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 :الممخص
برزت مدينة اثينا في بالد اليوناف القديمة في كافة المجاالت واىميا عممية 
التنظيـ السياسي، اذ شيدت ىذه المدينة عدة انظمة سياسية حاكمة اضافة 
الى تشريعات قانونية ساىمت في تطوير السياسة االثينية وكذلؾ التركيبة 

تعد مدينة اثينا مف المدف اليونانية المتقدمة التي حققت االجتماعية، لذلؾ 
انجازات كبيرة السيما في انظمتيا السياسية آنذاؾ لذلؾ تركزت دراستنا 
حوؿ مفاىيـ االنظمة السياسية ليا، اضؼ الى ذلؾ االنجازات والتطورات 
التي حققتيا عمى كافة المجاالت اباف تمؾ الفترة وبالتالي ضربت مدينة 

 اروع امثمة تطوير االنظمة السياسية عمى كافة المراحؿ المختمفة. اثينا
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Abstract: 

The city of Athens has emerged in ancient Greece in all 

fields, the most important of which is the process of 

political organization, as this city witnessed several 

ruling political systems in addition to legal legislation 

that contributed to the development of Athenian politics 

as well as the social structure. Therefore, the city of 

Athens is one of the advanced Greek cities that have 

made great achievements, especially in Its political 

systems at the time, therefore, our study focused on the 

concepts of its political systems, in addition to the 

achievements and developments that it had achieved in 

all fields during that period, and consequently the city of 

Athens struck the most wonderful examples of 

developing political systems at all different stages. 
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 المقدمة
يعد موضوع النظاـ السياسي لمدينة اثينا مف الموضوعات الميمة بشكؿ كبير، اذ  

شيدت مدينة اثينا السيما في نظاميا السياسي عدة تغييرات نظرًا لمظروؼ السياسية التي 
مر في مدينة اثينا ثـ برزت طبقة واجيتيا بدءًا مف النظاـ الممكي الذي ظير في بادئ اال

النبالء االرستقراطييف وتصدرت المشيد السياسي لممدينة، ثـ جاءت بعدىا طبقة الحكـ 
االوليجاركي )االقمية( الى اف ظيرت كطبقة حاكمة اخرى عرفت بالطغاة )عيد الطغاة( 

طي جؿ ىذه وصواًل الى مرحمة جديدة في النظاـ السياسي الحاكـ، السيما الحكـ الديمقرا
االنظمة السياسية الحاكمة قد افرزت تغييرات جوىرية عمى شكؿ النظاـ السياسي الحاكـ 
والسائد حينذاؾ ناىيؾ عف تأثير النظاـ السياسي عمى عامميف اساسييف ميميف ىما: العامؿ 
االجتماعي الذي شيد فوارؽ طبقة بالنسبة لمسكاف ولكف بالشكؿ المنتظـ، والعامؿ االقتصادي 

لذي يعد الشرياف الحيوي لكؿ نظاـ سياسي حاكـ، عممًا اف السياسة االثينية كانت منفتحة ا
عمى العالـ عمى عكس المدف االخرى، اذ كانت تشجع عمى االقتصاد المالحي أي التجارة 
البحرية، وكذلؾ الصناعة والزراعة، لذلؾ تعد مدينة اثينا مف افضؿ مدف اليوناف في التاريخ 

 القديـ.
البحث الى اربعة مباحث فضاًل عف المقدمة والخاتمة، تضمف المبحث االوؿ  قسـ

العصر الممكي، واشتمؿ المبحث الثاني اثينا تحت سيطرة االرغوف او عصر الطغاة، والمبحث 
الثالث اثينا في ظؿ النظاـ الديكتاتوري اما المبحث الرابع فتضمف اثينا في بداية العيد 

 الديمقراطي.
 ل: العصر الممكي:المبحث االو

اف االنظمة السياسي في بالد اليوناف وتحديدًا في المدف لـ تكف ممزمة بشكؿ دائـ 
بالسمطة الدستورية احيانًا الف القوانيف الدستورية غالبًا ما تشير الى امتيازات وحقوؽ المواطنة 

( التي اعطت Politeiaالسياسية واالجتماعية واالقتصادية وألف المفردة اليونانية القديمة )
معنى الدستور قد اشارت الى ذلؾ وبالتالي اكدت مفردة ىذا الدستور الى المواطنة الجماعية 
اي المشاركة في العمؿ الجماعي وليست السيطرة عمى الممتمكات العامة بما فييا حقوؽ 

 .(3)المواطف
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كويف نظامًا اشارت المصادر التاريخية بأف اوؿ مف اقترح فكرة توحيد مناطؽ االقميـ وت
 ، لكنو مات فيما بعد.(2)(Thesphsسياسيًا يخدـ مصمحة االقميـ شخص يدعى ثيزفس )

ظمت فكرة اقامة نظامًا سياسيًا لدولة المدينة اليونانية اثينا رائجة، اذ كاف مجتمعيا 
اباف تمؾ المرحمة عبارة عف اسر وقبائؿ وكانت مف اكبر ىذه االسر اسرة الممؾ كذروس او 

، اذ كانوا يقطنوف في صخرة االكروبوليس في مدينة اثينا (1)(Cupcropsس )كبكروب
وساىمت ىذه العائمة بتوحيد االسر البالغ عددىـ آنذاؾ مائة اسرة وتكوينيا اثنا عشر 

 .(4)اتحاداً 
لذا كاف النظاـ السياسي لمدينة اثينا مشابيًا ألنظمة الدوؿ اليونانية االخرى، اذ كاف 

المرحمة يتمتع بصالحيات واسعة السيما عمى الجانب الديني والعسكري الممؾ اباف تمؾ 
والقضائي، فضاًل عف وجود المجمس المستشاريف الذي يضـ اصحاب الطبقة االرستقراطية ولـ 
يقتصر عممو عمى النظاـ السياسي فقط انما كاف ىيئة قضائية، فضاًل عف وجود الجمعية 

النظاـ السياسي ولكف فيما بعد رجحت الكافة السياسية  العامة لمشعب التي كاف ليا دورىا في
 .(5)ألصحاب الطبقة االرستقراطية

اباف مدة حكـ الممؾ كيركروبس كاف االقميـ االتيكي كما اشرنا يتكوف مف واليات قبمية 
ولكؿ قبيمة منيا حاكمًا خاصًا بيا مع مجمس مستشاريف كما كاف في المدينة اليونانية اثينا 

اري خاص بيا، السيما في مرحمة حكـ النظاـ الممكي، ويضـ كؿ حكاـ القبائؿ مجمس استش
بصفة اعضاء، فاقتصر حضورىـ في الحاالت الطارئة فقط النيـ كانوا يتمتعوف بصفة الحكـ 
الذاتي ولكف قيما اقدـ حكاـ القبائؿ او ما يعرؼ الحكاـ المحميوف بتطوير العالقات والمصالح 

ميع لذا بدأوا يقطنوف في مدينة اثينا فضاًل عف حضورىـ الى التي تصب في خدمة الج
المجمس االستشاري الجديد الذي عزز مف اطار الوحدة، اذ اف ىذا المجمس الجديد اصبح 

