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 مكتب مزود األيدي العاملة )مكتب العمل( 
يف مصر القدمية 

The Office of Provider of People (Labor Bureau) in Ancient Egypt 
إسالم اعمر*

Abstract
This article deals with one of the administrative offices, the Office  provider of people, which 

can be defined as Labor Bureau, or the Service  Office, only known in the late Middle Kingdom. 
Researchers hold  different views concerning the meaning and translation of the expression  of this 
administrative office, and the nature of its functions. This article  aims at determining the exact 
meaning of the name of this office,  recognizing the administrative structure and the nature of its 
staff,  defining the specializations and nature of the missions of this  administrative office, deciding 
the time of its appearance and  disappearance and discovering the organization to which it was 
subject. 
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مقدمة

ُمَْكم  إداري  بتنظيم  القديمة  املرصية  ادلولة  ت  تميَّ
إذ  اإلدارية؛  املاكتب  من  العديد  ىلع  حيتوي  املهام،  ودقيق 
يف  ظهر  وقد  معينة.  واختصاصات  بمهام  إدارة  لك  ختتص 
اإلدارية،  املاكتب  هذه  من  العديد  الوسطى  ادلولة  عرص 
منها: مكتب ُيْعَرف باسم xA n dd rmT مكتب إمداد مزود 
األيدي العاملة1، أو مكتب اتلخديم، أو مكتب العمل، اذلي 
 اكن هل ىلع األرجح عالقة بإدارات تقييم أو حساب الرجال

اكن  prw Hsbw rmt. ويه إدارات خمتصة بأعمال تعداد السُّ

يف مرص القديمة، واليت لم ُتْعَرف إال يف عرص ادلولة الوسطى؛ 
إذ ثبت وجودها منذ عهد امللك سنورست اثلاين ىلع األقل، 
واستمرت حىت عهد امللك أمنحوتب اثلاين. واألرجح أن هذا 
املكتب اكن يؤدي دوًرا مقارًبا هلذه اإلدارة2. وهو ما يشري إىل 
أن اتلنظيم اإلداري ملرص يف أواخر عرص ادلولة الوسطى اكن 
مشابًها – إىل حد كبري- للتنظيم اإلداري اذلي ظهر يف عرص 
بطريقتْي  احلكومّية  اخلدمة  َمت  قُسِّ فقد  احلديثة.  ادلولة 
اجلغرافّية،  انلَّاحية  وحسب  اإلداري  النشاط  نوع  حسب 
إدارة  مثل:  املركزية،  لإلدارة  تابعة  إدارات  هناك  اكن  كما 
اخلزانة امللكية، وإدارة الشئون امللكية اليت تعمل يف مجيع 
إدارية،  مقاطعات  إىل  ابلالد  انقسمت  كذلك  مرص.  أحناء 
اإلقليم،  حكومة  يف  اخلاّصة  اإلدارية  أجهزتها  منها  للك 
واكنت تابعة للحكومة املركزية3. ومن بي إدارات احلكومة 
املركزّية اليت تمتد وتغطي أنشطتها واختصاصاتها لك أحناء 
مرص، تلك اليت ظهرت يف الوثائق اليت ترجع ألواخر األرسة 
إدارة  مثل:  عرشة،  اثلاثلة  األرسة  وأوائل  عرشة  اثلانية 
ُيْعَرف بمكتب مزود  العمل اذلي  Pr-HD، ومكتب  اخلزانة 
الرِّجال/ األيدي العاملة xA n dd rmT 4، واذلي يتناوهل هذا 

ابلحث. 

xA n dd rmT تعبير :
ً

أول
عبَّ املرصي القديم عن إدارة مكتب مزود األيدي العاملة 
 اليت يمكن أن نطلق عليها مكتب العمل أو مكتب اتلخديم، 
باتلَّعبري اتلايل:  ،  ،5 
من  يتكون  اذلي   ،xA n dd rmT  

باملخصصات  القديمة  ادلولة  اذلي ظهر يف عرص   ،xA اسم 
أو  امللك«6،  »قاعة  أو  »َبْهو«،  يلعين:    ، اتلايلة: 
»مكمة«7، ويعين أيًضا »مكتب إداري«8؛ أما العنرص اثلاين 
غري  اإلضافة  بصفة  املسبوق   dd الفعل  هو  اتلَّعبري  من 
املبارشة –، ويعين: »يعطي«9 كناية عن اإلمداد والّتويد؛ وهو 
 wdi الفعل  إىل  تنتيم  واليت   ،w حبرف  ابلادئة  األفعال  من 
 ويعين: »دفع«، ويذكر Gardiner أن هذا الفعل من 
املحتمل أنه يتحول يف لك أمثلة عرص ادلولة الوسطى لشلك 
يف  وُيْقَرأ  الشاذَّة  األفعال  من  وهو  يعطي10،   di أو   rdi فعل  
ثالثيًّا  فعاًل  أصبح  احلديثة  ادلولة  ومنذ عرص   .rDi األصل 
معتل اآلخر dii؛ أما الشلك املضعَّف هلذا الفعل ، فقد ظهر 
 Ddw يف عرص ادلولة الوسطى، واستخدم لكتابة اسم مدينة
اليت  املصادر  د  وتؤكِّ  .11DiDi, dd وُيْقَرأ  الشلك  بهذا   
ورد فيها هذا اتلَّعبري أن العنرص اثلالث من هذا اتلَّعبري هو 
صات  اسم rmT، اذلي يعين »رجال أو برشيَّة )ناس(« باملخصَّ
ظهر  وقد   ،  mحبرف يظهر  أن  ينُدر  واذلي   ،12 اتلَّايلة 

بهذا الشلك يف نصوص األهرام13. 

وقد اختلف ابلاحثون حول قراءة ومعىن هذا اتلعبري؛ 
فقد قرأه ابلعض xA n ddt rmT، ويعين: »مكتب ما يقدمه 
مصدر  املكتب  هذا  أن  أساس  ىلع  انلاس«،  الرجال/ 
أنَّه  املفرتض  ومن  األخرى،  والسلع  الغذائية  لإلمدادات 
عب14.  الشَّ من  كرضائب  الواردة  لع  السِّ حبفظ  أساًسا  يهتم 
وقد ترجم Kees هذا اتّلعبري إىل: »مكتب شئون العاملي«، 
وأشار إىل أن معناه املكتب اذلي يزود املرصّيي باإليرادات15.

