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 امللدمة

َدت اًَوم تي ان ًِا خذوز ؿرب اًخازخي حِر ثعوزث ثدزجيَا مؽ  الاذتَاث املـارصتجشري اًـدًد من  ان احملاس حة ًُست ًو

اسذايذ احلاخة اٍهيا حىت اضححت من اًـَوم اًيت جسدٌد اىل كواؿد ومداذئ ومفاُمي فلد خاءث يف ادلزاساث احملاسخِة ان 

كدي املَالذ وثىل راكل ثعوزا  3533شوزًني ؿام اول حماوةل كام هبا الاوسان ًدسجَي املـَوماث املاًَة ٍرحؽ اىل ؾِد الا

اكن ؿىل شلك اًيؼام اذلي اس خخدمة اًَوانهَني يف ازيا حِر ًًسة اول حساة ٌَمدفوؿاث احلىومِة خالل اًفرتت 

 (account of disbursements of the Athenian state)كدي املَالذ تب مس  414اىل  415املمخدت من 

 ءاحللدة اًخازخيَة اًيت متزيث ابًحدء يف اس خخدام وحدت اًيلد هوس َةل ٌَخحاذل اًخجازي يف ازيا وكد حزامن ُذا اًخعوز مؽ

اًلرن اًراتؽ كدي املَالذ مث ػِوز الاهؼمة اًـدذًة املخعوزت وسخِةنيؼام اًـدذي اًَوانين واًيؼام اًـدذي اًروماين واخريا 

م يف جسجَي اًحَاانث اًـدذًة املخـَلة يف املـامالث املاًَة يف اًيؼام اًـدذي اًِيدي )اًـريب( وكد اس خخدم ُذا اًيؼا

 مذهراث خاضة واًيت اظَق ؿَهيا فامي ًـرف ابًلِد املفرذ 

يف تداًة اًلرن اًراتؽ ؾرش حدزت ثعوزاث ُامة يف ؿامل اًخجازت اكن ًِا ثب زريا هحريا ؿىل اًوػَفة احملاسخِة حِر اسذاذث 

ا اًاًـمََاث املاًَة واًخجاًزة الا ة اًحـَدت ؾن مرانُز رئُس َة الامر اذلي اثر ثشلك خةل واهدرشث اًفروغ واًواك تث اًخجاًز

 اسايس ؿىل اسَوة اًلِد احملاس يب 

 ابس َويلمتزيث ُذت اًفرتت ابمساك جسالث حماسخِة تدائَة وفق اسَوة اًلِد املزذوح واذلي ًًسة ٌَـامل الاًعايل ًواك 

ة احملاسخِة  الامر اذلي احدج اهلالة هحري يف ثعوز اًفىر احملاس يب حِر حرثة ؿىل اًحدء يف ثيؼمي اجملموؿاث ادلفرًت

وتذاكل ًخخني املراحي اًيت مرث هبا املسري  والاجتات حنو كِاش اًرحب من خالل ما ٌسمى حبساة الازابخ واخلسازت.

ثحعة هبا حىت اضححت هؼام ٌَمـَوماث حمتثي يف اًخعوز احملاس يب واهـاكساهتا ؿىل وػَفة احملاس حة واملٌلزساث املِيَة املر 

ٍلوؿة من اًعرق والاحراءاث اًيت جسدٌد اىل مداذئ وكواؿد سَمية هبدف اهخاح مـَوماث ماًَة ختدم اقراط 

 وتخايل فاحملاس حة وـمل  تتد ان جش متي ؿىل ٍلوؿة من الاُداف واملفاُمي واًفروط واملحاذئ واملـاًري املِيَة املس خخدمِني .