، عممًا اف ىذا المجمس الجديد شيده (6)يمثؿ االدارة المركزية وبعد انتياء دور الحكـ الذاتي
 .(7)(Theseusالممؾ ثيسيوس او ثيموس )

يعزى الى الممؾ ثيسيوس تأسيس النظاـ السياسي لمدينة اثينا، اذ تصدر المشيد 
السياسي بحدود منتصؼ القف الثالث عشر ؽ.ـ، فقاـ بجمع الواليات او ما يعرؼ اتحادات 
االثنا عشر في االقميـ االتيكي ضمف مدينة واحدة وضمف نظاـ سياسي واحد وبذلؾ اصبح 

( التي اشرنا ليا مسبقًا، السكاف جميعيـ بأنيـ مواطني ف اثينييف وعرفت ىذه الوحدة )سوف يكـز
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اي المناطؽ المجاورة معًا في ممارسة حقوؽ المواطنة كما اف عممية التوحيد تعد اخر عممية 
اتحاد بعد محاوالت عديدة سابقة منيا طبقت بشكؿ جزئي ومنيا لـ تتحقؽ بسبب الظروؼ 

ثيسيوس طبؽ فكرة الوحدة عمميًا بعد اف كانت مجرد  . اي اف(8)السياسي اباف تمؾ المرحمة
 فكرة في عيد ثيزفس الذي اشرنا الييا سابقًا.

اصبح االقميـ االتميكي دولة موجدة ترأستيا اثينا التي ضمت االسر النبيمة مف الطبقة 
 االرستقراطية، اذ كانت السمطة الحاكمة بيد المموؾ وينسب عمؿ توحيد المدف ليذا االقميـ مف

قبؿ الممؾ ثيسيوس الذي عرؼ بأنو بطؿ ىذه المرحمة لكف فيما بعد حصمت تطورات عمى 
الصعيد السياسي السيما زيادة نفوذ الطبقة االرستقراطية بحدود القرف السابع، اذ تـ الغاء 

 .(9)النظاـ الممكي في مدينة اثينا وتسمـ النبالء زماـ االمور السياسية
لمحكـ عف طريؽ قياميا بثورة انتزعت مف خالليا السمطة وبالتالي جاءت ىذه الطبقة 

السياسية الحاكمة في مدينة  اثينا لذا كاف صدى ثورة التغيير السياسي واسع والذي تمخض 
ؽ.ـ  682عف قياـ نظاـ سياسي جديد السيما بحدود بداية القرف السابع ؽ.ـ وتحديدًا سنة 

( ليبدأ عيد جديد في تاريخ اثينا Archontatوعرؼ ىذا النظاـ الجديد بعيد االراغنة )
 .(30)السياسي

 فضاًل عما تقدـ لو يتضح االتي:
اف الممؾ تيزفس اوؿ مف طرح فكرة توحيد المدف والقرى وجعميا تحت نظاـ  -3

 سياسي واحد لكف الظروؼ حالت دوف ذلؾ اذ مات فيما بعد.
ممؾ كيكروبس الذي استمرت مسألة توحيد المدف والقرى بعد اف تسمـ السمطة ال -2

اتخذ مف ىضبة االكروبوليس مكانًا لو ولعبادتو مع جميع افراد عائمتو وممف ينتسبوف لو، اذ 
دعا جميع االتحادات التي يضميا االقميـ وىي اثنا عشر اتحادًا غير انو لـ يحقؽ ذلؾ النجاح 

 تحادات االخرى.كامؿ اذ تراس اتحاده واعمف نفسو حاكمًا عميو مما تثر في نفوس زعماء اال
تمت عممية توحيد المدف في عيد ثيسيوس وىو حفيد الممؾ كيكروبس الذي نجح  -1

في ىذا االمر الذي استطاع تثبيت اركاف الوحدة السياسية بفضؿ حنكتو السياسية وبذلؾ 
اصبحت اثينا دولة مدينة واحدة لذلؾ يعد انجاز عممية التوحيد ىو ىدفًا محققًا مف قبؿ النظاـ 

 مكي لكنو لـ يدـ طوياًل بسبب الظروؼ الراىنة آنذاؾ.الم
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 المبحث الثاني: اثينا تحت سيطرة االرغون او عصر الطغاة:
عندما اعتمت الطبقة االرستقراطية عرش النظاـ الحاكـ قامت بتكويف نظامًا جديدًا 

 عمى النحو االتي:
 السمطة العميا الحاكمة وتضم: -1
 (Basileusالممؾ ) -أ

 (Archonالحاكـ االرغوف ) -ب
 (Polemachosالقائد العسكري ) -ج
 (33)(Althiysumuthtiاالراغنة الستة ) -د
 .(12)(Areopagusمجمس االريوباجوس ) -2
 (13)(Ecclesiaالجمعية العامة )االكميزيا( ) -3

اما فيما يخص الممؾ فكانت صالحياتو تقتصر عمى الجانب الديني وينوب عف 
االلية وكذلؾ ميمة االشراؼ ومراقبة القصور والمعابد بما فييا اكروبوليس  سكاف المدينة عند

المدينة ولكف بمرور الوقت فقد ىذا المنصب جوىره واصبح منصب حكومي يمثؿ شخص ما 
، مما يدؿ عمى اف منصب الممؾ اصبح (34)بعد انتخابو لو وتكوف مدة رئاستو سنة واحدة

 ف يتمتع بيا سابقا.رمزي فقط بعد اف فقد اىميتو التي كا
اما سمطة االرغوف االشراؼ عمى طقوس الحفالت واالعياد في المناسبات السيما عيد 
)دأيونيسيا( فضاًل عف صالحيات ىذا االرغوف ىي ترأسو لمسمطة القضائية ومنيا نظاـ الوراثة 

 .(35)ورعاية االيتاـ ومسائؿ الزواج
مشرفًا عامًا عمى القيادة العسكرية  كما اف سمطة البوليبارخ اي القائد العسكري كاف

وادارة قادة الجيش بحدود بداية القرف السابع ؽ.ـ كما كانت مف صالحياتو مراقبة الممؾ وادارة 
القضاء، اذ يمثؿ السمطتيف المدنية والقضائية الى جانب السمطة العسكرية وتكوف مدة انتخابو 

 .(36)سنة واحدة
يمثموف مجموعة واحدة طبيعية عمميـ ذات غطاء اما بخصوص االراغنة الستة فيـ 

شرعي وقضائي فيـ مسيطريف عمى المحاكـ ولدييـ حؽ االشراؼ في القضايا االجتماعية 
ولكف فيما ظير مجمسًا جديدًا مف ىذه المجموعة عرؼ الحكاـ التسعة فميـ الحؽ في ادارة 
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أداء القسـ ممتزميف بالضوابط الشؤوف العامة اباف مرحمة الطبقة االرستقراطية بعد قياميـ ب
 .(37)والتعميمات واالمانة

 (:Areopagusمجمس الشيوخ االريوبأجوس ) -2
يعد مف اىـ الركائز االساسية في النظاـ السياسي الحكاـ لمدينة اثينا ومف صالحيات 
ىذا المجمس ىو تحديده مدة االرغوف الجديد بما في ذلؾ االشراؼ عمى سير عمميـ ومتابعة 