العثور  يتم  لم   t املؤنَّثة  انلِّهاية  مع   ddt كتابة  لكن 
املكتب،  هذا  تذكر  اليت  األمثلة  من  العديد  بي  عليها 
من  يبيَّة  الرضَّ السلع  ورصف  استقبال  ة  مهمَّ أن  عن  فضاًل 
 xA n dd rmT مهام إدارة اخلزانة، وأن طبيعة إدارة مكتب 
ورد  اليت  انّلصوص  تشري  إذ  واضح؛  بشلك  ومتباينة  خمتلفة 
فيها ذكر هذا املكتب إىل أنَّه يهتم بانلَّاس أنفسهم، وليس 

بما يقدمونه من رضائب16.

ذلا اتّفق العديد من ابلاحثي حول حتديد طبيعة مهام 
بل  ائب،  للرضَّ مكتبًا  ليس  إنه  إذ  اإلداري؛  املكتب  هذا 
وعمال  العمال  وتعيي  تسجيل  وينظم  يهتم  للعمل  مكتب 
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اتلابعي  ال  العمَّ من  أخرى  وأنواع  األجانب  من  السخرة 
 18xA n didi rmT عبري

َّ
للحكومة17؛ فقد قرأ Griffith هذا اتل

وترمجه إىل: »مكتب العمل«.19

––––––––––––––––––––

من  بأنَُّه  مجة  والرتَّ القراءة  هذه  ىلع   Hayes وُيَعلِّق 
وضعه »يعطي«   di فعل  من  جزء  أي  نفهم  أن  عب   الصَّ

Griffith يف االعتبار عندما قام برتمجة هذا اتّلعبري20.

وقد التم Hayes بالقواعد انلَّْحويَّة عندما ترجم هذا 
ىلع  الرِّجال«،  انلَّاس/  مزود  »مكتب  إىل  ترمجه  إذ  اتلَّعبري؛ 
مفرد  للمعلوم  مبين  مستمر  فاعل  اسم   dd فعل  أن  أساس 
مذكر21، فضاًل عن أنّه ليس من املعتاد بعد لكمة xA n–. أن 
يسجل نشاًطا، بل يكتب اعدة لقب املسئول عن املكتب 
 xA n املنادي  و»مكتب   »xA n TAty الوزير  »مكتب  مثل 
عبري 

َّ
حيحة هلذا اتل wHmw«22. وهذا يشري إىل أن القراءة الصَّ

يه: xA n dd rmT، وُيرَتَجم »مكتب مزود الرجال/ انلَّاس أو 
األيدي العاملة«، قد ذكر Helck أن هذه القراءة يه القراءة 

حيحة هلذا اتلَّعِبري. الصَّ

وطبيعة  المكتب  لظهور  الّتَاريخّيَة  الفترة  ثانًيا: 
مهاّمه واختصاصاته اإلدارية 

وجدت إدارة مكتب مزود انلَّاس/ الرِّجال، اليت يُمكن 
أن ُتْعَرف باسم إدارة األيدي العاملة، أو باسم مكتب العمل، 
أو مكتب اتلَّخديم يف أواخر عرص ادلولة الوسطى؛ إذ لم يتم 
ذكرها يف الوثائق اليت ترجع إىل عرص ادلولة القديمة، أو إىل 

عرص ادلولة احلديثة23.

إىل  ترجع  اليت  الوثائق  يف  اإلِدارة  هذه  ذكر  ر  تكرَّ قد 
بردية  يف  تصنيفها  تم  فقد  الوسطى؛  ادلولة  عرص  أواخر 
 Cairo JdE( بوالق 18، ويف نص لوحة املتحف املرصي رقم
 pr إدارة اخلزانة  املركزيَّة مع  51911( كقسم من احلكومة 
HD، وإدارة مقاطعة رأس اجلنوب tp rsy24. باعتبارها إدارة 

تعتمد ىلع احلكومة املركزيَّة. ويتمثل دورها يف تزويد كبار 
م يف حتراكت األهايل املسخرين  املسئولي بالعمالة واتلَّحكُّ
يف العمل. واكنت هذه املؤسسة الوظيفية تتعاون مع السجن 

اعتقال  أو  ماكمات  فيه  جيري  اذلي   )xnrt wr( الكبري 
ة بمكتب  املجرمي25، ويمكن تقسيم املهام اإلداريَّة اخلاصَّ
إدارية  مهام  إىل  العمل  مكتب  أو  العاملة،  األيدي  مزود 

رئيسية، ومهام إداريَّة ثانويَّة.

ة الرئيسية المهام اإلداريَّ

من  واألفراد  للمؤسسات  العاملة  األيدي  توفري  يعد 
إذ  العمل؛  ملكتب  الرئيسية  اإلدارّية  واالختصاصات  املهام 
اكن ادّلور الرئييس هلذا املكتب هو إدارة العمالة اإلجبارية 
)العبيد(، والقيام بمعاجلة عمليات التّسجيل واتلَّنازل وغريها 
من األعمال الكتابية واإلدارية اليت ترتبط بمختلف فئات 
األيدي العاملة، بمن فيهم أوئلك املدانون بالعمل اإلجباري 

بسبب اجلرائم اليت ارتكبوها، أو اليت ارتكبها أقاربهم26.

 Cairo JdE( ويشري نص ورد ىلع لوحة املتحف املرصي
51911( إىل توفري مكتب العمل أيديًا اعملة للمؤسسة ادلينية؛ 
مخسة  اجلنوبية(  )املدينة  طيبة  يف  العمل  مكتب  لكف  إذ 

أشخاص بأعمال مرتبطة بمؤسسة معبد آمون بالكرنك:

[dd.tw] mrwt 5 Hr xA n dd rmT n wart[tp]-rsyt bAk tA 
-aAbt dd.tw nA-n mrwt r Sna n Htp n Imn iri nA -n in 
grt wa(r)t n Sna n Imn bAkt.sn tA -aAbt ir. tw mAw iry 

m xA n

من  السخرة(  )عمال  العبيد  من  مخسة  منح  »يتم 
مكتب مزود األيدي العاملة )مكتب العمل( ملقاطعة رأس 
اجلنوب، )من أجل( إمداد القرابي، ويتم منح العبيد ملاكن 
إلدارة  بالعمل  يقومون  حيث  آمون،  قربان  )خمزن(  عمل 
خمزن املواد الغذائية ملعبد آمون، وقيامهم بإعداد القرابي، 

