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Abstract:  

 This research studies the development of constitutional systems 

among the Greeks in the cities of Athens and Sparta, in terms of the 

political and administrative system from the year 800 to 300 BC, 

that is, since the emergence of the first stages of the history of the 

Athenian constitution in the monarchy era, through the aristocratic 

and oligarchic regimes and the rule of tyrants, to the democratic 

system in Athens. Whereas every Greek city had its own political 

system that distinguishes it from others, which the nature of the 

terrain of their country contributed the greatest contribution to, as 

well as the idea of self-sufficiency for each Greek city, and the 

boldness of Greek thought. Rather, they took their position in the 

kingdom of thought and had the courage to research and ask 

questions to themselves and sought to perceive the universe in the 

light of reason. Therefore, a political system appeared in every city 

known as the city-state system. Thus, the Greek civilization provided 

for the development of political thought unless other human 

civilizations provided it. What the Greek philosophers presented in 

political thought during the fifth and fourth centuries BC still 

represents the basis on which modern political systems were built, 

and the research aims to To reveal the importance of the geography 

of the land of the Greeks, and its impact on their civilization, and to 

highlight the role of Greek philosophers in matters related to the 

organization of the state and government, and to trace the 

development of constitutional systems among the Greeks from the 

monarchy era to the democratic system in Athens, and to identify the 

reasons for the stagnation of political life in Sparta under the 

monarchy. The importance of study and research in this subject is 

due to the fact that it clarifies the opinions and ideas of the Greek 

philosophers on constitutional systems, and thus it is an attempt to 

add even a small part to the history of the constitutional systems of 

the Greeks.  

Key words: Constitutional Systems, Athens and Sparta, Administrative 

System.  
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 من ) رغيي عند ال  النظم الدستورية 
ً
طة نمودجا  ق.م(300-800اثينا واسبر

 
يف  ن الشر  2  عمران احمد حسي 

 

 الملخص

طة رغيي تطور النظم الدستورية عند ال  يدرس هذا البحث ي أثينا وإسبر
من حيت  بمدينت 

ي  800النظام السياسي والداري منذ سنة 
 ويي األالمراحل  ق.م إي منذ ظهور 300و حت 

 بالنظام االرستقراطي و 
ً
ي العرص الملكي مرورا

ن
ن ف وحكم  جاركي ولياأللتاري    خ دستور األثينيي 

 
ا
ي أثينا إي  الطغاة وصول

ن
ية نظامها إرغييقحيت كان لكل مدينة ، النظام الديمقراطي ف

ي تكوينه طبيعة
ن
ها والذي ساهمت ف ها عن رغب  ن تضاريس بالدهم  السياسي الذي يمب 

ى المساهمة ي  ذلك فكرةو ك، الكبر
و جرأة الفكر ، يةإرغييقلكل مدينة  االكتفاء الذات 

ي ال 
ي دائرة الدين و العالم السفلي كما فعلت حضارات  رغيي فلم يل  ال ، رغييي 

ن
بأنفسهم ف

ق األدتن القديم ي البحث  الشر
ن
ي مملكة الفكر و كانت لديهم الجرأة ف

ن
بل أخذوا موقعهم ف

ي كل ، لكون علي ضوء العقلا وطيح األسئلة علي انفسهم وسعوا لدراك
ن
ولذا ظهر عندهم ف

ية لتطور رغييقمدينة نظام سياسي عرف بنظام دولة المدينة وبذلك قدمت الحضارة ال 

 فال يزال ما قدمه الفالسفة ىخر الفكر السياسي ما لم تقدمه الحضارات النسانية األ 

ن الخامس والرابع ق.م يمثل  رغيي ال  ي الفكر السياسي خالل القرني 
ن
 الذى قامت ساساأل ف

جغرافية بالد  أهميةالكشف عن إي  و يهدف البحث، عليه النظم السياسية الحديثة

 حضارتهم، رغيي ال 
ن
ي المسائل المتعلقة بتنظيم  رغيي دور الفالسفة ال  إبراز و ، واثرها ف

ن
ف

إي  منذ العرص الملكي وصوال  رغيي الدولة والحكومة و تتبع تطور النظم الدستورية عند ال 

 
ن
طة عند  أسباباثينا و التعرف علي  النظام الديمقراطي ف ي اسبر

ن
جمود الحياة السياسية ف

. و ترجع  ي هذا الموضوع لكونه يوضح أراء و  أهميةالنظام الملكي
ن
 أفكار الدراسة والبحث ف

ي تاري    خ  رغيي الفالسفة ال 
ن
ي النظم الدستورية وهي بذلك محاولة لضافة ولو جزء بسيط ف

ن
ف

 .  رغيي دستورية عند ال النظم ال

طة، النظم الدستورية: الكلمات المفتاحية  . النظام الداري، اثينا واسبر
 

 : المقدمة

طة رغيي يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل تطور النظم الدستورية عند ال  ي أثينا وإسبر
من حيت النظام  بمدينت 

ي  800السياسي والداري منذ سنة 
ي العرص الملكي  ويي األالمراحل  ظهورق.م إي منذ  300و حت 

ن
ن ف لتاري    خ دستور األثينيي 

 بالنظام االرستقراطي و 
ً
  جاركي ولياألمرورا

ا
ي أثينا إي  وحكم الطغاة وصول

ن
حيت كان لكل مدينة ، النظام الديمقراطي ف

ي تكوينه طبيعةإرغييق
ن
ها والذي ساهمت ف ها عن رغب  ن ى المساهمةتضاريس بالدهم  ية نظامها السياسي الذي يمب  و  ، الكبر

ي  كذلك فكرة
ي و جرأة الفكر ال ، يةإرغييقلكل مدينة  االكتفاء الذات 

ي دائرة الدين و العالم  رغيي فلم يل  ال ، رغييي 
ن
بأنفسهم ف

ق األدتن القديم ي البحث  السفلي كما فعلت حضارات الشر
ن
ي مملكة الفكر و كانت لديهم الجرأة ف

ن
بل أخذوا موقعهم ف

ي كل مدينة نظام سياسي عرف ، الكون علي ضوء العقل نفسهم وسعوا لدراكوطيح األسئلة علي ا
ن
ولذا ظهر عندهم ف

 ىخر ية لتطور الفكر السياسي ما لم تقدمه الحضارات النسانية األ رغييقبنظام دولة المدينة وبذلك قدمت الحضارة ال 

ن الخا رغيي ال  فال يزال ما قدمه الفالسفة ي الفكر السياسي خالل القرني 
ن
عليه  الذى قامت ساسمس والرابع ق.م يمثل األ ف

 حضارتهم ، رغيي جغرافية بالد ال  أهميةالكشف عن إي  و يهدف البحث، النظم السياسية الحديثة
ن
 إبراز و ، واثرها ف

ي المسائل المتعلقة بتنظيم الدولة والحكومة و تتبع تطورالنظم الدستورية عند ال  رغيي دور الفالسفة ال 
 
منذ  رغيي ف
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 إي  الملكي وصوال  العرص
ن
طه عند النظام  أسباباثينا و التعرف علي  النظام الديمقراطي ف ي اسبر

ن
جمود الحياة السياسية ف

. و ترجع  ي هذا الموضوع لكونه يوضح أراء و  أهميةالملكي
ن
ي النظم الدستورية  رغيي الفالسفة ال  أفكار الدراسة والبحث ف

ن
ف

ي تاري    خ النظم الدستورية عند ال  وهي بذلك محاولة لضافة ولو جزء بسيط
ن
 .رغيي ف

ي مر بها تطور النظم الدستورية عند اليتتمحور إشك
ي محاولة الجابة علي هذا التساؤل: ما هي المراحل الت 

ن
ة هذا البحث ف

ي وصلت أثينا  رغيي ال 
؟  أسبابالنظام الديمقراطي وما إي  حت  طة علي الحكم الملكي ي مدينة اسبر

ن
 جمود النظام السياسي ف

 علي العديد من التساؤالت منها:  ويقوم هذا البحث

ي لبالد ال 
ن
ي تكوين دويالت المدن؟ رغيي ما هو األثر الذي لعبه الموقع الجغراف

ن
ي حضارتهم ؟ وكيف ساهمت تضاريسها ف

ن
 ف

ي  يةرغييقو ماهي أشهر الدساتب  ال 
ن
ي ساهمت ف

طة رغيي تنظيم بالد ال الت  ي كل من أثينا واسبر
ن
؟ وما هي طبقات المجتمع ف

طة  ي اسبر
ن
ي أثينا ؟ وما سبب جمود النظام السياسي ف

ن
ي الحكومة؟ وما مراحل تطور النظام السياسي ف

ن
و ما دور كل طبقة ف

طة وما اختصاص ي كل من أثينا وإسبر
ن
؟ وما هي الهيئات و المجالس الحاكمة ف  اتها؟ علي الحكم الملكي

ي المصادر من أجل الوصول أن طبيعة موضوع
ن
النتائج إي  البحث فرضت علينا استخدام المنهج التحليلي لما جاء ف

 والحقائ  التاريخية المبتغاة. 

