
 منتهى محمود الصاوى
 النقل النهرى للغالل فى مصر فى العصر البطلمى

 

كاف جمع القمح وغيره مف الحبوب الغذائية مف أىـ مظاىر الحياة االقتصادية فػ  مصػر فػ  
العصر البطمم . حيث تُنقؿ الغالؿ عم  ظير الدواب إل  مخازف القريػة   ومنيػا إلػ  أقػرب المػوان  

)  وتوضػػػع فػػػ  المخػػػازف الممكيػػػة   (2)اإلإػػػكندرية فػػػورا  . ثػػػـ ترإػػػؿ إلػػػ  (1)النيريػػػة أو  (
( )
)ويبػػػػػدو أف كممػػػػػة ( 3) كانػػػػػت قاصػػػػػػرة عمػػػػػ  وثػػػػػائؽ العصػػػػػػر  (

 البطمم .

Bodleianومػػف خػػالؿ الوثػػائؽ الموجػػودة فػػ  مجموعػػة أر ػػيؼ بودليػػاف 
والتػػ  ترجػػع إلػػ   (4)

ؽ.ـ.( والإػنة الإػابعة  163ػ  164مميػوس الإػادس فيموميتػور )مف حكـ اإلمبراطور بط 18العاـ الػ 
Erasmمف حكػـ اإلمبراطػور بطمميػوس يػورجيتيس. والوثػائؽ الموجػودة فػ  مجموعػة بػرد  إراإػـ 

 (5) 
 145ػ  181والت  ترجع إل  حكـ اإلمبراطور بطمميوس الإادس فيموميتور والممكػة كميوبػاترا الثانيػة )

Macquarieفػػ  مجموعػػة مػػاكوار  ؽ.ـ.( والوثػػائؽ الموجػػودة 
والتػػ  ترجػػع إلػػ  حكػػـ اإلمبراطػػور  (6)

                                                 
)1) Taubenshlag R., The law of Greco-Roman Egypt in the light of Papyri 332 B. C., 640 

A. D., Warsaw 1955, PP. 680-81. 

 - Bagnall R. S., Egypt in late Antiquity, Princton, 1993, PP. 34 ff.  

(2) P. Tebt. 703 II. 70-87, 704 II. 15-25. 

   - Bastianini G., “La Corrente del Nilo”, Tych. I., 1986, PP. 5 ff, bes. 10. 

(3) Calderini A. S. D., Dizionario dei Nomi Geografici e Topografici dell’ , Egitto Greco-

Romano III, Milano 1983, PP. 392 f. 

 وعف موضوع المخازف انظر:
--------------------., Ricerche Di topografica e di storia della Publica 

amministrazione nell’ Egitto Greco- Romano, Mailand 1924.   
(4) Reekmans T., & Van E. D., “A Bodleian Archive On Corn Transport”, Ch. de. Eg. 

53,1952, PP. 160 ff.  

(5) Sijpesteijn P. J., Papyri in the Collection of the Erasmus Univerity, Bruxelles,1986. 

(6) Cook R. R. E., “An Archive of Ptolemaic shipping Documents in the Macquarie 

collection, Congress of Papyri, Copenhagen, 1992, PP. 223 ff. 
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   (1)ؽ.ـ.( ىػذا باإلضػافة إلػ  المجموعػات البرديػة ا خػر  218ػ  219بطمميوس الرابػع فيموبػاتور )
 نالحظ أف معظـ الوثائؽ البطممية الت  وصمت إلينا ترجع إل  القرف الثان  ؽ. ـ.

 ممكية المركب:
وقػد لعبػت الممكػات دورا  كبيػرا   (2)تإتخدـ ف  نقؿ الغالؿ إل  اإلإػكندرية.كانت مراكب الممؾ 

ف  النظاـ اإلقتصاد  المصر . مثؿ الممكة أرإينو  الثانية زوجة اإلمبراطور بطمميػوس فيالدلييػوس 
ويظيػر  (3)  والممكة برنيق  الثانية زوجة اإلمبراطػور بطمميػوس يػورجيتيس   والممكػة كميوبػاترا الثانيػة.

 ذلؾ بوضوح ف  الوثائؽ البردية.

لنقؿ الغالؿ الخاصة بالحكومة وأف يكوف ىو  (4)وكاف يإمح لمبحار أف يإتأجر مركب الممكة
أف "ىػػورس" بحػػػار  Hibbeمػػف مجموعػػة بػػػرد   39حيػػث جػػا  فػػػ  الوثيقػػة رقػػػـ  (5)ىػػو نيإػػو ربانيػػػا

                                                 
(1) P. Hibb., I. 98 (251/0)= W. Chrest. 441, SB. IV. 11887-11889 (185 B. C), XVII. 2979 

(237 B. C), XIV. 11866, 11867, 11868(155/ 144 B. C), 11962 (149 B.C), P. Strassb. 

562 (215 B.C), 113 (215 B. C), P. Iille. 24 (223 B. C), P. Petrie. II 48 (187 B. C), 27 

(236 B. C), P. Austin. 37 (184 B. C), P. lön. 6273 (222 B. C), P. Tebt. III 825 (176 B. 

C), 823 (185 B. C), 802 ( 135 B. C),856 (171 B. C), BGU. XIV. 2368 (II B. C), Cairo 

Zen. III 59430 ( 260-230 B. C), 59669 (265-55 B. C). P. land. VII. 1979 (252 B. C), P. 

Ryl. IV. 576.  (III cent. B. C).  

- Hauben H., “Nouvelles Remarques sur les Naucleres D’ Egypte A L’ Epoque des 

lagides”, ZPE 28, 1978, PP. 99, 102. 

(2) P. lille. 22, 23, P. Tebt, 1034, 1035, P. Hibb. 38, 39. 

  - Hauben H., “Agathokleia And Her Boats”, ZPE. 16, 1975, PP. 289 ff. 

 وعف نقؿ الغالؿ إل  اإلإكندرية أنظر:
- Bogaret., Alessandria e il Mondo Ellenistico-Romano: Atti dell II congresso 

Internazionale Italo-Egiziano, Alessandria, 1992, Rom. 1995. 

- Bernand A., Alexandrie des Ptoémées, Paris, 1995. 

(3) Pomeroy S. B., Women In Hellenistic Egypt From Alexander to Cleopatra, New York, 

1984, PP. 14-15. 

 وعف اإتخداـ مراكب الممكات أنظر: (4)
- Casson V. L., “The Grain Trade of the Hellenistic World”, TPAPHASS, 85, 1954, PP. 

168 ff. 