حتت إرشاف مكتب )مزود الرجال27(...«.28 
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كذلك يشري انلص C يف برديّة برولكي رقم )35.1446( 
األفراد،  ألحد  اعملة  أيٍد  بتوفري  العمل  مكتب  قيام  إىل 
م  ib-iaw اذلي قدَّ ابن  م من  فيحتوي هذا ىلع اتلماس مقدَّ
اتلماًسا يف انلص 29B يف بردية برولكي رقم )35.1446(، ومن 
املحتمل أن يكون هو )خع عنخ إف( املرشف ىلع احلقول. 
يف  وردت  اليت  األلقاب  خالل  من  عليه  اتلَّعرف  تم  وقد 
ة ونِشطة  برديَّة بوالق 18. ويبدو أنَّه اكن موظًفا ذا ماكنة ُمِهمَّ
ولة بالقرب من طيبة، اليت اكنت  يف إدارة حقول ومزارع ادلَّ
 .xnrt wr.t ر بإدارة السجن الكبري ىلع اتصال وثيق ومتكرِّ
حيث يالَحظ يف هذا انلص أن )خع عنخ إف( بعد أن لفت 
انتباه امللك إىل اخلسائر اليت تعرَّض هلا يف بيته، وبعد أن عبَّ 
عن استيائه من زوال خدمته املزنيلَّة عن طريق االستيالء 
عليها، يطلب ويلتمس من مكتب مزود األيدي العاملة/ 
اتلَّعويض خدًما مزنيلًّا  يعطيه ىلع سبيل  أن  العمل  مكتب 

:30PAy من أرسة الُمْجِرم والُمَدان

 rdi n.i31 m xA n dd rmT Xnmw PAy n –wA.wt m rdi.t
di.tw n.i Xnmw xrw fy sw

»)يلته( يُعطين من مكتب مزود األيدي العاملة أفراًدا 
)أهل  من  أفراًدا  يكونوا  وأن  يل،  كمنحة   ،Pay أرسة  من 

بييت(، ومن ثم قال«32:

طلب  إف(  عنخ  )خع  أن  انلَّص  هذا  يف  ويالَحظ 
احلصول ىلع خدم من أرسة Pay، اذلي رشح وضعه اجلنايئ 
 ،)35.1446( رقم  برولكي  برديَّة  يف   33Bانلَّص يف  والقضايئ 
قِبَل اإلدارة، ونتيجة ذللك فقد لك  دين من 

ُ
أ أنَّه قد  ويبدو 

ما يملك وصودرت أمالكه، ووُِضَع هو وأرسته حتت سلطة 
املؤقَّت هلذا املكتب اإلداري34. وهذا يشري  القضايئ  احلجز 
إىل أن مكتب مزود األيدي العاملة أو مكتب العمل اكن 
أدينوا  اذلين  أو  اذلين صودروا  توزيع وتوظيف  بإاعدة  يهتم 

اليت  أو  ارتكبوها  اليت  اجلرائم  بسبب  اإلجباري  بالعمل 
ارتكبها أقاربهم35.

نفس  من   58 سطر  يف  الوارد  انلَّص  ذلك  د  يؤكِّ واذلي 
البديَّة، اذلي يشري إىل تسليم أفراد اعئلة الاكبنت )منتوحتب( 

إىل مكتب العمل: 

  Smw sw 9 r Dd di(w) r xA n dd rmT mh(w)t [s]Hr Hr
 dmd m r.f wA r nfw n pr-HD wA n rn.f n Imn-ddw sA

Mntw-Htp

مكتب  إىل  سلم  يلقول:  اتلَّاسع:  ايلوم  شمو  فصل   ...«
مزود األيدي العاملة من أرسة اذلي عوقب بسبب اتلواطؤ 
)االشرتاك( يف مؤامرة هل، اذلي استبعد من )مكتب( اكبنت 

اخلزانة، وحرم من اسمه »ددو-آمون« ابن »منتوحتب«.

ويرى Hayes أن هذا السطر يشري إىل أن اهلارب يبدو 
sbk -xw، وأن  ddw-sbk ددو- سوبك بن سوبك -خو  أنه 
ضده،  ليست  أنها  يتضح  السطر  هذا  يف  املذكورة  العقوبة 
ولكن ضد اكبنت السفينة اذلي ساعده ىلع اهلرب من هذه 
العقوبة36. ويؤّيد Helck هذا الرأي، ويذكر أن هذا السطر 
يشري إىل أحد الرجال، اذلي ساعد أحد املوظفي املفصولي 
ىلع اهلرب، وأنّه تم تكليف مكتب مزود األيدي العاملة 
 أمر أفراد أرسته؛ ألنه قام بمساعدة ذلك املوظف يف 

ِّ
بتول

ُخّطة هروبه37. يف حي خيالف Menu رأي Hayes يف هذا 
اجلاين  هو  خو-سوبك  بن  ددو-سوبك  أن  ويذكر  السطر، 
نفسه  خص  الشَّ وهو   ،Hayes ذكر  )منتوحتب( كما  وليس 
منتوحتب،  اخلزانة  لرجل  ومعاونته  خطأه  نتيجة  نُِف  اذلي 
من  وحرمانه  وظيفته  من  بفصله  ذلك  قبل  عوقب  اذلي 
اسمه الشخيّص، وأن ددو-سوبك هو الشخصيَّة اليت فقدت 
اسمها ولقبها، ثم يتساءل Menu هنا: بعد أن سبق احلكم 
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ىلع رشيكه منتوحتب وأدين بعقوبة انلَّف؛ ملاذا ظل اسمه 
يف القائمة اليت ىلع وجه البدية؟ وجييب بقوهل: »ألنَّه صدر 
األيدي  مزود  مكتب  قِبل  من  اعئلته  ضد  إضايف  عقاب 
العاملة/ مكتب العمل، اذلي اكن دليه سلطة االستيالء ىلع 
تسلم  اليت  اجلاين،  أمالك  مصادرة  أو  عليه  املحكوم  أرسة 
إىل السجن الكبري من أرسة املجرم نفسه عندما ال يكون 
خيص  دليه أي عمالة«. ويشري Menu أيًضا إىل أن املصري الشَّ
أو   

ً
تابعيهم أن يصبحوا عماال للمجرمي اذلين ُحرموا من 

وتشغيلهم  تعيينهم  يعاد  أن  أدىن مستوى،  بسطاء يف  خدًما 
مرة أخرى يف أرايض ادلولة بواسطة مكتب العمل38.