ة الدراسات التاريخية عن ال   ي إرغب  أنه ال يوجد  رغيي علي الررغم من كبر
تعرضت لدراسة بعض من  ال القليل الناذر منها الت 

ن ، تاري    خ النظم الدستورية عندهم ومن هذه الدراسات ءا ا أجز  ، عباسي فاطمة الزهراء ، رسالة ماجستب  مقدمة من الباحثي 

 8جامعة ، كلية العلوم االجتماعية،  قسم الفلسفة االجتماعية، الدولة و المواطن عند ارسطو ، بعنوان، إبراهيمإي  و بوه

ن أن هذه الدراسة ، ية وهو دستور أرسطو فقطرغييقمن الدساتب  ال  م. وهي تتناول جزءا 2016/2017، الجزائر ، ماي ي حي 
ن
ف

ورسالة ، وليكورجوس، وسولون، وادركون، ارسطو و ، ية ومنها دستور رغييقسوف تتعرض لدراسة العديد من الدساتب  ال 

ية أثينا رغييقينة ال تطور نظام دولة المد، تحت عنوان، ليلي عبد القادر علي الغناي، الماجستب  المقدمة من الباحثة

طة دراسة تاريخية مقارنة اتة، كلية اآلداب والعلوم،  قسم التاري    خ، واسبر وتتناول هذه ، م2008، جامعة الزاوية، صبر

طة رغيي النظام السياسي عند ال  الدراسة ي أثينا واسبر
ي مدينت 

ن
ي  رغيي ما هذه الدراسة تتناول جغرافية بالد ال أو ، ف

ن
وأثرها ف

ي حضارتهم و الجوانب الدارية و السياسية وطبقات المجتمع ال 
ناهد ، الدساتب  عندهم. وكتاب الدكتورة أنواع و رغييي 

ي 
ي نهاية القن السادس قبل المالد  اليونانتاري    خ و حضارة ، عبد الحليم الحمصاتن

منشورات ، منذ العرص الهللالدي وحت 

ن شمس ي هذ2008، جامعة عي 
ن
ما هذه الدراسة فقد خصصت أو  رغيي ا الكتاب استعراض مجمل لتاري    خ ال م وقد تم ف

ف الدكتور ’و، رغيي الدستورية عند ال  لتطور النظم
َ
ي تاري    خ ال ، ثرمرجب عبدالحميد األ، مؤل

ن
وعالقته  رغيي دراسات ف

ي  وعالقته بالوطن  رغيي تاري    خ ال إي  م وقد تطرق هذا الكتاب1996، بنغازي، منشورات جامعة قاريونس، بالوطن العرتر

ي بشكل عام ن أن هذا البحث يتناول النظم الدستورية عند ال ، العرتر ي حي 
ن
النظم  من خالل ثالثة محاور وهي  رغيي ف

ي الدستورية وطبقات المجتمع ال 
ي الحكومة ومراحلرغييي 

ن
 .رغيي تطور النظام السياسي عند ال   ودور كل طبقة ف

هم من شعوب العالم القديم و كان  رغيي السياسي الذي انفرد به ال  يمكن طيح فرضية هذا البحث بأن النظام عن رغب 

ي تكوينه
ن
ي عظمتهم والذي يرجع السبب ف

ن
ن به جغرافية بالد ال إي  العامل األول ف ة الجبال  من حيت رغيي أهم ما تتمب  كبر

ي تقسم 
عن ذلك وجود عدد كبب  من وديان ضيقة تكتنفها حواجز جبلية تفصل بعضها عن البعض فنشأ إي  يها أراضالت 

 وبذلك تكَون ما يعرف بدولة المدينةإي  م وقد أدى هذا التقسيم الطبيعي للبالد الياألق
ً
 .تقسيمها سياسا

 :مباحث هي  مقدمة و ثالثإي  لقد تم تقسيم هذا البحث

ي ربطهم  من حيت الموقع وأهميته، وأثرها علي حضارتهم رغيي ويتناول جغرافية بالد ال  :المبحث األول -
ن
ف

ي تقسيم بالدهم
ن
ي ساهمت ف

ةإي  بالحضارات المجاورة لهم والتضاريس الت    .عدة دويالت صغب 

ي  -
ي مدينة أثينا، ويدرس تطو  :المبحث الثاتن

ن
 .النظم السياسية وتطورها أنواعمن حيت رالنظم الدستورية ف

طة :المبحث الثالث -  مدينة اسبر
ن
  .ويتناول النظم الدستورية ف
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 وأثرها علي حضاراتهم:  رغيي بالد ال جغرافية 

حيث تقع بالد ، وخصائص حضارتهم رغيي ا وبصمتها الواضحة عل مسار تاري    خ ال رغيي  أثرهلقد كان لجغرافية بالد ال 

 من السواحل الجنوبية من قارة  رغيي ال 
 
ف  القسم الشر

ن
 ، الت  تطل عل البحر المتوسط أوروبا ف

ن
وبالتحديد فىه تقع ف

 فىه تتوسط قارات العالم القديم الثالث ، وتن من شبه جزيرة البلقانالجزء الجن
ً
 ممتازا

ً
 أوروبا وه بذلك تحتل موقعا

 حت  مقاطعت  مقدونيا وتس رغيي وتمتد حدود بالد ال ، إفييقيا()( 1)3وآسيا وليبيا
ا
 ، ا اليشمال

ً
شبه جزيرة إي  وجنوبا

ن  وأما من جهة الغرب فتطل عل ، الذى يفصلها عن قارة آسيا الصغرىو يحدها بحر إيجه ، شبه جزيرة المورة()البلوبونب 

وتنقسم بالد ، (2008)السايح،  ة وجزيرة صقليهالياللذان يفصالنها عن شبه الجزيرة اليط، بحرى األدرياتيىك وااليوتن 

ن نتيجة لتداخل خليج كورنثا)رغيي  إي ال  ويضم كل إقليم عدد من المناط  ، (salonicوخليج سلونيك)( corinthiaإقليمي 

وهو إقليم  ايي لها مجموعة من المدن فرضتها طبيعة التضاريس وبذلك كل إقليم قائم بذاته وهما القسم الشم

( Nsalia)االيالواقعة عل الساحل الغرتر ومدينة ننس (Abros)ومدينه ابروس، (athinaوابرز مدنه اثينا )، (attikaاوتيكا)

ق بمدينة بارغازيا ، ( عن طيي  خليج بارغازيا pagasea()2)4والت  تقع عل منفذ بحرى يسهل حركة اتصالها من جهة الشر

طة) ن وأهم مدنه مدينة اسبر  شبه جزيرة البلوبونب 
ن
( والت  تمتاز بطول سواحلها Spartaوأما القسم الجنوتر ويتمثل ف

وتحيط ، عدد من المدن جميعها منفصلة عن بعضها البعضإي  ارية بالضافةالممتدة عل بحر إيجة مع وجود مواتن تج

رغب  أنها تتصل عن طيي  البحر ببعضها البعض مثل مدينة ، رغيي م بالد ال اليبها السالسل الجبلية الت  تعزلها عن بقية أق

( Elidaدا)الي( و AIS)( بالوسط وعل الساحل الغرتر توجد مدينة الئيسArcadia)( وأركادياAchaia)اخائيا

 تقع مدينة اررغوليس )Msina)ومسينا
 
ف  .(2008)الغناي،  (Argolice( وعل الساحل الشر

 قارة  رغيي فقرب بالد ال ، وقد أثر هذا الموقع عل نوعية البشر اللذين سكنوا هذه المنطقة
ن
من مراكز الكثافة السكانية ف

ية الت  قامت رصح الحضارة ال   ،  يةرغييقآسيا جعلها محور استقرت فيه البشر
ن
كما أثر هذا الموقع عل شكل الحضارة ف

ق األدتن القديم  رغيي فقرب بالد ال ، حد ذاتها   بالد الشر
ن
مرص( جعلها ، فينيقيا ، العراق)من مراكز الحضارة المتقدمة ف

 القدمتتاث
ن
منها  أدتوالت  شكلت بؤرة اشعاع حضارى استف، (1980)مكاوى،  ر بما سبقها من حضارات مورغلة ف

 الحضارة ال أحدث ولعل أهم الحضارات الت  ، يةرغييقالحضارات المجاورة و ال سيما الحضارة ال 
ن
 ف
ً
 قوىا

ً
ا ية رغييقت تأثب 

  (1991)عكاشة و آخرون،  والحضارة الفينيقية والحضارة المرصيةحضارة جزيرة كييت 
ً
حيث لعب البحر المتوسط دورا

 نقل المؤثرات الحضارية
ن
 ف
ً
فكانت سفنهم ، التجارى رغيي فقد انعكس ذلك بوضوح عل نشاط ال  رغيي بالد ال إي  مهما

وانشاؤا العديد من المستوطنات التجارية عل سواحله الفييقية واألسيويه ، التجارية تجوب انحاء البحر المتوسط

 التجاء ال ، واالوروبية
ن
، ندرة األمطار إي  وقلة سهولها بالضافة، يهم الجبليةأراضالبحر طبيعة رغيي  إي ولعل السبب ف

 شعبها حب الهجرة رغييقوب  هذا كانت البيئة ال 
ن
فقد كان لحضارات البحر  (1952)،كوليس، ية بيئة طاردة رغرست ف

ن حضارة جزيرة كييت )الحضارة المينوية( وحضارة رغييقالمتوسط االثر الكبب  عل الحضارة ال  ية فال يمكن الفصل بي 

