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تأليف أرسطو؛ عربه عن أصله اليوناين وعلق عليه / دستور األثينيني 

اهليئة العامة السورية للكتاب، : دمشق - .٢ ط-.أوغسطينس بربارة 
   سم٢٤ ص؛ ١٩٢ - .٢٠١٣

  .١٩٦٧لية لترمجة الروائع يف بريوت  عن اللجنة الدوصدرت الطبعة األوىل
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  منابـع الفكـر
  

  وزيرة الثقافة
  الدكتورة لبانة مشوح

  
رب متنوّعـة الروافــد، وأن  عنـدما أدرك العـرب أن املعرفـة متعـددة املـشا     

احلـــضارة تراكميـــة ال تكتفـــي بـــذاتها وال تغتنـــي بتقوقعهـــا، وال يبنـــى صـــرحُها   
عندما أدركوا أهمية ما أنتجته شعوب متيّزت قبلهم ... بحجارة من لون واحد

من علوم وفنون وفكر وآداب، تحرّكـوا بفـضول نهـم للكـشف عـن كنـوز املعرفـة            
خطوطــات النــادرة مــن الــسريانية واليونانيــة   الدفينــة، فــانكبوا علــى ترجمــة امل 

والالتينية والفارسية يف مشروع منظّم محدّد األهداف واضـح املقاصـد دقيـق        
املعالم سـليم األدوات، هُيّئـت لـه سـبل النجـاح كافـة، فجـيء بـأهم املخطوطـات           
ــة        ــن الـــسريانية واليونانيـ ــتقدم فحـــول املتـــرجمني عـ يف مختلـــف العلـــوم، واسـ

 أن ترجموا عن اإلغريق أعظم مؤلفاتهم وتعرّفوا من خاللهـا    والفارسية، فكان 
علـى عــاداتهم وأخالقهــم وســنن حيـاتهم يف احلــرب والــسياسة وشــؤون احليــاة     
كافــة، فأضــافوا أهــمّ لبنــة إلــى صــرح حــضارتهم التــي هــضمت تلــك املعــارف       

ولعـلّ هـذا املـشروع التنـويري     . وطوّرتها لتفيد منها احلضارة اإلنسانية برّمتهـا   
لفريد من نوعه يف التاريخ هو الذي جعل من عـصر املـأمون العـصر الـذهبي         ا

دار «للدولة اإلسالمية التي امتد نفوذهـا مـن بغـداد إلـى األنـدلس، وجعـل مـن            
  .أول جامعة حقيقية يف التاريخ» احلكمة
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من أواخر القرن التاسع وحتى القرن الثالث عشر، كانـت الترجمـة نبعـاً        
ــة، وأســـست لفكـــر    رقراقــاً غـــذّت مبياههـــا   الدافقــة شـــرايني احلـــضارة العربي

ــة والبرهـــان       ــى احملاكمـ ــة القائمـــة علـ ــة العلميـ ــة   . ملتـــزم باملنهجيـ ــدأت حركـ بـ
الترجمة بأن اسـتدعى أبـو جعفـر املنـصور طبيبـاً فارسـياً مـن جنديـسابور هـو           

ــب يف    غجـــورجيس بـــن بختيـــشو  ، وكـــان رئيـــساً ألول بيمارســـتان ومدرســـة للطـ
 بغـداد مـع طاقمـه    غوعندما وصل بـن يختيـشو  . روف آنذاكالتاريخ باملعنى املع  

كامالً، بدأت أولى مراحل حركة الترجمة، التي تطورت فيما بعد إلى تأسـيس   
إال النــواة األولــى التــي أســسها اخلليفــة    » خزانــة احلكمــة «ومــا . بيــت احلكمــة 

العباسي هارون الرشيد، وهي خزانة ملخطوطـات يونانيـة يف الطـب والفلـسفة       
ياء املترجمة إلى السريانية، ومخطوطات يف علـوم الهندسـة واحلركـات      والكيم

واملوسيقى والفلك أو علم النجوم مما حمله الرشيد معه من سائر بالد الروم   
وتــولى النــسطوري . أثنـاء حمالتــه علــى مــدن آســيا الـصغرى كــأنقرة وعموريــة    

 غشويوحنا بن ماسويه مهمة ترجمتها، إلى جانب الطبيـب جـورجيس بـن يختيـ        
مث أوالده؛ والحقاً طبيب املأمون العالم واملترجم حـنني بـن اسـحق أبـو زيـد بـن        

الـذي تــولى رئاسـة بيــت احلكمـة، فتحــوّل بفـضله إلــى أشــبه      . إسـحق العبــادي 
ــأليف والنــسخ       وقــد تــرجم ابــن   . بــدار نــشر حديثــة تتــولى أمــور الترجمــة والت

 لديــسقوريدس Materia medica» املــادة الطبيــة«إســحق كتابــاً يف األدويــة هــو  
Discorides      كان له أثر مهم يف علوم الصيدلة العربية، كما تـرجم وألّـف أكثـر 

 وهـو كتـاب   Quetions Medicinae )األسئلة الطبيـة (من مائة مخطوطة أهمها 
ممـــا جعـــل املستـــشرقني املنـــصفني أمثـــال   . وضـــع علـــى شـــكل أســـئلة وأجوبـــة 

أعظــم شخــصية علميــة   ســحق إاملستــشرق الفرنــسي الكــالرك يعــدّ حــنني بــن    
  .ظهرت يف القرن التاسع امليالدي

ال شــك يف أن ترجمــة املخطوطــات العلميــة كــان بدايــة انطــالق اإلبــداع    
العربـــي يف شـــتى ميـــادين العلـــوم كالطـــب والـــصيدلة والكيميـــاء والرياضـــيات     
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وال يقــلّ أهميـة عنهــا ترجمــة املخطوطـات الفلــسفية التــي    . والهندسـة والفلــك 
حته مبنهجية النقـد العقالنـي، فانتـشرت املنـاظرات العقليـة      طوّرت الفكر وسلّ 

  .واادالت التي أدّت إلى تحوّل العقل العربي يف اجتاه املنطق احلرّ
وعلـى خطــا األولــني، وللعــودة ألحــد أهــم منــابع الفكــر الفلــسفي، ارتــأت     
الهيئــة العامــة للكتــاب، ضــمن اخلطــة الوطنيــة للترجمــة التــي أطلقتهــا وزارة       

ــب الفلــسفة       ٢٠١٣فــة يف آذار الثقا ، أن تعيــد طباعــة مجموعــة مــن أعظــم كت
اليونانية التي تصدّت وزارة الثقافة لترجمتها يف سـتينيات وسـبعينيات القـرن      

ــــا   ــلّ درّته ــ ــــيني «املاضــــي، ولع ــتور األثين ــــم أرســــطو، و » دســ ــوس«للمعلّ ــ » الثئيتيت
ة لغةً وفكـراً،  ألفالطون، قام بتعريبهما بلغة سلسة أنيقة علم من أعالم العربي  

  .وأحد رواد نهضتها املتأخرين، األب فؤاد جرجي بربارة
إن إعــادة طباعــة بعــض مــن هــذه الروائــع إمنــا هــو اعتــراف بفــضل مــن      
ــه            ــة، وهــو تنوي ــالغ األهمي ســبقنا إلــى ترجمتهــا ضــمن مــشروع ترجمــة رائــد ب
بالقيمـة املعرفيــة لتلـك املؤلفــات، خاصـة يف األزمنــة الـصعبة، عنــدما تعــصف      

فتهتزّ القيم، وتختل موازين الفكـر، وتغـيم املفـاهيم، وتحجُـبُ     . ن بالشعوب احمل
  .سحبُ الشك شمسَ احلقيقة

ــــدت      ــدافعت األفكــــار، وتوال ــــه احلــــدود، وتـ ــت في ــيش يف عــــصر انتفـ نعـ
املفــاهيم واملــصطلحات وتــداخلت إلــى حــد اإلبهــام، فــضاعت يف ضــبابية غيــر    

، وبـات الـدّال مجافيـاً للمـدلول،     بريئة أحياناً، حتى غُرِّبَ الظـاهر عـن اجلـوهر    
واملعـاني مناقـضة لأللفـاظ، والـشعار يُخفــي نقيـضه، واحلقيقـة يف مهـبّ ريــاح        

ــم      . النفعيــة فمــا أحوجنــا للعــودة إلــى منــابع الفكــر الفلــسفي وانتهــاج نهــج املعلّ
األول أرسطو يف حمل النفس علـى سـبر أغوارهـا واكتـشاف احلقيقـة الكامنـة         

فكـــري القـــائم علـــى احملاكمـــة والبرهـــان، واجلمـــال   فيهـــا، وصـــوالً للخـــصب ال 
األزلــي يف تالقــي األضــداد وتناغمهــا، واخلــالص بــالعلم الــذي يُنــضِجُ العقــولَ     
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لَمَ مـن الـسقوط يف مهـاوي          وينيرُها بضياء احلكمة، لتشقَّ حُجُـبَ الظـالم، وتـسْ
  .اجلهالة

ت يعلّمنا أفالطون يف حواريـات سـقراط أن اخليـر يف احلركـة، وأن املـو       
وهـــذا ال يعنـــي بـــأي حـــال مـــن    . يف الـــسكون واجلمـــود والثبـــات علـــى القـــدمي  

األحوال التنكـر للماضـي واحتقـاره ومناصـبته العـداء، بـل قراءتـه قـراءة نقديـة            
واسـتجالء مـواطن القـوة فيـه للبنــاء عليهـا، ومـواطن الـضعف لتحليلهـا وتبيــان         

  .أسبابها لتفاديها
للحركـة قـوة الفعـل كمـا أن      «:ويزيد أفالطون فيقـول علـى لـسان معلّمـه     

لهـا قـوة االنفعـال، ومـن احتكـاك النقيـضني يولـد احملـسوس واإلحـساس بتنــوّع          
  .»صنوفهما وألوانهما

ــا لفلــسفة اإلغريــق، منعــن الفكــر يف ذاك االعتــراف         لعلّنــا، عنــد قراءتن
مبشروعية االختالف وسالمة التبـاين، ال بـل بحتميـة هـذا االخـتالف وضـرورة         

 وجـود وتأكيـد كيـان، ومـا التطـابق إال انـصهار يف اآلخـر وغيـاب         التمايز كـدليل  
وها هـو سـقراط ينطـق بحكمـة لـو اسـتوعبتها األذهـان ومتثّلتهـا القلـوب،            . فيه

لـــسَكنَ الـــسالمُ النفـــوس، وانتفـــت العـــصبيات، وزال الغـــنب واإلقـــصاء، وغـــاب     
قيقــة يقــول املعلّــم العظــيم حامــل الــسراج املنيــر لــسبيل احل  . التنـافر والتنــاحر 
  :الكامنة يف النفوس