انلَّظر  حق  للمكتب  الرئيسية  املهام  من  اكن  كذلك 
يف  ورد  نص  من  ذلك  ويتَِّضح  اخلدم،  نقل  أعمال  مجيع  يف 
برديَّة اكهون يشري إىل ادلور اذلي قام به الاكتب املسئول عن 
ختم مكتب مزود األيدي العاملة يف إتمام اتلنازل عن أربع 

سيدات إماء من آسيا39 من أخ إىل أخيه:

ir m xA TAty m-bAH imy-r niwt TAty Xty

in sAX Hr xtm n xA n dd rmT Imn-m HAt (sA) Imny

 swn (t) Xr –a n imy-r sDAwty Sps-st (sA) IHy-snb wart
mHtt

Hna wab Hr sAw n spdw nb iAbtt Sps-st (sA) IHy-snb

hnn sAX n niwt tn/ nt ? PtH-imy-f (sA) sHtp-ib-Ra

amt ax-iAt-f

ىلع  املرِشف  حرضة  يف  الوزير  مكتب40  يف  العمل  »تم 
 Xty املدينة الوزير

بواسطة الاكتب املسئول عن ختم مكتب مزود الرجال 
أمن-أم–حات )ابن( أميين

شبس–ست  اخلزانة  ىلع  للمرشف  اتلابع  قيمة  سعر/ 
املطهر  الاكهن  مع  الشمايلة  للمقاطعة  إييح–سنب،  )ابن( 
Sps-st (sA) IHy-snb ،41املسئول عن كهنة سوبد سيد الرشق

)ابن(   PtH-imy-f املدينة؟  بواسطة اكتب  اتلَّوثيق؟  يتم 
سحتب ايب رع

42.»...ax-iAt-f  ،)آسيويات )سيدات من آسيا

ويرى Menu أن هذا الوثيقة اليت ترجع إىل العام 29 من 
عهد امللك إمنمحات اثلالث43، ال تشري إىل تنازل من قبل 
اإلدارة عن أربع خادمات من اآلسيويات عبارة عن سيدتي 
يعتقدون  ابلاحثي  السبب اذلي جعل بعض  وفتاتي، وأن 
ذلك، هو اسم سعر اخلادمات اذلي أطلقه Griffith ىلع هذه 
الوثيقة، ىلع الرغم من عدم ذكر أي سعر أو أجر للخادمات 

يف تلك الوثيقة44. 

والفعل هنا بيع أو رشاء بي أخوين ألربع خادمات من 
اآلسيويات من أجل تنظيف ماشية املعبود سوبد، وأن هذا 
األيدي  مزود  الاكتب  بواسطة  وتوثيقه  تسجيله  تم  الفعل 
العاملة )مكتب العمل( يف مكتب الوزير. واذلي يؤكد ذلك 
الشقيقي45،  اسيم  بي  جيمع  أو  يوجد   Hna اجلر  حرف  أن 
ابليع والرشاء تمت بي  اتلعاقد وعملية  أن  إىل  وهذا يشري 
األخوين، وليس بي اإلدارة من ناحية واألخوين من ناحية 
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وضع  ىلع  هنا  اقترص  العمل  مكتب  ممثل  دور  وأن  أخرى، 
القانون وتسجيل العملية وحتديد الرسوم46.

مكتب  بي  اإلداري  اتلعاون  انلص  هذا  يف  ويالحظ 
عملية  إتمام  يف  العاملة  األيدي  مزود  ومكتب  الوزير 
اإلماء  أيًضا يف حتديد سعر  إدارة اخلزانة  نقل اخلدم، ودور 
العمليَّة  تلك  توثيق  يف  املدينة  اكتب  ودور  اآلسيويات، 
اإلرشاف  حتت  العمل  مكتب  بواسطة  تتم  اليت  اإلدارية 
الاكمل ملكتب الوزير. ومن املحتمل أن السيدات اآلسيويات 
األرسى  من  ُكن  انلَّص  ذلك  يف  املذكورات  األربع 
مسجوين  مثل  معاملة  ْون  يتلقَّ اكنوا  اذلين  األجانب47، 
– مصدر  القانون العام، واكن يتم وضعهم يف السجن الكبري 
ْولة، ثم يقوم مكتب  َرة ملؤسسات ادلَّ األيدي العاملة املسخَّ
العمل/ مكتب اتلَّخديم بإحلاقهم للعمل دلى مؤسسات أو 
للقيام  اجلُُدد  ألسياِدهم  ُمسخرين  بهذا  ويصبحون  أفراد، 
واألعمال  املزنيلَّة  اخلدمة  مثل:  املتواضعة،  األعمال  بأداء 

.48amw احِلَرِفيَّة، واكن ُيْطلَق عليهم اسم: اآلسيويي

العمل  الرئيسية ملكتب  اإلداريَّة  األنشطة  ويتَِّضح من 
إدارة  مع  متعاِون  بشلك  يعمل  املكتب  هذا  أن  املرصي 
السجن الكبري)xnrt wr( من جهة، ومع مكتب احلقول49 أو 
 Hayes يَُشبِّه  إدارة األرايض الزراعيَّة من جهٍة أخرى50؛ إذ 
بأنَّه  ونظام سجنها  القديمة  العمل يف مرص  أنشطة مكتب 
 Menu أقرب إىل احتادات قائمة بي املؤسستْي؛ يف حي يرى
أو  ثانويَّة  خدمة  بمزنلة  اكن  العاملة  األيدي  مكتب  أن 
مساعدة إضافيَّة للسجن الكبري؛ حيث يعمل يف خميَّم للعمل 
إدارة  أهمها:  مهام،  ة  ِعدَّ عن   

ً
مسئوال اكن  وأنَّه  اإلجباري، 

رة، وتكليف جمموعة من  الُمَسخَّ العاملة  األيدي  وتنظيم 
وحتراكت  تنقالت  وترتيب  وتسجيل  وتعيينهم،  املوظفي 

األهايل الُمْستَْعبَِدين51.