 جنوب بالد ال ) رغيي بالد ال 
ن
ن ف  جزيرة البلوبينب 

ن
الحضارة المينوية فقد كانت ، رغيي الحضارة المكينية( الت  ظهرت ف

ن ،  المكينية رغيي الت  قامت عليه حضارة بالد ال  ساساأل  ن الحضارتي   عل هاتي 
ً
ق األدتن واضحا ، كما كان أثر حضارات الشر

ن اسيا الصغرى وسواحل فينيقيا   فىه حلقة وصل بي 
ً
 هاما

ً
كما كان للبحر األدرياتيىك الذى ،  فقد لعبت جزيرة كييت دورا

ن بالد ال  ن الحضارة ال اليوشبه الجزيرة اليط  رغيييفصل بي   االتصال بي 
ن
حت  عرف ، ية وحضارة الرومانرغييقة الفضل ف

ة المستوطنات ال ، (maana graeciaالعظىم ) رغيي ة باسم بالد ال اليجنوب الجزيرة االيط  ية بهارغييقوذلك لكبر

 ، ن بالد ال كما لعب بحر إيجة ،  (2008)الحمصاتن  التفاعل الحضارى بي 
ن
 ف
ً
 مهما

ً
القائمة  ىخر والحضارات األ  رغيي دورا

ن اسيا الصغرى وبالد ال ، عل شواطئه جوانبه يقع ساحل آسيا  أحد  عل، رغيي فقد كانت جزره الجش الذى ييبط بي 

 نقل المؤثرات الحضارية، رغيي بالد ال  خر الصغرى وعل الجانب األ 
ن
ن  وهو ما ساهم ف ولهما الطيي  البحرى أبطييقي 

                                                           
ودوت )( ذكر المؤرخ ال 1)  هب 

ي عرصه يتكون من ثالث قارات هي ليبيا و أ.م( بق Herodot 484 - 424رغييي 
ن
ارة قسيا واوروبا و يحدد آن العالم ف

 ليبيا 
ً
قا ي مرص شر

ن
  بانها تمتد من طيبة ف

ً
ي اعمدة هرقل )مضي  جبل طارق ( رغيبا

  و حت 
ا
ى جنوبا  وشمال ودوت،  ينظرالبحر و الصحراء الكبر )هب 

 (2003الكتاب الرابع، 

ن مقدونيا و تراق (2) ي مركز وسط يصل بي 
ن
ى، لوقوعها ف ي الشمال و هما المدخل الشمايي الرئيسي لبالد الرغيي  بارغازيا: مدبنة لها اهميتها الكبر

ن
يا ف

 (2008)الغناي،  ينظر
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ً
 وايابا

ً
ى ، جزر بحر إيجه عبر البحر المتوسطإي  والذى طالما وفدت عليه السفن المرصية ذهابا  هو الطيي  البر

والثاتن

ن جزيرة الفرات والعالم اليجر   بذلك آسيا الصغرى، الرابط بي 
ً
ن ، قاطعا وب  هذا شكلت جزر بحر إيجه حلقة وصل بي 

ق ا ن بالد ال ، أوروبا ألدتن القديم بقارة حضارات الشر ومرص وفينيقيا وجزيرة  رغيي فقامت العالقات التجارية بي 

ن جميع جوانبه1)5ناكسوس )علي ع.، قصوى من الناحية التاريخية  أهميةية ذات رغييقوهو ما جعل الحضارة ال ، ( بي 

يعات القانونية ونظام الموازين و  رغيي فقد أخذ ال  (1971 عن الحضارة العراقية القديمة نظام دولة المدينة وكذلك التشر

، المقاييس وعلم الفلك واليياضيات  ات الحضارة الفينيقية، (2008)الحمصاتن ي عل المجتمع ال  ولعل من اهم تاثب 
 رغييي 

ي البحر المتوسط هو أن التجار الفينيقيون نقلوا 
ن
ي زاد ال بجديأثينا األ إي  عبر نشاطهم التجاري ف

 رغيي ة الفينيقية و الت 

ي الطب  رغيي كما أخذ ال  يةرغييقة ال بجديعليها حروف الحركة لتكون بذلك أصل األ 
من الحضارة المرصية القديمة مبادت 

ي    ح و فنون العمارة و النحت ،  وعلم التشر  .(1993)،يجي

ن تضاريس بالد ال  ي تقسم  بقلة السهول واألنهار الصالحة للمالحة رغيي لقد تمب 
ن تكبر بها األودية و الجبال الت  ي حي 

ن
ف

ة تكتنفها حواجزأراض ، د.ت( يها قطع صغب  ي نشأة نظام ، )نصجي و علي
ن
و  (- Polisالبوليس )وقد كان لها األثر األول ف

 
ً
جم اصطالحا العديد إي  ق.م مقسمة 9منذ القرن  رغيي بالد ال  أصبحت( وب  هذا State City)دولة المدينة إي  الذى يب 

 
ً
 و اقتصاديا

ُ
ة المستقلة سياسيا ي كانت منعزلة عن بعضها البعض نتيجة ، من الكيانات السياسية الصغب 

فالدويالت الت 

 ، ي الفنون والعمارة و الفلسفة والنظم  رغيي إزدهار حضارة ال إي  نشاطه المختلفة األمر الذي أدى (2008)الحمصاتن
ن
ف

ي القبلي 
ي أثينا من النظام البدات 

ن
ي تطورت بشكل شي    ع ف

ي او الديمقراطي إي  السياسة الت  ، (2009)،العبادي، النظام الشعتر

ي الحضارة ال 
 
 لنجاح وتطور ورف

ً
والسؤال الذى يطيح نفسه هنا لماذا لم  .يةرغييقويبدو أن نظام دولة المدينة كان سببا

 علي الررغم من أنه من ابداتعات هذه الحضارة ونجحت عند 
ً
ي حضارة بالد العراق قديما

ن
ينجح نظام دولة المدينة ف

 الذين أخذوه من الحضارة العراقية كما ا رغيي ال 
ً
ي الصفحات السابقة ؟ ربما كان التضاريس من العوامل إي  شارنا

ن
ذلك ف

ي نجاح هذا النظام فقد  ويي األ
ن
ي بالد ال  وعورة التضاربس أدتالمؤثرة ف

ن
ن المدن مما أدىرغيي  إي ف  صعوربة التصال بي 

ت كل مدينة نفسها دولة مستقلة وبذلك إي  ية للحياة السياسية ساسالمدينة النواة األ  أصبحتالتنافس بينها حيث اعتبر

ي بالد ال 
ن
ي بالد العراق القديم، رغيي والقتصادية ف

ن
ن أن سهولة التضاريس ف ي حي 

ن
امية  ف طوريات المب  وفكرة تكوين المبر

ي فشل نظام دولة المدينة
ن
 ف
ً
 .األطراف كانت سببا

 

 مدينة اثينا: 
ن
 تطور النظم الدستورية ف

 العالم ال اجتمعت بمدينة أثينا 
ن
 أحيث ، رغييي  العديد من العوامل الطبيعية الت  جعلتها تحتل موقع الييادة ف

ن
نها تقع ف

بة خصبة صالحة للزراعة وتحيط بها سلسلة من الجبال من جميع الجهات فمن جهة ، مقاطعة اوتيكا الت  تتمتع بب 

 فيوجد 
 
ف  الشمال الشر

ن
ق يقع جبل هيميتوس الغتن بالرخام واما ف ، جبل بنتليكوس الغتن بالرخام األبيض المعرق الشر

ى ، (2009)حجاج،  ارتساليوأما من جهة الغرب فتوجد سلسلة جبال ، وجبل ليكابيتوس والذى هو مصدر الحجر الجب 

 اطار سيادة 
ن
 الحييةوقد بلغت أثينا منذ القرن السادس وحت  القرن الرابع ق.م أوج إزدهارها ف

 العالم ال  أصبحتوالمساواه وب  هذا 
ن
ة من أهم المراكز الحضارية ف  هذه الفب 

ن
فظهر فيها العديد من الفالسفة ، رغييي  ف

 ، والمفكيين
ً
 اقتصاديا

ً
 أن ، الذين عملوا عل بلورة وتطور الفكر السياسي الذى صاحبه نموا

ن
األمر الذى جعل ألثينا الح  ف

 رعاي
ن
 ف
ً
 رياديا

ً
،  رغيي ة مصالح بالد ال تلعب دورا أثينا زعيمة كل الكيانات السياسية  أصبحتبذلك  و، (1999)المغبر

 إقليم اوتيكا 
ن
 ، المتواجدة ف

ً
، مدينة ملك مستقل يحكمها  فقد كان لكل، يةرغييقه األساطب  ال اليما ذهبت إي  واستينادا

( قد اسس بمساعدة اللهه أثينا عند yonاحفاد ايون) أحد  (cecropusسيقروبس )فقد صورت األساطب  أن الملك 

 رغييي  ويؤكد الفيلسوف ال ، (2008)الغناي،  ( مدينة جديدة اطل  عليها اسم اللهه أثيناacropolisهضية اقيبوليس )

                                                           
ي تمتد نحو  :( ناكسوس1)

ي مجموعة جزر  166) 2كم   429هي واحدة من أجمل الجزر اليونانية والت 
ن
ميل ميب  ع( لتكون من أكبر الجزر المتواجدة ف

