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املوقع

يقللع منخفللض القعب جنوب الشللال 

الثالللث يف الضفة الغربيللة للنيل موازية 

إلقليم دنقا يف شللال السللودان ،ومتتد 

حوايل 123كلم عرب الصحللراء يف االتجاه 

الجنللويب الغريب وتبتعد عللن النيل كلا 

اتجهنا جنوباً.

منخفض القعب منطقللة منخفضه جدا 

فامليللاه الجوفية قريبة وهو بحرية قدمية 

كانللت متصلللة بالنيل وقللد أدت زيادة 

معللدالت امليللاه يف الفللرات الرطبة من 

البليستوسللن والهولوسللن ايل تشكيلها 

نتيجللة الرتفللاع مسللتوي ميللاه النيللل 

ودخولها ايل املنخفض عن طريق مجري 
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مللايئ متصل بالنيل عنللد قرية رسوج . ولقللد دلت الهياكل 

املتحجرة للحيوانات مثل التاسلليح وأفراس النهر واألساك 

واالصداف وغريها يف منخفض القعب عيل وجود بيئة مائية 

مناسبة لعيش هذه الحيوانات يف تلك الحقبة.

إّن املوقع االسراتيجي ملنخفض القعب سهل طريق الوصول 

إليلله ، هنالللك الطريق الربي من الخرطللوم ايل دنقا حوايل 

544كلللم، وقعب اللَِّقيَّة تقع علليل بعد 15 كلم من الطريق 

املعبللد قبالة جبل بنا. وهناك أيضاً الطريق الجوي عرب مطار 

دنقا .

الجغرافيا

جعلللت الطبيعة من منخفض القعب مكاناً يتميز  بجغرافيا 

وتضاريللس متفردة  وحياة حيوانية ونباتية متنوعة،تشللمل 

جغرافيا القعب عموما باب القعب ،وادي الهشللة، مجموعة 

القعللوب )الواحات( والتي تشللمل قعللب اللقية وهو أكرب  
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القعوب ، أبومنل، املنقور ،الثواين املويلح ، أم هال، قعب املريبيط 

، بيوضللة ، والبللاب. كا أّن هناك التلة الحصويللة التي تفصل بن 

املنخفللض والنيل ، وهناك مجموعة مللن الجبال منها )جبل اللقية 

والهشة والحتانة وام القرينات والكويس وغريها( والكثبان والتال 

الرملية، التي تشللكل مجتمعة املامح الرئيسية لجغرافيا منخفض 

القعب.

تاريخ العمل يف منخفض القعب

وصللف الرائد ترنللر يف عام 1884 اآلبار والنباتللات والقرى واملباين 

.))1905: ,Turner األثرية باملنطقة خاصة دير قعب اللقية

أما محمد مهري كركويك الذي زار السللودان عام 1909م فقد  أشار 

ايل منخفض القعب وأنه يسللكنه فصيلة من عرب الكبابيش وفيه 

نخيل وآبللار كثرية وهو طيب الهواء واملاء وأهللل الباد يقصدونه 

أفواجا للتعليل بهوائه واالسللتحام برماللله، وهي  نافعة لألمراض 

العصبيللة والباطنية والحميات )كركللويك1914 :309-310(. وطبقاً 
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ألركل, فقد وجد كاركانيس األداة اآلشولية من الحجر الرميل وفأساً 

