت األم المؤسسة لعمم المصريات البريطاني ولكنيا في طيبة ىذا نيب
لم يكن في حاجة ماسة إلى النبش إذا كان التجار يحضرون الكنوز إلى قاربيا مباشرة ، وكذلك كما 

في جيوبيم السرية  قالت ىي بنفسيا أنيم كانوا يأتون إلييا " أي الحفارون" يرتدون ثيابًا طويمة ويخفون
أشياًء صغيرة . وقد تحدث فإنو " لمدة عشر سنين الماضية أو أكثر أصبح بال شك أن العرب من 
األقصر من الحفارين ونباشين القبور وجدوا ضريح ممكي والعديد من القطع النادرة والقديمة جدًا كانت 

 .49بدأ الشك .........." تباع إلى األوروبيين كل موسم بواسطة السياح والمسافرين، ليذا 

 

ومن الطريف والذى يرتبط بذلك الموضوع ذاتو أنو " ظير إعالن في إحدى أكبر الصحف بإنجمترا 
أنيا قد خطت خطوة ميمة نحو احتالل مكانة كبيرة لنفسيا في عمم اآلثار وذلك تم في أول إبريل 

 م أي بعد أقل من عام الكتشاف خبيئة الدير البحري.1882عام
                                                 

 .186 -180المرجع السابق، ص  443
49

 .186بيتر فرانس، مرجع سبق ذكره، ص   
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تنتج مما سبق ذكره أنو من الغريب أن توصف ىذه العائمة )عائمة عبد الرسول( بنباشين لمقبور ونس
وبيع اآلثار لمسائحين، عمى الرغم من أن السائحين والنباشين األوربيون ىم من بدأوا بذلك والذين 

في مصر  أصبحوا اآلن بالنسبة إلينا عمماء اآلثار القدماء ألم يأتوا جميعًا لمبحث عن الكنوز
 ؟؟؟!!!!!!!!!!!!!. 

 
 

 

ومن المؤسف أنو ال زالت حتى اآلن تتعرض آثار مصرنا الحبيبة إلى النيب والسرقة من أشخاص     
ال يقدرون سوى المال رغم ما تبذلو وزارة الداخمية من جيود ورغم ما يسن من قوانين تشدد من العقوبة 

 -ىذه المشكمة إلى:إال أن ما نؤكده بصراحة شديدة أن سرقة اآلثار لم تتوقف، ويمكن أن نرجع أسباب 
 

 غيبة الوعى األثري .                                        ●

 ضعف تأمين اآلثار.  ●

 عدم مالئمة معظم مخازن اآلثار.                           ●

 عدم التسجيل الدقيق لآلثار. ●
 

 

  -ولعل من الحمول المقترحة ليذه المشكالت :
 

 والكممة . حصر عممي شامل آلثار مصر بالصورة ●

 جرد جميع مخازن اآلثار.  ●

 تسجيل اآلثار وتوثيقيا . ●

 نشر الوعى األثري.  ●

 التعاون الكامل مع المحميات.  ●

إعادة النظر في قانون حماية االثار وضع قانون موحد لمتراث الحضاري في مصر لمواجية جميع  ●
لحماية وتداول المقتنيات الثقافية من جرائم البيئة الثقافية واألثرية من ناحية، وفرض قواعد تنظيمية 

 ناحية أخرى، بصورة تشجع عمى االرتقاء بالذوق الفني والثقافي لمقتنياتنا العامة والخاصة.
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 أ( -1لوحة رقم )

 جنوب معبد مونتوحتب الثانى B.D.320خبيئة الدير البحرى 
N.Reeves,R.H. Wilkinson, The complete Valley of The King,( Cairo,2002) , p.195. 
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 ب( -1لوحة رقم )  
 جنوب معبد مونتوحتب الثاني B.D.320خبيئة الدير البحري 

http://bassaraheritage.blogspot.com.egarchive.html last access 27/ 1/  2017 

 
 (2لوحة رقم )

 

 أحمد عبد الرسول ووالدتو الحاجة فندية
 

N.Reeves,R.H. Wilkinson, The complete Valley of The King,( Cairo,2002) , p.195; 
 

http://bassaraheritage.blogspot.com.eg/2015_03_01_archive.html%20last%20acsses%2027/%201/
http://bassaraheritage.blogspot.com.eg/2015_03_01_archive.html%20last%20acsses%2027/%201/
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 (3لوحة رقم )

 

 عائمتوأحمد عبد الرسول وبعض أفراد 
 

http://bassaraheritage.blogspot.com.eg_archive.html last access 27/ 1/  2017. 

 
 

 (4لوحة  رقم )
 

 حيث يشير السيم إلى مدخل الخبيئة B.D.320مدخل خبيئة الدير البحري 
 
 

Reeves, Op.Cit,2002,p.195.   H. 
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 (5لوحة رقم )
 كمال باشا وعائمة عبد الرسول أمام مدخل المقبرة.ماسبيرو رئيس مصمحة األثار مع أحمد 

 

Reeves, Op.Cit,2002,p.195.   H. 