ي بحر إيجه .  
ن
 (https // www. almrsai . com / post/ 2847) .. ينظر،كانت ناكسوس هي مركز الحضارة الكيكالدية القديمة سيكالديز ف
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ن قد عرفوا النظام الملك فيقول  (1975) (1أرسطو)  أول عهدهم عل الحكم الملك وقد » بأن االثينيي 
ن
درج االثينيون ف

ن بعد ان ظم اين شملهم  (19)صفحة الفصل االول ، فقرة « دعوا ألول مرة اينيي 

 القانونإي  لقد شهدت أثينا خالل القرن السادس 
ن
 ف
ً
 مشهودا

ً
يعات القانونية ، الرابع ق.م تطورا ومن أبرز و أول التشر

يعات دراكون) ( بأنها demadesخطباء أثينا ديماديس) أحد  حت  وصفها ، وقد أتصفت قوانينه بالقسوة، (dracon( )2تشر

البسيطة   مور فحكم االعدام يطب  عل جميع الجرائم حت  التإ تتعل  باأل ، قد دونت بالدم وليس بالمداد لشدة قسوتها 

 ، (2001)االثرم،  كشقة الخضار
ن
يعات دراكون خطوة متطورة ف الفكر القانوتن الن  وعل الررغم من كل ذلك تعتبر تشر

 أثينا
ن
 .تدوين الدستور يعد من النضج السياس ف

 أثينا والذى يتكون من ثالثة أركان ينتخبون من طبقة النبالء 
ن
، ويحكمون مدى الحياة، لقد كانت سلطات النظام الملك ف

واطل  عليه ، (Basileusوكان عل رأس هذا النظام الملك ويطل  عليه بازيليوس )، ثم قلصت مدة حكمهم عشر سنوات

س ) اض وان كان عل خطاء ، راىع الشعب(هومب  وهو ممثل ، وهو الحاكم الذى يجل عل الشعب طاعته دون اعب 

 يده كل السلطات السياسية والدينية والقضائية
ن
اف عل المعابد ، المدينه أمام اآللهه ويجمع ف فكانت له وظيفة االشر

 
ن
وبذلك ، وهو القاضن الذى يحكم الدعاوى، األحوال الجتماعية كاالرث والزواج والطالقوالطقوس الدينية والنظر ف

يعية والتنفيذية  يده كل السلطات التشر
ن
 وتعد أوامر وقرارات الملك نافذة ومحل تطبي  من الجميع، يجمع ف

(Hammond, 1973). 

 منتصف ، وهو نائب الملك ويتم انتخابه مدى الحياه مثله مثل الملك، (arehonجانب الملك األرخون)إي  وكان 
ن
وف

 سنة ، عشر سنواتإي  القرن الثامن ق.م قلصت سنوات حكمه
ن
، مدة األرخونية سنة واحدة أصبحتق.م  683وف

ف المهنة ط عل من يتوي منصب األرخون أن يقسم قسم شر  ، ويشب 
ً
للقانون  وأن يقوم بعمله بشكل صحيح وفقا

ي سنة، (2008)الغناي، 
ن
ن ثالثة أراخنة 683وف  ق.م أجرى توزي    ع سلطات وصالحيات األرخون وذلك بتقسيم مهامه بي 

المواكب الدنية و ترفع له الدعاوى  األول اسندت له صالحيات دينية ومدنية فهو المسؤل عن األعياد و الطقوس و

 .(2013)ارسطو، العامة و الخاصة 

ي و يتويي رئاسة الح
ي القضايا تفو األرخون الثاتن

ن
ن القبائل ويصدر احكامه ف ي المنازعات بي 

ن
االت الدينية للدولة و الفصل ف

ات و يتويي الشؤون العليا للكهنة ( او قائد الحرب polemarchو األرخون الثالث هو البوليمارك )، المتعلقة بالقتل و المب 

ن بأثينا   .(2013)ارسطو، و اختصاصاته عسكيية و قانوتية تجاة األجانب المقيمي 

مائة ربعولذلك كان يعرف بمجلس األ، مائة عضو أربعويتكون هذا المجلس من واحد و ، الملكإي  تقديم الستشارة 

ن من العمر ، وواحد  ن الذين تجاوزوا سن الثالثي  ن األثينيي  ن المواطني  ، ويتم انتخابهم من بي   .(1999)المغبر

 

 :مجلس اريوس _ باجوس

وقد اكتسب اسمه من اسم الموقع الذى يعقد فيه اجتماعاته ، وقد تطور هذا المجلس عل الهيئة الستشارية للملك

ن ، ( إله الحرب3اريس())وهو هضبة   وله سلطة مطلقة للسهر عل حفظ القوانيي 
ا
، وكانت جلساته تعقد ليال )المغبر

اما محفل اريس يارغس فقد انيطت به مهمة الحفاظ عل النظام من جهة » فيقول:  (2013)ويؤكد ذلك أرسطو  (1999

ن بالقانون  ىأخر ومن جهة  اف عل اخطر مصالحها وسلطة معاقبة العابثي  مهمة تدبب  أكبر شؤون الدولة والشر

ن فكان 4لقد كلف سولون) (6)صفحة الفصل الثالث ، فقرة « وتغييمهم  ( هذا المجلس بمراقبة النظام وحماية القواني 

، يصدر حكمة بالعقوبة علي من يخالف القانون   .(1999)المغبر

                                                           
ن . Aristo- 382-322ارسطو ) (1) ي من كبار الفالسفة كان تلميذ أفالطون و من اشهر مؤافاته، السياسة، ودستور األثيي 

ق .م( فيلسوف ارغييي 
ة، ينظر،   . (1984)تنب 

ة من  (2)  الفب 
ن
ن ف ي    ع القواني  ع أثيتن اسند له النظام األثتن مهمة تشر  ق.م، واعط 620 -621دراكون: مشر

ن
يت له سلطات واسعة واستثنائية ف

 المجتمع، 
ن
يعاته القانونية عل مشاكل المجتمع األثيتن وقد استي  من العادات والتقاليد المتوارثة ف ، وقد اقترصت تشر ن وقد حدد صيارغة القواني 

اء اسلحته , ينظر،   (1981)عياد، ح  التمتع بالحقوق السياسية لمن يقدر عل شر
ن عليهم بالعدام (3)  (1980)مكاوى،  يقع هذا التل إيي الغرب من االكرابولس، حيث كانوا يلقون من فوق هذه الصخرة المحكومي 
 أثينا، ولكن ثروته ومكانته الجتماعية جعلته مواطن من الطبقة الوسىط  (4)

ن
ن األوائل ف  أثينا، فهو أبن السيستيدس سولون من المواطني 

ن
ف

(Axestide(وامه إراكليسدس ،)Heraclides ع . ينظر  (1980)النارصي، ( ، وهو شاعر ومشر
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ً
 أثينا :ثانيا

ن
 :النظام االرستقراىط ف

 أثينا بوادر إلغاء منصب 
ن
ن ثالثة أراخنة ومساعدين للملك الملكظهرت ف ي عل عاتقهم مهمة أوالذين ، منذ تعيي 

لي 

 الحكمإي  وب  هذه الطييقة انتقلت سلطة الملك، القيام ببعض اختصاصات الملك
ن
تجييد الملك من أي  ،مساعديه ف

بذلك اقترصت سلطته عل ، (2013)ارسطو، ل منصب الكاهن فقط عاختصاصاته وحقوقه وجعل وظيفته تخترص 

ن ، الجانب الديتن والقضات   ، وحل األراخنة محل الملك وكان بهذا نهاية العرص السياس الملك وبداية حكم االقطاعيي 

ن ، والذين استأثروا بالحكم واالدارة  الدولة، قكان منهم كبار الموظفي 
ن
ن ت، وحضيوا بأمتيازات خاصة ف فش فكانت القواني 

 يد شخص واحد ، (1984)بكري، لمصالحهم 
ن
فيه  أصبحتنظام سياس إي  وكان هذا النتقال من سلطة مرتكزة ف

ى  يد مجموعة من الناس وهم أصحاب القطاعيات الكبر
ن
نظام جماىع له دستور إي  من نظام فردىأي  السلطة ف

النظام الجماىع اقتصادية ثابته اذ استمدت الطبقة االرستقراطية قوتها من سيطرتها عل وقد كانت دعامة هذا ، وقانون

 ذلك الوقت رغييي   الزراعية الت  مثلت العمود الفقرى للمجتمع ال راضن األ
ن
 (2013) يذهب أرسطو و (2005)،الشيخ،  ف

ن  ي نظام حكم االرستقراطي 
ن
 من حكم الفرد، الفاضلة العادلة قليةبأنها حكومة األ» للقول ف

ً
ا )صفحة  «وبأنه حكمها خب 

ون ،فقرة  ن يرى الفيلسوف ال ، (3الفصل العشر  حي 
ن
ن الحكم االرستقراط هو حكم إ » (1948) (1 افالطون)رغييي  ف

وعل الررغم من كل ذلك أن نظام ، (94)صفحة « ما أن تكون ارستقراطية او اولغاركي أالقلة والدولة الت  يحكمها القلة 

 العمران والفنون والقتصاد بالضافة
ن
 أثينا اتسم بالزدهار والتقدم ف

ن
تزامنه مع حركة التوسع إي  الحكم االرستقراط ف

 انه شهد وضع أسس الدولة، رغييي  ال 
ً
وط توي الوظائف ومدتها الزمنية، ومن سمات هذا العهد ايضا وتوزي    ع  وكذلك شر