ة احملاسخِة  َلك اًيؼًر  اًيت جشلك يف ٍلوؾِا اًيؼًرة اًـامة ٌَمحاس حة واهعالكا من راكل ًمت اًخـرف ؿىل خطائص ُو
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 او ت : مالمح اًخعوز احملاس يب 

 ًثاز اًـدًد من اًدسب  تث حول حرنة اًخب ضَي اًـَمي ٌَمحاس حة  ومدى احلاخة اٍهيا ومهنا 

 _ ماُو ظحَـة همية احملاس حة واملراحـة 1

ا اًخعحَلي 2  _ ُي جية ان ثـمتد ؿىل اضول ؿَمَة حتنك وثوهجَ مساُز

 _ُي ُياك كطوز يف الاظاز اًفىري احملاس يب3

ة وما ََُ ؾيارصُا وما ُو ادلوز املخوكؽ ان ثلوم هبيي يف جمال احملاس حة 4  _ ما ُو مفِوم اًيؼًر

ر املرحوت5   _ ما ُو اًسخِي ًحياء هؼًرة حماسخِة حتلق اُداف اًخعٍو

ًالخاتة ؿىل ُذت اًدسب  تث ًخعَة اًخـرط ٌَخعوز اًخازخيي يف اجملا تث اخملخَفة ٌَجاهة اًفىري واًخعحَلي 

 ٌَمحاس حة 

 اًخعوز اًخازخيي ٌَمحاس حة 

 تفرتت اًيلوذ ًؼِوز ساتلاً  اكن ال شوزًة احلضازت يف احملاس حة ػِوز ب ن املـروف من -:ال شوزًة احلضازت ػي يف احملاس حة-

ةل  امليخجة وال فراذ ال كوام و اًلدائي تني ما" امللاًضة ب سَوة" ُو اًخجازي اًخحاذل اًسائد ال سَوة ب ضحح ،مما ظًو

هخاح، يف فائظ وحوذ ػي يف ُذا و واملس هتَىة،  و اًحياء مواذ تـظ ؿىل زسوم و هلوص و مـَية  زموس ابس خخدام ا تإ

 اًززاؾَة ال وزاق

 اًعني من ب ًواخ خالل من الاكذطاذي اًخـامي ثيؼم كاهوهَة جرشًـاث ُياك ب ن ثحني -:اًحاتََة احلضازت ػي يف احملاس حة-

  .امللاًضة معََاث فهيا ًَدون املسوذت ذفرت ٌش حَ حماسخِة جسالث مبثاتة جس خخدم اكهت خمخَفة ملاساث راث

ما -:اًَوانهَة احلضازت يف احملاس حة-  وزضَد واملرصوفاث وامللدوضاث اًفرتت ب ول زضَد ثددؽ احملاس حة مشَت فلد اًَوانن يف اإ

ىل ٌشري ما فِياك اًروماهَة ابحلضازت ًخـَق وفامي اًفرتت، ب خر  نٌل ادلفاحر، من مبجموؾخني اًـائالث من اًـدًد احذفاع اإ

ياك واملرصوفاث، ٌَملدوضاث ًويم جسي وحوذ اثضح  اًربذي وزق ؿىل مىذوة جسي ؾن ؾحازت مرص يف اندشاف ُو

ىل اتزخيَ ًـوذ    .ملرص اًروماين الاس خـٌلز ب ايم اإ
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يت اُامتهما ُو احلضازت ميزي ما ب مه ان -:اًروماهَة احلضازت ػي يف احملاس حة-  اًخيؼمي و هجة، من اًلاهوين اًدرشًؽ مبسبً 

ذازت و ثيؼمي و تخدكِق مدارشت ؿالكة راث اًياحِخني ُاثني و اثهَة، هجة من ا تإذازي  شؤوهنا ثيؼمي و ادلوةل، ب موال اإ

هفاكِا ب وخَ و رضائة و وازذ من املاًَة  .اإ

شاكل اًطني يف ػِرث ىل اتزخيِا ًـوذ احلىومِة، احملاس حة ب هؼمة من مـلدت اإ  اًخازخيَة احملاس حة ثضميت م،.ق 2333 اإ

ة اًلعؽ ب  تف شِدث فلد ابتي يف وب ما املراحؽ، ووػَفة واملواسانث مساك هؼام اس خخدام ؿىل اًفخاًز   .ادلفاحر اإ

مساك وزاء اخملزون ؿىل اًركاتة اكهت مرص يف ُياك -:اًفرؾوهَة احلضازت يف احملاس حة-  مـؼم فدشري اًسجالث، اإ

ىل ادلزاساث  املرصي اًاكثة اكن حِر مرص، يف اًفراؾية ؾرفَ اذلي اًيؼام اكن ثعوزاً  اًلدمية احملاسخِة ال هؼمة ب نرث ب ن اإ