ا  يدوية مللن الضفة اليمني لللوادي القعللب. )Arkell, 1949(  أَمَّ

سللميث فقد وصف  القلعة الصحراويللة يف منطقة الكاب )تقع يف 

الجزء الجنويب من منخفض القعب( باعتبارها مركزاً رئيسياً يف درب 

 :2002:Smith(األربعللن ويرجع تاريخها إيل القرن السللابع عللر

160(، أما كروبلن فقد عرث عيل ما يُظَنَّ انها كتابة دميوطيقية والتى 

عادة ما تكون مرتبطة باملباين اإلدارية، والنصوص الدميوطيقية كان 

 .)4 ,2006 Kröpelin( يسللتخدم خال الفرة 650-30 قبل املياد

هناك أيضا أعال وليامز فقد أشللار ايل بحرية الهولوسن القدمية يف 

.)2010, Williams et al ( منخفض القعب

األعللال اآلثارية املنظمللة مبنخفض القعب يقوم بها قسللم اآلثار 

جامعة الخرطوم مبسللمي املللروع اآلثاري واالثنوغللرايف والبيئي 

ملنخفللض القعللب يف غرب دنقا  تحللت إدارة الدكتور يحي فضل 

طاهر، وقد تم تنفيذ املوسللم  االول 2009م ،واملوسم الثاين 2010، 

واملوسللم الثالث 2011م، وقد نللرت وقدمت نتائج هذه االعال 
3



44



5 بحرية املياه اجلوفية و�سط ال�سحراء، ملجاأ احليوان والطري والإن�سان
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يف املجللات واملؤمترات العاملية واإلقليمية واملحلية )Tahir:2009,2010,2012,2013,2014(، و بدعم من منظمة تنمية آثار 

النوبة تم تنفيذ املوسم الرابع والخامس 2013-2015م .

السكان

السكان يف  منطقة القعب ينتمون ايل قبلية الكبابيش،واألغلبية العامة منها تنتمي لفرع العوايدة، بينا جزئية بسيطة منهم  

تنتمي لفرع الهواوير. وتشللري الروايات الشللفاهية أنهم جاءوا   من كردفان و وجدوا يف منخفض القعب املكان املناسللب 

للعيللش لهللم وإلبلهم ، وبصورة عامة يعيللش الكبابيش بالقرب من طرق القوافل املمتللدة يف الصحراء من مرص إىل دارفور 

والغرب مثل درب األربعن ، ووادي امللك ووادي املقدم. تعتمد القبيلة يف اقتصادها عيل تربية ورعي االبل والزراعة.      



7

الجواذب السياحية

ميتاز منخف��ض القع��ب مبقومات طبيع��ة جاذبة 

جعلت املكان مهيئاً الس��تقبال أن��واع متعددة من 

السياحة مثل: 

السياحة اآلثارية

1- ماقبل التاريخ:

تشللري االدلة اآلثارية يف منخفللض القعب إيل وجود 

اسللتيطان بللري يف منخفض القعللب منذ العرص 

الحجللري )القديم – الوسلليط – الحديللث( والتي 

تنتر يف جميع أرجاء منخفض القعب لتحيك قصة 

اسللتيطان مجموعات ماقبللل التاريخ وتللربز جانباً 

من معامل حياة تلك الفرة بنشللاطاتها املختلفة من 

معسكرات استيطانية ومدافن ورشاك للصيد وغريها.
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2 - الفرتة التاريخية:

• القالع و التحصينات:

يوجللد يف منخفض القعللب عدد من 

القللاع التحصينللات تنتللر بصللورة 

واضحة يف املناطق الجنوبية و هي:

• قلعة الكويب:

جنللوب  الكويللب  وادي  يف   توجللد 

غللرب قعللب بعوضللة )18.52.096 

029.57.614E/N(قلعللة  بنيللت من 

الحجر النويب وبعض حجارة الجرانيت  

يبلغ طول القلعة حوايل 70مر وعرض 

70مللر بينللا بلغ سللمك الحائط 2م  

بارتفللاع 4 أمتللار وتوجللد يف األركان 

األربعة أبراج مراقبة . 
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• قالع الكاب:

هللال  أم  قعللب  غللرب  شللال  الللكاب  منطقللة  للا  أمَّ

)030.08.919E/19.06.275N( فيوجد بها حصنان:

- بني الحصن الشايل من الحجر النويب الرميل عيل قمة جبل 

الكاب ويتكون من وحدتن، الوحدة االوىل وهي األصغر يبلغ 

ارتفاع الحائط يف معظم األجزاء حوايل مرٍ واحٍد. أما  السمك 

حوايل 1مر وترتبط البوابة التى تفتح ناحية الجنوب الرقي 

بغرفة اسللتقبال 2×3×3 م، الوحدة الثانية توجد عند سللفح 

الجبل وهي اكرب ذات شكل دائري قطره حوايل 145 مر .