(5) Finkelestein M. I., “ and Aproleg-omena to the 

study of Athenian Trade”, Cph. 30, 1953, P. 335 
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( )ومإػػػػػػػػػػػػػػػػتأجر لممركػػػػػػػػػػػػػػػػب  ( وفػػػػػػػػػػػػػػػػ  نيػػػػػػػػػػػػػػػػس الوقػػػػػػػػػػػػػػػػت رب انيػػػػػػػػػػػػػػػػا  (
( تغيػػػرت الصػػػورة. فيػػػ  حالػػػة المراكػػػب التػػػ  تمتمكيػػػا  (1). بينمػػػا فػػػ  وثػػػائؽ أخػػػر (

مػػػف  31الممكػػػة   فػػػحف البحػػػار لػػػيس لديػػػو الحػػػؽ فػػػ  تػػػأجير المركػػػب. ويظيػػػر ذلػػػؾ فػػػ  الوثيقػػػة رقػػػـ 
. وى  عبارة عف أمر ب حف حمولة مف الغالؿ   ذكر فيػو أف     نييػروتيس Erasmمجموعة برد  

مركػػػػػػػػػب تمتمكيػػػػػػػػػا الممكػػػػػػػػػة كميوبػػػػػػػػػاترا الثانيػػػػػػػػػة   وأف بوليإػػػػػػػػػػتراتوس كػػػػػػػػػاف بحػػػػػػػػػارا  كػػػػػػػػػاف مإػػػػػػػػػتأجرا  ل
( )
 39عم  المركب. وأحيانا  كانت النإا  يإتأجرف مركػب الممكػة. فيػ  الوثيقػة رقػـ  

ورد ذكػػػر المػػػرأة تػػػدع  " أثينػػػو " اإػػػتأجرت مركػػػب مػػػف مراكػػػب الممكػػػة كميوبػػػاترا  Erasmمػػػف بػػػرد  
 ثاؿ المرأة تإتأجر مركب ممكية ف  العصر البطمم .الثانية. وىذا أوؿ م

وفػػ  بعػػػض الظػػػروؼ   خاصػػػة وقػػػت حصػػاد المحصػػػوؿ وجمػػػع الضػػػرائب   كانػػػت الحكومػػػة 
لكنيػػا لػػـ تيػػرض  (2)تيػػرض عمػػ  ا ىػػال  التعاقػػد معيػػا عمػػ  اإػػتخداـ مػػراكبيـ الخاصػػة لنقػػؿ الغػػالؿ

يعمف البحػار بأنػو نقػؿ  ػحنة مػف  (4)ئؽوف  إحد  الوثا (3)عمييـ ذلؾ دوف مقابؿ وال لقا  أجر معيف.
 أردب بما فيو أجرتو مف القمح. 5556الغالؿ عم  مركبو تقدر بنحو 

وكػػػاف مػػػال ؾ المراكػػػب ينتمػػػوف إلػػػ  الطبقػػػة العميػػػا   التػػػ  تتػػػألؼ مػػػف رجػػػاؿ القضػػػا  والكينػػػة 
( 5)وعائالتيـ

( أ ػخاص ولـ ي ػترط أف يكونػوا مػف اليونػانييف   حيػث نجػد فػ  الوثػائؽ  (
                                                                                                                            

  - P. lille. 22. 4-9, 23 7-9,P. Sorb. 110 a = SB. 11866. 

(1) P. Tebt. 742, 750, 704, P. Zen. Mich. 29.  

   - Hauben H., op. cit., 1978, P. 99.  

(2) P. Strassb. 93. 

- Clarysse W., & Hauben H., “New Remarks on The Shippers in P. Petrie. III. 107”, 

Archive 24, 25, 1976, PP. 185 f.  

 وعف ممكية المراكب انظر:
-----------------------------., “Aratomenes, Brother of komanos”, Ch.de. Eg, 56, PP. 348 ff. 

(3) P. Tebt. 852 I. 85, P. Hibb. 98, 156, P. Lille. 21, 24, 53, P. strassb. 113, P. Petrie II 48, 

BGU. 1741-1743, P. Erasm. 12, 13, 14, 15. 

(4) P. Tebt. 823. 10-12. 

كػػاف أنػػدروماخوس أحػػد القضػػاة وبتوليمػػايوس وفيموإػػتراتوس ينتمػػوف إلػػ  عػػائالت   .P. Erasm. 39فػػ  الوثيقػػة ( 5)
 كينوتية.
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وأحيانػا  كػاف يمتمػؾ المركػب  (2)  لكننا لـ نجد أ خاص مقدونييف بوصػييـ مػال ؾ لممراكػب (1)مصرييف
ر  (3)أكثر مف  خص واحد وأحيانا أخر  يمتمؾ ال خص مػركبيف إحػداىما يكػوف رب انيػا وا خػر  يػ ج 

 (5)ل ػػػخص .خػػػر.أو كػػػاف المالػػػؾ يػػػ جر مركبػػػو لمبحػػػار والػػػذ  بػػػدوره يإػػػتأجر المركػػػب  (4)ليػػػا رب انػػػا.
وبإػػبب غػػال  المعي ػػة كػػاف مإػػتأجر  المراكػػب يقترحػػوف عمػػ  مال كيػػا طػػرؽ اختياريػػة لػػدفع اإليجػػار. 

مػػػف مجموعػػػة أر ػػػيؼ زينػػػوف   أقتػػػرح المإػػػتأجر أف يػػػدفع لزينػػػوف مالػػػؾ  59649فيػػػ  الوثيقػػػة رقػػػـ 
ة الحكومػة. دراخمة عم  أف يتحمؿ زينوف أجور المالحيف وضريب 511المركب   أجرة إنوية قيمتيا 

أردب  72 أو أف يدفع المإتأجر أجور المالحيف وضريبة الحكومة عم  أف يتحمؿ زينػوف عػب  دفػع
 أردب لممإتأجر   كما يتحمؿ أ  إصالحات بالمركب. 18مف القمح لممالحيف و 

نمػػا  وىػػذا يبػػيف أف الحكومػػة لػػـ تتحمػػؿ عػػب  تكػػاليؼ نقػػؿ الغػػالؿ عمػػ  مراكػػب ا ىػػال    وا 
 ذا العب  باإلضافة إل  الضرائب الخاصة بالنقؿ النير .كانت تحمم يـ ى

لمحمايػػة مػػف أخطػػار النقػػؿ النيػػر  تإػػم   (6)وفػػ  القػػرف ا وؿ ؽ. ـ. أن ػػأت ىيئػػات لمبحػػارة
والمإػتأجريف والرب ػاف ومػػال ؾ  وتتكػوف مػف البحػارة  

                                                 

كػػػاف أحػػػد مػػػال ؾ المركػػػب  ػػػخص مصػػػر  يػػػدع  ثيرمػػػوثيس   .P. Erasm. II. 33. 7 - 8فػػػ  الوثيقػػػة  (1)
( ) 

كػػػاف المقػػػدونييف فػػػ  مصػػػر ليػػػـ وضػػػع خػػػاص أعمػػػ  مػػػف مػػػواطن  اإلإػػػكندرية   وقػػػد قإػػػموا إلػػػ  مػػػواطنيف  مػػػدنييف ( 2)
 وعإكرييف. أنظر:

Freaser P. M., Ptolemaic Alexandria, Vol. I. Oxford. 1972, PP. 53 f. 
 يف ف  مصر أنظر:يوعف وضع المقدون

Trigger B. C., Ancient Egypt. A Social History, Cambridge 1983, PP. 301 ff. 