ن جند حِر واًفراؾية، واًلِارصت املَوك ثرواث  تإحطاء هكَة جسالث ٌس خخدم اًلدمي  ثـىس اًفرؾوهَة احلضازت مرحةل اإ

هخاح سايذت ابذلاث و ًالكذطاذي، اًًشاظ يف ثعوزا  يف الاس هتالك ؾن اًفائضة اًوكَاث حفغ اس خوحة مبا اًززاؾي، ًالإ

ذا امليخجاث، ب ضياف مبخخَف خاضة وخماسن مس خوذؿاث  مسم تـمََة ال ُامتم ًزايذت زئُس َاً  سخداً  شلك اًواكؽ ُو

 اًوكت يف املعحق املس متر اجلرذ هؼام ب ساش ٌشلك اذلي زضَد، و ضاذز و وازذ من اخملزون حرنة ثيؼمي و اًسجالث،

ن نٌل احلارض،  اًىٌوس ًدشمي ثـدثَ تي اًززاؾَة، احملاضَي ؿىل ملذرصت ثـد مل اخملزون حرنة ومراكدة تدٌؼمي ال ُامتم اإ

  اًوكت ركل يف ادلوةل ممخَاكث ومجَؽ واذلُة ال ساس َة واًرثواث

ر يف ا تإسالمِة احلضازت سامهت فلد -:ا تإسالمِة احلضازت يف احملاس حة-  اجملا تث، ش ىت يف املـرفة فروغ من اًـدًد ثعٍو

 اًزاكت مجؽ هممة ًولك" وسملواهل  ؿَََ هللا ضىل اًييب" اكن فلد ركل، من اًوفري اًلسط انل من احملاس حة واكهت

ب مر حياس هبم، اكن ٌَثلة، ب ُالً  مه ملن واًطدكاث  . ال موال من ورصفَ حتطَهل ًمت ما تدسجَي ًو

 واًيت املزازغ، موحوذاث حلرص حماسخِة هؼم تداايث اًوسعى اًـطوز شِدث فامي ُذا -:اًوسعي اًـطوز يف احملاس حة-

ىلكرتا يف ا تإكعاؾَون ميخَىِا ٍراذاهتا املزازغ ثكل هفلاث وجسجَي اإ  اًسجالث اكهت املَالذي اًـارش اًلرن تداًة وحىت واإ

د  ت تدائَة، احملاسخِة  تلطد اًغري، مؽ الآخةل املاًَة مـامالهتم ال موال وملرضو اًخجاز فَِ ًثخت مذهراث هوهنا ؾن حًز

ػِاز  اًشخطَة ًركاتخَ خيضـِا اًخاحر فاكن اًيلدًة اًـمََاث ب ما واًزتاماث، حلوق من املـامالث ُذٍ ؿىل ًرتثة ما اإ

 جسجَي يف ال سَوة ُذا ؿىل تـدذ فامي ب ظَق وكد ًدسجََِا، احلاخة ذون

ت  ثعوز اًفىر احملاس يب ملِية  من خالل الاظالغ ؿىل اًخعوز اًخازخيي ٌَمحاس حة ًخضح ابهَ مـؼم ادلزاساث اًيت ثياًو

ة احملاسخِة   ت وزنزث  ؿىل خاضَخني مذالسمذني متزيث هبا اًيؼًر ة واًخغري احملاس حة ثياًو ٌل الاس متراًز  .ُو
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ا حىت اًَوم  ا واس خلراُز ة ثـين ان نثري من ؾيارص اًفىر واًخعحَق كد زحدت فائدهتا مما اذى اىل اس متراُز فا تس متراًز

 ؿىل اًرمغ من اهنا ثـوذ اىل اتزخي وشب ت احملاس حة واضحح تخايل اخلروح ؾهنا امر ًطـة كدوةل 

ة   اجلواهة الاجياتَة واًسَحَة خلاضَة الاس متراًز

 حمتثي ابحلفاع ؿىل حرامك اخلرباث واسذايذ اٍمنو املـريف يف جما تث احملاس حة واساًَهبا وفٌَاهتا اًخعحَلِة 