لو كان ما نقيس به ذاتنا أو ما نالمسه كبيـراً أو أبـيض أو حـاراً، ووقـع       «
  .»هو نفسه على آخر دون أن يتحوّل، ملا أمسى هذا اآلخر آخراً

حـق االخـتالف هـذا ومـشروعيته الطبيعيـة، ال بـل وحتميتـه، هـي أسـاس          
ر واالنــزالق إلــى الفــنت،  فكـر احلــوار اإلنــساني احملــصِّن ضــد اخلــالف والتنــاف   

  .املؤدي إلى سبل التسامح والتوافق والتالقي وتقبّل اآلخر وإنصافه
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  مقدمة اهليئة السورية العامة للكتاب

  
لــن املتحــف الربيطــاني  قــد هــذا الكتــاب مــدة عــشرة قــرون، أع بعــد أن فُ

ــة مـصرية لــه عــام     وكــان املخطـوط حبالــة يرثــى هلــا،   . ١٨٧٩العثـور علــى بردي
بيـد أن بعـضهم شـكك    ). ٣٣٢ -٣٩٩( ونُسب فـوراً ألرسـطو  .  نصه مقروء  ولكن

 أثبـت أن مؤلفـه هـو أرسـطو ذاتـه، وأن      M. Bergk ولكن العامل األملاني .  ذلك
 يمـن اسـتالم االمرباطـور الرومـان    كتابة املخطوط تعود إىل العام احلادي عشر    

Vespasien     ر املؤرخــون  وذكــ .  بعــد املــيالد  ٧٠زمــام احلكــم   رومــا، أي عــام
كان معروفاً حتى القرن اخلامس للميالد، " دستور األثينيني"القدامى أن نص   

) ٤٣-١٠٦ ( Ciceronوأشـاد بـه شيـشرون    . وفُقد أثره هنائيـاً   القـرن التاسـع   
إن األخـالق والعـادات   : " قـائال "كتاب اخلريات والـشرور "  الباب اخلامس من  

وحـذا  ". دن الرببريـة قـد وصـفها أرسـطو    والسنن   معظم املدن اإلغريقية وامل 
وذيـوجني الئـريس   ) ١٢٥-٤٦ (Plutarqueحذو شيـشرون كـل مـن افلوطرخـوس       

Diogéne Laërce)  وهــاربوكراتيون ) القــرن الثالــث بعــد املــيالدHarpocration 
وبطريــرك ) القـرن اخلـامس   (Sopater وعـامل البالغـة سـوباتر    )القـرن الرابـع  (

ســنن ، ممــن ذكــروا أهنــم درســوا  )٨٩٥-٨٢٠ (Photiusالقــسطنطينية فوتيــوس 
أننا، " "كوماخوساألخالق إىل نِ"وذكر أرسطو نفسه   كتاب . أرسطو وسياساته

حسب السنن اليت مجعناها، سنرى ما هي املبادئ اليت تبقي على الدول بعامة أو 
 ألّفه، ذيلوصار من الثابت اآلن أن النص غري منحول وأن أرسطو هو ا". تُهلكها

  امـشــك أن اهتمــام أرســطو بالــشأن العـــ     وال". الــسياسات "أنــه يكمــل كتــاب    و
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(res publica)      ًراً ومرشـداً ومعلمــاوبالـسياسة يعــود إىل قبولـه بـأن يكــون مـدب 
لإلسكندر األكرب قبل استالمه مقاليد احلكم   مكدونيا ومن ثم   أثينا الـيت   

  .ارسو فتوحاته لتشمل بلدان املشرق ومصر منها انطلقت ف

ــارة علــى ترمجــة أعمــال أفالطــون   ) فــؤاد(وأكــب األب أوغــسطينوس  برب
وأرسطو؛ وهو خري مـن قـام هبـا عـن أصـلها اليونـاني   العـامل العربـي برمتـه،               

فلـسفة اليونـانيني وآداهبـم وفنـوهنم     ره   اللغة اإلغريقية وطـول باعـه   لتبح   
ي، الذي كـان مـسؤوالً   ويعود الفضل لألستاد الكبري أنطون مقدس     . ومعتقداهتم

ات طويلـة، أنـه   مجة   وزارة الثقافة   دمـشق لـسنو  عن مديرية التأليف والرت 
فـ    اكتشف موهبـة األب بربـارة و      ه برتمجـة عـدد   ثقافتـه اإلغريقيـة العميقـة، فكلّ
اللجنـة الدوليـة لرتمجـة الروائـع     " واقتفـت أثـره   .من مؤلفات أفالطون وأرسـطو  

ــه برتمجــة كالــيت "  األونــسكو-اإلنــسانية  " دســتور األثينــيني"و" الــسياسيات"لفت
ــطو ــاًو. ألرسـ ــستينات     توخيـ ــدرت   الـ ــيت صـ ــوز الـ ــذه الكنـ ــى هـ ــاظ علـ  احلفـ

والـــسبعينات مـــن القـــرن العـــشرين، قـــررت اهليئـــة الـــسورية العامـــة للكتـــاب،   
رمجات اليت . دبتشجيع من السيدة الوزيرة    ح، أن تعيد نشر هذه املتَ لبانة مشو 

 بورثـة املرحـوم   فاتـصلت . ستودعات الوزارة ومكتبات البيـع نفذت نسخها من م   
منهم على حقوق النشراألب بربارة وحصلت .  

ة وأنيقـة؛  عص بلغة عربية حمكمة ونا"دستور األثينيني"لقد أتت ترمجة    
ــة    ــات اليونانيـــة والالتينيـ ــصدد، معلـــم كـــبري   اللغـ واألب بربـــارة،   هـــذا الـ

رعيل مثقفـي عـصر النهـضة   بـالد الـشام،       والعربية والفرنسية، وينتمي إىل   
وأضـاف إىل الــنص األرسـطي عـدداً كـبرياً مـن التعليقــات      . مـع أنـه أتـى بعـدهم    

والشروح، اليت ينقلنا بعضها من القـرن الرابـع قبـل املـيالد إىل النـصف الثـاني            
. مــن القــرن العــشرين، والــيت متيــزت بــسعة اطالعــه علــى احلــضارة اليونانيــة  

سـلطات األمـن ورقابـة    " وهـو بعنـوان   - التاسـع مـن الدسـتور      فيقول   الفصل  
  ":األسواق



 

 -١١-

يــ " ــاس لألطــوال يعــادل   ـالــستاذيا مجــع آستاذِ ــرتا١٧٧٫٦ًن، وهــو مقي .  م
فكان يفرض على الزبالني أن يطرحوا األقـذار علـى مـسافة كيلـومرتين تقريبـاً        

تـى   مدينـة   ح!.... من املدينة، األمر الذي ال يطبـق اليـوم   كـثري مـن املـدن       
ــض     ــث حتــرق األقــذار   قلــب املدينــة، فتــصبح بع بــريوت ودمــشق وحلــب، حي

  ".ملرء العيش فيها، على مجال تلك املدناأحيائها كريهة يأنف 

لقـد آثــر األب بربــارة نقـل الكلمــات وأمســاء العلـم اليونانيــة إىل العربيــة     
 قراءة هـذه  وقد تسبب هذه الطريقة اآلن صعوبة   . بلفظها اليوناني األصيل  

الكلمـات واألمســاء، بعـد شــيوع اللفـظ التقــرييب هلـا أو اللفــظ املتـأثر بــاللغتني       
حرصـه  و الدقـة واألمانـة لديـه    وهذا يـدل علـى هـاجس      . الفرنسية واإلنكليزية 
من الـرتاث املعـر  والعلمـي األصـيل،      (les humanités) على اعتبار االنسانيات

ــيض املتوســ    ــل   . طالســيما حــول ضــفيت البحــر األب ــان الــذي نق ــراث اليون إن ت
العرب جانباً كبرياً منه، إبان العصر العباسي خباصـة، يبقـى حجـر الزاويـة            

وهـذا مـا نـادى بـه طـه حـسني   كتـاب        . الثقافة اإلنسانية، على مدى التـاريخ   
  ).١٩٣٨" (مستقبل الثقافة   مصر"

 للقـارئ  يسعد اهليئة السورية العامـة للكتـاب أن تقـدم هـذه اإلغريقيـات        
  .العربي املستنري، ألهنا الصرح الذي أسس للثقافة اإلنسانية برمتها

  

  ١٩/٥/٢٠١٣دمشق   

  مجال شحيد. د                                                                    
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  االصطالحات

  الواردة   الكتاب أو   الفهرسني

  
  الصفحة  =  .ص    اسم إله وثين  =  .ا. ا

تعادل .   املوضع نفسه  =  .م. ع    اسم جبل  =  .ج. ا
  عندهم

 .ib او Ibidem        اسم شعب  =  .ش. ا

  الفصل  =  .ف    اسم قطر أو مقاطعة  =  .ق. ا

  الفقرة  =  .فق    اسم مدينة أو مكان  =  .م. ا

  قبل امليالد  =  .م. ق    اسم نسبة  =  .ن. ا

  الكتاب  =  .ك    الباب، ويلي رقمه  =  .ب

ن أبطال بطل م  =  .ا. ب
  األسطورة

  الد، ويلي رقمه  =  .م  

  النشيد  =  .ن    اسم جزيرة  =  .جز

حاشية، والرقم   =  ٣ح
 رقمبعدها يشري إىل 

  احلاشية

  .نه  

  ٢ح: ٣: ٢: ١

=  

=  

  اسم هنر

  الرقم األول يشري إىل الباب

او راجع  =  .ر والثاني يشري إىل الفصل        ر  

بيت من الشعر، ويلي   =  .ش
  رقمه

  لث يشري إىل الفقرةوالثا      
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  . عناوين األبواب والفصول من املرتجم-

  . األوضاع بني هاللني إيضاح للمعاني-

  . األمساء اليونانية واألجنبية قد تركناها على لفظها عندهم، إمجاالً-

 اليوناني أو صوت ια  الكسرتان   أول الكلمة أو   وسطها تعادل صوت-
ai وé الفرنسي.  