ويبدو أن املهام األساسيَّة هلذا املكتب معاجلة عمليات 
األعمال  من  وغريها  بها  واالهتمام  واتلَّناُزل  التَّسجيل 
اليت  اكفة،  العمالة  فئات  بمختلف  ترتبط  اليت  الكتابيَّة 
اليت  اجلرائم  بسبب  اإلجباري  بالعمل  املداني  أيًضا  تشمل 
 Xnrt السجن  وأن  أقاربهم؛  ارتكبها  اليت  أو  ارتكبوها 
جبانب مهمته الرئيسّية؛ ويه إساكن وحراسة وتأديب فئات 

ة اكفة من املداني، اكن يهتم أيًضا بتسليم األشخاص  العامَّ
العمل  مكتب  إىل  الكبري  السجن  يف  لألمن  املحتجزين 
ادلولة؛  خدمة  يف  دائمي  كعمال  وتعيينهم  لتسجيلهم 
وابط اليت اكنت قائمة بي مكتب العمل  وهذا يشري إىل الرَّ
رة خلدمة  والسجن الكبري اذلي اكن مصدًرا للِعمالة الُمَسخَّ

ولة52. ادلَّ

املهام  من  أنَّه  ابقة  السَّ األمثلة  من  يتَِّضح  كذلك 
األيدي  وتعيي  توظيف  إاعدة  العمل  ملكتب  الرئيسية 
رة53، اليت تشمل مجيع األشخاص اذلين فَقدوا  العاملة الُمَسخَّ
حريتهم هم واعئلتهم، حبيث جُيَْبون ىلع أداء أعمال إلزامية 
القضائيَّة  الوثائق  تقدم  إذ  أفراد؛  دلى  كعبيد  يَُسلَّمون  أو 
وامللفات القانونيَّة اليت ترجع إىل عرص ادلولة الوسطى صورة 
لة عن العمليَّة اليت من شأنِها أن يفقد أحد املجرمي  مفصَّ
أو أحد مسجوين القانون العام باملجتمع حريته واستقالهل، 
بل اكن يمتد هذا الوضع إىل أفراد اعئلته. وعندما اكن يصدر 
احلق  يفقدون  عليهم  أو  عليه  املحكوم  اكن  األحاكم  أحد 
ويصبحون  ال،  عمَّ أي  استخدام  يف  أو  أموال،  أي  إدارة  يف 
أن  ويبدو  بها54،  إيلهم  ُعِهَد  اليت  اهليئات  خاضعي ألوامر 
إحدى تلك اهليئات مكتب مزود األيدي العاملة/ الرجال 
أو مكتب العمل املسئول عن توظيف وتعيي تلك األيدي 

العاملة.

المهام اإلدارية الثانوية

األيدي  مزود  ملكتب  اثلانويَّة  اإلداريَّة  املهام  تتمثَّل 
اإلمدادات  ورصف  إدارة  يف  العمل  مكتب  العاملة/ 
األيدي  من  إنتاجها  يتم  اليت  األخرى  والسلع  الغذائية 
العاملة اخلاضعة لسلطتها القضائيَّة، ويرى Hayes أن هذه 
اإلمدادات جيب أال تصنف كرضائب أكرث من كونها مثل 
جناء اليت تصدر من السجون احلديثة؛ وهذا ما  منتجات السُّ
بب وراء تسمية مكتب العمل يف بردية بوالق 1855  يفرس السَّ

كمصدر للحبوب والفواكه واخلرضاوات واخلزب وابلرية56. 

ويذكر Helck أن هذا املكتب يف تلك البديَّة مع إدارة 
طيبة  يف  القرص  يمد  اجلنوب  رأس  مقاطعة  وإدارة  اخلزانة 
كميَّة  أن  بوضوح  ويالحظ  )اتلموينِيَّة(.  الغذائيَّة  باملواد 
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املواد الغذائيَّة اليت قاَم بإمدادها هذا املكتب وإدارة اخلزانة 
رأس  مقاطعة  بإدارة  ة  اخلاصَّ الغذائيَّة  املواد  كمية  من  أقل 

ة أصاًل بهذا اإلمداد57. اجلنوب املختصَّ

ويشرُي هذا إىل أن مهمة إمداد املواد اتلَّموينيَّة بالنِّسبة 
ثانويَّة وليست رئيسية، كما تشري  إىل مكتب العمل اكنت 
املواد  مها هذا املكتب اإلداري من  القليلة اليت قدَّ الكميَّة 
الغذائيَّة إىل القرص املليك يف طيبة إىل أن هذه املواد الغذائيَّة 
ختضع  اليت  العاملة  األيدي  منتجات  عن  عبارة  اكنت 
املكتب، اذلي اكنت مهمته اإلدارية األساسيَّة  لسلطة هذا 
باأليدي  واألفراد  املؤسسات  وإمداد  وتعيي  توظيف 
َرة، اذلين فقدوا حريَّتهم وصودرت أمالكهم  العاملة الُمَسخَّ

وخدمهم؛ نتيجة الرتكابهم اجلرائم أو خمالفة القانون58.

 ويبدو أن إمدادات مكتب العمل اكنت - مثل إدارة 
ة اليت تفرضها اإلدارات من  اخلزانة - تتعلَّق بالرسوم اخلاصَّ
صة هلا من أجور موظفيها لصالح أحد فروع  إيرادات خمَصَّ
القرص املليك. وينطبق األمر أيًضا ىلع انلَّص اذلي ورد ذكره 
يف لوحة املتحف املرصي رقم )JEd.51911(، والُمتََعلِّق بعد 
وإحصاء قرابي معبد الكرنك حتت حكم امللك )سوبك 
تلك  بإمداد  العمل  مكتب  قيام  ورد  إذ  الرابع(59؛  حتب 

املؤسسة ادلينيَّة بثور واحد: 

 Didi.tw pA- iAw 4 wa Hr wart tp- rsy ky Hr xA n TAty ky
 Hr pr-HD ky Hr xA n dd rmT

رأس  مقاطعة  من  واحد  ثريان،  أربعة  تقديم  »يتم 
اخلزانة،  إدارة  وآخر من  الوزير،  وآخر من مكتب  اجلنوب، 

وآخر من مكتب مزود الرجال/ مكتب العمل«.60

ومن الُمْحتَمل أيًضا أن يكون من املهام اثلَّانوّية ملكتب 
مزود األيدي العاملة/ مكتب العمل القيام بعملية إحصاء 
إىل  يشري  أي ديلل  الرغم من عدم وجود  األفراد، ىلع  وعد 
هذا األمر61؛ إذ يَْذُكر لك من دومينيك فابليل وجونيفييف 

الرجال  تقييم  بإدارات  عالقة  هل  املكتب  هذا  أن  هوسون 
ن63. اكَّ 62prw hsbw rmt، اليت ختتص بمسائل تعداد السُّ

ويرى ابلاحث أنَُّه من الطبييع أن يكون ملكتب العمل 
عالقة بإدارات تقييم أو تعداد الساكن، أو اكن هذا املكتب 
يؤدي دوًرا مشابًها دلور اإلدارات املختصة بتعداد الساكن، 
ترتبط  واليت  املكتب،  هلذا  اإلدارية  املهام  لطبيعة  نظًرا 
ارتباًطا وثيًقا باأليدي العاملة؛ ذللك من ابلدييه أن يقوَم 
هذا املكتب - قبل القيام بعملية إمداد املؤسسات واألفراد 
َرة - أن  الُمَسخَّ العمالة  العاملة، أو إاعدة توظيف  باأليدي 
من  االستفسار  طريق  عن  العمالة  تلك  أعداد  ىلع  يقَف 
يقوم  أو  الساكن،  وتعداد  تقييم  بأعمال  املختصة  اإلدارات 
بعمل تعداد للعمالة اليت ختضع لسلطته القضائية، أو يقوم 
معها؛  يتعاون  اليت  املؤسسات  داخل  للعمالة  تعداد  بعمل 

تلوفري تلك العمالة مثل مؤسسة السجن الكبري. 