Finley M. I., Economy And Society in Ancient Greec, Pelican Books, London 1983, PP, 

125 f. 

 ودوكوس واإلإكندر يمتمكاف مركب واحد.كاف كإين  .P. Hibb. 98ف  الوثيقة ( 3)

(4) Sijpesteijn P. J., “Three New Ptolemaic Documents On Transportation of Grain” ch.de. 

Eg. 53, 1978, PP. 111. 

 وف  الوثيقة الثانية كاف أراتومينوس يمتمؾ مركبيف إحداىما ىو رب انيا وا خر  إإتأجر ليا أخيميوس رب انا .

(5) P. Erasm II. 30, 39, 42, 45, P. Hibb. 98. 12-13. 

(6) SB. V. 8754 = P. Berol. 6876 (49/ 8 B. C), BGU. 1742, 1743. 
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. ومػػف أىػػـ (1)فػػ  وثػػائقيـ أنيػػـ تػػابعوف ليئيػػة البحػػارة المراكػػب. وأحيانػػا  كػػاف ىػػ ال  ا عضػػا  يػػذكروف
وظائييا عمؿ عقود مع مال ؾ المراكب أو مإتأجرييا مدة طويمة ؛ وكذلؾ التأكد مف وصػوؿ المراكػب 
إلػػػػ  اإلإػػػػكندرية فػػػػ  الوقػػػػت المحػػػػدد . لكػػػػف يبػػػػدو أف ىػػػػذه الييئػػػػات ُأجبػػػػرت عمػػػػ  .دا  عمميػػػػا دوف 

 (  2)مقابؿ.

  أنواع المراكب النهرية:

ظيرت عدة أنواع مف المراكب النيرية لنقؿ الغالؿ ػ مف خالؿ الوثائؽ ػ وكم يا مراكب صغيرة 
   ولكف إختميت الوثائؽ ف  تحديد إعة ىذه المراكب.

): ظيػػػرت حمولػػػة (3) : أ ـ النـــوع ا و  ىػػػذا المركػػػب فػػػ  كثيػػػر مػػػف  (
أردب. بمػػا  2111كػب عمػ  إعتبػػار أف إػعة ىػػذا المر  (4)أردب 1111الوثػائؽ 
مػػف مجموعػػة أر ػػيؼ مػػاكوار   417طػػف   بينمػػا فػػ  الوثيقػػة رقػػـ  51يإػػاو  

Macquarie  أردب   وفػػ  الوثيقػػة رقػػـ  8111  ذكػػرت حمولػػة ىػػذا المركػػب
 .(5)اآلؼ أردب11جا ت إعة ىذا المركب  .Enteuxمف مجموعة برد   27

                                                                                                                            

   .BGU. VIII. 1753وكانت توجد ىيئة لمبحارة ف  اإلإكندرية أيضا  أنظر:     

(1) Hauben H., “An Annotated list of Ptolemaic Naukleroi with a Discussion of  BGU. X, 

1933”, ZPE. 8, 1971, PP. 266. 

(2) Vélissaropoulos J., Les Naucléres Grecs, Recherches Sur les Institutions maritimes en 

Gréce et dans L’Orient Hellénise, Hautes Etudes du monde Grecó-

Romain 9, Genève, Paris, 1980, P. 3. 

 المراكب أنظر:عف ىذا النوع مف ( 3)
 - Casson V. J., Ships and Seamanships in The Ancient World, Princton, 1973, PP. 163-

166. 

(4) SB. XI. 11887, P. Strassb. 563. 

- Cook, op. cit., 227. No. 407. 

- Sijpesteijn, op. cit., P. 110; Hauben, op. cit., 1979. PP. 68 ff. 

- P. Erasm II, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 44, 47, 51, 52. 

 .الؼ أردب أنظر: 11يعتقد تومبإوف أف إعة ىذا المركب ( 5)
- Thompson D. J., Nile Grain Transport Under The Potlemies” In P. Garnsey, Trade in 

The Ancient Economy, London Press, 1983. P. 73. 
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) ىػػذا باإلضػػافة إلػػ  المركػػب )
ولػػـ تػػذكر  (1)

)الوثػائؽ لػػو  ػكؿ محػػدد. والمركػػب  وتتػراوح إػػعتو مػػا  (
 .(2)أردب 4111إل   211بيف 

ـــانى ـــوع الى ): ب ـ الن  3511إلػػػ   211: وتتػػػراوح إػػػعة ىػػػذا المركػػػب مػػػا بػػػيف (
 .(3)أردب

): ج ـ النوع الىالث  .(4)ردبأ 1211إل   311: وتتراوح إعة ىذا المركب ما بيف (

): د ـ النوع الرابع  . (5)أردب 4111إل   211وتتراوح إعة ىذا المركب ما بيف  (

مف برد  تبتونس إ ارة إل  أف إعة المراكب  856وعم  العمـو   نجد ف  الوثيقة رقـ 
 ألؼ أردب. 16إل   911النيرية الخاصة بنقؿ الغالؿ كانت تتراوح ما بيف 

ردية   نالحظ أف النوعيف ا وؿ والثان  مف المراكب   ىمػا أكثػر أنػواع ومف خالؿ الوثائؽ الب
المراكب اإتخداما  لنقؿ الغػالؿ   وربمػا كػاف ذلػؾ بإػبب حجميػا الكبيػر   وأف النػوعيف الثالػث والرابػع 

 ىما أقؿ اإتخداما بإبب صغر حجميا. 

                                                 

(1) P. Erasm. 39 

- Casson., op. cit., P. 344. 

 وعف مراكب الممكة كميوباترا أنظر:
- Hauben H., “Another Boats of Kleopatra”, ZPE. 66, 1986, P. 148. 

(2) P. Lille 22.5, 23, P.Tebt. III 1035. P. Ryl. IV. 576, P. Erasm 45, 50, P. Zenon 29320. 

- Casson, op. cit., P. 344. 

(3) Clarysse & Hauben, op. cit., P. 85.; Thompson, op. cit., P.67. 

 - Cook., op. cit., P. 227 No. 406.; P. Erasm 28, 38, 40, 41, 46, 49, 53., P. Lille. 21,       

SB XIV 11887, 11962. P. Strasb. 562, 563, P. Tebt. 825.  