ن الت  كانت من ،  السلطات وتحديدها  ي    ع القواني   حسب وظيفته وتشر
ا
ات هذا العرصأكال ن ، (1980)النارصي،  هم مب 

ها اليوالت  تمت الشارة ، والسؤال المطروح هنا لماذا سقط النظام االرستقراط عل الررغم من الصفات الت  اتصين بها 

؟
ً
 ، الت  تقف وراء سقوط النظام االرستقراط سبابلمعرفة األ ، سابقا

ا
 إي  هو الرجوع قليال

ن
ختصاصات أالوراء للبحث ف

 أثينا  مور الطبقة االرسقراطية عندما تولت زمام األ 
ن
ن ، ف ائع والقواني  حبث احتكرت السلطة عل نفسها وفشت كل الشر

 ىخر نتيجة اهمال مصالح الطبقات األ ، عل الطبقة الحاكمة ىخر رغضب الطبقات األ إي  األمر الذى ادى، لمصلحتها 

اف عل الطقوس الجنائزية واالحتفاالت إي  مقابل حماية مصالحهم بالضافة  أدتوقد ، احتكار السلطة الدينية بالشر

ت النتيجة فكان ىخر هذه االمتيازات الخاصة بالطبقة االرستقراطية المزيد من التسلط واالحتكار لطبقات المجتمع األ 

 جارك. ولياألالنظام إي  تغيب  نظام الحكم االرستقراط

 

 
ً
 :جارىكوليالحكم األ :ثالثا

 مطلع القرن السادس ق.م تشكل نظام سياس جديد من مدينة أثينا 
ن
 أفراد نتيجة تحالف الطبقة التجارية)األثيياء( مع ، ف

 أفراد وهو حكم مجموعة ، جاركولياألعرف بالنظام ، وبذلك تكون نظام سياس جديد ، الطبقة االرستقراطية القديمة

اء  ون بالبر ن  من الطبقة االرستقراطية أي  ،يتمب 
ا
لقد  ، )،لنتون، د.ت(حكم طبقة األرغنياء التجار وذوى االمالك الزراعية بدل

وكان لها دستورها المكون ، جديد  جاركية نظام الحكمولياألفقد جاءت الطبقة ، ا عل مدينة أثينا أثره كان لهذه التطورات

يا ) ن  ( الشعب. ecclesiaمن هيئة األراخنه ومجلس الشيوخ ومجلس الكلب 

 أ
ا
 :األرخون :ول

 السلطة القضائية العليا   
ن
الزواج ، ةش وقضايا األحوال الشخصية لل ، كان األرخون الملك له عدة وظائف منها النظر ف

 العهد االرستقراطوه ، والتتر والطالق
ن
ن تسعة أراخنة ، نفس وظائف األرخون ف ي سلطاته قد قسمت بي 

 
ين أخي وباف

اما باقية األراخنه فوظائفهم ال تختلف عن وظائف اراخنة العهد ، (القضاة السته- Thesmotheies (هم الثيسموثيتاي

 (1952)،ديورانت،  وارخون يتوي قيادة الجندو رئيس ديتن للدولة ، فكان منهم االرخون رئيس الكهنه، االرستقراط

 

                                                           
ي سنة  ق.م ( Plata – 430- 347) أفالطون ( 1)

ن
ق,م اسس مدرسة 387من مشاهب  فالسقة الرغيي ، كان تلميذ سقراط و معلم أرسطو و ف

ن , ينظر،  ي العالم القديم، و من أهم مؤلفاته كتاب الجمهورية،و القواني 
ن
ي كانت أشهر المدارس ف

ة، األكاديمية الت   . (1984)تنب 
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: مجلس البوىل )
ً
 :( الشيوخBuleثانيا

 أثينا هو الهيئة الرئيسية الحاكمة بأثينا والمسيطرة عل شؤون الدولة السياسية و الدينية والقضائية 
ن
و ، مجلس البوي ف

 عضويته هيئه األراخنة
ن
افوأهم ، يضم ف يعات إي  بشكل مباشر عل إنتخاب الحكام بالضافة وظائفة الشر اصدار التشر

ن   مائة و واحد عضو أصحاب الحقوق المدنيةأربعويتكون من  (2001)االثرم،  والسيطرة عل الدارة و الدولة، والقواني 

ن تجاوزواأربعبواقع  ن ينتخبهم أبناء القبيلة  ون من كل قبيلة من مرشحي    (2013)ارسطو، سن الثالثي 

 
ً
يا  :ثالثا ن  الشعب(: )مجلس الكلب 

 عضويته كل 
ن
ي األ أفراد يضم هذا المجلس ف

ع سولون وه: ربعطبقات المجتمع االثنيتن     ة كما حددها المشر

ما فوق سن ، (Zeugitesو الزوجيثاى )، Chevaliers)الفرسان ) و، (Pentacosiomedimmesبونتاكوسيوميديمش) 

ي كان لهاThetes)و الطبقة الرابعة التيتس ، ( سنة18)
 حضور جلسات ( و الت 

ن
والتقاضن أمام ، هذا المجلس الح  ف

ن أن ، ىأخر حقوق سياسية أي  المحاكم الشعبية دون ممارسة  حي 
ن
 الدولة ف

ن
فال يح  لهم شغل مناصب سياسية ف

 ذلك منصب األراخنة  ويي قات األالثالث طب
ن
 الدولة بما ف

ن
، يح  لها أن تحتفظ بجميع المناصب السيادية ف )المغبر

كما له تحديد طييقة النتخاب ،  السلم والحرب أمور ومن أهم اختصاصاته اصدار القرارات ذات العالقة ب، (1999

ن  يعاتوالتصويت واصدار القواني   النظام الديمقراط الثينا (2001)االثرم،  والتشر
ن
، . ويعتبر هذا المجلس حجر الزاوية ف

 الهواء الطل 
ن
 السنه بالضافةأربعوالبالغ عددها ، ويعقد جلساته عل تل البيتاكس ف

ن
، الجلسات الطارئهإي  ون جلسة ف

 المسائل الخاصة بأمن الدولةوكان له ح  الرقابة عل 
ن
ن وتوجيه االتهام ف يف،  .الموظفي   (2017)الشر

ي 
ي الحارصن أو المستقبل و العن

ن
بمجرد ما اصبح سولون ارخونا حرر الشعب ومنع أن يتخذ الشخص المدين رهينة دينه ف

ي )
 وقد تقبل الفقراء هذا األمر بارتياح كبب  ويؤكد أرسطو (Sisachtieجميع الديون وقد سىمي هذا الجراء سيساكت 

ي الحارصن و المسنقبل  مور السلطة و استلم زمام األ  (سولون)لما تويي سولن » ذلك فيقول  (2013)
ن
حرر الشعب ف

ي الديون 
ن و العن ه أن تكون االجساد رهائن القروض وسن نظما وقواني  الخاصة و العامة و قد سموا هذا االلغاء بتحظب 

كما   (1)صفحة الفصل السادس ، فقرة « زحزحة الوقر )كلمة يونانية يقصد بها التخفيف( كانهم ازاحوا عبئا عن كواهلهم

ي األ 
ن
ة ذلك أن المحاكم كانت تفصل ف ي الستئناف امام المحاكم و هذا االجراء منح الشعب قوة كبب 

ن
 مور أعطاء الح  ف

ي قيمة المكاييل و الميازين و  العامة و الخاصة
ن
ي تهم الزيادة ف

النقود و قسم و استحدثت بعض الجراءات القتصادية الت 

مكيال  500وهي طبقة األرغنياء وهم الذين اليقل دخلهم السنوي عن  طبقات حسب الدخل أرب  عإي  طبقات المجتمع

ا طبقة التيتس أثم طبقة الحرفيون و ، وطبقة الفرسان و هي الطبقة الوسىطي ، من الحبوب ن  وأخب   طبقة المعدمي 

 ،   .(1999)المغبر

ن ولياألاتسم النظام   يد المجالس الحاكمة ، جاريىك بسيمتي 
ن
ن كافة السلطات ف  (1975)أرسطو، تركب 

 المجتمع باكمله
ن
فأصبح ، ال لحقوقها  قليةوعدم مراعاة هذه األ، ويبدو أنه نتيجة انفراد طبقة معينة بالسلطة والتحكم ف

ويؤكد أرسطو أن سبب تغيب  القلة ، الشعب الذى دفعه الظلم الواقع عليه لاليطاحة بهمحكمها شديد الوطأة عل 

 .(2013)ارسطو،  الحاكمة هو الظلم الملح  بالجمهور

 أثينا.  
ن
 التغيب  لتدخل أثينا مرحلة جديدة من تاريخها السياس وه مرحلة حكم الطغاة ف

ن
 وأستمرت أشكال الحكم ف

 

ي أثينا
ن
 :حكم الطغاة ف

 بالد ال  
ن
ن النصف الثانىمن القرن السابع ف ن الطبقات رغيي تمب  خاصة أن بعض الحكومات االرستقراطية ، بالرصاع بي 

رغنياء المغاميين من األ  أفراد واستغل ، بعض النبالء بالحكم استئثارأي  ،أقليةاو حكومة ، جاركيةأولى حكوماتإي  تحولت

 اليستند إقامو ، هذه االوضاع لقلب نظام الحكم
ً
 فرديا

ً
ىع أساسإي  ة حكما يعتمد عل قوتهم الذاتية المادية ، شر

و حكومة الطغيان هي حكومة الفرد  (.(Turanyة حكم الطغا رغيي وهذا النوع من الحكم هو الذى أسماه ال ، والعسكيية