نتياء حكـ االرغوف بدقة، كما اف ىذا المجمس يدير جميع عالقات الدولة وىو الجية مدة ا
المسؤولة عف القانوف مع فرضو كافة العقوبات بدوف استثناء وكذلؾ بفرض الغرامات وعند 
الحصوؿ عمييا يتـ ايداعيا الى خزينة الدولة لذلؾ اصبح االريوباجوس القمب النابض لمنظاـ 

 .(38)المرحمة السياسي اباف تمؾ
 الجمعية العامة االكميريا: -3

تعد المرتبة االولى في النظاـ السياسي مف بعد مجمس االريوباجوس وتضـ اغمب 
المواطنيف في المجتمع االثيني ممف لدييـ حقوؽ المواطنة المدنية بشكؿ كامؿ وليذه الجمعية 

ليا الحؽ بأف تحـر  الحؽ في محاسبة الموظفيف عف سموكيـ اثناء تأدية واجبيـ وكذلؾ
المرشحيف مف عضوية مجمس االريوباجوس عممًا اف مدة عمؿ الموظفيف في الجمعية ىي 

 .(39)سنة واحدة
 المبحث الثالث: اثينا في ظل النظام الدكتاتوري:

استمرت مدينة اثينا تحت حكـ النظاـ االرستقراطي حتى بداية القرف السابع ؽ.ـ بيد 
يما في منتصؼ القرف المذكور، اذ تـ تطوير االنظمة العسكرية اف االوضاع بدأت تتغير الس

الخاصة بالجيش مما اثر سمبًا عمى الواقع االجتماعي السابؽ، اذ كاف قائـ عمى مبدأ االشراؼ 
مف قبؿ قيادة اتباعيـ الى الحروب والمعارؾ وتحديدًا اباف مدة حكـ طبقة النبالء 

الساسية لمجيش وىـ متمثميف بسالح الفرساف غير انو في االرستقراطييف النيـ كانوا ىـ النواة ا
ممؾ ارجوس  (20)القرف السابع ؽ.ـ حدثت عممية تنظيـ حقوؽ المؤسسة العسكرية التي اوجدىا

، اذ اف عممية تنظيـ المؤسسة العسكرية ارتكز عمى تكويت صنؼ المشاة (23)(Fedunفيدوف )
باليوبميت، مما وجيت ضربة قاصمة لمطبقة المشاة فضاًل عف تسميحيـ بأعتدة ثقيمة وعرفوا 

االرستقراطية التي اصبحت بأمس الحاجة مف ابناء الطبقات الوسطة وبعد انضماـ ابناء ىذه 
الطبقة طالبوا بتحسيف ظروفيـ المعاشية الى جانب منحيـ بعض االمتيازات لذا اف االوضاع 
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تي اوجدت طبقات غنية متنفذة، العسكرية قد غيرت الوضع االجتماعي السيما ظيور النقود ال
 .(21)(Aegina، ىي جزيرة ايجينا الصغيرة )(22)واوؿ مف ضرب النقود المعدنية

اما عمى الصعيد االقتصادي الذي شيد تطورًا اباف القرنيف السابع والسادس ؽ.ـ وىي 
توسيع المدف مع زيادة اعداد السكاف وظيور حرؼ وميف غير مسبوقة ادى الى تكويف طبقة 

فذة تضـ اصحاب التجارة والصناعة الذيف باتوا يشكموف خطرًا عمى العممية السياسية متن
السيما بعد مطالبتيـ لممناصب السياسية في ادارة الدولة عممًا اف ىذه الطبقة استغمت الفرصة 
المناسبة اال وىي تزعميـ لممواطنيف الفقراء والفالحيف وغيرىـ مف اجؿ محاربة االرستقراطييف 

 .(24)سيطروا عمى مقدرات الشعب الذيف
تأثر الوضع االجتماعي بشكؿ كبير جراء التغييرات الحاصمة في نظاـ الجيش وكذلؾ 
في الجانب االقتصادي التي ادت الى تفاقـ العممية السياسية مع زيادة حدة االضطرابات بدوره 

نبالء واصحاب انعكس عمى االوضاع السياسية والنظاـ السياسي، لذلؾ اقدـ اصحاب طبقة ال
طبقة التجار والصناع والوسطى الى تولي امور الشعب اثناء تمؾ المرحمة، وظيور نظاـ 

، واف صح القوؿ يبدو اف النظاـ االرستقراطي قد واجو ثورة قوية (25)الحكـ المطمؽ الديكتاتوري
ف ومتماسكة مف ابناء الطبقات الفقيرة الذيف واجيوا ظروؼ عصيبة مع بروز طبقة جديدة م

التجار االغنياء التي كانت المحرؾ الرئيس والداعـ القوي ليؤالء الفقراء الذيف استطاعوا سويًا 
مف انياء الدور السياسي لمنظاـ االرستقراطي ليبدأ عيد جديد في النظاـ السياسي لمدينة اثينا 

 في مطمع القرف السادس ؽ.ـ.
 (:Kelonكيمون ) -1

الذي اراد تغيير  (26)المرحمة شخص يدعى كيموفتصدر المشيد السياسي اباف تمؾ 
 610-612سياسة النظاـ الحاكـ فقاـ باالستيالء عمى مبنى االكروبوليس بحدود سنة 

، كما تشير (28)، مف اجؿ اف يجعؿ نفسو حاكمًا مستبدًا في النظاـ السياسي الحاكـ(27)ؽ.ـ
العرافيف آنذاؾ وتحديدًا في معبد دلفي المصادر الكتابية والتاريخية بأنو قاـ باستشارة عدد مف 

قبؿ البدء بعممية االستيالء عمى السمطة السياسية فأشاروا اليو بأنو عميو القياـ في اياـ االعياد 
فتبادر الى ذىبو بانيا االعياد الخاصة لمحفؿ االوليمبي وىو غير ذلؾ اي عيدًا اخر يقوـ 

لؾ بالسيطرة الكاممة عمى االكروبوليس مستغاًل سكاف مدينة اثينا بالخروج خارج المدينة فتـ ذ
 .(10)، عممًا اف كيموف قد تمقى دعمًا مف ابي زوجتو ميجارا او ىيغارا الديكتاتور(29)تمؾ الفرصة
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لـ ينجح كيموف بمحاولة بقائو في السمطة فبعد اف تـ استيالئو عمى االكروبوليس اثار 
خمو مع اتباعو غير انو الذ بالفرار وبقي ىذا العمؿ حفيظة االثينييف فتمت محاصرتو في دا

مف اتباعو محاصريف فقاـ مجمس النوكراريس بتوجيو الشعب لموقوؼ ضد كيموف واتباعو الذي 
، الى  ميغاكميس زعيـ عائمة (13)قاـ باغتصاب السمطة السياسية وبالتالي تـ استسالـ اتباعو