 اما اجلواهة اًسَحَة 

فذمتثي فامي كد ثرتثة ؿََة من مجوذ اًفىر واًخعحَق احملاس يب خاضة ارا اكن ُياك مداذئ وكواؿد حماسخِة 

  من اهخفاء املربزاث امليعلِة اًيت جسدٌد اٍهيا .مذـازف ؿَهيا و تساًت معحلة ؿىل اًرمغ

 خاضَة اًخغري 

فِيي  جتس َد دلًيامِىِة احملاس حة واًلدزت ؿىل مواهحة اًخعوز اًيت جشِدٍ تَئِة الاؾٌلل الاكذطاذًة والاحامتؾَة اما 

 تـد اًخاند من رضوزت وخدوات سَحَاث خاضَة اًخغري اهَ ٍمتزي ابًحعئ اًشدًد واملخحفغ  تن اًخغري يف احملاس حة  ت ًمت الا

ثشلك كاظؽ فـىل سخِي املثال اس خغرق اسدِـاة ػاُرت اًخضخم ؾلدٍن من اًزمن ؿىل اًرمغ مما ثفرىض اًخعوزاث 

ة املياد الاكذطاذي والاحامتؾي اًيت ثـمي تَ احملاس حة من رضوزت اًخغري وفـال جند ان نثريا من افاكز  و  اجلدًز

ذا ما ًفرس ًيا ثعوزاث اًيت ًخوكؽ حدوهثا الاساًَة احملاسخِة امل  خداوةل حاًَا مل حىن مـروفة دلى اجملمتؽ املايل من كدي ُو

 ؿىل اٍمنورح احملاس يب يف املس خلدي 

 تياء ؿىل ما س حق ميىن ثلس مي اًخعوز احملاس يب فٌَا اىل ازتـة مراحي يه : 

ن -: ال وىل املرحةل  :-احملاس حة يف اًفين اجلاهة حىٍو

ن املرحةل ُذٍ حمتزي  تغرط( املزذوح اًلِد هؼام) احملاس يب اًلِد هؼام يف اًخعوز ب جرسُا واكن ٌَمحاس حة اًفٌَة اجلواهة تخىٍو

ىل واًوضول ادلفرتي اًدسجَي واهخؼام وذكة ضحط ب ُداف حتلِق  وكامئة ادلخي كامئة ٌُل مرتاتعخني كامئخني اس خخراح اإ

ٌل املايل املرنز  وظحلاً .  املزذوح اًلِد هؼام ًخعحَق ظحَـَة نيدِجة احلسايب اًخواسن خاضَة ؿىل ثـمتدان كامئخان ُو

ة جسمَخَ ميىن ما احملاس حني دلى ب ضحح املزذوح اًلِد هؼام  تس خخدام  ٌسمح ما ب ي( احلساابث جشخَص) مهنج ب و تيؼًر

ة ىل احلساابث تددًو  احذَاخاث مؽ متش َاً  اًلِد ُذا اس خخدام مفِوم ثعوز مث.  حلِلِة وحساابث خشطَة حساابث اإ

هبا احلساابث ؾرط ب ضحح حبَر)املرشوغ   املال ضاحة  ؾرف  ب وما املرشوغ ضاحة هؼر وهجة مؽ ًًسجم وثحٍو

ة و"(  املرشوغ احصاة) تيؼًر  . ادلخي تلامئة الاُامتم ذون املرشوغ ل حصاة املايل املرنز ؿىل ٍرنز ُو

ر -: اًثاهَة املرحةل  -: وال اكذميي املِين اًخعٍو
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ر متزيث كد اًساتلة املرحةل ب ن ًالحغ  ، املمخَاكثؿىل   ذاخََة زكاتة ب ذات وب هنا ٌَمحاس حة اًـمًل اًخعحَق فٌون تخعٍو

 حنو ؾرش اًخاسؽ اًلرن تداًة مٌذ الاُامتم تدب   ، واًخحو تث اًـوامي تـظ هدِجة ب هَ اإ ت ، املرشوغ ب حصاة زقحاث حتلق

ر جساغ نرب من ركل ثعَحَ وما ، اًطياؾَة اًثوزت ػِوز•  -: ب مهِا ؾوامي ؿدت ثسخة وب اكذميَاً  هميَاً  احملاس حة ثعٍو  جمال واإ

