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 املحاضرة الخامسة 

 عنوان املحاضرة

 جبل قبضون  -وادي املجاور  -وادي امللوك 

 وادي امللوك 

كععو شتهع جر  اعاا اوة بكععة وديعنة ش يا جععا  20يقع  اوعوا ف  ععا  اعاا اوسععاري اوسعودف ةعرب م ينععة  ا عة 

 منجا ب عة وني بحطانشتع  منطقة اوساري اوسودف املنطقة األكين كثافة وو و  اوقةع فيجا 

شاوق عععة عقعع   رملععق املنطقععة اوولععطال لياععاا اوة بكععةس عععرف  لجععنا احلععو لسععاة   عع  ونععي بحطععان اوعععني  

 ها رشا م  اوكم  و هام عن  ا جكاد ل  مأدبس شب  عرفت والو اوق عة اوعيوز 

 
لععععودمةس مععععر  اوق عععععة م  ععععا شبععععت اةععععال   رععععرشب اوقععععةع ةععععماا 11ُعرفععععت ةهمكععععة اوق عععععة  ععععةا اوقععععرن 

اوععني  ةععك شا فيجعععا عحصععصنا س دعععو ذععةم اوعع ي  اوعععنف دمععو فيجععا اودث عععن شعععا   بعععع   نبعصععود ع يعع ة  لاوصععع ك ك 

  وك و سكطرة اوص ك كة 

م عععع  مسعععالو  9ةمعععا واوةسعععاة وعماديجعععا فكعععي عأ عععن ةعععيي اوالعععي اوهعععخرف اوعععنف ونصعععت ع كععع  ش عععا وادع عععاع 

 وراج األدض شعحكط لجا ةلواد ضخمة م عومة وأ

ونصعت مع  الريععر اواعازوضي اوملععخو املنحعو  و بعة عاوكععة شاوضعي عاتععر فيجعا فالحعا  اوسععتامس شفيجعا اوع يعع  

 باعا (س شمعاو املةهآ  تعو  و  تنة اوص ك كة  -رمام -م  اوعمائر )  زانا 
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  ا نزوت م  اوق عة     اووا ف لكج  اوسائح  نة م كئة واوكناوك  اوضي تس ن وتهيي وح نة   

دائعة  ا شا ف يمر فك  عكاد هوائق وما يعرف وااهرة هو  اوو يان مما يس ب انخ اض كا ن  ا الحرادة ذك ا  

 شاعال اوتا ةالاًء   

صكف فك س كما و ت نار املستثمرم   و ت هنا امليان اوسارلا  انتااه  م وك وني بحطان  وقضاء او

 و قكام ومهرشع لارلاس لان اوعمي  اد فك  واناء فنا ب شمطاعو شعرالا س  ضافة     عي فرمك 

 يعالبن هنا املهرشع م  املهادي  اورم كة اليا كة اورائعة عل  مسالو  اووط  اوعرملق  
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 وادي املجاور 

ا الاد األب مون هنا احلو ملياشدع   اي اوسك ة اوعنداءس   جا بصة اوطاكعة اوساررة شاملكاه اوعنوة  

اوالعادم  مع  اورععحر شاليمعاا شاوتعنال الخاوعع  شاألهعو مع   وععك   جعا بصعة اوالععادم  مع   رع   ملسععا  الخعاو  اورائعععة 

 اإلو اعكة 

كنجا كععو عععع  م ينعععة ذعععافكالاس شعنتهعععر بسعععاع18كعععو معع  و ععع ة مهعععضا الح عععو شرعععوا ا 4عقعع  اوقرمعععة علععع  بعععع  

 ماليام ة شمثق ة ويي ةنواع اوثماد 
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 1000شح لغا ا   ا عح دنا ع  األهمكة اوالادمخكة وتنه اوقرمة املالواضعة شاوضي ح يزم  عع   لعيا جا ععو 

لسععععمةس فععععاألمود اوعاكمععععة تسععععالقق  عام جععععا معععع  ةهمك جععععا  شوععععص  واوضععععرشدة معععع   يمتععععا فمثقععععاا اوععععنهب يسععععاشف 

 ألضعاف  م  الح ي  

 ععع  اوالادمخكعععة وعععأن هعععنه اوقرمعععة ععععو ونانهعععا  عععا اوعتععع  اوا سنطعععق ش عععا عتععع  م عععك اوقععع   وكبعععن  ععععنكر املرا

شهنعععاك مجعععاا و عععالدت  وأ جعععا تععععو  و عصعععر اورشمعععالق  شمعععا يععع عو هعععنا اوعععالدت  ش عععو  ا دعععاد علععع  بمعععة  اعععي اوسعععك ة 

تنبعع  علعع  بمالعع  شاوضععي اوععنف عتنبعع  اوقرمععة علعع  لعع ور  اوغراكععةس ش وععك الياععي اواععازوضي وهععخوده شةععي   املخرشطععق ع

م عععع  لعععطح اواحعععر كنصسعععة ب يمعععة مععع  لعععود ضعععخو يحعععكط وقمعععة الياعععي شكةهمعععا 500تع عععو علععع  بمالععع س وادع عععاع 

 ماةكان والرير اوي س ي األوكض م  مةط اوي   ش وك  ةفا وطاكعة صخود الياي اواازوالكة اوسو اء 

اورشمالق هو ش و  مجموععة مع  ا وعاد املحكطعة ملوبع  شمما ي فعنا و الدت  وأن ع ك ا داد تعو  و عصر 

اودنصسة ش ا ي اوسود ش ا ماةكة عل  ةيي عقو    يرمة عحت األدض شلانت تسالخ م والخزم  املكاه ةش ونق تا 