(4) BGU. VIII. 1741, 1742, 1743, 1747, X. 1933, SB. XIV. 11887, 11889, V. 8754. 

(5) P. Erasm. 43.  
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وجػػود جماعػػات مػػف  والجػػدير بالػػذكر أف الحكومػػة منعػػت ربابنػػة الإػػيف مػػف الإػػير لػػيال  بإػػبب
. وربمػػػا كػػػاف ذلػػػؾ يرجػػػع أإاإػػػا  إلػػػ  صػػػغر حجػػػـ المراكػػػب (1)ا إػػػماؾ و ػػػالالت فػػػ  مجػػػر  النيػػػر

.  المختصة بنقؿ الغالؿ عم  وجو العمـو

   :كاف الموظيوف ينقإموف إل  ثالث مإتويات الموظفون المختصون بالشحن:

 أوال : عم  مإتو  اإلدارة الحكومية ف  اإلإكندرية: 

  يتضمف الممكة والممؾ ) أ ( و 
 .(2)وىو موظؼ يرإؿ تعميماتو إل  حاكـ اإلقميـ )ب( المدير 

 ثانيا : عم  مإتو  اإلقميـ: 
الػػػػػذ  يرإػػػػؿ وثيقتػػػػػيف إحػػػػػداىما لمخػػػػازف وا خػػػػػر  لمكاتػػػػػب  (3)حػػػػاكـ اإلقمػػػػػيـ  ( أ)

 الممك . 

 ويعتبر الإاعد ا يمف لحاكـ اإلقميـ. )ب( الكاتب الممك  
 وميمتو اإل راؼ عم  ال حف. (4))ج( مدير اإلقميـ 

 
 وميمتو اإل راؼ عم  ال حف. (5))د( مراقب النظـ 

                                                 

 وعندما كانت الرحمة ضد التيار   كاف الربابنة يعتمدوف عم  الرياح ال مالية والإحب. أنظر: (1)
- Reekmans T., op, cit, P. 160. 

(2) SB. V. 8754. 

لنقػؿ  ػحنة معينػة مػف  والبحػارة  ( وف  بعض الحاالت كاف يتـ عمؿ عقػد بػيف المػدير 3)
 أنظر: تصرؼ حاكـ اإلقميـ  الغالؿ وعندئذ يصبحوف تحت

- Hohlwein N., Le Stratége du Nome, Bruxelles, 1939, P. 92. 

- SB. V. 8754, XIV. 11887-11889, BGU VIII. 1741, 1742, 1743. 

 ظير ىذا الموظؼ ف  القرف الثالث ؽ.ـ.(4)  
(5) Clarysse W., “Harmarchis, Agent of the Oikonomos: An Archeive from the Time of 

Philopator”, Ancient Society 7., 1976, PP. 185 ff.,  

- P. Tebt. 703. 75-77. 
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 ىالىًا: عمى مستوى القرية: 
ئػد ب ػحف كميػة وىو مدير المخزف ف  القرية وميمتو تنييػذ أوامػر القا )أ( الخازف 

 محددة مف الغالؿ الموجودة بالمخزف.
 )ب( نائب مدير اإلقميـ 

(1). 

 .(2))ج ( نائب الكاتب الممك  
 .(3) ) د ( نائب مراقب النظـ 

 (4)وميمة ى ال  الموظيوف اإل راؼ عم  ال حف طبقا   وامر مر وإييـ

مػػف مجموعػػة بػػرد  تبتػػونس ورد ذكػػر موظيػػوف .خػػروف ىػػـ الميت ػػوف  722وفػػ  الوثيقػػة رقػػـ 
والوثيقػػػػػػػة عبػػػػػػػارة عػػػػػػػف أمػػػػػػػر مرإػػػػػػػؿ إلػػػػػػػ   نائػػػػػػػب الكاتػػػػػػػب الممكػػػػػػػ    (5)

لػػػدفع أجػػػر الجنػػػود مػػػف كميػػػة الغػػػالؿ الم ػػػحونة إلػػػ  اإلإػػػكندرية تحػػػت إ ػػػراؼ  
موظيػػػوف يقومػػػوف بعمػػػؿ محػػػدد    أف نعتبػػػر  الميت ػػػوف. لكننػػػا ال نإػػػتطيع

كانا يعمالف ميت يف تحت إمطة مر وإييما     ف كال  مف نائب  الكاتب الممك  والػ 
وؿ إلييما اإل راؼ عم  ال ػحف. وفػ  الوثيقػة رقػـ  مػف نيػس المجموعػة ذكػر أمونيػوس انػو  823ومخ 

) (6)ة الميت ػػيف ػػحف حمولػػة مػػف القمػػح بعػػد مراقبػػ بينمػػا  (

                                                 

(1) SB. XVI. 12979. 6-7. 

 ( كاف ىذا الموظؼ عم  مقربة مبا رة بالخازف. أنظر:2)
- BGU. VIII. 1742, 1743. 

(3) P. Strassb. 562. 

(4) Frösén J., Chi é responsible? II Transporto del Grano Nell’ Egitto Greco e Romano, 

Rimini, 1980/81, PP. 163-170. 

مكػػػ  والميت ػػػػيف   وأف ىػػػػ ال  المالكاتػػػػب أف ىنػػػػاؾ فػػػرؽ بػػػػيف نائػػػب  Hohlwein طبقػػػا  ليػػػػذه الوثيقػػػة يػػػػر  ىوىمػػػويف (5)
 ا خيريف يعمموف كمراقبيف عم  جمع الضرائب تحت إمطة الكاتب الممك . أنظر:

- Hohlwein, op. cit., P. 94.  

كػػػانوا م ػػػرفيف عمػػػ  نقػػػؿ الغػػػالؿ عبػػػر  الػػػػ أف  Börner طبقػػػا  ليػػػذه الوثيقػػػة يػػػر  بػػػورنر( 6)
 النير. أنظر:
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لػ  نػائب  الكاتػب الممكػ  والػػ  3نجػد  825ف  الوثيقػة رقػـ  ػار مرإػمة إلػ  الخػازف وا  إيصػاالت مػف بح 
دوف ذكر لوجود الميت يف   ولكف ف  بداية النص أ ػار الكاتػب إلػ  أف البحػار قػدـ  

تتردد جممة "  حنت ( 1). وف  بعض النصوصإيصاال  لمخازف والميت يف 
والمتحػػػػػدث ىػػػػػو الخػػػػػػازف.  مػػػػػع الميػػػػػتش " 