يـ عند معبد اثينا، اذ كاف ذلؾ سببًا القيموئيد الذي قاـ باعداميـ جميعًا بالرغـ مف استسالم
في قياـ الحرب بيف اثينا وميجارا، فتعرضت مدينة اثينا الى خسائر كبيرة منيا عمميات السرقة 
عمى الموانئ وكذلؾ تعرض الفالحيف الى اضرار جسيمة مما زادت االوضاع سوءًا وعمت 

كيموف بعد اعطائيـ االماف في  الفوضى بعد عممية الفدر التي قاموا بيا ثوار المدينة باتباع
بادئ االمر لذلؾ عدت اسرة )القيموئيد( سببًا في جمب النقمة والغضب في كؿ ارجاء المدينة 
حتى طالبت الجماىير باخراج ىذه االسر بالنفي خارج المدينة بغية ارضاء االلية مف ذلؾ 

 .(12)العمؿ المسيء
ويعد مف اشد المناوئيف ضد حكـ  لذلؾ اقدـ ميرث وىو احد االشراؼ اباف تمؾ المدة

اسرة ميغاكميس بطمب يدعو ثالث مائة قاضي مف اجؿ البت بحكـ ىذه الجريمة التي ارتكبوىا 
اسرة القيموئيد مع مراعاة النظر في مسألة الحسب والنسب، واذا ثبت ذلؾ يقينًا فيكوف الحكـ 

ء فيتـ طردىـ في اماكف ال عمييـ كاالتي: ىي نبش قبور االموات مف ىذه االسرة اما االحيا
 .(11)يوجد فييا مأوى وال مسكف جزاء عمى فعمتيـ

استغؿ كيموف االوضاع المتردية لمدينة اثينا السيما بعد االطاحة بالطبقة االرستقراطية 
واراد اف يصبح حاكمًا متنفذًا او منفردًا بالقرار السياسي لكنو لـ يحقؽ ذلؾ عممًا بأنو رجاًل مف 

تقراطية النبالء والذي ربما اف يعيد ىذه الطبقة الى الواجية السياسية ولكف بفكر الطبقة االرس
 ونظاـ جديد لكف محاولتو باءت بالفشؿ الذريع.

 ( الصادم:Draconدراكون )-دراكو -2
بعد محاولة كيموف لمسيطرة عمى سمطة النظاـ السياسي والتي باءت بالفشؿ احدثت 

ونيب في مدينة اثينا وعمى اثر ذلؾ بدأ السكاف يطالبوف فوضى عارمة السيما مف قتؿ وسمب 
بنظاـ سياسي جديد وفؽ تشريعات دستورية تعالج االزمة التي تعاني منيا المدينة اليونانية 

، لذا بدأ االشراؼ يدركوف خطورة الموقؼ والسيما بعد اخفاؽ مجموعة مف االراغنة (14)اثينا
المناسبة، لذلؾ وقع االختيار عمى شخص  ( في ايجاد الحموؿThe Smothetaiالسنة )
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، (16)ؽ.ـ 623، بحدود سنة (15)يدعى دراكوف وىو مف االشراؼ لتولي زماـ االمور السياسية
كما يعد دراكوف مف اوائؿ المشرعيف في مدينة اثينا كما تنسب لو عدة تشريعات قانونية في 

 .(17)تاريخ المدينة اليونانية
شدة والحـز ولديو ادراؾ واسع في الدساتير القانونية عرؼ عف دراكوف بأنو يمتاز بال

وعمى وجو الخصوص في االمور المرتبطة بالعادات والتقاليد لألسر لذا تركز عممو في بادئ 
، لذلؾ جاءت تمؾ القوانيف ضمف (18)االمر في تنظيـ تطوير القوانيف وتوحيدىا بشكؿ منتظـ

اماـ موجة مف الفوضى والصراعات التي طابع القوة والقسوة مف اجؿ فرض سمطة القانوف 
عمت المدينة حيف ذاؾ فكاف يدرؾ اف الشدة والقوة في تطبيؽ القانوف ىي الحؿ االمثؿ 

 .(19)الحتواء االزمة السياسية واالجتماعية
 واتسمت تشريعات دراكوف بما يأتي:

 انيا جمعت ما بيف القسوة الشديدة والرفؽ في بعض االحياف. -3
 ز بيف طبقات المجتمع.عدـ التميي -2
 النظر في حوادث القتؿ في تحديد صمة القرابة عند المطالبة بالحقوؽ. -1
 النظر في مسألة انياء الصراعات والخالفات بيف االسرات. -4
تفويض السمطة العميا الحاكمة ومنحيا كافة الصالحيات لما فييا حماية  -5
 .(40)المواطنيف

غوف دراكوف لـ تعالج جميؿ المشاكؿ التي تخص كما اف القوانيف الدستورية لالر 
مجتمع المدينة اليونانية اثينا السيما منيـ الطبقة العامة مف المواطنيف الفقراء السيما مشكمة 
الديوف اي، اذا اراد المزارع او التاجر استدانة امواؿ مف طبقة النبالء االرستقراطييف عميو اف 

يو مف ديوف وفي حالة عدـ دفع ما عمييـ مف ديوف او يقوـ بتقديـ ارضو مقابؿ تسديد ما عم
اعطاء اراضييـ اي تنازليـ عنيا فعمييـ اعطاء كمية كبيرة مف المحاصيؿ اي سدس االنتاج 
حتى عرفوا بأصحاب السدس، وبالتالي يصيح التاجر مف دوف حرية لو ولجميع افراد عائمتو 

يمتو الى كؿ اخر ىو اما عبيدًا او والسبب ىو عدـ تمكنو مف تسديد ما بذمتو مف ديوف ق
 .(43)يعمؿ خارج مدينة اثينا

ربما اىتـ دراكوف بالقوانيف القضائية اكثر مف غيرىا والسبب ىو عدـ وجود محاكـ 
ؽ.ـ عثر عمى نقش يضـ نصوص تشريعات  409مختصة ليكذا جوانب وبحدود سنة 
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الوؿ: اذا كانت حالة القتؿ دراكوف والذي اكد فيو بمسالة القتؿ التي جاءت عمى امريف، ا
بطريقة العمد فيكوف الحكـ عمى القاتؿ ىو االعداـ، واذا كانت حادثة القتؿ بدوف عمد او قصد 
فيكوف الحكـ عمى القاتؿ ىو النفي خارج المدينة ثـ فيما بعد يتـ العفو عنو ولكف وفؽ شروط 

 .(42)او تحفظات
المدينة اثينا لـ تكف فييا محاكـ كما تشير المصادر الكتابية التاريخية بأف دولة 

قضائية وانما كانت محاكـ قبيمة ال تمتثؿ لسمطة الدولة لذلؾ اقدـ دراكوف الى تأسيس محاكـ 
قضائية تنظر في جميع القضايا ومف اىميا القضايا التي تخص الخيانة الكبرى لمبمد وكذلؾ 

االجتماعية لسكاف مدينة  محاكـ صغيرة تضـ اصحاب العامة وتكوف ميمتيا النظر في االمور
من االثينيين بأن التشريعات القانونية لدراكون قد كتبت بالدم وليس بالحر اثينا لذلؾ قاؿ: "

 .(41)"النها قوية وصارمة
كما انيت قوانيف دراكوف الطابع القبمي لدى االسر وبدأ يجد الحموؿ المناسبة لجميع 