  .الفرنسي oو au اليوناني أو ωو ο  لضمة تعادل صوت َ ُ الفتحة وا-
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  عرض وتقديم
  

ــه ) م. ق٣٢٢-٣٨٢(ألــف أرســطو  ــني ســنة  " دســتور االثينــيني"كتاب  ٣٢٨ب
الوحيــد الــذي وصــل الينـا بــني مئــة ومثانيــة   " الدسـتور "، وهــذا هــو ٣٢٥وسـنة  

 وضعها أرسطو عن دول األغريق تـدليال منـه علـى نظرياتـه    " دستوراً"ومخسني  
  .)١("السياسيات"اليت قال هبا   كتابه 

، شـك الكـثريون   نـسبته إىل    ١٨٨٠سـنة  " دسـتور األثينـيني  "ملا اكتُـشف   
أما اليوم، بعد ما يقارب مئة سنة على اكتشافه، فقد ثبت أن أرسـطو     . أرسطو

فه دون ريب   .هو مؤلّ
مـن الفـصل األول إىل   (البـاب األول  : علـى بـابني  " الدسـتور "جعل أرسطو   

، وقد وقفه على تطور النظـام الـسياسي األثـيين إىل    )فصل احلادي واألربعني  ال
القـرن الرابــع قبـل املــيالد، والبــاب الثـاني، وقــد شــرح فيـه التنظــيم الــسياسي      

ل   ذلـك علـى مــن    . واإلداري   أثينـا،   زمنـه هـو، شـرحاً دقيقـاً وافيـاً       فعـو
ذَُ       ُوـر ل     سبقوه من املؤرخني، وخـص بالـذكر منـهم هِ كمـا إنـه عـو ،ـذِس ي ذِ تَُس وثُكِ

  .على تنقيباته   بعض الوثائق واملستندات
ضمن أرسطو الفـصول األربعـة األوىل املراحـل األساسـية لتـاريخ دسـتور          
األثينــــيني، منـــــذ العهــــود األســـــطورية امللكيــــة إىل أيـــــام اجلمهوريـــــة األوىل     

ــة  ــزي إىل   . األرســتقراطية اإلقطاعي ــسن،  ثــم حبــث   الدســتور الــذي ع آذْراكَ
                                                   

، ترمجــة األب أوغــسطينس بربــارة، منــشورات اللجنــة الدوليــة لرتمجــة     "الــسياسيات") ١(
 .١٩٥٧الروائع، بريوت، 
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   نــ لَ ُوواضعِ أول نظام مكتوب، وبعد ذلك حلَّل الدستور احلديث الذي وضعه ص
المفص حتليال.  

ولقـد أبــرزَ أرسـطو أمهيــة تقــسيم الـشعب أربــع طبقـات تقــسيماً حيــدد      
          نــ لَ وـ أن ص اشرتاك املـواطنني   احلكومـة وفقـاً لـدخل كـل واحـد منـهم، وأورد

ثـم عـرض املنازعـات    . سرتقاق املـديونني، وكانـت آفـة البؤسـاء    قد ألغى شرعة ا   
اجلديدة اليت نشبت بني األحزاب الفردية واإلعتدالية والدميقراطيـة، وعـرض     

س استبداداً معتدالً، وسوء إدارة أبنيه هپاستبداد   ـ تَ ر س وهِيـ ـــِ پـِسِستْ يپـس،  ـ ــ خر
لـك، واحلركـة اإلصـالحية الـيت قـام      وردة الفعل الدميقراطية اليت نشأت عن ذ  

ـــن    ليئَ س، وغوغائيـة آكْ لِي كْ ــم بــرِ س، وحكْ ثينِ ــس لِ حتــى إذا هزمــت اســربطة . هبـا آكْ
  سوـ موس، كان البد الثينا من أن تذعن الستبداد حكومـة  ـپأثينا   معركة إغَ ـتَ

س، فــردوا    "الـثالثني " ــ فُلَ سِي ر علـى اثينـا النظــام   ، إىل أن ثـار املنفيــون يقـودهم آثْ
  .السياسي االجتماعي الذي كان سائداً إىل زمن ارسطو

أما   الباب الثاني من الكتـاب، فقـد وصـف دسـتور األثينـيني كمـا كـان             
للتـــدرب علـــى الـــشؤون " اإلكتتـــاب"عليـــه   عهـــده هـــو، فـــذكر انـــشاء نظـــام  

ــالغ   فــرض علــى الــشبان الب ني الــسياسية والعــسكرية، ذاك النظــام الــذي كــان ي
ن هلـم   أن          مثاني عشرة سنة أن خيـضعوا ملوجباتـه مـدى سـنتني قبـل أن يـؤذَ
ـر أرسـطو كيفيـة العمـل   خمتلـف            ميارسوا حقـوقهم املدنيـة والـسياسية؛ وذكَ
جمـالس احلكـم، وأنظمـةَ شـتى املناصـب الـيت كـان النـاس حيـصلون عليهـا إمـا            

وذكر احملـاكم األثينيـة   . باإلنتخاب، وإما بالقرعة، وإما بالتوفيق بني هذه وذاك     
ــسلطة        ــا كــان لل ــوالً هبــا، لِم ــيت كانــت معم فأســهب   اإلجــراءات القــضائية ال

ولطاملا ناضل الشعب من أجل هـذه  . القضائية من األمهية   دستور األثينيني 
ل املـواطن الراشـد حـق مراقبـة الـشؤون العامـة             السلطة، إذ كـان الدسـتور خيـو

  .مراقبةً ال حد هلا



 

 -١٦-

ــاً موضـــوعية ثاقبـــة " دســـتور األثينــيني "رســـطو أشـــاع   ومــع أن أ  روحـ
ذلـك أنـه، اثباتـاً    . النظر، ال يـصعب علـى القـراء أن يكتـشفوا اجتاهاتـه وميولـه         

لقولـه إن خـري األمـور الوســط، كـان يعتـرب أن الدســتور جيـب أن يـستوحي هــذا        
القول فتتـآلف املـصاحل اخلاصـة واملـصلحة العامـة، فيـنجم عـن ذلـك الـسيادة             

. بقة اجتماعية متوسطة بني الغنى والفقر تضمن ألثينـا االسـتقرار املنـشود    لط
ـق بـني           ــن فـرأى فيـه خـري موفِّ لَ وـ ر كون أرسطو قد آثـر دسـتور صوهذا ما يفس

  .املصاحل الفردية واملصلحة الوطنية العامة
  

  ةـاللجن                                                                           
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  ةـرة تارخييـنظ
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الفصل األول
  حماكمة أصحاب مغكليس

  
ل عهـدهم علـى احلكـم امللكـي      -١ ـون   أول  . ١درج األثيني عــوا ألووقـد د

ـن ي ني، بعد أن ضم إِ نِيـ ي   . مشلهم٢مرةٍ إِ
 نپإال أنـ ي ذِ نثٍــ وقد ملك بع– ٣ـ ـد إٍرخس على بنيههـــ وزّع سلطان، - ٤ـ .  

                                                   
". وكان يقضي   اجلرمية"،   وضعه احلايل، جبملة "دستور االثينيني" يبدأ كتاب  )١ (-١

اختـذناها مـن تعليقـات    وكـأن الفقـرات، الـيت    . والفصل األول منه ناقص كما ال خيفـى     
ليذِس على دستور االثينيني، مطلع طبيعي هلذا الفصل   .ولذا بدأنا هبا الكتاب. هِركْ

س وآكْرؤوسا، ويقال ابن ا    ) ٢ (- وثَـس ن هو ابن آكْ  يـ ن من هذه األخريةپإِ  ولـَّ س. ــ يئَـ . واخو أَخٍ
ر .  ويكــون قائــدها األعلــى اســتدعاه األثينيــون ليتقلــد إدارة الــشؤون احلربيــة   أثينــا  

 .٢: ٣: ١ههنا 
ن األول أحد ملوك اثينا، توالّها من سنة     پ) ٣ (-  يـ ذِ نوهو أبـو  . م. ق١٥٢٥ إىل سنة ١٥٥٦ـ

س وآ  ثٍفْ رٍخ لَـميلي پإٍ ن الثـاني، وهـو الـذي يـتكلم عنـه أرسـطو، هـو ابـو          پو. ـرُغْين وفِ ــ يـ ذِ نـ
س ئَــي وقد طرده عن . م.ق١٣٨١ إىل عام ١٤٠٥ا من عام وقد ملك على عرش أثين. إِغِ

ثٍفْـس رٍخ ن من ساللة إٍ ـ يـ   .العرش آل مِتِ
ــن   )٤ (- ــنة      پهـــو ابـ ــن سـ ــا مـ ــرش اثينـ ــه علـــى عـ ــد خلفـ ن األول وقـ ـــ يـ ذِ نــنة ١٥٢٥ـ  إىل سـ

يس    . وقد تلقبت إحدى قبائل أثينـا بامسـه   . م.ق١٤٦٠ لٍفْـسِ . و  أيامـه نـشأت أسـرار إٍ
س إهلـة العـدل املنتقمـة مـن اجلرميـة     وقد أقام متثاالً   سِ يمٍ ويـروى أنـه ذبـح ابنتـه       . لنٍ

ن بـن      . لكنه قتـل   تلـك املعركـة   . إحدى املعارك لينال الظفر   ـ يـ وعلـى عهـده اسـتقدم إِ
س إىل أثينا حملاربة إٍ وثَـس لْـآكْ  مـسپـ  ــ. 
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ــوا ثــائرين بعــضهم علــى بعــض  ــسٍ. فمــا انفكّ سـفاســتدعاهم ثِ ــ ــف بينــهم ١ـ  وألّ
  .باحلق واملساواة

رُس، قــضى حنبــه هنــاك    ــكِي ــا قــدم هــذا األخــري آس ــه  . وملّ ح ب إذ قــد طــو
ــرة     ــذِس مــن أعــايل صــخرة، خلوفــه مــن أن يــستويل علــى اجلزي غــري أن . لِكَُمِي

ني نقلوا عظامه فيما بعد عقب احلروب الفارسيةاألثيني .  
ني  ي إن هـؤالء  ، إذ قـد هتيـأ هلـم    ٢وأقلع القوم عن اختيار ملوكهم من الكَُذْرِ

ــرتف والرخــاوة  ــون إىل ال ـــ . مييل ــد أن هِ س پبي ــُمٍينِ ني  -ـ ي ــذْرِ ، أراد أن - أحــد الكَُ
ي، وقتلـه شـاد             ُـونِ اً إيـاه إىل  يقصي عنه تلك التهمة، فباغـت زانيـاً علـى ابنتـه لِم

  .وأما ابنته، فأغلق عليها مع حصان إىل أن هلكت. مركبته
                                                   

ــسٍـ ) ١ (- س وحفيــد   ثِ ـــ يئَ ن الثــاپـــس هــو ابــن إغٍ ـــ ي ذِ نملــكٍ علــى أثينــا ـ ويعــد . ني وعاشــر
رغـــو،        عنــدهم مـــن األبطــال الكبـــار، إذ اشـــرتك   مــآثرهم اجللـــى، كرحلــة ســـفينة أَ

ــل منوتــَ . وحماربـة األمـازون   يت فُرضـت عليهــا،      وقتَ ـــرُس لـيخلّص أثينـا مــن اجلزيـة الــ
 وهي أن تقدم له كل سنة سبع فتيات وسبعة فتيان ليفرتسهم، ألنه كان وحشاً ضـارياً     