جػػا  فػػ  صػػيغة الميػػرد. وحيػػث أف ىػػذه الكممػػة اإػػػـ  ونالحػػظ أف االإػػـ 
كممػػػػػػػػػػػػػة بمعنػػػػػػػػػػػػػ  يتبػػػػػػػػػػػػػع أو يطيػػػػػػػػػػػػػع   وأف  فاعػػػػػػػػػػػػػؿ م ػػػػػػػػػػػػػتقة مػػػػػػػػػػػػػف اليعػػػػػػػػػػػػػؿ 

تػػػابع   وبمػػػا أف النػػػو اب كػػػانوا يطيعػػػوف أوامػػػر مر وإػػػييـ الم ػػػرفيف عمػػػييـ  تعنػػػ  
و  باعتبػػػػػارىـ تػػػػػابعيف ليػػػػػـ   عمػػػػػ  ىػػػػػذا يتضػػػػػح لنػػػػػا أف نائػػػػػب الكاتػػػػػب الممكػػػػػ  

وىػـ  كانا يطمؽ عمييما اإـ الميت يف  
 تمؾ الوثائؽ. المقصودوف ف 

 : كاف ىناؾ نوعيف مف الحراس عم  الغالؿ الم حونة:الحراس

وىـ الحراس الذيف يحرإوف الحمولة المنقولة عم  ظير  : )أ( النوع ا و 
المركب والعينة المختومة المصاحبة ليا. وأحيانا  يطمؽ عمييـ 

إل  وجودىـ. في   وتتضمف بعض الوثائؽ جممة ت ير 
يبيف الكاتػب أنو  حف الحمولة ف  وجػود الحراس عم  ظير المركب  (2)إحد  الوثائؽ

( وأحيانا  (
 .(3)أخر  يطمؽ عمييـ 

                                                                                                                            
- Börner E., Der staatliche korntransport im Griechisch Römischen Agypten, Diss. 

Hamburg, 1939, P. 25. 

(1) P. Erasm. II, 31, 32, 33, 34. 

- P. Hibb. I. 98. W. Chrest. 441, P. Tabt. III 825. 7-9, P. Lille. 21, 22, 23. 

(2) P. Erasm. 23. 6-7, 24. 3-4, SB. V. 8754. 3-21, IXV. 11887, 11889. 12-6, BGU. 1741, 

1742. 12-7, 1743 9-13, P. Erasm. II. 106, 107. 

(3) Kool P., De Phylakieten In Grieks-Romein Egypte, Diss (Univ. Leiden) Amesterdam, 

1954, PP. 39-40. 
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 غػػالؿ: وىػػـ حػػراس ميمػػتيـ فحػػص كميػػة ال النػػوع الثػػان :  ( ب)
)الم ػػحونة ومطابقتيػػا بالعينػػة المختومػػة  لمتأكػػد مػػف  (

وتتضػػمف الوثػػائؽ عبػػارة ت ػػير إلػػ  وجػػودىـ. وأحيانػػا  ( 1)إػػالمة وصػػوليا إلػػ  اإلإػػكندرية
تػػأت  مإػػيبة وأحيانػػا  أخػػر  تكػػوف مػػوجزة. فعمػػ  إػػبيؿ المثػػاؿ يبػػيف الكاتػػب ػ فػػ  بعػػض 

ممة بالعينػة المختومػة أف الحراس المإ ولي (2)الوثائؽ ف والموثوؽ بيـ طابقوا ال حنة المح 
 وقدموا الوثائؽ الالزمة: 

(

) 

ي ػػير الكاتػػب إلػػ  وجػػود ىػػ ال  الحػػراس وأنيػػـ أصػػدروا  ( 3)وفػػ  الػػبعض اآلخػػر مػػف الوثػػائؽ
)تعميماتيـ فقط دوف ذكر التياصيؿ  ). 

  فػػػػ  النصػػػػؼ ا خيػػػػر مػػػػف عصػػػػر البطالمػػػػة   ظيػػػػر الحػػػػراس وبعػػػػد اضػػػػطراب ا مػػػػف 
 .(4)المإمحوف ف  النيؿ والمختصوف بحراإة المراكب النيرية

وميمتػػػو اإل ػػػراؼ عمػػػ  الحػػػراس القػػػائميف  ىػػػذا باإلضػػػافة إلػػػ  المراقػػػب 
 . (5)عم  حراإة الغالؿ الم حونة

                                                 

(1) Guéraud G., “Un Vase Ayant Contenu lé ćhantillon De Blé ( )”, JJP. 4, 1950, 

PP. 107 ff. 

- W. Chrest. 508, 509, BGU. 1742, P. Hibb. 39. 12- 16, 98. 16-17. 

(2) Bräshear W. M., Spätptolemaïsche Urkuden, Berlin, 1980, No. 2736, 2737, 2738, 2739, 

2740, 2741; SB. 8754. 12-16. 

(3) P. Erasm. II 25, 28, 105, 106. 

(4) Rostovtzeff M., Ploia Thalassia On The Nile, Etudes Andreades Athens, 1949, PP. 387 

ff.  

(5) Börner, op. cit., P. 23. 
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ف حرص اإلدارة فػ  اإلإػكندرية ونالحظ أف كثرة عدد الموظييف الم رفيف عم  ال حف يبي
عمػػ  تكػػويف فريػػؽ عمػػؿ متعػػاوف مػػف المػػوظييف لض ػػراؼ عمػػ  نقػػؿ ضػػريبة القمػػح الػػ  المخػػازف 

 الممكية. 

 : كانت أوامر ال حف نوعيف:أوامر الشحن

 إلػ  الخػازف  : أوامر موجية مػف حػاكـ اإلقمػيـ )أ( النوع ا و 
 .(1)ف الغالؿمبا رة ل حف كمية معينة م

أو الكاتػب الممكػ  إلػ  نائبييمػا   مػف  : أوامر موجيػة مػف الػػ)ب( النوع الىانى
أجػػػػؿ متابعػػػػة اإل ػػػػراؼ عمػػػػ  ال ػػػػحف. عمػػػػ  أف ترإػػػػؿ ىػػػػذه ا وامػػػػر إلػػػػػ  

 .(2)الخازف
ونالحظ اختالؼ أوامر ال حف باختالؼ ا قاليـ   حيث تميزت ا وامر الصادرة مف إقمػيـ 

أمػػػا غالبيػػػة الوثػػػائؽ الصػػػادرة مػػػف إقمػػػيـ ىيراقميوبػػػوليس كانػػػت مػػػف النػػػوع  (3)لنوع ا وؿأرإػػػينو  بػػػا
. ويظير وجو االختالؼ ف  أف أوامر النوع الثان  ال ترإؿ مبا ػرة إلػ  الخػازف. كمػا أف (4)الثان 

 ليا غرض مختمؼ   وىو إبالغ النواب باإل راؼ عم   حف الغالؿ مع الخازف ومعاونية.
 