- وعلليل بعد 200 مر جنوب هللذا الحصن يوجد حصن أخر 

أصغللر حجاً بني جزء منلله عيل قمة مرتفللع صخري يبلغ 

طول الجزء الغللريب حوايل 25مر× 11 مر، اما الجزء الرقي 

21م×11 م . وتوجللد عيل قمة التلة رسللومات لصلبان عيل 

ألواح صخرية.
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• قلعة الحفرة:

توجد هللذه القعلللة  يف  وادي الكويب يف 

منطقة منخفضة جنوب الثواين وغرب قعب 

)029.57.614E/N  18.52.096( بعوضللة 

قلعة  بنيت مللن الحجر الرميل  يبلغ قطره 

حوايل 18 مللر بارتفاع حوايل مرين وتوجد 

يف األركان األربعة أبراج مراقبة . 
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• اآلثار املسيحية بقعب اللقية: 

توجد مبنطقة قعب اللقية عدد من اآلثار املسيحية تشمل:

1 الكنيسة:

تقع هذه القلعة عيل تله مرتفعة شللال رشق قرية قعب 

اللقيللة بنيت هذه الكنيسللة مللن الطوب اللللن ويظهر 

التصميم املعاري لهذه الكنيسللة يف االقواس عيل مداخل 

الكنيسة .

2 الدير:

إيل الغرب  من كنيسة اللقية بحوايل 600 م يقع مبني من 

الطوب الن ويُظنُّ انها الدير . مل يتم التنقيب حتي اآلن.

3 املدافن:

ايل الللرق من الدير تقع مجموعة من املقابر املسلليحية 

ذات األكوام  الدائرية الضخمة .
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4 أخري: 

• مجمع الحمرا:

يعترب حد أضخم املواقع املسلليحية 

التى تَمَّ الكشللف عنها، يقع موقع 

الحمرا ايل الجنوب الغريب من قعب 

اللقيللة )E30.07/N19.18( و هو 

مجمع مسيحي توجد به مجموعة 

مللن املواقع التي ترجللع إيل الفرة 

املسيحية وتشمل الكنيسة و البيت 

الحصن )Castle house ( والعديد 

مللن املباين ، وكذلللك توجد مدافن 

مسلليحية. ويف قعللب املريبيط ايل 

الحنللوب الغريب من قعللب الثواين 

ايضللاً توجد مباين مسلليحية مل يتم 

حفرها حتي اآلن.
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• اآلثار االسالمية 

• البنيات

تع��د إح��دي مالم��ح الع��ارة الدينية 

اإلس��المية يف الس��ودان، يوجد مبنخفض 

القع��ب بنية ش��يخ ود ف��زاري يف قعب 

 ،)30.12.419E/19.22.079N(املنق��ور

وهناك أيضاً بينتان شال غرب قعب أم 

 972.›07°030 / N 357.›06°19( هالل

.)E
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• الرسوم الصخرية

برع إنسان واحة القعب منذ القدم يف التعبري عن نفسه حيث قام بتنفيذ العديد من الرسومات الصخرية مثل فرس النهر  

والغزاالن والزراف و الجال )وغريها من الرس��ومات( عيل صفحات املرتفعات الصخرية ملنخفض القعب لتش��كل أعال 

خالدة دالة عيل براعة يف الفكرة والتنفيذ  كا يف جبل الحتانة جنوب رشق قعب اللقية. وكذلك توجد العديد من الرسوم 

الصخرية التي تعود للفرتة املسيحية مثل الصلبان يف الجبال كا يف جبل القرينات وجبال رشق املنقور .    
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املتحجرات والبقايا األحيائية 

يحتوي منخفض القعب عيل ثروة من املتحجرات النباتية التى تشللمل )الغابات املتحجرة( املمتدة لكيلومرات ، والحيوانية 

التى تشمل بقايا ) التمساح ، فرس النهر ، االساك واالصداف..الخ( التى تتوزع يف أرجاء واسعة من البحريات القدمية. لذلك 

يعترب  منخفض القعب أحد تلك األماكن القليلة التي توجد بها بقايا متحجرة بكثافة عالية و تنوع، هذا إضافة إيل وجودها 

يف موضعها الطبيعي .
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ينبوع قعب الثواين