وعنـد عودتـه ظـافراً، نـسي أن     ). ١ ح٥: ٢: ١ر الـسياسيات  (نصفه بشر ونـصفه ثـور     
. فظـن والـده أنـه ذهـب ضـحية الـوحش      . يغري األعالم السوداء املرفوعة على الـسفينة     

فملـك  . ودعي البحر بامسه منـذ ذلـك احلـني   . م.ق١٣٢٣فرمى بنفسه   البحر سنة  
 وقـسمه إىل ثـالث فئـات أو طبقـات     ابنه مكانه وضم شـعوب االتكـي إىل شـعب واحـد،      
 الشعب وحافظ على تقسيم أقدم، ووزع. هي األشراف والفالحون وأصحاب الصناعات

،   "φρατρία  ή, Tριττύς  ή "إىل أربـع قبائـل، والقبائـل إىل اثـين عـشر ثلثـاً أو أخويـة        
وهــو أول املــشرتعني  ). γενεάή  (واألخويــات إىل ثــالث مئــة وســتني بطنــاً أو أســرة    

سـٍ  . عندهم ـس اعيـاد أثِنـا، والعـاب املـضيق املعروفـة      ومن مجلة املواسم اليت أنشأها ثِ
ثْمية  وثار عليه ذووه، فـاعتزل احلكـم   جزيـرة اسـكريس حيـث اغتالـه       . باأللعاب اإلسِ

ذِس خوفاً على عرشه  ي كَـمِ ن رفاتـه إىل أثينـا حـوايل سـنة     . امللك لِ  مـي فأعاد فيما بعد كِ
  .ادت له املدينة هيكال ورفعته إىل مصف األبطال أنصاف اآلهلةوش. م.ق٤٧٠

رُس آخـر ملـوك أثينـا         ) ٢ (- ذْ ون هم ساللة كَــي رِ ذْ وملـا كـان اهلرقليـون    ). ١١٣٢-١١٦٠(الكَ
ينافسونه على امللك، استشار العراقة، فأجابته أن األسرة املزمعة أن تنتـصر هـي الـيت      

فــاعرض األثينيــون . ، فــاجهز هــذا عليــه وقتلــه فتنكــر وحتــدى جنــدياً . ميـوت رئيــسها 
ُن ليكون أوهلم يذَ   .بعده عن امللكية وأقاموا عليهم حكاماً، اختاروا ابنه مِ
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لَ   -٢ وقد جلأ اتباع كِيففتـك هبـم   . ، بسبب طغيـاهنم، إىل مـذبح اإلهلـة   ١ن
س  ــي ـ لِ غَكْ ــحاب مٍ ــل،     . ٢أصـ ــك العمـ ــى ذلـ ــدمني علـ ــردوا املقـ ني شـ ــي إال أن األثِينـ

  .كمنتهكني حلرمة األقداس

ن  مِالث مئة قاض، بناء على ادعاءث)   اجلرمية(وكان يقضي  ...  ـر ٣ي .
وإذ ثبتـت  . فأقسم القضاة علـى الـذبائح، مـراعني   قـسمهم مراتـب احلـسب         

اجلرمية، نُبِش مرتكبوها من قبورهم، وطُرحـوا   العـراء، أمـا ذريتـهم فنفيـت        
ييتپوعلى األثر طهر املدينة إٍ. نفياً دائماً رِ ذِس الكَ ٤ـِمٍنِي.  

                                                   
لَُن شريف من أثينا انتصر   األلعاب األملبية سنة    ) ١ (-٢ ي س  . م. ق٦٤٠كِ نِ يـ ئَغٍ وصاهر ثٍ

يغَرا    فباغـت  . احلكـم   وطنـه  وأراد مثله أن يغتصب ) ٥: ٤: ٥ر سياسيات  (طاغية مٍ
ولكن األثينيني ضـيقوا عليـه احلـصار، فاعتـصم بـالفرار، وجلـأ        . م.ق٦١٢القلعة سنة   

لِـيس حرمـة اإلهلــة وقتلـوهم        كْ ثِنـا، فانتــهك آل مٍغَ فعوقبــت . أصـحابه إىل مـذبح اإلهلــة أَ
ـــ   پاملدينـة بوبـاء فتــاك، حتـى اســتدعى صُـولَُن إٍ     الكـرييت مــن مدينـة اكْن ذِس ي وُسس، ـــِمٍنِ

 ).٧١: ٥راجع هروذتس . (م. ق٥٩٦فطهر املدينة وزال عنها الطاعون عام 
ن   ) ٢ (- يئَــ كْمٍ ن    . هو من أعيان أثينا وأحد حكّامها، وينتمي إىل أسرة ألْ لَــ ي أحـبط مـؤامرة كِ

ثِنــا     فنفيــت أســرته مــن الــبالد هلــذا الــسبب وهنــاك       . وفتــك مبــدبريها علــى مــذبح أَ
يس آخر من أ   لِ كْ سپنسبائه، وهو خصم مٍغَ تَـ تْرس سِ ولكنه عاد وصاهره فأعطاه ابنته . ـِ

ومــن هــذه اللمحــة التارخييــة نــرى هركليــذس    . م. ق٥٦٠واســرتجعه مــن املنفــى ســنة   
يلخص، رمبا بعد أرسطو، فرتة طويلة األمد من تاريخ أثينا، ومل يذكر من ملـوك هـذه       

لشعب، ومن وضـعوا نظمـاً إنـسانية    الدولة العشرة إال من اتصفوا بشيء من امليل إىل ا  
ن وثِـسـٍ     ـ يـ سلـذلك الـشعب نظــري إِ وهـذه اللمحــة وإن مقتـضبة جـداً فهــي مـع ذلــك      . ـــ

  .مفيدة وشيقة
لِـيس         ) ٣( كْ ُن أحد األشراف عنـدهم ومـن منـاوئي أسـرة مٍغَ ري يـذِس   (مِ : ١٢٦: ١راجـع ثكذِ

١٢.( 
 ).٣ ح٦: ١: ١راجع السياسيات  (١ ح٢: ١: ١هو املذكور أعاله  ) ٤(
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  الفصل الثاني
  جتماعي قبلَ صولنالوضع اال

  

ــان     -١ ــني األعيـ ــطراب، بـ ــشغب واإلضـ ــع الـ ــداث، وقـ ــك األحـ ــب تلـ  وعقـ
  .ومجهور الشعب، حقبةً طويلة من الزمن

ــه    -٢ ــل اجتاهات ــة،   ك .  ألن نظــامهم الــسياسي كــان نظــام حكــم األقلي
. وفضال عن ذلك ما انفك الفقراء مستعبدين لألثرياء، هـم وبنـوهم ونـساؤهم        

ــدعون وقــد كــ  دس"و" صــنائع"انوا ي ــول   ". أويل الــس ــستثمرون حق ألهنــم كــانوا ي
  .األغنياء لقاء تلك األجرة

) املـزارعني (وإذ تعـذّر علـى   . أما األرض كلـها فقـد أحرزهـا أنـاس قالئـل       
بــاعوا أ   ضــوا هــم وبنـوهم ألن يـاء وأداء كرائهـا، تعر إذ مــا برحــت .  يــساقوا كأرقّ

ــائن القــ    ــال اســتثناء، ره ــى أمــسى ذاك    األجــساد، ب ــد صــولن، حت روض إىل عه
  .١الرجل أول زعيم للشعب

فقد ظلت العبودية اذن، باإلضافة إىل الشطر األكرب من األمـة، أكثـر      -٣
ة ومرارة  ومع ذلك، فالنظم األخرى فيه كانت تثري اسـتياءه  . نظم الدستور مشقّ

  . حبق من احلقوق- إن صح قولنا -أيضاً، إذ مل يكن يتمتّع 
                                                   

وقــد . م. ق٥٥٨ إىل سـنة  ٦٤٠حكـيم مـن حكمـاء اليونـان الــسبعة عـاش مـن سـنة        ) ١( -٢
وكــان رجــال . ٥٩٢/١وضـع دســتوراً لـبالده، وحــالفهم أن يقـروه ملئــة عـام وذلــك سـنة       

لَف وحب اجلـاه، ومـع قبـول       عفاً نزيهاً مرتفعاً عن املكسب اخلسيس وعن الص فاضال
: ٢. راجـع س . (ن طاغية علـيهم أو ملكـاً مطلـق الـصالحيات    مواطنيه فقد أبى أن يكو  

لُوتَرخُس الرجال العظام. ٢: ٩: ٢ و٢ ح١: ٩ ثم   آب :لَُن ُوسرية ص.(  
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  ل الثالثالفص
لنولَ صاحلُكم قب ستورد  

  

  
ــن   -١ : ، علـى األسـس التاليـة   ١ وجرى نظام احلكم القديم، املتبع قبل عهـد آذْراكَ

ــشاءكـــانوا يعمـــدون،    ــى إنـ ــرف احملتـــد والغنـ ــحاب (وكـــان .  الـــسلطات، إىل شـ أصـ
  .ثم جعلوا يتولّوهنا ملدة عشر سنني. يتولّون مناصبهم طوال العمر) السلطة
امللك، فمنصب القائد ) منصب( وأجلّ السلطات قدراً، واسبقها عهداً، -٢

وأقيم . ، وأول هذه املناصب منصب امللك، إذ كان وراثيا٢ًاألعلى، فمنصب احلاكم
ألن عزمية بعض امللـوك قـد وهنـت عـن جتـشم        . رئاسة القيادة ) منصب(بعده  

ـــن هلــذا   . متاعــب احلــروب ي  أمــا -٣.٣الــسببفلمــا مــست احلاجــة اســتقدموا إِ
أنـه أنـشئ علـى    ) املـؤرخني (إذ يزعم أكثـر  . املنصب األخري، فهو منصب احلاكم  

دُن  تَُس   أغري أن البعض يقول إنه قد    . ٤عهد مِيـس ودليلـهم  . ٥نشئ علـى عهـد آكَ
                                                   

وقـد  . م. ق٦٢١هو حاكم من حكام أثينا وأول من وضع نصاً للـشرائع فيهـا سـنة         ) ١( -١
ر (بع قبــل املــسيح عــاش   القـرن الــسا . كـانوا يتمــشون علــى تقاليـد وعوائــد موروثــة   

 ).١ ح٩: ٩: ٢السياسيات 
بشأن صالحيات هؤالء كلهم انظر ههنا الفـصل اخلـامس عـشر والـسادس عـشر        ) ٢ (-٢

 .والسابع عشر من الباب الثاني
ــل املــسيح    ) ٣ (-  يــونيني حــسب      .   القــرن اخلــامس عــشر قب ن وأبــو اإلِ لِ ــي هــو حفيــد هٍ

 .٤ ح١: ١: ١ ثم ٢ ح١: ١: ١راجع ههنا . زعمهم
رُس آخـر ملـوك أثينـا       ) ٤( -٣ ذْ ُن ابن كَــ ذَ ي ب أولَ حـاكم   الـبالد       . مِ وبعـد مـوت أبيـه نُـص