 

                                                                                                                            

P. Petrie II. 20, Col. I. (3وفػ  الوثيقػة 
ed

 cent.)  عػف مركػب  تقريػر مرإػؿ إلػ  المراقػب
مػػػة بػػػالقمح لػػػـ تإػػػتعد لضبحػػػار  ف عمػػػاؿ المركػػػب لػػػـ يقومػػػوا بحصػػػالحات مطموبػػػة بالمركػػػب   حيػػػث أف الحػػػراس  محم 

مػف أجػؿ فػؾ حػبس ىػ ال  العمػاؿ. وقػد  أودعوىـ الإجف. والطمػب مرإػؿ إلػ  الػػ  
ي ػكموف ىيئػػات  أصػدر المراقػب أوامػره بتحريػػرىـ. وىػذا يبػيف وظييػة أخػػر  مػف وظػائؼ المراقػب. وكػػاف ىػ ال  المراقبػوف

  ت رؼ عم  نقؿ القمح. 

(1) Hohlwein, op. cit., P. 92. 

(2) Llewelyn S. R., “The Transport of Grain”, NDIEC. 7, 1994, PP. 117 ff. 

(3) S.B. XIV. 11887, 11888, 11889. 

(4) S.B. 8754 III, BGU. VIII. 1741, 1742, 1743, P. Erasm. II. 23. 6-7. 
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 :  حنإجراءات الش
أمػػػػػػػػػػػػػػػػر  مػػػػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػػػػاكـ اإلقمػػػػػػػػػػػػػػػػيـ  يتإػػػػػػػػػػػػػػػػمـ الخػػػػػػػػػػػػػػػػازف 

   (1)ب ػػػحف كميػػػة محػػػددة مػػػف الغػػػالؿ إلػػػ  اإلإػػػكندرية أو  
كمػػػػػػػػػػػا يتإػػػػػػػػػػػمـ البحػػػػػػػػػػػار نإػػػػػػػػػػػخة مػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػذا ا مػػػػػػػػػػػر   والتػػػػػػػػػػػ  يرإػػػػػػػػػػػميا لػػػػػػػػػػػو ىيئػػػػػػػػػػػة البحػػػػػػػػػػػارة 

مػػػر التإػػػميـ والتإػػػم ـ   حيػػػث . وعندئػػػذ يمتػػػـز كػػػؿ منيمػػػا بتنييػػػذ أوا
يتأكػػػد الخػػػازف مػػػف تإػػػمـ البحػػػار كميػػػة الغػػػالؿ المطمػػػوب  ػػػحنيا إلػػػ  اإلإػػػكندرية عمػػػ  المركػػػب 

). ثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأت  دور نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الكاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب الممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (2)المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد و  (
(  ويتضػػػػػػػػمف التأكػػػػػػػػد مػػػػػػػػف صػػػػػػػػحة ا وامػػػػػػػػر  (

وأنيا متطابقة. ثػـ يقومػاف  والبحار   الصادرة مف كؿ مف الخازف
بيحػػص كميػػة الغػػالؿ الم ػػحونة والتأكػػد مػػف مطابقتيػػا لموامػػر المرإػػمة مػػف حيػػث كميتيػػا وجيػػة 

. وعندئػػػذ يصػػػبح البحػػػار مإػػػ وؿ عػػػف نقػػػؿ ال ػػػحنة عمػػػ  المركػػػب بمصػػػاحبة الحػػػراس (3) ػػػحنيا
 .(4)المإافريف معو إل  اإلإكندرية 

 :ونسخة منها  اإليصاالت 
ػار   كمػا يقػدـ إيصػاال  لمخػازف   مػف نإػختيف  بعػد  ػحف الغػالؿ يإػم ـ الخػازف إيصػاال  لمبح 

)  ويعطػػػػػػػػػػ  نإػػػػػػػػػػخة  أو ثالثػػػػػػػػػػة   ) 
نإػػػخة لنيإػػػو مطابقػػػة ويأخػػػذ البحػػػار  لنائػػػب الكاتػػػب الممكػػػ    ونإػػػخة لنائػػػب الػػػػ 

. ويعمػف البحػار ػ فػ  اإليصػاؿ ػ بأنػو  ػحف كميػة معينػة مػف الغػالؿ إلػ  المخػزف (5)لنإخة الخازف
  وغيػػػر مغ ػػػوش  الممكػػػ  باإلإػػػكندرية حيػػػث يػػػذكر مواصػػػيات القمػػػح بأنػػػو نظيػػػؼ 

                                                 

(1) Meyer-Termeer, Die Hauftung der Schiffer im Griechischen und Römischen. Recht, 

Zutphen, 1978, P. 24.  

(2) P. Hibb. 39, 101, P. Tebt. 835. 

(3( BGU. VIII. 1742, 1743, P. Tebt. 156, 92, 824, 825, P. Hibb. 98, P. Erasm. II. 17.  

(4) Vélissaropoulos, op. cit., PP. 224 ff. 

(5) SB. V. 8745. 16. 

- Vélissaropoulos, op. cit., PP. 291 ff. 
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كمػػػػػػا يػػػػػػذكر بػػػػػػأف القمػػػػػػح كيػػػػػػؿ بمكيػػػػػػاؿ نحاإػػػػػػ     نقػػػػػػ   
 .(1)حضر خصيصا  مف اإلإكندرية بميزاف عادؿأُ  

مػػػف مجموعػػػة بػػػرد  تبتػػػونس ؛ ذكػػػر الكاتػػػب جممػػػة لػػػـ تظيػػػر فػػػ   824وفػػػ  الوثيقػػػة رقػػػـ 
)غالبيػػة الوثػػائؽ التػػ  وصػػمت إلينػػا وىػػ   وتعنػػ  أف القمػػح نقُػػص  (

حنو حتػػػ  يصػػػؿ إلػػػ  فػػػ  الكميػػػة بعػػػد تنقيتػػػو. وىػػػذا يبػػػيف أف القمػػػح يمػػػر بمراحػػػؿ متعػػػددة قبػػػؿ  ػػػ
المواصػيات . وفػػ  نيايػة الوصػػؿ   يضػيؼ البحػػار جممػة تبػػيف بأنػو لػػيس  دالمخػازف الممكيػة بػػأجو 

)لديو  كو  ضد الخػازف  كػ  ي كػد عػدـ  مإػ ولية الخػازف عػف  (2)(
 أ  غش قد يحدث بعد ذلؾ.

ا يتضػػح أف وجػػود ىػػذه وبنػػا  عمػػ  ىػػذ(3)ونالحػػظ أف ىػػذه الجممػػة تظيػػر فػػ  جميػػع الوثػػائؽ
 الجممة أو عدـ وجودىا ال ي ثر عم  صحة اإليصاؿ مف الناحية القانونية.