 
 
                                  

 
 

 (6لوحة رقم )
 توزيع المومياوات فى المقبرة
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Reeves, Op.Cit,2002,p.197.   H. 

 (7لوحة رقم )
 

 B.D.320بعض محتويات المقبرة 
 

 

Reeves, Op.Cit, 2002, p. 197. H. 
 

 

 .53، 52وعن قاعة المومياء كاممة بالمتحف المصري ، رقم            
 
    

بعض الوثائق الخاصة بقوانين تنظيم العمل في اآلثار، وبيع السباخ األثري، وطريقة تنظيم بيعو، وقسمة اآلثار  -الوثائق:       
 بين البعثات األجنبية والحكومة المصرية
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 ب( -1أ(                                                     وثيقة رقم ) -1وثيقة رقم )                      

 

                 
 
 

 د( - 1ج(                                                  وثيقة رقم ) -1وثيقة رقم )                   
 
 

 .2017مكتبة اإلسكندرية ، ذاكرة مصر المعاصرة، وثائق خاصة بسرقة اآلثار       

 قائمة المصادر والمراجع   
 

 الوثائق المنشورة  
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 .2017مكتبة اإلسكندرية ، ذاكرة مصر المعاصرة، وثائق خاصة بسرقة اآلثار  (*)  

 المراجع العربية  
 

 

 .2015)*( أحمد زكريا الشمق، تاريخ عمم المصريات، تأليف وائل إبراىيم الدسوقي، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة،  

 . 1978)*( أحمد فخرى، مصر الفرعونية، القاىرة،  
 .2012أشرف العشماوي، سرقات مشروعة، الدار المصرية المبنانية، القاىرة،  (*)

 

 .1923محمد عمى، سيرتو واعمالو واثاره، دار اليالل  )*( إلياس األيوبي ،
 

 .2009)*( حماده حسنى أحمد، الباشا صاحب مصر محمد عمى الكبير، مكتبة بيروت، 
 .108 -105)*( زاىي حواس ، جنون اسمو الفراعنة، القاىرة ، د. ت ، ص 

 .2003)*( سيير حممى، أسرة محمد عمى ، الييئة العامة لمكتاب ، 
 . 206، ص 1980توفيق، األقصر، القاىرة،  )*( سيد

 )*( عبد الحميم نور الدين ومياب درويش، سرقة اآلثار في مصر القديمة، سمسمة صفحات مصرية، مكتبة اإلسكندرية، د. ت.
 .1983، النيضة المصرية ، القاىرة ،  4)*( عبد الرحمن الرافعي، الثورة العرابية واالحتالل اإلنجميزي، ط

 .1973مصر والعراق، القاىرة،  1العزيز صالح، الشرق األدنى القديم، ج)*( عبد 

 .1999، القاىرة ،1)*( محسن محمد ، سرقة ممك مصر ، مركز األىرام لمترجمة والنشر، ط
 .2006، القاىرة ، مستقبميا  –حاضرىا  –، قناة السويس ماضييا )*( محمود يونس 

 .1993، دار الشروق، القاىرة ،1ر، النظم السياسية واإلدارية ، طالمجمل في تاريخ مص)*( ناصر األنصاري ، 
 

 المراجع المعربة 
 

 .2009)*( بيتر فرانس ، أوروبا واآلثار المصرية، ترجمة إبراىيم محمد إبراىيم، الييئة العامة لمكتاب، 
 .2005)*( جيوفانى باتيستا، بمزونى في مصر ، المجمس األعمى لمثقافة ،   
 .2010)*( دوجالس بريور، مصر والمصريين، ترجمة عاطف معتمد، الييئة العامة لمكتاب، القاىرة ،   
 .2002)*( روبير سوليو ، مصر ولع فرنسي، ترجمة لطيف فرج، الييئة العامة لمكتاب، ص   

 

 المراجع األجنبية 
 

coffins,Cairo,1999,p.v11.                                          Bahari ,-The second find of Deir el,          (*) A. 

          
  
                   

(*)
 
  Broadly A. M , How we defended Orabi and his friend , London , 1884 .  

-, 1909,Nos.6001,le Caire(sarcophages) Bahari-Deir el de seconde trouvaille LaChassinat,  (*) E. 

6029.p.v1-v.                         

 (*) N.Reeves,R.H. Wilkinson, The complete Valley of The King, Cairo,2002. 

 الدوريات 
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  -)*( جريدة األىرام:
 .2003، القاىرة ،4/1881/ 9اآلثار المصرية الجديدة، ال عبد الرسول كما حكى عنيم التاريخ ما بين الظمم والحقيقة ،  

 .43520، العدد130م ، السنو 31/1/2006جريدة األىرام ، بتاريخ 
 

 من وحكايات القرنة، المتمدن الحوار ،الطنبولى ابراىيم ليمى ،والمغات والتراث التاريخ في وأبحاث دراسات، المحور)*( 
   .1859العدد، 2007/ 19/3، األسرار مدينة

 

 المواقع اإللكترونية 
 

(*) http://bassaraheritage.blogspot.com.eg/2015_03_01_archive.  

(*) http// . www.saqqara .com " Heinrich and Emile Brugsch" . 
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