 الوقت الذى و ، (2017)الزهراء و ابراهيم، المستبد بعد انقالبه علي الحكم 
ن
األمر الملفت لالستغراب أن هؤالء الطغاة ف

ن السائدة ودساتب  الحكم ونظمها وساعدوا ، المدينة الدولة()فأنهم عملوا عل تقوية البوليس ، داسوا فيه عل القواني 
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 (Demokratosحكم الشعب )أي  النظام الديمقراطإي  عنرص الشعب األمر الذى مضن بالتطور بعد ذلك إبراز عل 

 ،  .(2008)الحمصاتن

اتوس)  يسب  ن القوة أن يستوي عل إي  وقد استطاع بالحيلة وبالستناد ، حزب الجبل( كزعيم Peisistratos) (1وقد برز بب 

 أثينا )
ن
ن أن عهد ، ويصف حكمه بالحكم المطل  الدستورى، ق.م(560-561االكيبول ف ويرى كثب  من الباحثي 

اتوس كان أزه عصور أثينا رفاهية عل الطالق يسب  ن ة، بب  ن اذ وزع عل المعدم، حيث أهتم بالطبقات الفقب  ن الفالحي  ي 

 لبدءحياتهم،  ضياع النبالء أراضن 
ً
اتوس ب،  ومنحوا قروضا يسب  ن ة المنشأت العامة مثل المعبد الكبب  ألثينا إقامكما أهتم بب 

وكانت سياسة ، وعمل عل تنمية الصناعة والتجارة، وخلص أثينا من فوضن المنازعات الحزبية، يولياس عل االكيبول

اتوس الخارجية لها  يسب  ن  بناء بب 
ن
أثر كبب  وهام عل مستقبل اثينا فقد زودها بأسطول قوى واجرى تحسينات جوهيية ف

 (2001)االثرم،  .جيش قوى

 الوصول للحكم
ن
ة ف اتوس عل الفئات الشعبية الفقب  يسب  حيث اسس نظام حكم ، ق.م561وذلك عام ، أعتمد بيب 

 تثبيت
ن
 ف

ً
ن ، حكمه عل قوة الجند  إستبدادى معتمدا  ررغم تعاطفه الكبب  مع الفقراء والفالحي 

ً
 وكان حاكما ادكتاتوريا

(Martin, 1996). اتوس يسب  ن ي هذا الشأن ان بب 
ن
ي جبل هيمتس و يذكر أرسطو ف

ن
 يزرع ف

ً
فاستغرب  خيج مرة فرأى فالحا

ء اال العناء و التعب و مع ذلك فان  ؟ له هذا الجبل لذلك و أمر خادمه أن يسال الفالح ماذا ينتج ي
أجاب الفالح ال سر

اتوس يسب  ن يبة بب  يبة يحصل علي الرصن اتوس ارصاحة هذا الفالح و لحبه للعمل و أعفاه من الرصن يسب  ن )ارسطو،  أعجب بب 

ي أثينا عل الررغم من التقدم و الزدهار الذي  (2013
ن
و السؤال الذي يطيح نفسه هنا لماذا سقط نظام حكم الطغاة ف

ي أثينا و 
ن
ن ف عي  ي ظهرت عل يد المشر

ن الت  ي ذلك تقدم الدساتب  والقواني 
ن
ي ظل هذا الحكم ؟ ربما السبب يرجع ف

ن
شهدته ف

ي مجملها علي أن نظام حكم الفرد و األ
ن
ي تنص ف

 .رغب  صالح للحكم يةقلالت 

 

  :الحكم الديمقراىط

ن و تمتاز بالحيية و المساوة ي تعمل لخب  المواطني 
ة الت  ، إبراهيم، الزهراء ) النظام الديمقراطي هو حكومة العامة أو الكبر

  Cleisthenes))( 1( و قد ضع كليسثينيس)25ص ، م2017
ً
حكم أي  - Demcracia)عرف بأسم الديموكراسيا دستورا

وقد بدأ العمل بهذا ، حيث ضمنه ما يمنع عودة الحكم الفردى، استكمل به دستور سولون  (للشعب بالشعبالشعب 

 من التقسيم  أساسكليسثينيس بأعادة قبائل المجتمع األثيتن عل  قام، ق.م( 502 -503)الدستور سنة
ا
سكاتن بدل

وهذا التحول ، (2008)الغناي، فوسع قاعدة التنظيم الدارى والحقوق السياسية ، القديم القائم عل رابطة الدم

وة،  مكن النظام الشعتر من ممارسة مهامه بحييةساساأل  ، الن التقسيم الجديد قام عل رابطة المكان وليس الدم إو البر

 أل
ً
 ،  قبائل رب  عفإقليم اتيكا كان مقسما

ا
وكان هذا التقسيم يالثينا ، تضم كل واحدة منها وحدات، عشائر إي  منها مقسمكال

 .سيطرة حديديةعل التقسيم الدارى

  
ن
وع ف ياأي  ومن هذا المنطل  كانت عملية الشر ن ، رغب  ممكنه إال عن طيي  مجلس البوي إجراءات داخل مجلس الكلب 

ن الوسىط والدنيا ولم يكن باالمكان القيام بأى عمل سياس من ناحية ا اتيكا  أصبحتوبموجب التقسيم الجديد ، لطبقتي 

 وكل قسم يمثل ثالث وحدات تعرف بأسم، كال منها المكان  أساس، (Demesعدد كبب  من االحياء)إي  تنقسم

وكان كليسثينيس قد أعاد تنظيم مجلس ، هذه الوحدات السياسية تحل محل العشائر  أصبحتو ، (Trittyesتييتس)

ي اتيكا ، البوي
وأصبح المجلس مناط بمهمة النظر ، فأصبح المجلس مكون من القبائل الحرة الجديدة المكونه من مواطتن

 كافة األ 
ن
يا إي  المرفوعة مور ف ن ام، مجلس الكلب   .(2008)الغناي،  وأن صدقت عليه فأنه يصبح مالوف و واجب الحب 

 

 

 

                                                           
اتوس: ي (1) يسب  ن ع سولو تىمي نبب  ي حرب ميجار )واق.م وكسب سمعة  600 عام يي د برز حواقو ن بصلة قرابة للمشر

ن
شتهر أ( و Megareسعة ف

، كبب  من الفقراء ينظر،   د ( الذي يضم عدDiacrienبميوله لتحقي  الديمقراطية و كان زعيم حزب الجبل )  . (1999)المغبر
ي ) Megaclesمكاكليس ) كليسثينس: هو أبن  (1)

صبح أ( و كسب ثقة الشعب و Cycion( بمت كليستس طارغية سيكيون )Agariste( و اكارست 
ن ما كان ازاكوراس   أعلي رأس الفيي  الديمقراطي حي 

ً
، .، ينظر،  رخونا  (1999)المغبر
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 :الخمسمائةمجلس البوىل أو 

ي إي  سبقت الشارة 
ن
ولكن  ، عضو من كل قبيلة 100، عضو  401عهد سولون من  أن مجلس البوي كان مكون ف

 من ، كليسثينيس اعاد تنظيمه
ً
ة الجديدة 50 أساسعل ، عضو  500فأصبح مكونا يختارون من ، عضو من القبائل العشر

ن األحياء الت  تتكون منها القبيلة عن طيي   اعبي  ي  مدة عضوينه بسنة واحدة وحددت، القب 
ن
ويح  له الستمرار ف

ن  اع وكانت القبائل تتناوب علي رئاسة مجلس، المجلس دورتي  وتانيا )و يطل  عل مدة الرئاسة  البويي بالقب  –البر

Prytanieأس كل من القبائل بدورها حسب القرعة األ  كل منها ستة و  ويي األة ربع( ويذكر أرسطو بانه " تب 
ً
ن يوما ثالثي 

 كل واحدة النهم يحسبون السنة عل الحساب القمرى" 
ً
ن يوما كان   (2013)ارسطو، واحدة و الستة الباقية خمسة و ثالثي 

يا  ن ن ثم تقديمها لمجلس الكلب  وعات القواني  ن أساسلتصدر عل ، من مهام المجلس سلطة تحضب  مشر فقد  ، ها القوانيي 

يا ، كان مجلس البوي يمارس السلطة الفعلية ن  تكييس ، ولكنها سلطات خاضعة لمصادقة مجلس الكلب 
ن
 ف

ً
وامعانا

اع بواسطة أعضاء مجلس البوي وقلصت سلطاتهم لحد كبب  ، الديمقراطية جعل كليسثينيس األراخنة ينتخبون بالقب 

ن بعد أن كانت وظيفتهم اكبر الو  ن تنفيديي   حت  أصبحوا موظفي 
ً
. ويعقد المجلس اجتماعانة (2008)الغناي،  .ظائف نفودا

 أيام األعياد
ً
،  .كل يوم عدا  (1999)المغبر

ن ،  كسب كليسثينيس ثقة الشعب واصبح عل راس الفيي  الديمقراط  عشر قبائل إي  كان أول أعماله تقسيم األثينيي 

ة المطلقة من عامة الشعب، ةأربععوض  ويقوم التقسيم ، وقد أراد من تنظيمه القبل الجديد أن تكون السلطة بيد الكبر