وترجػػػػػػػػع أىميػػػػػػػػة تقػػػػػػػػديـ إيصػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػ  الخػػػػػػػػازف ونإػػػػػػػػ  لنػػػػػػػػائب  الكاتػػػػػػػػب الممكػػػػػػػػ  والػػػػػػػػػ 
إلػ  أف ىػ ال  المػوظييف يقػدموف تقػارير لمر وإػييـ عػف صػحة إجػرا ات ال ػػحف 

الوة عم  إثبات صحة مطابقة أوامر ال ػحف المرإػمة إلػ  البحػار عم  أإاس ىذه اإليصاالت. ع
المرإػػمة إلػػ  الخػازف ومطابقػػة اإليصػػاؿ الػذ  اإػػتممو البحػػار مػػف  لمتعميمػات 

 .(4)ف مف البحارالخازف بذلؾ الذ  اإتممو الخاز 

                                                 

(1) P. Hibb. 98. 19-20. 

(

) 

P. Tebt. 390, P. Hibb. 74, SB. XIV. 11962, BGU. XIV. 2400, P. Lille. 21. 

Meyer., op. cit., PP. 43 f. 

(2) W. Chrest. 441, SB. 11887, 11889, BGU. 1741, 1743, P. Tebt. 823, 825, P. Hibb. 98. 

(3) P. Petrie II. 48, P. Lille, I. 22, 23, 24, SB. XIV. 11866,11867, P. Tebt. III. 824.  

(4) Herrman J., “Symbolon und Antisymbolon in den Papyri”, Actes du XV me Congrès de 

Papyrologie, Bruxelles, 1977, P. 223. 
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 أمػػػػا بالنإػػػػبة لمبحػػػػار   فقػػػػد كػػػػاف اإليصػػػػاؿ ونإػػػػختو ذا قيمػػػػة كبيػػػػرة لػػػػو بعػػػػد وصػػػػولو إلػػػػ 
بأنػػو قػػد أتػػـ  فاإلإػػكندرية. حيػػث يإػػتطيع البحػػار بيػػذه اإليصػػاالت أف يثبػػت لممػػوظييف المإػػ ولي

جػػػػػػػػػػػػز  مػػػػػػػػػػػػف واجباتػػػػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػػػػ  أ ػػػػػػػػػػػػارت إلييػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػؾ الوثػػػػػػػػػػػػائؽ. وبعػػػػػػػػػػػػد مطابقػػػػػػػػػػػػة الحػػػػػػػػػػػػراس 
ـ البحػػػار   يتإػػػم م ػػػحونة بالعينػػػة المختومػػػة الحمولػػػة ال 
ذلػؾ ػ إلػ  المػدير المػػال  ليتإػمـ أجرتػو عمػ  ال ػحف   ثػـ يإػػممو  مػنيـ إيصػاال  كػ  يقدمػو ػ بعػد

 .(1)المدير المال  إيصاال  بحخال  مإئوليتو. ثـ يرحؿ البحار ويإتعد لتنييذ أوامر نقؿ جديدة
ىػػػ  اليحػػػص  ونإػػػختو  ونالحػػػظ أف وظييػػػة اإليصػػػاؿ 

كػػؿ أوامػػر النقػػؿ بػػالنير  فػػ  نيايػػة فصػػؿ  والتأكػػد مػػف صػػحة اإلجػػرا ات باإػػتمرار حتػػ  يػػتـ تنييػػذ
  نقؿ ضريبة القمح.

وتظيػػػػػػػػر ىػػػػػػػػذه اإليصػػػػػػػػاالت ونإػػػػػػػػختيا فػػػػػػػػ  الوثػػػػػػػػائؽ الصػػػػػػػػادرة مػػػػػػػػف إقميمػػػػػػػػ  أرإػػػػػػػػينو  
 ػػػػيادة  ػػػػحف Bodleian(3 )( مػػػػف أر ػػػػيؼ بودليػػػػاف 1. ونجػػػػد فػػػػ  الوثيقػػػػة رقػػػػـ )(2)وىرموبػػػػوليس

  منطقػة إػين  جنػوب إقمػيـ أرإميا خػازف إقمػيـ طيبػة إلػ  الخػازف الم ػرؼ عمػ  مخػزف الغػالؿ فػ
التوبػػػػوليس لنقػػػػؿ  ػػػػحنة مػػػػف الغػػػػالؿ. وتتضػػػػمف ال ػػػػيادة توقيػػػػع مػػػػف نػػػػائب  الكاتػػػػب الممكػػػػ  والػػػػػ 
. ويعتقػػد الكاتػػب ريكمػػانس أف ىػػذه ال ػػيادة وىػػذا اإلخطػػار ىمػػا الوصػػؿ ونإػػخو 

نيػػس اإلقمػػيـ.  الصػػادرة مػف .P. Berol. 16876منػو الم ػػار إلييمػا إػػابقا    م ػيرا  إلػػ  الوثيقػػة 
لكننا ال نإتطيع أف نجـز بذلؾ   نو إذا كانػت اإلجػرا ات اإلداريػة فػ  طيبػة مختميػة   فػال يمكػف 
ذا كػاف خػازف إقمػيـ طيبػة يرإػؿ  ػيادات  ػحف  أف يعمـ ىذا االختالؼ فػ  بػاق  أنحػا  مصػر. وا 

ا  ػ ربمػا إلػ  إل  خػازف المنطقػة   فػحف خػازف إقمػيـ أرإػينو  كػاف يرإػؿ  مثػؿ ىػذه ال ػيادات أيضػ
ذا كانػت اإلجػرا ات اإلداريػة فػ  إقمػيـ أرإػينو  مختميػة عػف  موظػؼ لػو ميمػة وإػمطة مختميػة ػ وا 

                                                 

(1) Samuel A. E., From Athens To Alexander, Hellenism and Social Goals In Ptolemaic 

Egypt, Studia Hellenistica 26, Leuven, 1983, P. 5. 

(2) SB. IV. 11887. 17-12, 11889. 16-7, BGU. VIII. 1741. 10, 1742, 1743. 15. 