ولبثــت أسـرته تتــوىل هـذا املنــصب مـدة اثــين عـشر جــيال مـن بعــده        . م. ق١١٣٢سـنة  
 ).٦ ح١: ١: ١راجع ههنا (

 .أحد احلكام   أثينا بعد زوال امللكية، وهو من ساللة كذرس ) ٥ (- 
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ـربز   عهـد     "على ذلك أن احلكام التسعة حيلفون أن يربزوا قسمهم   كمـا كـان ي
ـنح احلـاكم    ، مدعني أنه، على ز   "آكَستَُس ـا مون عمي من هذا األخري، تنازل الكَُذْرِ

  .من امتيازات امللكية
ــني       ــالفرق بـ ــاء أو ذاك، فـ ــذا اإلدعـ ــر هـ ــن أمـ ــان مـ ــا كـ ــل، مهمـ ــى كـ وعلـ

ــتني زهيــد  ــصب قــد اســتُحدث بعــد        . احلقيق وأمــا الربهــان علــى أن هــذا املن
ى مهمة مـن املهـام ا  ١السلطتني املشار إليهما  ملوروثـة عـن   ، فهو أن احلاكم ال يتولّ

ولذلك أمسى هـذا  . السلف، نظري امللك والقائد األعلى، بل ما يسند إليه فقط 
ــصب جلــيال منــذ عهــد قريــب، إذ قــد عظــم شــأنه مبــا أســند إليــه مــن             املن

  .صالحيات
ــشرتعون    -٤ ــثرية، انتُخــب امل ــسنني ك ــك ب ــسنن   ٢ وبعــد ذل ــدوين ال ــة ت  بغي

إقامة انوا قد شرعوا    وذاك بعد أن ك–واإلحتفاظ هبا للفصل بني اخلصوم    
ولـذا، فـإن هـذه الـسلطة وحـدها بـني الـسلطات        . -السلطات ملدة سنة واحـدة    

ل ألكثر من سنة واحدة) األخرى( مل تُخو.  
ــه    -٥  فمــن جهــة األوقــات، إذن، هــذا هــو مــدى احلقــب الــذي تقــدمت ب

  .سلطة على أخرى
ذ امللـك  بل اخت. ومل يكن احلكام التسعة يلتئمون مجيعهم   مكان واحد 

لُِيُنمقراً يدعى اآلن   ــ ٣ـكَ تَنِيُــن پ، على مقربة من آلْ رِ والربهـان هـو أن اقـرتان    . ٤ـ
                                                   

 .سلطة امللك والقائد األعلى ) ١(  - 
املــشرتع، كمــا يــشري إىل ذلــك التعــبري العربــي واليونــاني مقابلــه علــى الــسواء، هــو     ) ٢( -٤

إال أن الكلمة ههنا ال تعين إال مسجل الـشرائع وحافظهـا، ورمبـا أيـضاً     . واضع الشرائع 
ث)ومــا يلــي : ١٨: ٢ر ههنــا . (ناشــرها والــساهر علــى حفظهــا وتطبيقهــا   د ، حيــ تُعــد 
 .صالحيات املشرتعني األخرى عند األثينيني

ــاً لــشعبه     ) ٣( -٥ وهــذه الفكــرة كانــت   . أي مقــر الراعــي ألن امللــك كــان يعتــرب نفــسه راعي
 يــدعو ا ٢:٧٩والكتــاب املقـدس   ســفر املـزامري   . سـائدة   تلـك العهــود القاصـية   

زاً لـه   الـرواق امللكـي    هذا وإن امللـك قـد حفـظ مركـ    ". يا راعي اسرائيل أصغِ " :نفسه
ثِفْرون راجع إ. (م.حتى مطلع القرن الرابع ق ٢ـ αألفالطون .( 

يُن هو مركز الرئاسة أي رئاسة جملس النوابپالـ ) ٤( -  تَنِ  .ـرِ
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ـسُس    يُونِ ، وتزوجيهـا لـه يتمـان هنالـك حتـى اآلن واختـذ احلـاكم        ١امرأة امللـك بذِ
ــ  تَنِيُن، والقائـد األعلـى   پآلْ رِ ُن پ اإل٢ِــكِيلِي وكــان هـذا املكـان  . ــ  القيــادة  " يـدعى قـبال

ـا رممـه إِ    ". احلربية لِكَُس پوملّ يعهـد تولّيـه منـصب القيـادة وأصـلحه، دعـي        ٣ــ   
لِيكِيُِنپإِ ــ ــع      . ـ ــشرع وقــد أخــذ اجلمي ــانوا يقيمــون   دار ال ــا املــشرتعون، فك وأم

لَُن ُويلتئمون   تلك الدار، على عهد ص.  
ـاً،   وقد كان من صالحيات احلكام التـسعة أن حيكمـوا   الـدعاو       ـاً مربم ى حكم

  .تلك كانت إذن أوضاع السلطات. ٤ال أن حيقّقوا فيها فقط، كما يتاح هلم اآلن
س      -٦ ي ، فقد أنيطت به مهمة احلفاظ علـى الـنظم   ٥سـاغَپ أما حمفل آرِ

علـى  من جهة، ومـن جهـة أخـرى، مهمـة تـدبري أكثـر شـؤون الدولـة، واإلشـراف               
ــار . انون وتغــرميهمأخطــر مــصاحلها، وســلطة معاقبــة العــابثني بالقــ    ألن اختي

راعـى فيـه شـرف احملتـد وا       ـ     . لغنـى احلكام كان يي س ومنـهم كـان يقـام قـضاة آرِ
ل حتـى اآلن    . ـاغَُسپ خـو ولذا، لبث هذا املنصب وحده، دون املناصب األخرى، ي

  .إىل مدى احلياة
                                                   

و  أعياده اليت دخلت اليونان من بـالد الـشرق، وانتـشرت       . إله اخلمرة عندهم  ) ١( - 
اء والصبايا تستسلم إىل اهلرج واملرج، وكثري من الشذوذ، اململكة الرومانية، كانت النس    

ومن مجلة تلك النـزوات اجلاحمـة أن تـسلم امـرأة امللـك إىل ذيونـسس أو مـن ميثلـه            
 .تلك احلفالت الصاخبة، كي يعرفها

سپأو آمــر احلــرب، وهــذا معنــى  ) ٢( -  خريم ــرد فيمــا بعــد مــن    . ـــنٍ ولكــن هــذا احلــاكم ج
ة ومل حيتفظ إال باللقب شأنه   ذلك شأنه امللك، إذ أنيطـت هبمـا    صالحياته احلربي 

: ٢ ومـايلي، ثـم   ١: ١٦: ٢ر ههنـا  (صالحيات ال متت إىل صـنعتهما األساسـية بـشيء      
 ). ومايلي١: ١٧

 .هو أحد أولئك القادة، وبعد أن رمم مركز القيادة على نفقته، دعي من ذلك احلني بامسه) ٣ ( - 
ظم احلكم حتد من صالحيات احلكام الفعلية والفعالة، حتى جـردهتم  ما برحت ن   ) ٤( - 

حمفـل األمـة وحمافـل    : منها متاماً أو أوشكت، حلساب الشعب   هيئتيـه الرئيـسيتني      
 ).٣: ٩: ٢ر س؛ (وهكذا أوغل احلكم عندهم مع الزمن   الشعبية . القضاء

سِپهضبة إىل الشمال الغربي من األكْرُو     ) ٥( -٦ ، وجملس القـضاء األعلـى عنـدهم وقـد     ـُلِ
 ٣٦٢ومنـذ سـنة   ). ١ ح٢: ٩: ٢س . ر(كان يعقد جلساته   العراء على تلك اهلـضبة      

مل حيتفظ هذا الس بشيء من الصالحيات الـسياسية الـيت يـذكرها أرسـطو      . م.ق
 ).٢٥: ١ههنا . ر(  هذا املوضع 
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  الفصل الرابع
  اُذراكن وشرائعه

  

ـسم هبـا نظـا       -١ ولكـن مل ميـضِ   . م احلكـم األول  تلك هي املالمـح الـيت اتّ
خْمُس     ــستٍ ي ــن شــرائعه،   عهــد رئاســة أَرِ ــل حتــى ســن آذْراكَُ . ١عليــه زمــن طوي

  :ونظام احلكم كان على النمط اآلتي
وكانوا خيتـارون احلكـام   .  كانت احلقوق املدنية تُمنح حملرزي السالح     -٢

. ٢ عـشرة أمنـاء  التسعة ووكالء اخلزينـة ممـن حـصلوا ثـروة صـافية ال تقـلّ عـن        
وأما قادة املـشاة وأمـراء   . حرزوا سالحاًأواملناصب األخرى اليت دون هذه، ممن  

 وأوالداً أصـيلني  اخليالة، فممن يثبتون أن هلم ثروة صافية ال تقلّ عن مئـة مـنٍّ       
ـبني، أن      . من قرينة شرعية قد جـاوزوا العاشـرة        خَ وقـد فـرض علـى هـؤالء املُنتَ

كـل هـؤالء الــذين   [ وقـواد املـشاة وأمـراء اخليالـة     ٣كـام يـصرفوا بكفالـة كبـار احل   
إىل أن يؤدوا حساب وظائفهم، كما فرض عليهم أن يتخـذوا عـن   ] أهنوا خدمتهم 

                                                   
 .م. ق٦٢١وذلك   سنة  ) ١( -١
ا وزن أو نقــد فـضي، يـساوي عنـد قــدماء اليونـان مئـة درهــم        املَـن أو  ) ٢( -٢ اة أو املْنـ املَنـ  .