ة ة –موزعه عل أقسام اتيكا الطبيعية ، (Demesيطل  عليها ديموس)، الجديد عل نظام وحدات سكانية صغب  عشر

ة حول الساحل بر ، (Asty)-بالمدينة ة باأل، (paralie)ا اليوعشر )راضن وعشر وىر ن ويطل  عل ، (Mesogee الداخلية مب 

ة، (Trittyesهذه األقسام تييتييس) اع عل القبائل العشر ،  وزعت بواسطة القب   .(1999)المغبر

ن جديدة ع قانون، الرضاء الشعب أنشاء كليسثينيس قواني  ن شر ن هذه القوانيي  م )ومن بي  ن اسب 
ي  (Ostracime –االوسب 

النين

ي اي زعيم سياسي يرى فيه ، أو البعاد 
ي أن يقرر باألرغلبية أي سياسة يرتضيها وذلك بنين

ن
و الذى أعىط به الشعب الح  ف

 عل الدولة 
ً
وخالل الدورة السادسة من انعقاد مجلس الخمسمائة طيح أمام الشعب  (2001)االثرم، الشعب خطرا

م، بأمكانية التصويت عليه ن اسب 
ع هذا القانون.تحسبا من ، ق.م488أول مرة سنه  وقد طب  قانون االوسب  ومشر

 عندما تحول، Tyrans)الطغاة)
ً
 عسكييا

ً
اتوس كان رأس الفيي  الشعتر وقائدا يسب  ،  طارغيةإي  الن بيب   (1999)المغبر

ي إناء قطعة من الفخار)
ن
ي ان يجتمع المواطنون عل شكل قبائل ويصع كل موطن ف

(عليها Ostraconوكانت طييقة النين

عيا إال ( صوت وكان علي صاحب أكبر عدد 6000)اذا كان هناك عل األقل اسم من يييد أبعاده و ال يصبح النصويت شر

 .(2001)االثرم،  .( اعوام10( أيام وال يرجع إال بعد )10األصوات أن يغادر أثينا خالل )من 

ورة أدتوقد   ات الدستوريةإي  إصالحات كليسثينيس رصن ات عسكيية جديدة بناء عل التغب  فشكل ، أستحداث تغيب 

 مكون من القادة العشر )
ُ
 من كل قبيلة، (strategoiمجلسا

ً
و أعطاء   ليمارج(الب  وكان يرأسه قائد الجيش )، يختارون واحدا

ي المحاكم
ن
كما أعطاء  كليسثينيس من الناحية القضائية للمواطن سلطات قوية و الذي اصبح من حقه أن يكون محلفاف

ي لم ي، الح  للشعب بمحاكمة األراخنة عند انتها السنة الوظيفية 
ي    ع الرغييين ف بحقوق المرأة و رغب  أن التشر كن يعب 

 تقل قيمتة النسانية عن قيمة الرجل و كانت مسلوبة الحيية و ليس لها حقوق سياسية
ُ
ها مخاوفا )الغناي،  .اطالما اعتبر

2008) . 

 

طة:   النظم الدستورية لمدينة أسبر

 الجنوب
ن
 مقاطعة الكونيا الواقعة ف

ن
طة ف ن  تقع مدينة أسبر  من شبه جزيرة البلوبونب 

 
ف وه محاطة بالجبال من ، الشر

ة متصلة بيبعضها البعض، جميع الجهات ة ، وتتكون من خمس قرى كبب  ن ن مب   الحصي 
ن
طة الجغراف وقد كان لموقع اسب 

 فقد كان النطام متس  مع، لبناء األسوار من أجل حمايتها  وه الدفاع عن نفسها دون الحاجة، مهمة
ً
طبيعة  وأما سياسيا

ط المحافظ  :أركان وه أرب  عفقد كان قائم عل ، المجتمع السب 
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ن عل راس الدولة المدينة وسيا إي  بالضافة، وجود ملكي  - Apelle)ومجلس االبيال  (Jerusia)مجلس الشيوخ الجب 

ط ، (Ephors)الشعب( وهيئه االفاورة  ع االسبر  من قبل المشر
ً
-825()1ليكورجوس)وقد كان هذا التنظيم ابتكارا

 هذا النظام ثالثة من أنظمة للحكم وه الملكية واالرستقراطية والديمقراطية ، ق.م(860
ن
 (1980)النارصي، وقد جمع ف

: الملكية: أ
ا
 ول

ها من المدن ال    نظامها الملك المزدوج دون رغب 
ن
ة تاريخها السياسوالذى أستمر طوال ، يةرغييقلقد انفردت ف ، فب 

ت عن بقية المدن بكونها ظلت محافظة عليه حت  بعد زوال هذا النظام من المدن ال  ن ويبدو أن ، يةرغييقفقدت تمب 

ها من المدن ال  طة دون رغب   أسب 
ن
 أرب  عية هو دستورها السياس الذى ارتكز عل رغييقسبب إستمرار الملكية المزدوجه ف

 الشيوخ والجمعية العامة وهيئة الرقباء. الملكان ومجلس  عنارص وه

ها من المدن ال    طة والت  اختلفت تماما عن رغب   مدينة أسب 
ن
فكانت ، يةرغييقمنذ القرن السادس ق.م قامت الملكية ف

ي آن واحد ولهما نفس ، ملكية ثنائية وراثية
ن
 ف

ً
ن يحكمان معا ن مختلفي  حيث يقف عل رأس الدولة ملكان من بيتي 

_ الجيداى)أش ينحدران من و ، الصالحيات ن ن من طبقة الهراقليي  ن عييقتي  ( eiropontidearوربيوندر)الي( و agidaeتي 

(powll,p.101) ،طة ن رقيب عل األ ، و ازدواجية الملكية فرضتها طبيعة أسبر وكان لهم صالحيات ، خر فكان كال من الملكي 

 احتفاظهم بكل النفوذ الديتن 
ن
يعية  فكان كليهما ، دينية والمتمثلة ف أس الهيئة القضائية والتشر رغب  أن ، كاهن أكبر يب 

طيةش وظيفتهم القضائية انحشت بقضايه الرث والزواج والتبتن للمحاقظة عل وحدة األ  وكان من مهامهم ، ة االسبر

ن زيوس وابوللون ط لإللهي  ن نيابة عن الشعب االسبر العليا  ويمثل الملكان القيادة، الدينية تقديم الضحاية والقرابي 

 الحرب ولهما ح  اعالن الحرب وايقافها 
ن
وسيا ، للجيش ف  جميع اعمالهما لرقابة مجلس الجب 

ن
، وقد خضع الملكان ف

طية ح  توريث الحكم البنائهما وخاصة االبن أكبر ، الذى كانا عضوىن فيه واذا كان الملك لم ، وقد منحت الملكية االسبر

يعية، (2008)الغناي، يكن له نسل يورث أكبر األقارب  طية بأنها من الملكيات التشر ، ويصف ارسطو الملكية االسبر

طة بالقيادة األبوية الوراثية يعية قانونية ألنها مناطة  (1975)أرسطو،  وتسىم ملكية أسبر طية تشر ويبدو أن الملكية االسبر

ي    ع من الدولة.   بدستور وتشر

 
ً
وسيا  :ثانيا  الشيوخ(: Jerusia-)مجلس الجب 

ن فقد كان األعضاء )  ماعدا الملكي 
ن
 من بينهم الملكان بحكم منصبهما ف

ً
ن عضوا وسيا من ثالثي  ( 28يتكون مجلس الجب 

ن سنه   اختيارهم من األ ، من العمر يجب ان يكونوا فوق الستي 
َ
ط ايضا وكانت عضويتهم تستمر مدى ، النبيلة ش ويشب 

 مجلس االبيال ، الحياة
ن
 حالة الرضاء والقبول، واما عن طييقة انتخابهم تتم ف

ن
 حالة ، بطييقة الصياح ف

ن
ام الصمت ف ن والب 

اض طة، الرفض واالعب   اسبر
ن
صالحياته تحضب  جدول أعمال مجلس فكان من ، وكانت لهذا المجلس السلطة الحقيقية ف

 القضايا الجنائية وخاصة الت  تتعل  بالنين والقتل،  االبيال 
ن
وهو من يقر السياسة الخارجية ، كما كانت له سلطة الفصل ف

طة ح  (2008)السايح،  السبر ي الدولة فهو الذى يعد ويقب 
ن
وسيا سلطان كبب  ف ويبدو مما تقدم أنه كان لمجلس الجب 

ى ي الجرائم الكبر
ن
ي تفصل ف

ن و يخطط سياسة الدولة وهو المحكمة العليا الت   .القواني 

 
ً
 (العامة -Apelle)مجلس االبيال:  :ثالثا

طة الذكور الذين  ن سنهيتكون هذا المجلس من كل مواطتن مدينة اسبر طية،  تزيد اعمارهم عن ثالثي  ، كامل األهلية االسبر

ة التدريب العسكرى  الشهر ، الذين قضوا فب 
ن
بدعوة موجهه له من هيئة ، ويعقد هذا المجلس إجتماعاته مرة واحدة ف

 اجتماعاته همية( عضو ويتم عرض جميع المسائل ذات األ8000)و عدد أعضائها ، االفاورة
ن
ى ف وكذلك ، الكبر

طة احات المتعلقة بدولة اسبر
ويتم أعداد جدول أعمال هذا المجلس من قبل مجلس ، السلم والحرب أمور مثل ، االقب 