(3) Reekmans T., op. cit., P. 118.  
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تمؾ الموجودة ف  طيبة   فحنو ف  تقإيـ ىيراقميديس   كاف يوجد خازف لممنطقة وربمػا كػاف تقإػيـ 
 أرإينو  وطيبة ليما نيس الموظؼ.       
مكف أف تكوف نإخة مف اإليصاؿ  نػو وصػمتنا بعػض أما بالنإبة إلخطارات ال حف فال ي
 وكميا مطابقة لضخطارات الصادرة مف إقميـ طيبة. (1)اإلخطارات الصادرة مف إقميـ ىيراقميوبوليس

   الضرائب:
 3/1فرضػػت ضػػػرائب مختميػػة عمػػػ  النقػػػؿ النيػػر  . منيػػػا ضػػػرائب لصػػالح الممػػػؾ تإػػػاو  

التػػ  كانػػت  (3)ع ػػر  . ومنيػػا ضػػريبة اإلثنػػ (2)دخػػؿ المراكػػب النيريػػة
أردب قمػػػػح. وىنػػػػاؾ ضػػػػرائب تػػػػدفع لميت ػػػػ   111ميروضػػػة عمػػػػ  كػػػػؿ مركػػػػب تحمػػػػؿ أكثػػػػر مػػػف 

  وضػػػريبة لعبػػػور المراكػػػب فػػػ  النيػػػؿ   لكنيػػػا ال تعنػػػ   (4)المحميػػػة الجمػػػارؾ 
نمػػػا تعتبػػػر أجػػػرة عػػػف خدمػػػة الحراإػػػة  مراكػػػب لم ضػػػريبة بػػػالمعن  الضػػػريب    وا 

 .(6). وىناؾ ضريبة تإجيؿ ال حنات(5)النيرية

عػف نصػيب الممػؾ مػف دخػؿ  (7)وتحدثنا إحد  الوثائؽ التػ  ترجػع إلػ  القػرف الثالػث ؽ.ـ.
 دخميا بينما كاف نصيب المالحيف الربع. 4/3المراكب الت  كاف يمتمكيا ويبمغ 

  أساليب السرقات:
لضماف وصوؿ  حنات الغالؿ إل  المخزف رغـ كؿ تمؾ االحتياطات الت  اتخذتيا الدولة 

الممكػػػ  باإلإػػػكندرية دوف تالعػػػػب بيػػػا   إال أنػػػػو ظيػػػرت إػػػػرقات فػػػ  ال ػػػػحنات المحمولػػػة عمػػػػ  

                                                 
(1) Spät. Urk. 2744., 2746,2747, 2748, 2749, 27450, 2751, 2752. 

(2( BGU. 1378, 1379 (107 B.C), P. Zen. 59649. 

(3) Arch. Zenon. 60. 2, P. Zen. 59753. 12-13. 

(4) P. Zen. 59753. I. 35, 40. 

(5) P. Hibb. 110 II. 22, P. Zen. 59753. 29. 

(6) P. Hibb. 110 II. 29, (76 )دراخمة ضريبة , P. Corn. 3. 

(7) P. Petrie III. 107. 
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ػػار  ػػحف  (2). فيػػ  إحػػد  الوثػػائؽ(1)المراكػػب أردب مػػف القمػػح  1126نجػػد  ػػكو  مقدمػػة مػػف بح 
ب أثنػا  إػيرىا فػػ  عمػ  مركػب مػف أقمػيـ تينتيرتيػوس إلػ  مدينػة إػين    لكػف حػدث عطػؿ بالمركػ

القإػػػػـ الجنػػػػوب  فػػػػ  إقمػػػػيـ التوبػػػػوليس   واإػػػػتول  رب ػػػػاف المركػػػػب عمػػػػ  ال ػػػػحنة وىػػػػرب. و ػػػػكو  
مقدمػػة مػػف حػػارس عمػػ  مركػػب لنقػػؿ كميػػة مػػف الغػػالؿ تعرضػػت لميجػػـو   ممػػا أد  إلػػ   (3)أخػػر 

تعطؿ المركػب وكإػر .الت رفػع جػرار القمػح وىػروب المصػوص. ولػـ تكػف ال ػكاو  موجيػة ضػد 
نما تعد   ا مػر إلػ  أخطػر مػف ذلػؾ. فينػاؾ االعتد ا ات عم  المراكب المحممة بالغالؿ فقط   وا 
مقدمػة مػف  ػخص يػدع  .دامػاس ػ يبػدو أنػو ذو مكانػة عاليػة ػ يبػيف فييػا أنػو أثنػا  نقػؿ  (4) ػكو 

 أردب   إكت ؼ أنيا مخموطة بال عير. 2111 حنة مف القمح تقدر بنحو 

جػػع إلػػ  الحػػراس   حيػػث نجػػد فػػ  بعػػض الوثػػائؽ جممػػة وفػػ  رأيػػ  أف ىػػذا الغػػش ربمػػا ير 
( وتعنػػ  أنيػػـ مخمصػػوف أو موثػػوؽ بيػػـ   وىػػذا يعنػػ  أف  (

ذا نظرنا إل  إجرا ات ال حف منػذ البدايػة   نجػد أف  ىناؾ نوع .خر مف الحراس غير م تمنوف. وا 
 لػػػػػػػػػػػػ الخػػػػػػػػػػػازف ي ػػػػػػػػػػػحف الغػػػػػػػػػػػالؿ تحػػػػػػػػػػػت إ ػػػػػػػػػػػراؼ نػػػػػػػػػػػائب  الكاتػػػػػػػػػػػب الممكػػػػػػػػػػػ  وا

ػػار  ػػحنة الغػػالؿ وعندئػػذ تػػ وؿ مإػػئولية حراإػػتيا إلػػ  مراقػػبوال . ثػػـ يتإػػمـ البح 
الحػػراس الموجػػوديف عمػػ  المركػػب   ومػػف ىنػػا يجػػدوف لػػدييـ فرصػػة كبيػػرة لمغػػش ربمػػا وحػػدىـ أو 

 ال حنة.باالتياؽ مع أحد مال ح  المركب. وي يد ذلؾ ال كو  ا ول  والذ  فييا ىرب الرب اف ب

وىكػػذا يتضػػح أف ا إػػرة البطمميػػة الحاكمػػة   جػػا ت إلػػ  مصػػر مػػف أجػػؿ الثػػرا    فكانػػت 
تيتـ بجمع ضريبة محصوؿ القمح ف  خزائنيػا باإلإػكندرية   ووضػعت حراإػة  ػديدة عمػ  ذلػؾ. 

                                                 

(1) Baldwin B, “Crime and Criminals in Greco-Roman Egypt”, Aeg. 42, 1963, PP. 256 ff. 

(2) Reekmans T., op. cit., P. 187, No. 10. 

(3) Tebt. 802 (135 B. C) 

(4) Tebt. 751 (early II. Cent. B. C.) 

  كو  مماثمة بخصوص قمح مغ وش. P. Zenon III 59320كذلؾ ف  الوثيقة 
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ار يقـو بنقؿ الغالؿ طوعا    م يػزت الطبقػة العميػا  وبينما اضطيدت ال عب وحاولت إثبات أف البح 
 نة عالية وجعمتيـ يمتمكوف المراكب النيرية لمإاعدتيا ف  تحقيؽ قوتيا االقتصادية.بمكا
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