معالجتو كما اف تمؾ القوانيف كانت موجودة في المواطنيف االمر الذي لـ يستطيع القضاة 
السابؽ وكانت تنتقؿ شفييًا غير اف دراكوف قاـ بجميعيا وكتابتيا لكنيا لـ تحثث تقدمًا في 

 .(44)انياء ازمة االوضاع االجتماعية
كما منح دراكوف كافة الحقوؽ السياسية لمذيف باستطاعتيـ جمب االسمحة او شرائيا 

مجموعة االرغوف وكذلؾ االراغنة التسعة، اذ كانوا يعمموف في خزينة  وليـ الحؽ في انتخاب
امواؿ الدولة كما اف مجموعة االرغوف يجب عند التصويت ليـ في االنتخابات لديو ثروة مف 

 .(45)الماؿ وىي عشرة امناء اي بحدود مائة درىـ مف الفضة
وىو يتراس فرقة اما االستراتيجوس وىو قائد الجيش ومنظـ الصفوؼ والييباركوس 

الفرساف والخيوؿ كاف البد ليـ بأف يممؾ كؿ واحد منيـ اموااًل تبمغ بحدود مائة امناء وليست 
مف الديوف كما يجب اف يكوف لو ولدًا خالصًا مف زواج شرعي لمدة مف سنة الى عشرة 
سنوات، اما مجمس الشورى فيضـ احدى واربعوف عضوًا يتـ اختيارىـ عف طريقة االنتخاب 
النيـ متمتعيف بالحؽ السياسي وفي حالة عدـ حضور اي عضو منيـ يتـ فرض غرامة مالية 
قدرىا ثالثة دراىـ واذا كاف مف جماعة الذيف يممكوف خمسمائة ميدمنوس عميو درىماف واذا 
كاف مف الفرساف عميو درىـ في الوقت كاف مجمس االريوباجوس الشيوخ حاميًا لمقانوف ومراقبة 

 .(46)ضوابط الدستورية لفرض عميو اقصى العقوباتمف يخالؼ ال
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وبالتالي كانت قوانيف دراكوف ميمة في ذلؾ ألنيا بدأت تحد مف ظروؼ االوضاع 
السياسية واالقتصادية المضطربة لكنيا لـ تضع الحموؿ الجذرية النيائية ليا فضاًل عف انيا 

ذت تتجو نحو االصالح لكنيا خطوة جيدة النتشاؿ المدينة اليونانية مف الصراعات والتي اخ
في نياية المطاؼ لـ تحقؽ ذلؾ فبدأت طبقات الشعب تفقد الثقة بالمشرع دراكوف وبروز 

 .(47)شخصية جديدة اخرى ىي سولوف او صولوف
فضاًل عما تقدـ يبدو اف دراكوف حاوؿ منذ البداية تصحيح مسار النظاـ السياسي مف 

بما يتالئـ مع الواقع االجتماعي لكف الظروؼ حالت خالؿ جمع القوانيف السابقة مع تطويرىا 
دوف ذلؾ، اذ اف ازمة االوضاع االجتماعية بقيت متردية بالرغـ مف اىتمامو بيا، الف النبالء 
سيطروا عمى مقدرات الشعب بما فييا االراضي الزراعية لذا قاـ دراكوف باتباع سياسة الحكـ 

كف النجاح لـ يكف حميفو في ىذه المرة لتبدأ مرحمة المطمؽ وتفرده بالحكـ والقرار السياسي ول
جديدة في النظاـ السياسي لدولة المدينة اليونانية اثينا وىي بزوغ فجر جديدة اال وىو بداية 

 العيد الديمقراطي.
 المبحث الرابع: اثينا في بداية العهد الديمقراطي:

بي طموح العامة مف عمى الرغـ مف االصالحات الدستورية لدراكوف اال انيا لـ تم
الناس ومما زاد االمر سوءًا ىو انتياجو لنظاـ الحكـ المطمؽ اي االقمية لذلؾ بدأت الضغوط 
عمى تغيير النظاـ السياسي لممدينة فوقع االختيار عمى شخص يدعى صولوف الذي يبمغ مف 

ليذا  ؽ.ـ ومف اسباب اختياره 594العمر الخامسة واالربعوف، اذ تـ انتخابو بحدود سنة 
اعرف سوء المنقمب المنصب عندما قاـ بالقاء قصيدة يصور بيا وضع المدينة فيي: "

واستقر االلم في االحشاء لدى رؤيتي ارض اثينا العريقية جدًا في القدم بحيث فيها الذبح 
 .(48)"والقتل

ينتمي صولوف الى اسرة نبيمة مف الطبقة الوسطى ذات دخاًل متوسط وكاف يعمؿ في 
جارة ويخوؿ في كثير مف مدف العالـ حيف ذاؾ وكاف يتغنى بقصائدة لمدينة اثينا التي مجاؿ الت

احبيا كثيرًا وعندما تسمـ مقاليد السمطة السياسية اعمف عف النظاـ السياسي الجديد الذي تناسى 
فيو اعادة االراضي الى اصحابيا مف االمر الذي زاد سخطيـ كما اعتقد االشراؼ مف اقرانو 

فس الطبقة انو سوؼ يصبح حاكمًا مستبدًا ومنفردًا بالحكـ والسبب انو لـ يكف رجاًل اي مف ن
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ثوريًا غير انو قاـ بتحريـ النفي او االستبعاد الي شخص مف االثينييف لقاء عدـ دفع الديوف 
 .(49)التي عميو

 وفي ىذه االثناء كاف افراد الطبقة االرستقراطية يمدوف سيطرتيـ عمى مقدرات المدينة
مف االراضي الزراعية واالمواؿ حتى اصبحت لدييـ ثروة كبيرة، اذ طغت عمييـ صفة الجشع 
في الوقت الذي كاف فيو الفالحيف والمزارعيف يعانوف االمريف مف فقر وبطالة احيانًا النيـ لـ 
يحصموا عمى كافة الحقوؽ واالمتيازات التي اقرىا القانوف وضمنيا ليـ، لكف ذلؾ لـ يحصؿ 

ب ىو اف السمطة وادارة الجيش والمحاكـ وغيرىا الزالت بيد الطبقة االرستقراطية االمر والسب
 .(50)الذي يتطمب تشريعات جديدة ترتقي بواقع الطبقة الفقيرة الى حاؿ افضؿ

 (53)كما رأى صولوف بأف افضؿ طريقة الحتواء االزمة ىي استعادة جزيرة سيالميس
التي استولوا عمييا الميجارييف فتمت ىذه العممية بنجاح كبكير وانتزعت ىذه الجزيرة مف 
سيطرة الميجارييف االمر الذي عزز مف ثقة االثينييف بصولوف، اذ كانت ىذه العممية مف اولى 

 .(52)العوامؿ االيجابية التي تحسب لو كحاكـ لمدينة اثينا
تفاقمت االزمة التي يعاني منيا الطبقة العامة مف في نياية القرف السابع عشر ؽ.ـ 

