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ثرية عتبر واحًدا من أهم مواقع اآلثار المصرية ذات الطبيعة األموقع وادي جواسيس ي  

والتي يغلب عليها الطابع الديني أو  ،المختلفة نوًعا عن الشائع في مواقع اآلثار في وادي النيل

البحرية في تاريخ اإلنسانية؛ إذ استمر  يالجنائزي؛ حيث إنه يمثل واحًدا من أقدم المراسي والموان

الفرعونية )تقريبًا استغالله على وجه متواصل طوال عصر األسرة الثانية عشرة في الدولة الوسطى 

وهو العصر الذهبي للحضارة المصرية(. فقد  ،طوال القرنين التاسع عشر والثامن عشر قبل الميالد

مناطق إنتاج وكان هذا الموقع يمثل خالل هذا العصر نقطة الصلة واالتصال بين حضارة وادي النيل 

وقد عرفتها  ،ي البحر األحمرخالل العصور القديمة( ف االستراتيجيةوتجارة البخور )السلعة 

، تلك التسمية الجغرافية التي أثارت ومازالت تثير كثيًرا من (بالد بونت)النصوص المصرية باسم 

 والتي أترك الحديث فيها لمناسبة أخرى. ،الجدل

 (كاترين بارد)و (رودلفو فاتوفيتش)األمريكية بإشراف  –أتاحت حفائر البعثة اإليطالية 

لة خالل العقد األول  من هذا القرن، الكشف عن مجموعة من الدالئل األثرية، والنقوش المسجَّ

بحرة في البحر بالهيروغليفية، والهيراطيقية من بقايا ألواح خشب األرز المستخدمة في بناء السفن الم

الحجرية الضخمة، والصناديق الخشبية التي كانت ت شحن فيها البضائع المتميزة  ياألحمر، والمرس

، والشقاف الفخارية، وقطع البردي التي تحمل نصوًصا هيراطيقية مقتضبة، ولكنها (بونت)د لبال

البعثة التي استمرت من  هامة، ولوحات نذرية تحمل في كثير منها معلومات تاريخية. والواقع أن هذه

ليم ، هي استمرار لبعثة جامعة اإلسكندرية برئاسة الدكتور عبد المنعم عبد الحم2000 حتى 2002

 .م0799 - 0791المواقع خالل حفائر عامي  التي كشفت عن ،سيد

ومن خالل الشواهد النصية التي ك شف عنها في الموقع أو على مقربة منه طوال القرون 

كاتب المقال  يوخصوًصا التي ك شف عنها مؤخًرا خالل السنوات الماضية وتول ،الثالثة الماضية

لدوريات العلمية المتخصصة، من خالل هذه الرسوم يمكن ونشرها في عديد من ا ،مسئولية دراستها

م الخط التاريخي للميناء، واستنباط وجود عدد من البعثات البحرية التي تأكَّد وجودها عبر  ترسُّ

 النصوص المكتشفة في الموقع.