والدرهم نقداً كان يعـادل أربعـة غرامـات وثلثـا مـن الفـضة أو سـت بـارات، ووزنـاً سـتة             
اً كانــت تـساوي وزنــة، فالوزنـة اذن ســتة آالف درهـم     . غرامـات  أمــا الوزنــة . وســتون منـ

وكلمــة املـن أو املنـا   ظاهرهـا هــي    . لفـضة الذهبيـة فكانـت تقابـل عــشر وزنـات مـن ا     
. ، كما أن كلمة درهم أو دينار هي نفس الكلمة اليونانية"μνάή "نفس الكلمة اليونانية 

ني أن الكلمـة يونانيـة، بـل وجـد أن بـني            ومل يدرِ طه حسني   ترمجته لدستور األثينـي
ر (انية لبدا لـه األمـر جليـاً    فلو كان يعرف اليون. الكلمة العربية واليونانية تقارباً فقط    

  ).١ ح٩: ٥: ٢السياسات 
احلكّـام التـسعة أو احلكّـام    " ІІρυτάνειςίο "ــرتانس  پيعين هنا دون ما ريـب بكلمـة ا   ) ٣( - 

 .يلي  وما١: ٣: ٢الكبار، ال رؤساء الس كما يعين هؤالء األخريين   
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كل من أولئك أربعة كفالء من فئة اجلزية عينها الـيت ينتمـي إليهـا قـواد املـشاة       
  .وأمراء اخليالة

ملــواطنني  وقــد ضــم جملــس الــشورى أربــع مئــة عــضوٍ وعــضواً، مــن ا  -٣
وال ينـال هـذه الـسلطة    . ١أصحاب احلقوق املدنية، ممـن وقعـت علـيهم القرعـة       

ــثالثني مــن عمــره     وال حيــق . وغريهــا مــن الــسلطات بالقرعــة إالّ مــن جتــاوز ال
فحينئـذ حيـق لـه    . لنفس املواطن أن يتبوأ منصباً مرتني قبل أن يغادره اجلميع 

 أحد أعضاء الشورى عـن حـضور   وأن ختلّف. أن يناله بالقرعة   دورة جديدة   
جلسة يعقدها الس أو حمفل األمة، دفع ثالثة دراهم إن كان له مخـس مئـة      

منٍ ذِ  دفع ٤ دفع درمهني، وإن كان من فئة أصحاب الفدادين٣، وإن كان فارساً ٢مٍ
  .درمهاً واحداً

ــس  -٤ ُي ــل آرِ ــاغَُسپ أمــا حمف ــاً علــى   ٥ـ ــشرائع، ورقيب ــاً لل  فقــد كــان حامي
ـه، كـان     .  كي حتكم حبسب تلك الشرائع     السلطات وكل من حلقـه اجحـاف حبقّ

يُس     ـربز القـانون    پيتاح له أن يشكو ظالمته إىل حمفل قضاة آرِ اغَُس، علـى أن يـ
لحق به الضرر الذي ي.  

، كانــت األجــساد رهـائن القــروض، واألرض   حــوزة   ٦ وعلـى مــا قيـل  -٥
  .أناسٍ قالئل

                                                   
ما كانـت القبائـل أربعـاً    جملس الشورى هذا تألف من أربع مئة عضو وعـضو عنـد    ) ١( -٣

راكَُن  وتألف   هناية القرن الـسادس  . وقبله،   القرن السابع قبل املسيح.   عهد آذْ
س من مخس مئة عضو، مخسني من كل قبيلة  ينِ ثٍ س لِ ). ٢: ٢١: ١ر ههنا (على عهد آكْ

ة وهذا الس كان هيئةً تشريعية، يعد القوانني واألنظمـة ويعرضـها علـى حمفـل األمـ       
 .للموافقة والتثبيت

ن كيل يعادل اثنني ومخسني لرتاً تقريباً  ) ٢( -  املذم)٤ح. ٤: ٩: ٢س . ر.( 
  ).٤: ٧: ١ر ههنا (الفرسان هم الذين ميلكون ثالث مئة مذمن  ) ٣( - 
ــذِمن      ) ٤ ( -  : ٧: ١ر ههنــا (أصــحاب الفــدادين هــم الــذين ميلكــون بقــراً وأرضــاً تغــل هلــم مــئيت مٍ

فمــن كـان دخلــه مـئيت درهــم، عـد مــن     . قـد اعتــرب الـدرهم   مــا بعـد بقيمــة املـذمن     هـذا و ). ٤
 ).٢٣ـلوتَرخس، صُولَُن فپراجع سرية الرجال العظام ال(أهل الطبقة الثالثة هذه 

  .١: ٦: ٣: راجع ههنا ) ٥( -٤
 .٢: ٢: ١: راجع ههنا ) ٦( -٥
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  الفصل اخلامس
رئاس دهعة صولن  

  
ــذكر، واســتعبدت األقليــة        -١ ــنمط اآلنــف ال ــى ال ــم الدســتور عل ــا نُظِ  ملّ

  .األكثرية، ثار الشعب على األعيان
 وإذ اشتدت الثورة وطالت املناوشات بينهم، أمجعـوا علـى أن خيتـاروا         -٢

ــيهم   ـــن مــصلحاً بينــهم ورئيــساً عل ــبالد وتنظــيم   . ١صُولَ ــه سياســة ال ــاطوا ب فأن
  :أنشدهم قصيدة رثاء هذا مطلعهادستورها، بعد أن 

ــيت أرض  ) ســوء املنقلــب(أعــرف " وقــد اســتقر األمل   احلــشا، لــدى رؤي
يُنِيا   ". العريقة جداً   القدم يعيث فيها الذبح والقتل٢إِ

وحيمـل   هـذه القــصيدة مـرة علــى هـؤالء وأخـرى علــى أولئـك لــصاحل        
ض الطـرفني علـى   الطرفني، وخياصم هؤالء ثم أولئك، وبعـد ذلـك يعـود وحيـ          ر

  .أمخاد النزاع الناشب بينهما
ـــن بنــشأته وشــهرته مــن الزعمــاء  -٣ ــه  .  وكــان صُولَ ــه ومنزلت وأمــا بثروت

ــاب اآلخــرون، وكمــا   ٣ فمــن الطبقــة الوســطى االجتماعيــة ــه الكتّ ، كمــا يعــرتف ب
                                                   

س  ٥٩٢/١وذلك سنة  ) ١( -٢ يـنِ يُجٍ  الالئرتـي فيجعـل سـنة رئاسـته      حسب أرسطو، وأمـا ذِ
 .٥٩٤/٣سنة 

ني) ٢( -  ي  .يعين هبا أرض األتكي أي دولة أثينا، اليت تكنت بإين جد اإليُنِ
٣( -٣ (١٠: ٩: ٤س . ر.  
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يشهد به هو نفسه   األبيات التاليـة حيـث حيـض األغنيـاء علـى اإلقـالع عـن           
وأما أنـتم فهـدئوا   حـشاكم قلبـاً جائـشاً يـا مـن بلغـتم مـن           ": اجلشع والصلف 

ــة والبــشم   فــرة اخلــريات حــد الكِظّ ــدال  . و ــوا بــذهنكم العــاتي صــوب االعت . ميل
ــها لكــم     وهــو، بوجــه  ". فــنحن لــن نــذعن لكــم، وصــروف الــدهر لــن تــستقيم كل

ــشغب واإلضــطرابات علــى املوســرين     ــذا،   . اإلمجــال، يلقــي دائمــاً تبعــة ال ول
ختوفـه مـن اخلـيالء والتـهافت علـى املـال ألهنمـا مـصدر          "ع مرثاته، يبـدي     مطل

  ".الشحناء والعداوات القائمة
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  الفصل السادس
  جتماعية والسياسيةإصالحاته اال

  
ـــن الــسلطة وتــسلم زمـــام األمــور، حــرر الـــشعب          -١ ـ ـولَ ى ص ملــا تــولّ

وسـن نظمـاً   . ١قـروض احلاضر واملستقبل، بتحظريه أن تكون األجساد رهـائن ال      
ــموا هــذا اإللغــاء      ــديون اخلاصــة والعامــة، وقــد س زحزحــة "وقــوانني، وألغــى ال

قر بئاً عن كواهلهم٢"الوِ   .، كأهنم أزاحوا عِ

فقـد اتفـق   .  وقد حاول بعـضهم أن يفـرتوا عليـه بـسبب هـذا الـصنيع         -٢
ـن، وهو عازم على تنفيذ       ـولَ قر"لص .  األعيـان ، أن فاتح هبا نفراً مـن "زحزحة الوِ

وقــد . ويقـول الــشعبيون أن أصــدقاءه، بعــد هـذه املفاحتــة، أوقعــوه   حبائلــهم   
زعم الـذين ابتغـوا أن يـشوهوا مسعتـه أنـه سـاهم،   مـسعاهم إذ قـد اسـتدان             

وما طال هبم األمر حتى ألغِيت الـديون،  . أولئك األعيان، واشرتوا بقاعاً شاسعة 
                                                   

 .٥: ٤: ١ههنا . ر) ١( -١

ويقــصد هبــا صــولن أيــضاً التخفيــف   . اليونانيــة" бειбαχθείαή "هــذا معنــى كلمــة   ) ٢( - 
 وقـد أنعـش الـشعب ومحـاه مـن سـيطرة العظمـاء واألغنيـاء ومـن          .والتلطيف واإلنعـاش  

، علـى مـا يقــول         . اسـتعبادهم لـه، بإلغـاء الـديون     شـامال وإلغـاء الـديون هـذا كـان كـامال
ن نفــسه   شــعره    ـــ لَ و ونــتج هــذا اإللغــاء مــن إلغــاء نظــام رهــن       .  ومــا يلــي ٥: ١٢صـ

 مــا يــشري إليــه أرســطو  وقــد نــشأ عنــه اضـطراب كــبري   حكــم أثينــا، علـى    . األجـساد 
 ).١٣: ١: ١ –راجع ههنا (
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ا يقال، فئة الذين ادعوا فيمـا بعـد   وهكذا نشأت، على م . فأضحوا من األثرياء  
  .أهنم ذوو غنى تليد

ــغ .  بيــد أن قـــول أنـــصار الــشعب أوىل بالتـــصديق  -٣ ــل أن يبلـ قـ ع إذ ال ي
د أن يبغــضه الفريقــان اإلعتــدال والنزاهــة برجــل   تــصرفاته األخــرى إىل حــ 

) حني كـان بوسـعه أن يـستغفل اآلخـرين ليطغـو      ) إليه أمرمها ضااللذان فو   ،
 االعتـدال واالنـصاف إىل حـد أن يفـضل،     بالدولة، وال يعقل أن يبلغ بـه   ويستبد  

 أجـل، ال يعقـل   -  نظره، احلسنى وخالص الدولة على مصاحله الشخصية،  
  .١ أن يعود ويلوث ذاته   أمور مفضوحة ودنيئة غاية الدناءة-  هذه احلال، 

ن أن يطغـو  م[ وأحوالُ الدولة املتشوشة املضطربة تشهد بتمكنه ذاك    -٤
اآلخـرون  والكتبـة  . وهو نفسه يـذكر ذلـك مـراراً   قـصائده      ]. ويستبد بالدولة 

  .٢فيجب من ثم أن نعترب تلك التهمة زوراً وهبتاناً. يقرونه مجيعهم على ذلك

                                                   
نرى أرسطو يستعمل هلجة قاسية الذعة   تقبيح ذلك األسلوب امللتوي للكـسب،   ) ١( -٣

ن أن يلطخــوا مسعتــه بــه     ـــ ولَ وال عجــب   ذلــك، فالفيلــسوف   . الــذي أراد خــصوم صـ
غـري طبيعيـة،   ، ألهنا أوجـه للكـسب   حيمل على التجارة نفسها، وعلى الربا بأوىل حجة    