ىل واحلاخة اًرشاكث معي ي اإ ر اس خدؾى مما اٍمتًو  احملافؼة وضٌلن ادلائيني حاخاث ًخَيب احملاسخِة واًلواؿد املحاذئ  ثعٍو

حراء وؿدم ، املال زب ش ؿىل  . مٌَ ثوسًـاث اإ

ة وضٌلن ال موال زؤوش جتمَؽ رضوزت من ركل ثعَحَ وما ، املسامهة اًرشاكث ػِوز. •   من اًرشاكث معي اس متراًز

ىل ب ذى اذلي ال مر ، ا تإذازت ؾن املَىِة فطي حنو واًخحول ، انحِة ة فرط ب و مفِوم جروس اإ  اًشخطَة وفرط الاس متراًز

ة  ا تإذازت ثلِمي يف احملاس يب ادلوز ب مهَة ػِر حِر ، احملاس حة ؿىل هحري ب ثر ال خريت اخلاضَة ًِذٍ اكن وكد ، املس خلةل املـيًو

ؿداذ خالل من ب ؾٌلًِا وهخاجئ  اس خخدام يف اًحدء مؽ ، املايل املرنز كامئة من تد تً  ال مهَة ثب خذ ب ضححت واًيت ادلخي كامئة اإ

ٍراذاث ملاتةل مددب    ا تإفطاخ من ب ذىن حد ًضٌلن ادلوةل ثدخي يف هحرياً  ب ثر اًرشاكث ثكل  تهدشاز اكن نٌل.  ابملرصوفاث ا تإ

ظراف  . مس خلي خازيج مراحؽ مثي من املاًَة اًلوامئ مراحـة رضوزت من ركل ًخعَحَ وما ، اخلازحِة ًل 

ة احملاس حة ػِوز -: اًثاًثة املرحةل   -: ا تإذاًز

ة احملاس حة ػِرث س خجاتة اًخعوز ُذا اكن وكد ، ٌَمـَوماث نيؼام اس خخداهما ومت ا تإذاًز  اًفىر  تهدشاز   ظحَـَة اإ

ذازثَ ميىن  ت كِاسَ ميىن  ت ما" ثشـاز ثياذي اًيت اًـَمَة ا تإذازت مبدزسة اخلاض  احملاس حة حنو اًخعوز اخذ ًلد،   اإ

ة  ب اتخ احلاسوة واس خخدام اًخلين اًخعوز ب ن اإ ت ، املاًَة احملاس حة ًيخاجئ حتََالث شلك يف ال مر ابذئ يف ا تإذاًز

ر اجملال ٌَمحاسة  واًركاتة اًخخعَط جما تث يف واس خخداهما املـَوماث هؼام حنو واًرتنزي  املاًَة احملاس حة خمرخاث ًخعٍو

ة  احملاس حة ثعوز اس متراز ومؽ ، اًلرازاث حرش َد جمال يف خاضة وتطفة  وحبوج ا تإحطاء جمال يف هبا والاس خـاهة ا تإذاًز

ىل ب ذى ، اًـمََاث ر اإ ؿداذ احملاسخِة املاًَة اًحَاانث ثعٍو  مسريت اس مترث.  اًخاكًَف وكِاش اًخخعَعَة املواسانث واإ

ر ة الاُامتماث ضوة احملاس يب ادلوز ثعٍو ق ؾن ا تإذاًز  اجتاُاث ؿىل ب ثر مما ، ال خرى املـرفة تفروغ الاس خـاهة ظًر

هخاح ووػَفة املاًَة احملاس حة  حِر ، (املدخالث) احملَعة ابًحُئة ال ول ظرفَ ًحدب   ٌَمـَوماث هؼاماً  وب ضححت املـَوماث اإ

 ب ًضاً  فِو( اخملرخاث) ال خر اًعرف ب ما ،( حماسخِة ب حداج) ومدشاجىة مذيوؿة واحامتؾَة اكذطاذًة ػواُر مؽ اًخـامي ًمت

 اًيت ال ُداف ثـدذ من ؿَََ ًرتثة وما املعَوتة املـَوماث اجتاُاث ثخـدذ حِر احملاس يب ٌَيؼام ابًًس حة اخلعوزت ابًف