يعترب قرب املياه الجوفية من السطح أحد مميزات منخفض القعب، وقد  ظهر ذلك  كينبوع ماء جنوب غرب  قعب الثواين 

يف املنطقة الجنوبية الغربية من منخفض القعب،حيث شكل هذا الينبوع بحرية تعج بالحياة النباتية، حيث ترقص شجريات 

الصفصللاف والحلفللا عيل أنغام أصوات الطيور الشللجية اإلبللل وخرير املاء املتدفق من األعاق والللذي أدي إيل ان تكتىس 

الصحراء بُحله خرضاء زاهية . وهناك ينبوع صغري يف قعب املريبيط.
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السياحة العالجية

يعتللرب الدفن يف الرمال أحد معامل السللياحة 

العاجيللة، وقللد حملت رمال قللوز العافية 

بقعب اللقية بن حبيباتها لغز رمال الواحات 

يف العللاج من االمللراض. ولقد أشللارمحمد 

مهري الكركويك ايل السياحة العاجية مبنطقة 

القعللب يف العام 1909م، االمر الذي يشللري 

ايل قدم هذا النوع من السياحة يف املنطقة، 

ويجدر األشللارة إيل أّن الدفن بالرمال يعالج 

الروماتيزم وبعض االمراض االخري.

كللا برع أهايل منطقة القعب يف اسللتغال 

التنللوع النبللايت باملنطقة وذلللك بالتداوي 

ببعض األعشللاب والشللجريات التي تنمو يف 

منخفض القعب وحوله.
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السياحة الطبيعة

النظر والتأمل واالسللتمتاع بسكون الطبيعة 

الساحرة هو مظهر آخر من مظاهر السياحة 

الطبيعيللة التللى ترسلللها واحللات منخفض 

القعب يف نفوس الذين يرددون عليها. حيث 

نسللجت التللال الرملية املمتدة واألشللجار 

الوارفة وجبال الطرفة والحشللائش الخرضاء 

واملياه لوحة تسلب األنظار .

السياحة الرياضية

إّن التال والكثبان الرملية يف منخفض القعب 

تجعله مؤهللاً الن يكللون مكاناً اسللتثنائياً 

لسباقات الرايل والتزحلق عيل الرمال وغريها 

من مظاهر السياحة الرياضية التي تنشط يف 

الصحاري والكثبان الرملية . 
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سياحة الصيد

أتاحت بيئة منخفض القعب تنوعا حيوانياً جعلته مهيئاً لسياحة الصيد ، حيث تعيش حيوانات مثل األرانب وكذلك الغزالن 

)الصيد(خاصللة يف األطراف الغربيللة والجنوبية من منخفض القعب. كا وفر ينبوع الثواين مللاؤي للبط الربي وبعض انواع 

الطيور االخري.

طيور يف اإ�سرتاحة بالواحة 
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املصنوعات اليدوية

متللارس يف منطقللة القعب العديد مللن الصناعات 

اليدوية الحرفية مثل صناعة السال و الربوش التى 

تنسجها أيدى نساء  القعب مبهارة وبراعة فائقة من 

جريد الدوم والنخل .

املتحف 

  إميانللاً منا بواجب نللر الوعي الثقللايف واآلثاري 

باملنطقللة، ورضورة قيام متاحف والئية ،بدأ العمل 

ببناء متحف مبنطقة قعب اللقية بدعم من منظمة 

تنمية آثار النوبة، ليعرض هذا اإلرث الثقايف اإلنساين 

الضخم.وستشمل مباين املتحف عيل صاالت العرض 

للمللواد االثرية والراث الشللعبي املحلليل للقعب 

وسيتضمن املبني اسراحة ومخزناً و حديقة صغرية 

لألطفال. 
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املياه اجلوفية املتدفقة باإندفاع بال م�سخات
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شكر وتقدير 

نتقللدم بعظيم الشللكر والتقدير ألهايل منطقة القعللب ولرحيبهم بنا 

وتعاونهللم معنا، كذلك نتقدم بالشللكر إيل منظمة تنميللة آثار النوبة 

لدعم مروع القعب األثري، والشللكر أيضللاً موصول ايل أعضاء فريق 

مروع القعب األثري.