وملا بدا هلـم  . "وغاية الغنى جودة العيش وطيبة التنعم باملالذ البدنية. وغايتها اإلغتناء 
فـن االقتـصاد   "ولـذا فـإن   ." ذلك متوفراً   اإلقتنـاء، قـضوا العمـر كلـه   طلـب الغنـى        

ــاير      ــاً عـــادالً، ألنـــه يغـ ــن التجـــارة فمـــذموم ومقـــبح تقبيحـ ضـــروري وحممـــود، وأمـــا فـ
  ). ومايلي١٠: ٣: ١ر س ." (الطبيعة

إن الفيلــسوف يــدافع   هــذا املقــام عــن صــولن احلكــيم، وجيلــه عــن األهـــداف          ) ٢( -٤
وما ذلك إالّ ألنّه هو نفسه كريم يقـدر الكـرام، وأبـي تـأبى نفـسه إال        . والغايات الدنيئة 

وبفعله هذا ال ينزه صولن عـن اخلطـأ   سـن شـرائعه، إذ اعـرتف      . اإلعرتاف بالفضل 
  ).٣: ٩: ٢ر س (اخلطأ   كتابه السياسات هبذا 
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  َّالفصل السابع
  دستور صولن وطبقَات األمة

  
.  جديــدةد وضــع هلـم دســتوراً للحكــم، وسـن هلــم شـرائع وقــوانني     وقـ -١

ــن مـا عـدا شـرائع القتـل            ونقـشوا الـشرائع علـى    . فكفّوا عـن اتبـاع شـرائع آذْراكَ
، وأقـسموا مجـيعهم   ١ووضعوها   الرواق امللكي. لوحات مثلثة تدور على حمور 

ـصب إهنـم    . بأن يتقيدوا هبا   أما احلكام التسعة، فقد أعلنوا   قسمهم أمـام الن
بون متثاالً من ذهـب، إذا ت       صِ نوا إحـدى تلـك الـشرائع    يولـذا فهـم يقـسمون    . عـد

  .حتى اآلن على ذاك الوجه
ولَـن شرائعه ملدة مئة سنة، ونظّم دستوره على النمط اآلتي-٢ صـ وأقر :  

 نظراً إىل اخلراج، فقد قسم القوم إىل أربع فئات تؤدي اجلزيـة علـى     -٣
منٍ، وفئــة ا : حنــو مــا قُــسم مــن ذي قبــل  ــذِ لفرســان، وفئــة فئــة اخلمــس مئــة مٍ

وقد فرض أن تُؤلَّف كلّ السلطات مـن طبقـة   . أصحاب الفدادين، وفئة اإلجراء  
ــدادين    ــحاب الفـ ــة أصـ ــة الفرســـان وطبقـ منٍ وطبقـ ــذِ ـ ــة مٍ ــذه . اخلمـــس مئـ وهـ

الـسلطات هـي مناصـب احلكـام التــسعة، ومناصـب اخلزنـة، ومناصـب الباعــة،        
ع علـى كـل مـن    ووزّ. ٢ومناصب األحد عشر، ومناصب مـدراء املوائـد والطقـوس    

                                                   
 ).٢: ١٦: ٢ر ههنا (  ذلك الرواق كان جيلس احلاكم امللك للقضاء ) ١( -١
 ٧: ٢ و٦: ٢ وأيضاً ١٨: ٢ إىل ١٥: ٢ ثم ٣: ١  صالحيات تلك السلطات ر ههنا ) ٢( -٣

 .١١: ٢وايضاً 
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أمـا الـذين يـؤدون جزيـة اإلجـراء،      . هذه الفئات مناصـب تالئـم مقـدار خراجهـا     
  .١فلم جيعل هلم نصيباً إالّ   حمفل األمة وجمالس القضاء

منٍ كـل مـن تغـلّ لـه أرضـه، علـى           -٤ ـذِ  ويؤدي حتماً جزية اخلمس مئة مٍ
ويـؤدي  . وجه من الوجوه، مخس مئة كيل مـن احلبـوب أو الـسوائل علـى الـسواء      

من اسـتطاع أن  : جزية الفرسان من تؤتيه أرضه ثالث مئة كيل، ويقول بعضهم   
 ـي خــيالويــربزون برهانــاً علــى ذلــك اسـم اخلــراج، مــن جهــة، مــدعني أنــه    . يرب

م القدماء    قادِ د من الواقع نفسه، ومن جهة أخرى تَ إذ قـد أقـيم   قلعـة    . استُمِ
ــن بـن      قـد : "املدينة متثال نُقشت عليه هذه األبيات      ثٍمِي ثْ م هـذا التمثـال لآلهلـة أَ

ــى مــن طبقــة اإلجــراء إىل طبقــة الفرســان     س، عنــدما ترقّ ـــ لَ فِ ي ــب ". ذِ وإىل جان
  .ن طبقة الفرسان تشري إىل ركوب اخليلاالرجل جواد، ليشهد 

د هـذه الطبقـة باألكيـال،        وعلى كل حال، فاألقرب إىل املنطق هو أن تُحد
منٍنظري طبقة اخلمس مئة مـٍ     ويـؤدي جزيـة أصـحاب الفـدادين مـن تغـل لـه        . ذِ

وفـرض علـى اآلخـرين الـذين ال نـصيب هلـم         . ٢أرضه مئيت كيلٍ على الـسواء  
ــة اإلجــراء  ــال    . ســلطة أداء جزي ــذلك، فــاآلن أيــضاً إن ســئل مــن يزمــع أن ين ول

  .جزية اإلجراء: بالقرعة منصباً ما، عن اجلزية اليت يؤديها، ال أحد جييب

                                                   
 .٤: ٩: ٢ر س ) ١( - 
   كالمه املقتضب عن دستور صولن، خيالف ٤: ٩ :٢أن أرسطو   السياسيات  ) ٢( -٤

فهـــو يــضع هنـــاك طبقـــة أصـــحاب   . ٣: ٧: ١  تــصنيف الطبقـــات مـــا يقولــه ههنـــا    
الفدادين قبل طبقة الفرسان، وال يعني ال هلذه وال لتلك مقدار دخلها مـن احلبـوب أو     

عة ورمبا قد وقع له ذلك سـهواً، إذ كـان ينظـر   دسـتور صـولن نظـرة سـري         . السوائل
إمجالية، ليشري إىل صبغة ذلك الدستور السياسية وينوه بـبعض حـسناته، ويـشري مـن       

 .طرف خفي وبنعومته الفائقة إىل بعض مساوئ ذلك الدستور
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  الثامنالفصل 
  دستور صولن واهليئَات احلَاكمة

  
د السلطات بالقرعة إىل مرشحني تكون كـل قبيلـة قـد          -١ ورتَّب أن تُسن

ــت ترشــح عــشرة مــواطنني ملناصــب      . ســبقت ورشــحتهم  ــل كان ــن القبائ ــل م وك
ولـذا درجـت القبائـل إىل    .  ومن هؤالء كانوا خيتـارون بالقرعـة   .١احلكام التسعة 

وبعـد ذلـك تلقـى    . ار بالقرعة كل واحـدة عـشرة أعـضاء   يومنا هذا على أن ختت     
  ).لتبوء مناصب احلكم(القرعة بينهم بالفولة، 

، قـانون  )الكـبري (والدليل على إسناده السلطات بالقرعة إىل أهل اخلراج   
فهو يفرض أن يقيمـوا اخلزنـة بالقرعـة،    . اخلزنة الذي يجرون عليه حتى اآلن  

منٍوأن يأخذوهم من طبقة اخلمس مئة مٍ   .ذِ
                                                   

إن أرسـطو ال يقـول لنـا كيـف كانـت كــل قبيلـة ترشـح خمتاريهـا العـشرة، ومـا هــي            ) ١( -١
ان زعمــاء القبيلــة هــم  فهــل كــانوا يرشــحون أنفــسهم، أو هــل كــ  . طريقـة اختيارهــا هلــم 

ــوك القبائــل وغريهــم؟      الــذين يرشــحوهنم، أو شــيوخها أو أصــحاب الــسلطة فيهــا، كمل
ومـا كــان ليقـدم علــى هـذا الرتشــيح إال     . فيبـدو إن املرشـحني كــانوا يرشـحون أنفــسهم   

الـذين بلغـوا ســناً قانونيـة وأحـرزوا ثــروة ضـخمة ومـن هــؤالء املرشـحني كانـت القبيلــة          
، ثــم تعــود   دورة جديــدة ختتــار بعــضاً منــهم لتبــؤ مناصــب       ختتــار بالقرعــة عــشرة  
ــا عنـــدهم  ــبغته      . احلكـــم العليـ ــن صـ ــيء كـــثري مـ ــى شـ ــه احلكـــم علـ ــم بقـــي وجـ ــن ثـ ومـ

ــه   اختيــار رجــال احلكومــة الكبــار     وهــذا مــا يقولــه أرســطو     . اإلرســتقراطية، أقل
: ٢ ر(مناقشة دستور صولن   الباب الثاني والفـصل التاسـع مـن كتـاب الـسياسيات        

 ).٤: ٩: ٢ثم : ٢: ٩
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ـن بشأن احلكام التسعة -٢ لَ وـ ه صففي القدم، كـان حمفـل   . ١ هذا ما سن
س  ـــ ي ــستدعي  پآرِ س ي ـــ ــوا    )املرشــحني(ـاغَ ــهم ألن يتول ــه   كفايت ــم بذات ، وحيك

إىل [ثـم يـسندها لـسنة إىل مـن كـان أهـال هلـا، ويـصرفه           . سلطة من الـسلطات   
  ].منصبه

وملــوك القبائــل ، ٢انــت عليـه ســابقاً  ولبثـت القبائــل أربعــاً، علـى مــا ك  -٣
وكـان  . ومـن كـل قبيلـة تفرعـت ثالثـة أثـالث وإثنتـا عـشرة إمـارة حبريـة            . أربعة

ــة مــا تــستدعي مــن     أمــراء الــسفن قــائمني علــى تلــك اإلمــارات، مكلفــني جبباي
ـن، ال يعملـون هبـا        . ضرائب وتقتضي مـن نفقـات     لَ ُوولـذا قـد نـصت شـرائع لـص

 علـيهم  – أو -ى أمراء السفن أن حيصلوا الـضريبة،  عل: اآلن،   مواضع كثرية   
  .أن ينفقوا من خزينة اإلمارة البحرية

                                                   
ــل كانــت   الــدورة الثانيــة        ) ١( -٢ يبــدو إذن كمــا قــدمنا   احلاشــية الــسابقة إن القبائ

ومل يكن األربعـون  . ختتار بالقرعة بعضاً من العشرة الذين اختارهتم   القرعة األوىل    
   س ـــ ي س ليختــار مپاملختــارون   الــدورة األوىل ميثلــون أمــام حمفــل آرِ ـــ نــهم احلكــام  ـاغَ