الشعب والتي ىددت بقياـ ثورة مالـ تستجب السمطة الحاكمة لمطالبيـ والتي ىي اعادة النظر 
بمسألة تقسيـ االراضي والغاء الديوف ومنح العبيد حرية مطمقة وكانت بداية القرف السادس 

بداء قوانيف جديدة تضمف ليـ حقوؽ ؽ.ـ تمثؿ بداية الحكـ الديمقراطي لمشعب مف ا
 .(51)االجتماعية والسياسية

كما اقدـ صولوف عمى عامميف ميميف منذ البداية، فقاـ اواًل: بإصدار عممة جديدة 
تختمؼ عف العممة السابقة باقؿ وزف بحدود الثمث الذي مكف اقميـ اتيكا بالعمؿ التجاري مع 

ائمة وكذلؾ العمؿ في االسواؽ التابعة اليونيا المدف التجارية االخرى التي لدييا امواؿ ط
الغنية، وثانيا: كانت الغاية مف تحقيؽ وزف العممة ىو تسييؿ عممية تخفيض الديوف مف اجؿ 

 .(54)السيطرة عمى كؿ الديوف خالؿ وقت قصير جداً 
 كما قاـ صولوف في اعادة تقسيـ طبقات المجتمع عمى النحو االتي:

طبقة  -4طبقة الزيكوني.  -1طبقة الييبس الفرساف.  -2طبقة االشراؼ العميا.  -3
، وجاء ىذا التقسيـ في ظؿ الظروؼ السياسية التي كاف يعاني منيا (55)العماؿ الكادحيف
 المجتمع االثيني.
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مضى صولوف في طريؽ االصالح وذلؾ بإصدار تشريعات اليدؼ منيا معالجة 
حي بػ )ساي سكتيا( اي قانوف رفع االوضاع االقتصادية واالجتماعية وعرؼ ىذا االصال

 .(56)االعباء ووضع الثقؿ عمى الخصـو اي اصحاب الطبقة االرستقراطية
 :النتائج

شيدت مدينة اثينا عدة تشريعات دستورية قانونية كاف مف اىميا تشريعات صولوف  -
ى وكميسثسنيس، اذ ساىمت في تطوير النظاـ السياسي لممدينة وارتقت بالمجتمع االثيني ال

 طور الديمقراطية.
ساىمت تمؾ التشريعات في عممية التنظيـ االجتماعي لممدينة، اذ اف النظاـ  -

االجتماعي كاف مرتبط بشكؿ كبير مع النظاـ السياسي وبيذا حقؽ النظاـ السياسي العدالة 
االجتماعية بيف فئات الشعب االثيني الف النظاـ السياسي مف دوف العامؿ االجتماعي ليس 

 وره ادارة امور الدولة.بمقد
ادت التشريعات القانونية التي اصدرىا المشرعوف االثينيوف دور كبير في رسـ  -

 الخارطة السياسي لمدينة اثينا.
اف عدـ االستقرار السياسي الذي شيدتو المدينة االثينية السيما االنظمة السياسية  -

كاف كفياًل بقياـ بعض الثورات مف  الحاكمة والتغييرات التي طرأت عمييا بيف الحيف واالخر
 قبؿ الشعب.

  االحاالت
 

                                                 
(1) Christopher Rowe and Malcolm Schofleld, The Cambridge History of Greek and 
Roman Political Thought, (United Kingdom, Cambridge University Press, 2000), P. 
14. 

ثيزفس: ىو مف اوائؿ المموؾ في المدينة اليونانية اثينا، اذ تنسب لو عممية توحيد المدف والقرى وضميا  (2)
تاريخ تحت دولة واحدة، لذا يعد المؤسس لمنظاـ الممكي السياسي لمدينة اثينا. لممزيد ينظر: فيمي، محمود، 

 .41، ص (3999اليوناف، د.ط )القاىرة، مكتبة ومطبعة الغد، 
كبكروبس: وىو احد مموؾ مدينة اثينا الذي ولد عمى ارض اقميـ اتيكا واحتفظ بما يدؿ عمى والدتو في  او (1)

ىذه االرض كما اشارت االساطير التاريخية بأنو تصفو االسفؿ مف جسو كاف عمى ىيئة افعى والنصؼ 
قيؿ انو اصبح حكمًا  االخر عمى ىيئة بشر، اذ تزوج مف اجالوروس وانجبت لو ولدًا سماه ايروسوختوف وقد
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تشير المصادر التاريخية بأنو  في الصراع الذي حصؿ بيف مدينة اثينا وبوسيدوف حوؿ ممكية مدينة اثينا كما
عمـ الناس اصوؿ المبادئ الحضارية فضاًل عف كيفية بناء المدف ودفف الموتى كما انو خمؼ الممؾ ثيزفس 

ب وفاتو الذي كانت سببًا في انتياء النظاـ الممكي الحاكـ في الحكـ، اذ انو لـ يستمر طويمة في الحكـ بسب
، تر: احمد عبد الباسط )القاىرة، 3عجـ الحضارة اليونانية، طانذاؾ. لممزيد ينظر: ديفانييو، بيير واخروف، م

 .41؛ فيمي، محمود، تاريخ اليوناف، ص 203، ص 2، ج(2034المركز القومي لمترجمة، 
لمعمـو االنسانية، منشورات جامعة دمشؽ،  اآلدابد.ط )جامعة دمشؽ، كمية  غريؽسارة، خميؿ، تاريخ اال (4)

 .181، ص (.2033-2032
، (.3943لنظـ الدستورية االغريقية والرومانية، د.ط )القاىرة، المطبعة االميرية ببوالؽ، انصحي، عمي،  (5)

 .51ص 
لمدراما، تر: صالح جواد، د.ط )بيروت، جورج تومس، اسخيميوس واثينا دراسة في االصوؿ االجتماعية  (6)

 .303(، ص 3975المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، 
ثيسيوس: ىو حفيد كيكروبس اذ ولد في في مدينة تروبزيف وكاف اثينيًا خالصًا ومؤسس لدولتيا وقد نجح  (7)

بف زيوس والكميني لذا االثينيوف تتجو لحممة دعائية سياسية، اذ جعمتو متساويًا في شيرتو واعمالو مثؿ ا
يالحظ بأف اصولو قد نالت االعجاب التي تشابو اصوؿ ىيراكميس كما اشارت الروايات التاريخية بأنو ابف 
الحد االلية السيما بوسيدوف الذي سيطر مع االلية اثينا عمى االكروبوليس اال انيا مجرد اسطورة خيالية فأف 

تيوس بنتو ايترا كما يـ يقض ايجيوس وقتًا مع الزوجة لكف عندما ابيو ىو ايجيوس الذي زوجو ممؾ ترويزيف بي
قاـ بتركيا اراىا فيما بعد المخبأ الذي اودع فيو مقتنياتو الخاصة السيما حذائو وسيفو تحت صخرة ثقيمة وعند 
أ بموغ الطفؿ )ثيسيوس( السف القانوني اثبت قوتو برفعو لتمؾ الصخرة القوية مع حصولو عمى السالح المخب

تحتيا قرر الذىاب الى مدينة اثينا مف اجؿ الحصوؿ عمى اعتراؼ اليو فيو. لمتفاصيؿ ينظر: ديفانييو، بيير 
؛ بيتر لف، قصص مف اليوناف القديمة، تر: 168، ص 3واخروف، معجـ الحضارات اليونانية القديمة، ج

 .208-201مة، د.ت(، ص ص محمد سمير عبد الحميد، د.ط )االسكندرية، الدار المصرية لمتاليؼ والترج
 .184سارة، خميؿ، تاريخ االغريؽ، ص  (8)

(9) C.A, Fyffe, M.a, History of Greece, D. Appeton and Company, 1,3 and 5 bond 
Street (New York, Oxford University Press, 1890), P. 37. 