ثالًثا: اإلدارة التي يخضع لها المكتب وفروعه
يتَّضح من املهام الرئيسية واثلَّانوّية ملكتب مزود األيدي 
العاملة/ مكتب العمل أن إدارة هذا املكتب اكنت من بي 
اإلدارات اتلابعة للحكومة املركزيَّة، اليت تمتد اختصاصاتها 
اإلداريَّة ليك تغطي لك أحناء مرص، ويتَّضح من برديَّة برولكي 
رقم )35.1446( أن هناك تعاونًا إداريًّا وثيًقا بي إدارة هذا 
املكتب وإدارة السجون اليت أدت دوًرا بارًزا يف هذه البديَّة؛ 
العديدة  نظًرا ألنشطتها  السجون  إدارة  أن   Hayes يرى  إذ 
كملحق  أو  الوزير،  ملكتب  املبارش  لإلرشاف  ختضع  اكنت 
يف  للوزير  املبارش  لإلرشاف  خيضع  اذلي  العمل  ملكتب 
رقم  برولكي  برديَّة  من   A ص 

َّ
انل من  يتَِّضح  إثت-تاوي64. 

)35.1446(، اذلي يتعلَّق بمنحة Awt Drt 65 مقدمة من امللك 
إىل فرد، أن هناك تعاونًا بي مكتب الوزير ومكتب العمل؛ 
بإمداد  متعلِّقة  أنَّها  خاصة  املنَحة  هذه  وتنفيذ  لرتتيب 

األفراد66: 
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 Awt drt HAt-sp 1 Abd 2 prt sw 6 xr Hm n nsw -bity
 (sxm –Ra-swAD-tAwy) sA- Ra sbk-Htp anx Dt r nHH sAw

––Dd rmT spr n.f Xn

»ِمنَْحة/ هبة، العام األول، الّشهر اثلاين من فصل برت، 
ايلوم الّسادس، من حكم جاللة ملك مرص العليا والسفىل 
sxm Ra swAD tAwy ابن رع sbk-Htp، فليعش لألبد وإىل 

تقدم  اذلين  الرِّجال  انلَّاس/  نقل  تم  يقول:  احلارس  األبد. 
)بسببهم( االتلماس...«.67

نة يف ظهر البديَّة  ويبدو من هذا انلَّص واتلَّقارير املدوَّ
اليت تشري إىل نقل خدم املنازل املذكورة أسماؤهم يف القائمة 
املرفقة بانلَّص، أن احلارس sAw املذكور يف هذا انلَّص، من 
الُمْحتََمل أن يكون موظًفا يف مكتب العمل68. ويتَِّضح من 
ذلك أن إدارة مكتب مزود األيدي العاملة/ مكتب العمل 
تماًما، وإدارة مقاطعة رأس اجلنوب، وإدارة  كإدارة اخلزانة 
املركزيَّة  للحكومة  اتلابعة  اإلدارات  من  احلقول  األرايض/ 

اليت ختضع لإلرشاف املبارش والاكمل للوزير.

أما عن فروع هذا املكتب، فيشري انلَّص الوارد يف لوحة 
املتحف املرصي رقم )JdE.51911( إىل أن هلذا املكتب فراًع 
بالواردات  اخلاص  املكتب  فرع  هذا  وربَّما اكن  طيبة69،  يف 
طر  السَّ من  يتَّضح  كما   ،7018 بوالق  برديَّة  يف  إيلها  الُمَشار 
طر السادس من انلَّص – من بردية برولكي رقم  ابع إىل السَّ الرَّ
يف  احلقول  ىلع  املرشف  تسليم  إىل  يشري  اذلي   ،)35.1446(
احتجزوا  اذلين  املزنل  اخلدم  من  جمموعة  اجلنوبية  املدينة 
ووضعوا حتت سلطة احلجز القضايئ املؤقت ملكتب العمل71، 

واذلي يبدو من انلص أن هذا األمر تم بواسطة فرع املكتب 
يف طيبة: 

 [r] rdi.t rx.k ntt spr n sDAwty bity imy-r AHwt n niwt
rs[t} ……sA Ib(i)-Iaw

r Dd m TAw(t) pr.[i] m DAi rmT n Xnw.(i) m TAw r IAt-
sxt rmT

»ألخبك أن أمي خزانة ملك مرص السفىل، واملرشف 
 ،Ib(i)-Iaw ابن  اجلنوبية.....  املدينة  أرايض  حقول/  ىلع 
سيقول: اللُّصوص اذلين يف مقر حكم)ي(، نقلوا؟ رجال/ 

72.»... IAt-sxt ناس بيت)ي( بواسطة االستيالء إىل

اإلداري  املكتب  هلذا  يكون  أن  الطبييع  ومن 
فراعن،73 فرع يف طيبة وآخر يف اللشت؛ نظًرا تلقسيم مرص 
املنطقة   wart مناطق:  ثالث  إىل  الوسطى  ادلولة  عرص  يف 
 ،tp rsy اجلنوب  رأس  ومنطقة  اجلنوبية  واملنطقة  الشمايلة 
املركزيَّة،  احلكومة  إدارات  أقسام  من  تعد  املنطقة  وهذه 
واكنت توضع حتت السلطة العليا للوزير74، واكن مقر إدارة 
هناك  يكون  أن  ابلدييه  من  ذللك  طيبة،  يف  يقع  املنطقة 
فرع مكتب مزود األيدي العاملة/ مكتب العمل يف طيبة 
خيتص بتوظيف األيدي العاملة وإمداد املؤسسات واألفراد 
بهم، وانلظر يف أمور نقل اخلدم باتلَّعاون مع إدارة السجون 
وإدارة احلقول يف منطقة رأس اجلنوب اليت اكن مقر إدارتها 
يف طيبة حتت اإلرشاف املبارش ملكتب الوزير رأس احلكومة 

املركزية.