مععع  ا وعععاد امليعععاشدةس شاملععععرشف ةن اورشمعععان لعععان وتعععو وعععاع كا عععن شعامعععة  عععا مجعععاا اوانعععاء شاألبعععوا  ش عععر املكعععاه عبعععن 

 م  مسافا  بعك ة األبنكة  

 ضافة     ةن معاو اودنائ  شاأل يرة اوق يمة ونصت عل  ةنقاض املعاو  اوودةكة بعع   ععةن املسعكحكة 

 م  325 ينا دلمكا وإلمبناطودمة  ا عت  بسطنط ن 

 فاوقرمة اكتس ت ةهمك جا اوالادمخكة م  عام  ن ةلال ن:

اورشمععان لععانوا يخالععادشن الياععاا اوهععاهقة وانععاء اوقععةع ش ععو   اععي اوسععك ة اوهععاه  شاملعععرشف وععأن   1

شاملعابي شاملعاو   امللحقة  لجعا  شممعا يدمع  هعنه اونارمعة واوةسعاة لياعي اوسعك ة لونع  يالولعط عع ة 

مواب  عسدرمة ةدرمة  فتو يالولط ورج ذافكالا شب عة املربب م  اوغرب شاوهماا اوغرملق شرص  

حصععع  مععع  الينعععوب اوهعععر اس شع عععك املوابععع  املرع ععععة لانعععت لععع كمان مععع  اوهعععماا اوهعععر اس شب ععععة ال

 تسالخ م والاا ا اإلةادا  و ن اليكوش ووالطة اوناد اوضي لانت شالطة احنالقاا اوورك ة 

ش ععو  األ جعععاد املحكطععة شاإللسعععان اوقعع يو لعععان يسععد  وجعععواد املصععا د املائكعععة وال اكععة را اعععع س شعاععع    2

  وك  وناء اوطوار ن  

وقرمععة ةهمكععة عادمخكعة شابالصععا ية شمضعاف   عع   وععك ش عو  اودنصسععة األدرمعة علعع  بمععة ا هعنا األمععر ةعطعال 

  اي اوسك ةس شكنوك ش و  كنصسة ةدرمة  ا اوقرمة ونصت وطرمقة األبوا  اورشمانكة 

شعععععنكر املرا عععع  وععععأن اوععععوا ف لععععان يسععععكا شا ف اوضععععااب وديععععنة مععععا لععععان يععععالو معععع   ةعععععاا و اخععععود شاوزمععععت 

  ة  املق    ا ةماك  اوعاا

هنه  عا شا ف امليعاشد  رع    نعان ى علع  األدض ععرال شجدعاد ش اعاا ةعاهقة شش يعان اعحكقة ش اوعا  

 كثك ة شة جاد عنوة 
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 جبل القضبون:  

 موط  اإلو  بعي او  اورع  شاوبنب 

يقععع    ععع  اوهعععرب مععع  منطقعععة اوقععع مو  مععع  ةكيعععن املنعععاط  ادع اععععا  عععا محافاعععة طرطعععو س شععععرف والعععو 

 اوقضاون شاوعالاون 

م  ععا مالحععف 1988شفكعع  عيععن علعع  عمثععاا اإلوعع  دععع  شاوبععنب شاملطععر شاوعواذععف شاوععنف يربعع  منععن اوعععام 

طرطو   بع  ةن عين ع ك  ةر  ةها ا املنطقة عن ما لان يقوم وتسومة ةدض  اوزداعكة املياشدة ملوبع  اوقضعاون 

 األدرف 

لو  شنقش ع يجا عمثاا نافر وإلو  بعي وصع ة محعادب هو عاادة ع  مس ة نندمة م  الرير اواازوضي األ 

 ف لحكعة شعلعع  دةلع   ععو ة يزمنجععا برنعا دععود رععامة وكع ه اوصسععر  دمحععا شاعاوكمنا و طععة شعاعع ش ع كع  املةمععح املصععرمة 

 شعاتر عل  املس ة ذودة  ان كة ألل  يمش ي عحت ب مق اإلو  بعي عوحا واوسكطرة ع ك  
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رمعة   ععن م دشلعة شحوع  مع  اإلةعادة   عع  ةهمكعة العتثماده لعكاركا ملعا يالمالعع  يالولعط املوبع  عع ة موابع  ةد

 لجا م  مزايا اوطاكعة اليمك ة شاواصئة اوناك ة شاألهمكة اوالادمخكة 

 يضم املوقع معبدين: 

األشا  ا و اية اوالي شهو مدوف م  باعة مسالطك ة م   يادة ل سكة كا عنة شمالخ عي املعاع  معنوح شفكع  

 يونالق(  -دشمالق -طاقا  لدنكة تعو  وعصود مخال  ة)  لةمقدةل 

شاوثالق يق  عل  ةعل  بمة اوالي ركث عو اوعثود عل  اونصب املنلود شهو مدوف م  م  ي عرمض  ف 

 ةدضكة  يرمة ما طة شمد ف امل  ي      رفة دو     مجموعة م  اوغرف 

 
امللحقععععة واملعاعععع  شعععععو اوعثععععود علعععع  بعععععض اوعقععععو  شبعععع  كسعععع ت اوالنقكاععععا  ععععع  ش ععععو  ععععع   معععع  اوغععععرف 

 اوبنشنزمة اوضي تعو  و  تنة اودةلكدكة شاإللةمكة  
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شم  الالمراد اوالنقكب عين عل  اوس ح اوهعر ا و موبع  ونعاء ج عر مح عو  ةعا  لامعي     دانع  لعمكدة 

 يةكعة املرعاطعة ععا ة  ش يادع  ضخمة شب  لكي املعاع  اوصعغ ن ةش اوقصعر اوصعغ ن دامعا لعان مخصصعا و عوحئو او

 وأماك  اوعاا ة اوودةكة  
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