والروماف وشرعيـ وانظمتيـ، د.ط، تر: عباس  العتيقة دراسة لعبادة االغريؽدي كوالنج، فوستيؿ، المدينة  (30)
 .140، ص (2007ة، المجمس االعمى لمثقافة، بيومي بؾ )القاىر 

 .46، ص منذ اقدـ العصور، اليوناف، د.ط )جدة، دار الشروؽ، د.ت(.عبد اليادي، رفعت، اوربا  (33)
ة االىراـ لمنشر سسالى تاريخ وحضارة االغريؽ، د.ط )القاىرة، مؤ حسيف، عاصـ احمد، المدخؿ  (32)

 .356، ص (3998والتوزيع، 
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)بيروت،  2السياسي في العصور القديمة )االغريقي اليمنستي والروماني(، طعبد الحميد، عمر، الفكر  (31)

 .(2006لمدراسات والتوزيع والنشر، مجد المؤسسة الجامعية 
 .197سارة، خميؿ، تاريخ االغريؽ، ص  (34)
التاريخ االغريؽ وادبيـ واثارىـ، د.ط، تر: يوئيؿ يوسؼ عزيز )جامعة الموصؿ، الى  مدخؿأ. بتري،  (35)

 .61، ص (.3977مؤسسة دار الكتب لمطباعة والنشر، 
ؽ.ـ(،  100-800نظاـ دولة المدينة االغريقية )اثينا واسبارطة انموذجًا الغناي، ليمى عبد القادر، تطور  (36)

 .372، ص (2008لتاريخية، جياد الميبييف ا )طرابمس، منشورات مركز
 .61أ. بتري، تاريخ االغريؽ وادبيـ واثارىـ، ص  (37)
 .56، ص (3991)الموصؿ،  3والروماف دراسة في التاريخ والحضارة، طعبو، محمد، اليوناف  (38)
؛ عبد الحي، عمر، الفكر السياسي في 54نصحي، عمي، النظاـ الدستورية االغريقية والرومانية، ص  (39)

 .54القديمة، ص العصور 
تاريخيـ وحضارتيـ مف حضارة كريت حتى قياـ امبراطورية اسكندر الناصري، سيد احمد، االغريؽ  (20)

 .394، ص (3976اىرة، دار النيضة العربية، )الق 2االكبر، ط
 فيدوف: ولد ىذا الممؾ اباف القرف الثامف ؽ.ـ والذي استطاع مف فرض سيادتو وسمطانو عمى ىذه الجزيرة (23)

بشكؿ رسمي ويعد اوؿ ممؾ مف بالد اليوناف عمى صمة وتواصؿ مع الشرقييف وقد اقتبس مسألة المكاييؿ 
والموازيف وكذلؾ النقود عف البابمييف عممًا اف مدينة ارجوس تقع عمى الساحؿ الشرقي لشبو جزيرة المورة التي 

نظاـ االثنينييف، د.ط، )االسكندرية، دار ليا مآثر قوية في تاريخ اليوناف القديمة. لممزيد ينظر: طو حسيف، 
 .63(، ص 3923المعارؼ بمصر، 

 .395الناصري، سيد احمد، االغريؽ تاريخيـ وحضارتيـ، ص  (22)
متر مربع فيي تقع في وسط الخميج الساروني بيف اقميـ اتيكا  11ايجينا: تبمغ مساحة ىذه الجزيرة بحدود  (21)

ت اثارىا والتي تعود الى العيد الموكيني، كما اف سكانيا اجبروا وارجوس وتطؿ عمى كورينثوس، اذ اكتشف
خالؿ القرف الثامف ؽ.ـ عف البحث عف مصدر لمعيش الف ارض ىذه الجزيرة صغيرة وموقعيا غير مالئـ 
لمزراعة لذلؾ عمموا في نظاـ المالحة البحرية وانتقموا في كؿ انحاء البحر المتوسط وبعد اف ادخؿ الممؾ 

قود الى الجزيرة اصبحت نفوذىا تستخدـ كؿ الموانئ وكاف انتشارىا الكبير يدؿ عمى تحقيؽ نجاح فيدوف الن
تجارتيا وكانت منتوجات االيجييف مصنوعة في الجزيرة نفسيا، اذ كاف معظـ منتجاتيا مف عنصر البرونز 

تطور وبحدود القرف السابع كما انيـ نقموا مواد مف السمع والبضائع الى الشعوب االخرى بسفف بسيطة وقميمة ال
ؽ.ـ عندما وقعوا تحت سمطة مدينة  455تخمصوا مف سطوة ارجوس وبقوا يتمتعوف باالستقالؿ حتى سنة 

 .236-233، ص ص 3اثينا. لممزيد ينظر: ديفانييو، بيير واخروف، معجـ الحضارات اليونانية القديمة، ج
 .222، ص 3، ج(3980الفكر،  )دمشؽ، دار 1اليوناف، طعياد، محمد كامؿ، تاريخ  (24)
 .221-222، ص ص 3، جالمصدر نفسو (25)



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )2العدد )

 2222 حزيران

 

)3169 ) 
 

                                                                                                                                        
كيموف: احد افراد طبقة النبالء فقد تـ تدويف حياتو السياسية مف قبؿ الد اعدائو السيما اريستوفاتيس  (26)

عمى قاعدة جماىيرية  وثوكوديديس فقد تحدثوا عنو بوصفو شخصًا جبانًا وفاسدًا ومخادعًا يحب الحصوؿ
وىمو االوؿ المصمحة الشخصية وكاف دباغ جمود ثري ثـ انتقؿ لممارسة العمؿ السياسي ولـ يتردد في  شعبية

ذلؾ مف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ لذلؾ تشير المصادر التاريخية بأنو كاف دكتاتور مستبد، ويرجع ذلؾ الى عدـ 
بوصفو قائدًا مصرًا عمى الحروب تفيمو االمور السياسية التي اثارت عامة الناس كما يعد في الوقت الحاضر 

ؽ.ـ النو الوقت الذي كانت اثينا تدافع عف وجودىا في البيموبونيز  428ضد الموتيمينييف عندما ثاروا سنة 
فانو دافع مف اجؿ تحقيؽ النصر عمييـ، كما كاف كيموف بعضوية الموت ليـ جميعًا وعندما حدثت ازمة مالية 

كما انو حقؽ نجاحًا مدويًا في الجمعية العامة الشعبية وشارؾ في عدة اقترح فرض ضريبة خاصة عمى الدخؿ 
اسبارطي ولـ يستطيع االستراتبجوس ديموسيثيس طردىـ  400ؽ.ـ اسر نحو  425حمالت حربية وفي سنة 