   .املاًَة اًلوامئ ثلدهما ب ن جية

 : الاحامتؾَة املس ئوًَة ؾن احملاس حة -: اًراتـة املرحةل
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َة الاحامتؾَة ؾن احملاس حة وثـخرب  احملاسخِة اًوحدت ؾٌلل هخاجئ ب ن املـروف مفن ، احملاس يب اًخعوز مراحي ب حدج املس ئًو

 احلىومِة ، اجلِاث واملرثلدني احلاًَني امللرتضني ، ا تإذازت ، واملرثلدني احلاًني املسدمثٍرن ب مهِا ؿدًدت فئاث يف مطاحل ًؤثر

 رضوزت ُو الاجتاٍ فاإن ، اًفئاث ُذٍ ثـازط مطاحل  تحامتل وهؼراً  ، املوزذٍن ، اًـمالء ، احملاسخِة اًوحدت يف اًـامَني ،

 ذون اجملمتؽ فئاث اكفة احذَاخاث ثغعي ، مشوًَاً  مهنجاً  ثيحو  اًخلاٍزر ب ن ب ي الاحامتؾَة اًيؼر توهجة احملاسة اًزتام

ىون اًخلاٍزر ثكل من امليافؽ ثوسًؽ ؿداةل ثخب ثر  ت ب خرى وحىت ؿىل فئة هؼر وهجة ثغََة  اجملمتؽ ضاحل يف اٍهنايئ ال ثر ٍو

و جاكمي ة تياء يف الاحامتؾَة اًرفاَُة مبدخي ًـرف ما فئاثَ ُو ذا.  احملاس حة هؼًر  مديَاً  منورخًا حماسخِاً  ًخعَة املدخي ُو

 اكفة احذَاخاث ثغعَة تغرط ا تإفطاخ احملاس يب يف اًخوسؽ مؽ ، واًزمان املاكن يف اًسائدت الاحامتؾَة اًلمي من ب ساش ؿىل

 الاكذطاذًة اًوحدت ًخرصفاث اخلازحِة الآاثز ًُشمي اًلِاش احملاس يب يف اًخوسؽ اٍمنورح ُذا ب ًضاً  ًخعَة نٌل ، اًعوائف

 الاحامتؾي .  واًـائد الاحامتؾَة اًخلكفة يف واملمتثةل

ة احملاسخِة   مفِوم اًيؼًر

ة ثشلك ؿام تَان مٌؼم من الافاكز الاساس َة واملحاذىء واًلواهني اًـامة اًيت حرثحط مـؼمِا  اًحـظ يف اظاز اًيؼًر

 مٌعلي مامتسم فِيي اظاز ؿام مدسق يف اًـيارص اًفىًرة اخلاضة ابًؼواُر وموضوغ ادلزاسة .

ف  ف ًِا تب هنا ٍلوغ من املحاذئ امليعلِة املامتسىة اما اًيؼًرة احملاسخِة فلد وزذث ؿدت ثـاًز فلد اوزذ ُيدزهسون ثـًر

ساث املِيَة اًلامئة مبا ٌسامه يف فِم ثكل املٌلزساث من خاهة املِمتني من واملًسجمة الاي ثوفر اظاز مفاُميَا ًخلِمي املٌلز 

 خدماهتا اكملسدمثٍرن وامللرضني والاذازت 

ٍلوؿة من املفاُمي او امللرتحاث اًيت جشلك زوًة مٌؼمة ثؤذي اىل حتدًد اًـالكاث اًلامئة تني "فـرفِا اهنا  اًحَلاوياما 

ا  وثوفري اًلدزت ؿىل اًخًدؤ هبااملخغرياث اًيت حتنك ػاُرت مـَي   " .ة تغرط ثفسرُي

: ََ ة احملاسخِة ُو ا يف اًيؼًر  وؿََة فلد حدذث اًـيارص الاساس َة اًيت ًخـني ثوافُر

 _ اًلدزت ؿىل متثَي اًؼواُر والاحداج الاكذطاذًة 1

 _ ان جش متي ؿىل ٍلوؿة من اًلواؿد 2

 ات _ ان ًمت زتط اًؼواُر ابًواكؽ اًـمًل يف احل3َ
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