رابًعا: الهيكل الوظيفي لمكتب العمل
اإلداري ىلع  املكتب  هذا  أن حيتوي  الطبييع  من  اكن 
ألهميته  نظًرا  عليه،  واملرشفي  القائمي  من  كبري  عدد 
تتمثَّل  اليت  اإلدارية  واختصاصاته  مهامه  وأهمية  اإلدارية، 
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وانلَّظر يف  للمؤسسات ولألفراد،  العاملة  األيدي  توفريه  يف 
م املصادر اليت  مجيع أعمال نقل اخلدم. لكن لألسف لم تقدِّ
املوظفي  من  قلياًل  عدًدا  إال  العمل  مكتب  ذكر  فيها  ورد 
موظف  ومنهم  اإلداري،  املكتب  بهذا  العاملي  اإلداريي 
يُْدَع xnms، ُعرِثَ هل ىلع لوحة من احلجر اجلريي بأبيدوس، 

ن عليها: ُمَدوَّ

 75

di.f prt xrw n kA n imy-sA n xA dd rmT xnms

 »يعطي القرابي لـ)اك( حارس أو خادم مكتب مزود 
الرجال/ مكتب العمل«76  

ويشري هذا انلَّص إىل أن xnms اكن من ضمن العاملي 
 imy-sA :يف املكتب؛ إذ محل لقبًا يتعلق بمكتب العمل، وهو
الرجال/ مكتب  أو خادم مكتب مزود  xA dd rmT حارس 

العمل، وقد أشاَر لك من: 77Hayes و78Helck إىل أن هناك 
 P.( موظًفا آخر محل هذا اللقب، ورد ذكره يف بردية اكهون
بردية  يف  انلَّص  هذا  إىل  الرجوع  وعند   ،)Kahun 18,48
اذلي  العمال  مدير  إىل حارس  يشري  أنَّه نص  اكهون، وجد 

يُْدَع »رن إف سنب«:

15 m imy-sA xrp kAwt Rn-f-snb

15 من حارس مدير العمال رن-إف-سنب79

هذا  أن  قاموسه  يف  ذكر   Ward أن  ذلك  يؤكد  واذلي 
اللَّقب محله فقط xnms ولم يعلق Fischer عليه يف إضافاته 
عن  كتابه  يف  ذكر   Griffith أن  عن  فضاًل   ،80–––– قاموس  ىلع 
بردية الاكهون أن هذا اللَّقب محله املوظف صاحب اللوحة 
رقم )897(81، وهو أيًضا رقم لوحة xnms ولكن يف كتالوج

يف  احلفائر  خالل  اكتشفت  اليت  اآلثار  عن    Mariette
أبيدوس82، واليت أصبحت يف كتالوج املتحف املرصي حتت 
رقم )20577––(، وهذا يشري إىل أنه املوظف الوحيد اذلي محل 
هذا اللقب. ومن موظف هذا املكتب، موظف يدع »أمن 
–إم–حات« ابن »إمين«، اذلي محل لقب »الاكتب املسئول عن 

ختم مكتب العمل/ مكتب مزود الرجال«83:

84

sS Hry xtm n xA n dd rmT Imn-m-HAt sA Imny

لقب  ذكر  ورد   وقد 
Ss Hry xtm imny ir n It الاكتب املسئول عن اخلتم »إمين« 

وترى  ،)C.249( رقم  اللوفر  لوحة  ىلع  »إيت«  من   املولود 
 sS Hry xtm أن هذا اللَّقب قريب أو مشابه للَّقب Andreu
n xA n dd rmT، اذلي ورد يف بردية الاكهون. وىلع الرغم من 

أنه لم يذكر اكتب ختم ينتيم إىل مكتب العمالة ىلع لوحة 
اللُّوفر، ولكن يفهم ذلك من سياق نصوص اللوحة85. 

اليت   )C.249( رقم  اللُّوفر  لوحة  يف  ُذِكر  وقد 
املوظفي  من  عدد  عرشة،  اثلَّاثِلة  األرسة  لعهد  ترجع 
تتعلق  إدارية  ألقابًا  محلوا  إذ  املكتب؛  بهذا  العاملي 
Ib املوظف   محل  فقد  املكتب.  بهذا 

 لقب 
العمل/  مكتب  حاجب   imy-r (a)Xnty xA n dd rmT

مزود الرجال أو األيدي العاملة، كما محل لك من املوظف 
لقب   Rn-f-snb واملوظف    –––  Gbw

اكتب   sS n xA n dd rmT  

العاملة،86  األيدي  أو  الرجال  العمل/ مكتب مزود  مكتب 
يُْدَع   موظف  أيًضا  اللقب  هذا  محل  كما 
بمتحف  –––––––، مفوظة  ابليت  للمرشف ىلع  لوحة  ىلع   Iw-snb

عن  حديثه  عند  األلقاب  هذه   Hayes يذكر  ولم  اليدن87 
موظف هذا املكتب. 

ُذكر  اذلي   dd rmT العنرص  اعتب   Ward وُيالَحظ أن 
مزود  يعين  لقبًا   )35.1446( رقم  برولكي  بردية متحف  يف 
عبري ادلال ىلع مكتب 

َّ
الرجال/ انلاس88، وليس جزًءا من اتل

ويرى   .––xA n dd rmT –––89 العمل  مكتب  العاملة/  األيدي 
ابلاحث أن هذا العنرص يف بردية متحف برولكي ما هو إال 
لقبًا.  وليس  العمل  مكتب  ىلع  ادلالة  اتلعبريات  من  جزء 
َّلقب،  ال اسم حلامل هذا  بعده  يرِد  لم  أنَُّه  ذلك  يؤكُد  واذلي 



مكتب مزود األيدي العاملة )مكتب العمل( يف مرص القديمة

23 hhhhhh hhh العدد اثلالث عرش

فضاًل عن أن برديَّة ُمتَْحف برولكي لم يُْذَكر فيها أي لقب 
متعلق بمكتب العمل. 