اثناء محاصرتو المفيوليس كما انو ساىـ بافساد المجتمع الذي  423مف جزيرة سفاكثيرا، وقد مات بحدود 
، ص 2حسب اىوائو. لممزيد ينظر: ديفانييو، بيير واخروف، معجـ الحضارات اليونانية القديمة، ج تركو يسير

 .389-388ص 
 .38أ. بتري، تاريخ االغريؽ وادبيـ واثارىـ، ص  (27)
 ،(3989د.ط، تر: محمد توفيؽ حسيف )جامعة بغداد، كمية االداب،  برف، اندرو روبرت، تاريخ اليوناف، (28)

 .329ص 
 .221، ص 3عياد، محمد كامؿ، تاريخ اليوناف، ج (29)
ميجارا: تعد مف احدى المدف اليونانية القديمة التي بنيت عمى الطريؽ القادـ مف اثينا الى كمورينثوس، اذ  (10)

يرجع اصميا الى زمف قديـ جدًا ويعتقد انيا احتمت مف قبؿ الكريتييف وتبدأ اىميتيا الحقيقية منذ القرف الثامف 
سس مواطنوىا مدنًا جديدة عبر حوض البحر المتوسط وتحديدًا في صقمية، اذ اسست المدينة االبنة ؽ.ـ وا

ؽ.ـ وكاف تاريخيـ الداخمي ذات اىمية قميمة فقد تحممت اعباء حكـ الطاغية  728ميجارا ىوباليا في سنة 
يا عمى جزيرة سالميس التي تياجيتس الذي ساعد عمت تجميميا بيد انو لـ يعد قادرًا عمى= =االحتفاظ بسيطرت

سيطرة عمييا االثينييف بقيادة صولوف فانتيت افضؿ مراحميا لكنيا ادت دورًا سياسيًا وكانت نزاعاتيا مع اثينًا 
سببًا في اشعاؿ ىروب البيموبونيز وبعد انتصار اسبارطة احتفظت ميجارا باىميتيا بسبب ما لدييا مف ارث 

 .285، ص 2يو، بيير واخروف، معجـ الحضارات اليونانية القديمة، جوماضي كبير. لممزيد ينظر: ديفاني
، رجب عبد الحميد، دراسات  (13) )بنغازي، منشورات  2في تاريخ االغريؽ وعالقتو بالوطف العربي، طاالثـر

 .317، ص (2003جامعة قاريونس، 
 .224-221، ص ص 3عياد، محمد كامؿ، تاريخ اليوناف، ج (12)
االثينييف، تر: اوغسطينيس بربارة، د.ط )دمشؽ، منشورات الييئة العامة السورية لمكتاب، ارسطو، دستور  (11)

 .23(، ص 2031
 .52عبد اليادي، رفعت، اوربا منذ اقدـ العصور )اليوناف(، ص  (14)
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 .359حسيف، عاصـ احمد، المدخؿ الى تاريخ وحضارة االغريؽ، ص  (15)
 .39ىـ، ص أ. بتري، تاريخ االغريؽ وادبيـ واثار  (16)
 .89عمراف، رجب سالمة، موضوعات مف التاريخ اليوناني والروماني، ص  (17)
 .224، ص 3عياد، محمد كامؿ، تاريخ اليوناف، ج (18)
ؽ، منشورات عالء القديمة، تر: نسيـ واكيـ اليازجي، د.ط )دمشؼ. دياكوؼ، س. كوفاليؼ، الحضارات  (19)

 .101، ص 3، ج(2000الديف، 
 .51اليادي، رفعت، اوربا منذ اقدـ العصور )اليوناف(، ص عبد  (40)
 18، مج 2االجتماعية في اثينا القديمة، مجمة عالـ الفكر، عيحيى، لطفي عبد الوىاب، اليوناف  (43)

 .324، ص (.2009)الكويت، 
 18، مج 2محمد السيد محمد عبد الغني، السياسة االثينية في القرف الخامس، ؽ.ـ، مجمة عالـ الفكر، ع (42)

 .230(، ص 2009)الكويت، 
 .225، ص 3عياد، محمد كامؿ، تاريخ اليوناف، ج (41)

(44) C.A, Fyffe, M.a, History of Greece, P. 38. 
 .57السيد، محمود، التاريخ اليوناني والروماني، ص  (45)
 .50-49حسيف، طو، نظاـ االثينييف، ص ص  (46)
لية لالستثمارات الثقافية، )القاىرة، الدار الدو  3وحضارة اليوناف، طالسعدني، محمود ابراىيـ، تاريخ  (47)

 .382، ص (2008
 .28ارسطو، دستور االثينييف، ص  (48)
 .310برف، اندرو روبرت، تاريخ اليوناف، ص  (49)
 .437سارة، خميؿ، تاريخ االغريؽ، ص  (50)
تكف ذات اىمية بالنسبة لالثينييف في جزيرة سيالميس: ىي جزيرة قاحمة تقع وسط خميج اليوسيس لكنيا  (53)

بادئ االمر مجرد اف تكوف حصف منيع ضد الميجارييف او غيرىـ بغية استخدامو لشف اليجمات عمى اقميميـ 
ؽ.ـ استولى االثينييف بمبادرة الحاكـ صولوف التي لـ تجمب ليـ فوائد مادية كبيرة ولكف  632وبحدود سنة 

يالميس يمثؿ رمز النصر وقد دمر االسطوؿ الصغير الخاص بالتحالؼ بعد الحروب الفارسية اصبح اسـ س
اليوناني الذي كاف تحت قيادة ثيميستوكميس فيما يبدو اسطوؿ اكسرتيس االوؿ اماـ عينيو بحدود -االغريقي

ؽ.ـ في الخميج الضيؽ الواقع بيف الجزيرة وساحؿ اتيكا الذي حـر عميو دىـ القوة  480ايموؿ سنة  29
لقواتو البرية لذلؾ جاء وصؼ المعركة مف الخطيب ايسخولوس في مسرحيتو التراجيدية )الفرس( البحرية 
بالمجاديف المكسورة وبقايا حطام السفن كالوان الفرس اصبحو  وضرب االغريق رؤوسهم وحطموهاقائاًل: "

حتى وضع تونة او سمكاًن افرغ من شبكة وسيطرت صيحة عظيمة مصحوبة ببكاء عمى البحر المفتوح 
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". لممزيد ينظر: ديفانييو، بيير واخروف، معجـ الحضارات اليونانية القديمة، سواد الميل الحالك نهاية لكل ذلك
 .8-7، ص ص 2ج
 .54عبد اليادي، رفعت، اوربا منذ اقدـ العصور )اليوناف(، ص  (52)
 .438-437سارة، خميؿ، تاريخ االغريؽ، ص ص  (51)
 .362-363الى تاريخ وحضارة االغريؽ، ص  حسيف، عاصـ احمد، المدخؿ (54)
 .20أ. بتري، تاريخ االغريؽ وادبيـ واثارىـ، ص  (55)
 .51-52حسيف، طو، نظاـ االثينييف، ص ص  (56)
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