وسيا  وكان اتخاذ قراراته ، وال يتخلل جدول أعماله مناقشات أثناء عقد الجلسات، عن طيي  هيئة االفاورة، الجب 

 حالة الموافقة بالتصفي 
ن
 حالة الرفض فبالصياح كما كان من مهام هذا المجلس ، بالموافقة او الرفض ويكون ف

ن
واما ف

وسيا ، انتخاب هيئة االفاورة ن والموافقة عليها، وأعضاء مجلس الجب   سن القواني 
ن
 (1952)،ديورانت،  وله الح  ف

                                                           
 قبل أن يعود اليهم ثم سافر وحرم عل نفسه الطعام ( 1)

ً
 ال يبدلوا منها شيا

ً
طة ثم أخذ علي األهايي عهدا وضع ليكورجوس دستور مدينة اسبر

 يخدم الدولة . ينظر، 
ا
 منه أن الواجب يقضن عل السياس أن يعجل موته ما استطاع عمال

ً
ي مات ظنا

، حت  ي
 (2007)الرويمضن
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ً
 (الرقباء – Ephorsهيئة االفاورة: ) :رابعا

طة، )الرقباء( من خمسة أعضاء تتكون هيئة االفاورة  وينتخبون ، ويختارون لمدة سنه واحدة، عل عدد أحياء مدينة أسبر

ن   بواسطة جميع المواطني 
ً
 شعبيا

ً
ط ، وكان يح  لكل مواطن التقدم لهذا المنصب، انتخابا وينتخب الشعب االسبر

 شؤون الملكية، أعضاء مجلس الرقباء للدفاع عن حقوقه 
 
 قضايا الخالفاتوالفصل ، وللنظر ف

ن
 يةش والمنازعات األ  ف

اث أمور ك وسيا ، الزواج والمب  ف مجلس الرقباء عل الدارة تحت مراقبة مجلس الجب  كما كان لهم ح  المراقبة ،  ويشر

اف عل الشؤون السياسية والقضاء والم ط وتطبي  ، ةاليوالشر وكان من صميم عملهم المحافظة عل النظام االسبر

اف عل التعليمواال ، القانون  دعوة مجلس االبيال النعقاده ورئاسته، شر
ن
ورئاسة مجلس  وهم وحدهم أصحاب السلطة ف

 جلساته 
ن
وسيا ف وسيا (2001)االثرم، الجب  ايد ، . وكان لهم سلطان اليحده إال معارضة مجلس الجب  ن ثم أخذ سلطانهم يبن

ي قضايا الناس و يقودون الجيشفأصبحوا يستقبلون السفراء و 
ن
ي يحاكمونهم، يحكمون ف

 .ويحاسبون الملوك وحت 

 ، ي
 (2007)الرويمضن

ط رغيي وقد اختلفت وجهات نظر الفالسفه ال   جمهوريته، حول الدستور االسبر
ن
و ، وقد حىطن بأعجاب افالطون ف

طة بينما عمت وتمثل هذا العجاب بدستور ، أشاد بنظامه ن الذين عما أسبر  حياة االستقرار والهدوء السياسيي 
ن
طه ف اسبر

طة يتصف ، (1998)الخطيب،  ىخر ية األ رغييقالفوضن واالضطرابات بعض المدن ال  ن يرى أرسطو أن دستور اسبر  حي 
ن
ف

  أنواعوهو اسوء ، باالختالط السخيف والسذاجة
ا
من حيث أسلوبه ومنهجه الذى انتهجته ، الحكومات جملة وتفصيال

 حياةطبقة العبيد 
ن
ن االحرار عل الهيمنة والتحكم ف طيي   ارصار طبقة السادة االسبر

ن
طه والمتمثل ف   (1975)أرسطو، اسبر

طة لم تكن دولة ديمقراطية ومن ، لديمقراطية إال مظهرها وشكلها الخارىر ولم تعرف من ا، ويبدو ان مدينة اسبر

 الديكتاتورية حقيقتها وجوهرها. 

ن أن أول اصالح دستورى قام به ليكورجوس هو أنه قضن عل األ  فبعد أن كانت ، القطاعية ش و يرى بعض المؤرخي 

 وبذلك
ً
 اقليما

ً
ي  الدولة قائمةعل نظام الطبقات أعاد تقسيمها تقسيما

ن
ي الدولة سادة و مسودون بل مواطنون ف

ن
لم يصبح ف

ي كما استويي علي األ،  منطقة واحدة 
طة  ايي  وقسمهاراضن ن وكان سكان مدينة اسبر ن ألف قطعة و وزعها عل الفالحي  ثالثي 

ن األحرار و كان الشعب  هم وحدهم لهم ح  حضور التجمعات العامة و تويي المناصب وهم من يعرفون بالسبارطيي 

ن الخاض ي لها اتصال بالخارج وكانت ممنوحة لهم أحد ع لهم فييقي 
ي المدن الت 

ن
ن وهم المقيمون ف هما يعرف بالالكرفيي 

ن األحرار خر واما الفيي  األ ، الحقوق المدنية طيي   .يعرف بالهيلوتس وهم طبقة العبيد المستعبدون من قبل االسبر

 ، ي
 .(2007)الرويمضن

 

 الخاتمة: 

 بالد ال 
ن
 بالتظاريس من حيث رغيي ارتبط نظام دولة المدينة ف

ً
 وثيقا

ً
  هميةاأل رغيي كان لموقع بالد ال  ارتباطا

ن
ى ف الكبر

 .حيث شكل البحر نقطة انطالقهم متجاوزين الحدود السياسية لبالدهم، ربطها بحضارات العالم القديم

 مدينة أثينا النظام 
ن
ثم نظام ، النظام األرستقراطإي  ولعدة عوامل إقتصادية وإجتماعية تطور ، الملككان نظام الحكم ف

، النظام الديمقراطإي  ثم حكم الطغاة ومنه، ىخر أقتصادية ه األ  أسبابوأن ظهرت نتيجة ، جاركيةولياأل قليةحكم األ

 كرغييقوالت  كانت الدساتب  ال 
ً
 ية وبخاصة دستور سولون وكليثستيتس لها دورا

ً
ا  ارساء أسس هذا النظام بحصول  بب 
ن
ف

طة، الطبقة العامة عل ح  المشاركة السياسية  مدينة اسبر
ن
 ف

ً
فكان الحكام يكونون طبقة عليا ، بينما ظل جامدا

ي الدولة. 
ن
وسيا صاحب السلطات ف ي مجلس الجب 

 
ن و األرغنياء و كانوا يمثلون ف  ارستقراطية من القواد العسكييي 

ي و 
تب الطبي  طة وقام علي ظهر الب  ي كل من أثينا واسبر

ن
 ف
ً
 .تعدد الطبقات كطبقة األحرار و العبيد و االجانب أساساضحا

طة استقرارا و يؤكد ذلك المؤسسات السياسية و القتصادية و الد ي أثينا و اسبر
ي يشهدت مدينت 

نية و الجتماعية الت 

ي 
ن
ي بالد ال أحد أسهمت ف

ن
 . رغيي اث التطور السياسي ف

عو أثينا  إي أهمية خلصت الدراسة ي صارغها مشر
ي وضع بدورها أسهمت والت  الدساتب  الت 

ن
الحياة الديمقراطية  أساسف

 فيها. 
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ة حكم الطغاة  ي فب 
ن
اتوس)شهدت مدينة أثينا ف يسب  ن ي أدخلها عل المدينة و  (بب 

 بشكل كبب  بفصل االصالحات الت 
ً
تطورا

 .حرصه عل االستمرار بالعمل بدستور سولون الديمقراطي 
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ن للدراسات التاريخيةتطور نظام دولة المدينة الرغييقية. طرابلس: مركز جهاد الليب (.2008ليلي عبد القادر، الغناي. )  .يي 

 .الحضارة الرغييقية. دمش : دار الحكمة (.1998محمد، الخطيب. )

( . ي أثينا من خالل المصادر. مراكش: المطبعة و الوراقة الوطنية، المغرب (.1999محمد، المغبر
ن
ن ف  .مدخل لتاري    خ القواني 

 .، سوريادمش : دار الفكر  (.1اليونان )المجلد ج  (.1981محمد كامل، عياد. )

، العبادي. ) ، المجلس الوطتن للثقافة والفنون واالداب، 2اقتصاديان أثينا. مجلة عالم الفكر، ع  (.2009مصطين

 .الكوبت

، حجاج. ) . مجلة عالم الفكر، ع  (.2009متن ي
 .، المجلس الوطتن للثقافة والفنون واالداب، الكوبت2الفن االثيتن

( . تاري    خ وحضارة اليونان منذ العرص الهيلالدى وحت  نهايه القرن السادس قبل  (.2008ناهد عبد الحليم، الحمصاتن

ن شمس  .الميالد. القاهرة: جامعة عي 

ودوت. ) جمون( بنغازي: منشورات جامعة قاريونس (.2003هب  وك الذويب، المب   .الكتاب الرابع. )ترجمة، محمد المبر

جمون( القاهرة:  (.4، 5قصة الحضارة )حياة اليونان( )المجلد ج،  (.1952ول، ديورانت. ) )ترجمة، محمد بدران، المب 

 .االدارة الثقافية لجامعة الدول العيبية
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