جبانب تلك األلقاب اإلداريَّة اليت ترتبط ارتباًطا وثيًقا 
ىلع  وُِجد  العمل،  مكتب  العاملة/  األيدي  مزود  بمكتب 
ذكره  ورد  آخر  لقب   )NM E 17( رقم  )ستوكهولم(  لوحة 
أربع مرات، ربَّما يكون متعلًقا بمكتب العمل؛ وهو لقب 
انلَّاس/  imy-r pr n rmT املرشف ىلع بيت   
بيت  مدير  إىل   Andreu ترمجته  اذلي  العاملة،  األيدي 
تسجيل الِعمالة، وذكرت أنَّه لقب ميل خمتلف عن مكتب 
 imy-r 90، وهذا اللقب xA n dd rmT مزود األيدي العاملة
انلاس/ األيدي  »وكيل/ مدير  إىل:   Ward pr n rmT ترمجه 

 NM E( العاملة«91، وذكر أنَّه ورد ىلع لوحة ستوكهولم رقم
17(، اليت قام Peterson بنرشها، وأشار إىل أن هذا اللقب 

يعين رئيس/ مدير بيت العمالة«.92

الُمتََعلِّق  القليل  املوظفي  عدد  يشري  حال  أي  ىلع 
هذا  أن  إىل  العمل  مكتب  العاملة/  األيدي  مزود  بمكتب 
العاملة  األيدي  وتوفري  بتشغيل  املتعلِّق  اإلداري  املكتب 
للمؤسسات واألفراد قد تم إقامته لفرتة تارخييَّة وجية فقط 
هذا  ذكر  يتم  لم  إذ  الوسطى؛  ادلولة  أواخر عرص  يف  تتمثَّل 
املكتب اإلداري يف الوثائق اليت ترجع لعرص ادلولة القديمة، 

وكذا اليت ترجع لعرص ادلولة احلديثة93.

نتائج البحث

أن  القديمة  مرص  يف  العمل  مكتب  دراسة  من  يتَِّضح 
املرصي  استخدمه  اذلي  للُمْصَطلَح  ِحيحة  الصَّ القراءة 
وأن   ،xA n dd rmT يه:  املكتب،  هذا  عن  للتَّعبري  القديم 
أو  الرجال  انلاس/  مزود  »مكتب  يه  هل  ادلقيقة  مجة  الرتَّ
العمل  مكتب  باسم  ُيْعَرف  أن  ويمكن  العاملة«،  األيدي 
ادلولة  أواخر عرص  وقد ظهر يف  العاملة.  األيدي  إدارة  أو 
يف  واآلخر  تاوي(  )إثت  يف  واحد  فراعن؛  هل  واكن  الوسطى. 

جدول يوضح موظف مكتب العمل خالل أواخر عرص ادلولة الوسطى وأوائل عرص االنتقال اثلاين

املصدرألقاب أخرى 4  3  2  1 الفرتة اتلارخييةاسم املوظفم

 1 iw-bnsLate  Dynasty 12  ×  ------ Leiden, II, Nr. 30, 9,  Pl. 8. 

 2 ibDynasty 13  ×  ------ Louvre C. 249  BIFAO, 80 (1980),   144-147. 

 3 imn-m- HAtLate  Dynasty 12  ×  ------ 
 P. Kahun 13, 11 = F.  LI. Griffith, Kahun  and

Gurob I, 35. 

 4 rn-f-snbDynasty 13  ×  ------ Louvre C. 249  BIFAO, 80, 1980,   144-147.  

 5 xnmsLate  Dynasty 12  ×  ------ 
 CG 20577, 2 = H.O.  Lang und H. Schäfer,
  Grab-und Denksteine  des Mittleren Reichs,

 Theil, II, 217. 

 6 gbwDynasty 13  ×  ------ Louvre C. 249  BIFAO, 80 (1980),   144-147.  

مفتاح اجلدول

imy-sA xA dd rmT––– –––حارس/ خادم مكتب مزود األيدي العاملة. ( 1)

imy-r (a)Xnty xA n dd rmT حاجب مكتب مزود األيدي العاملة.( 2)

sS n xA n dd rmT ––كاتب مكتب مزود األيدي العاملة. ( 3)

sS Hry xtm n xA n dd rmT –– الكاتب المسئول عن ختم مكتب مزود األيدي العاملة. ( 4)
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املركزية،  للحكومة  اتلابعة  اإلدارات  من  ويعتب  )طيبة(، 
الوزير.  قبل  من  والاكمل  املبارش  لإلرشاف  ختضع  اليت 
وتتمثل مهامه الرئيسية يف توفري وإمداد املؤسسات املختلفة 
واألفراد باأليدي العاملة، عن طريق إدارة لك شئون العمالة 
اإلجبارية انلَّاجتة من املداني يف اجلرائم واخلاضعي للحجز 
القضايئ من قبل املكتب؛ ذللك اكن هناك تعاون إداري وثيق 
ومستمر بي هذا املكتب وإدارة السجن الكبري مصدر تلك 
العمالة، اذلي اكن خيضع لإلرشاف املبارش من قبل مكتب 
الوزير. كذلك اكن هلذا املكتب اإلداري اختصاصات إدارية 
والسلع  الغذائية  اإلمدادات  إدارة ورصف  تتمثل يف  ثانوية 
لسلطتها  اخلاضعة  العاملة  األيدي  تنتجها  اليت  األخرى 
القضائية، وإمداد القرص املليك بتلك السلع الغذائية. ويرى 
عالقة  العمل  ملكتب  يكون  أن  الطبييع  من  أنَّه  ابلاحث 
بإدارات تقييم أو تعداد الساكن، أو اكن هذا املكتب يقوم 
بدور مشابه دلور اإلدارات املختصة بتعداد الساكن؛ نظًرا 
ارتباًطا  ترتبط  اليت  املكتب،  هلذا  اإلدارية  املهام  لطبيعة 
ملوظف  م  املقدَّ احلرص  من  ويتَّضح  العاملة.  باأليدي  وثيًقا 
هذا  أن  إىل  يشري  وهذا  قلة عددهم؛  اإلداري  املكتب  هذا 
املكتب قد أقيم لفرتة تارخيية وجية فقط تتمثل يف أواخر 
عرص ادلولة الوسطى، ثم أليغ من انلظام اإلداري يف عرص 

ادلولة احلديثة.

الهوامش 

اآلداب، 	   كلية  المساعد،  القديمة  مصر  وتاريخ  آثار  أستاذ 
 dreslam_amer@yahoo.–––جامعة الوادي الجديد؛
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52    Hayes, A Papyrus of the Late Middle Kingdom of
Brooklyn, 56.
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تحدد أوضاعهم. انظر: دومينيك فالبيل وجونيفييف هوسون، الدولة 

والمؤسسات في مصر، 114.

دومينيك فالبيل وجونيفييف هوسون، الدولة والمؤسسات في مصر،   54
.114

55    P. Boulak, 18, 2. 45.47. See: Scharff, ZÄS 57, 65;
Spalinger, SAK 12, 179ff. 
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الملك أو وزيره هو الذي يرأس من حيث المبدأ أعمال التعداد. واكن 
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89   –P. Brooklyn. 35.1446, VI, Recto insertion. W. C, 6; 58d= 
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