إن : "هذا بدليل ما قدم أرسطو   الفقرة األوىل حيث يقول. التسعة ويصرف الباقني 
" كانوا خيتارون بالقرعـة ) األربعني الذين اقْتُرِع عليهم بالفولة لقبول ترشيحهم (هؤالء  

سـلطة احلـاكم األول،   : بعضاً منهم، المتحـاهنم وإسـناد الـسلطات العليـا التـسعة إلـيهم        
وال يقول لنـا كيـف كـانوا    . لك، وسلطة آمر احلرب، وسلطة املشرتعني الستةوسلطة امل 

ــاغس  پميتحنوهنم، على الطريقة الـيت عرفهـا أرسـطو   زمانـه أم أمـام حمفـل آريـس          
فحسب؟ هذه أمور كنـا نـود أن نعرفهـا جبـالء ووضـوح، وقـد كـان   وسـع أرسـطو أن            

   زمانــه، وبقيـت معروفــة بعــده   يقوهلـا لنــا، ألن شـرائع صــولن كانـت التــزال معروفـة     
ـــلوترخس   مطلــع القــرن األول للمــسيح يعطــي نتفــاً مــن تلــك الــشرائع    پبكــثري، ألن ا

سپراجع آ( خن ف : ـلوتَر ولَـ ٢٤ و٢٣ و٢١ و٢٠سرية الرجال العظام، صـ.( 
ن   القــرن الــسابع ق     ) ٢( -٣ ـــ راكَ ــرُ . فمــا فــورق . م.علــى عهــد آذْ كْ س أو پويقــال أن كٍ لَ ـــ

وقــسم أثينــا إىل اثــين  . م. ق١٥٨٠ملــوكهم هــو الــذي أســس القبائــل األربــع حنــو ســنة   
عشر حياً، وسن هلم النظم اإلجتماعية وعلمهم الفالحة والزراعة والبحـارة والتجـارة،       

ثِنـا و    ذَُون وزٍفْـس وبنـى هلـم هياكـل، ومنـع الـذبائح البـشرية، وأنــشأ         پوأدخـل عبـادة أَ ـُـسِ
 .ـاغسپرمبا حمفل آريس 
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.  وقد ألّف جملـساً للـشورى مـن أربـع مئـة عـضو، مئـة مـن كـل قبيلـة           -٤
س       ـ ي ـاغَُس باحملافظـة علـى الـشرائع، وبـأن يلبـث كمـا كـان        پوقد كلِّف حمفل آرِ

ك بـأن يـسهر علـى معظـم شـؤون      سـابقاً رقيبـاً علـى الدسـتور، وفـضال عـن ذلـ       
ــأن يقــتص مــن املخــالفني ويغـــرمهم    وخولــه الــصالحية  . الدولــة وأخطرهــا    بـ

ويعاقبهم، وأن حيمل إىل خزينة الدولة الغرامـات دون أن يـسجل سـبب أدائهـا،          
  . الشعيب، وقد سن قانوناً لإلخبار عنهموأن حياكم املتآمرين على قلب احلكم

ــواتر الثـــورات    -٥ ــا رأى تـ ــض املـــواطنني     وملـ ــة، والحـــظ أن بعـ  الدولـ
لون   إذا : "وتـسليم أمـرهم للقـدر، سـن قانونـاً خاصـاً هبـم       ] احلياد[لتوانيهم يفضّ

د مــن      جــرقامـت ثــورة   الدولــة، فمــن ال حيمــل الـسالح مــع أحــد الطــرفني، ي
  ".١كرامته ومن حقوقه املدنية

                                                   
لو أن هذا القانون وضع ألهل عصرنا، ملا تـواترت الثـورات واإلنقالبـات   بالدنـا         ) ١( -٥

 .وجرت عليها ما جتر اآلن من متاعب وخسائر ومضرات
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  الفصل التاسع
  دستور صولن واإلصالحات القَضائية

  
ـن هذه األمور .  هذا ما كان يتعلق باهليئات احلاكمة     -١ لَ وـ و  دستور ص

قبـل كـل شـيء و     : الثالثـة التاليـة تبـدو   غايـة االتـصال باألحكـام الـشعبية       
ثانيـاً الـسماح ملـن يـشاء     . ١الدرجة الكـربى أن ال جتعـل األجـساد رهـائن الـديون       

ــومني  ــدفاع عــن املظل ــاً حــق اإلســتئناف إىل . بال ــوى  .  احملكمــةوثالث وهــذا مــا ق
ألن الـشعب إذا مـا غـدا سـيد التـصويت،      . باألكثر طبقة الشعب علـى مـا يقـال      

  .أضحى سيد احلكم

 وعالوة على ذلك، ملـا صـيغت الـشرائع بـال تبـسيط وال جـالء، شـأن             -٢
قــانون األرث والوارثــات الوحيــدات، نــشأت حتمــاً مالبــسات كــثرية ومناقــشات،   

هـذا، ويظـن الـبعض    . لقضايا، العامة منـها واخلاصـة  وتدخلت احملكمة   كل ا 
. أنه وضع الشرائع غامضة عـن تعمـد، ليكـون الـشعب سـيد الفـصل   األمـور        

ولكن هذا الزعم يبعد عن الصواب، ألن املبدأ العام ال يقدر أن يتناول األحـسن   
ـــن(إذ لــيس مــن العــدل   شــيء أن يستــشف املــرء نيــة   . واألفــضل لَ وـ مــن ) ص
  .ئع احلاضرة، بل من جممل دستورهالوقا

                                                   
 .ههنا: ٢: ٢: ١راجع ) ١( -١
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  الفصل العاشر
  قتصاديةصالحاته االإ

  
إال أنـه  .  فهذه هي التدابري الشعبية اليت يبدو أنه أقحمها   شرائعه   -١

ــل واألوزان   . قبــل وضــعها، قــد ألغــى الــديون  وبعــد ذلــك عمــد إىل زيــادة املكايي
  .وقيمة النقد
ذَُن، واملن  إذ   زمنه أضحت املكاييل أكرب -٢ مما كانت عليه   عهد فِي

وكـان املعيـار القـديم    . ١الذي كان مقـداره قـبال سـبعني درمهـاً، بلـغ مئـة درهـم            
. هذا وقد وفّق بني املكاييل والنقد، وعادل الوزنـة بثالثـة وسـتني منـاً         . درمهني

  . واملعايري األخرى٢وقُسمت األمناء الثالثة على اإلستار

                                                   
 .١ ح٢: ٤: ١ر ههنا ) ١( -٢
ساوي عشرين درمها) ٢ (-  اإلستار عملة ذهبية عند اليونان، ي. 
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  عشرالفصل احلادي 
  الدــــه البـادرتــمغَ

  
 وبعد أن نظّم دستوره على الوجه الذي فـصلنا، جعلـوا يـرتددون إليـه          -١

فرغبـة منـه     . ويزعجونه بـشأن شـرائعه، ويلومونـه عليهـا أو يناقـشونه فيهـا       
إبقائها على حاهلا وجتنبـاً لألحقـاد إذا لبـث   الـبالد، غـادر وطنـه إىل مـصر             

نــه لــن يعــود قبــل  إوقــال . بتغــاء لإلســتطالع   آن واحــدســعياً وراء التجــارة وا
ــل أن     قــيم ليفــسر الــشرائع، ب عــشر ســنني، إذ مل يكــن احلــق،   اعتقــاده، أن ي

  .يطبقها كل واحد حبذافريها
ــديون،      -٢  هــذا، وقــد نقــم عليــه وخالفــه أعيــان كــثريون بــسبب إلغــاء ال

فالـشعب كـان   . قـدوا وتنكرت له كلتـا الفئـتني، إذ جـاء الوضـع علـى غـري مـا اعت        
يتخيل أنه سوف يعيد توزيع كل شيء، واألعيان كانوا يتـصورون أنـه سـيوافيهم         

ــن   . أو أنـه سـيحوره قلـيال   ] للـذي متـشوا عليـه   [بنظام للحكم مطابق   لَ وـ لكـن ص
ـا كـان يتـاح لـه أن يـستبد هبـم إذا انـضم إىل فئـة أو          . اصطدم هبؤالء وأولئـك    وملّ

  .نقذ الوطن وسن له خري النظمأاء كلتيهما، وأخرى، اختار مع ذلك عد
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  الفصل الثاني عشر
  منظوماتُه السياسية

  
 إن الكتّاب اآلخرين بأمجعهم يوافقون علـى أن األمـور كانـت علـى مـا        -١
فقـد  : "... وهـو نفـسه يعـرض لـذكرها شـعراً   هـذه األبيـات التاليـة          . بسطنا

.  أحرمـه الكرامـة ومل أغـدقها عليـه    منحت الشعب مـن االمتيـاز مـا يكفـي، ومل       
بـل  . أما ذوو اإلقتدار، الذين يغبطون على ثرواهتم، فلم أفكـر بـأن ينـاهلم ضـيم      

  ". أمسح ألحدامها أن تتغلب بالظلمانتصبت أمحي الفئتني مبجنٍّ قوي، ومل
عامل مجهـور الـشعب  -٢ و  منظومة أخرى يبني كيف جيب أن ي  :        

عب قد يذعن خري إذعان لقادته، إن مل يرتك حبله على غاربـه،       والش"...          
فإن البطر يولد القحة لـدى أنـاس قـصرت    . وال اعتمد   معاملته على العنف 

  ."بصائرهم، عندما يصيبون سعداً وافراً
لقد أقبلـوا إىل  : "...  ويقول   موضع آخر عمن أرادوا قسمة األرض  -٣

ب كل منهم أنه سيلقى رزقاً وافراً، وأنـي  وقد حس . السلب حتدوهم آمال وساع   
ــة   القــسوة  وبعــد أن خابــت ظنــوهنم امتعــضوا  . مــع تــوددي ســأبدي قلبــاً غاي

إال أهنـم  . وهم اآلن ينظرون مجيعهم إيل شذراً، نظرهم إىل أحـد األعـداء     . مني
ـني إذ قـد أجنـزت بعـون اآلهلـة مـا قلتـه هلـم          ــة ومل أسـع عبثـاً     . غـري حمقّ بقي

ــذ أمـــراً بعنـــف الطغــاة، وال أن ينـــال الـــصاحلون    األمــور  ، وال يطيـــب يل أن أنفّ
  ."نصيباً   أرض وطنهم اخلصبة يساوي نصيب الطاحلني
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ــاء فــاعتقوا بـــسبب        -٤  أمــا بــشأن إلغــاء الـــديون وشــأن مــن كـــانوا أرقّ
قر " ومن جهيت، أي هدف من األهداف الـيت  : "... ، فإنه يقول أيضاً  "زحزحة الوِ

ت مشل الشعب، انقطعـت عـن الـسعي قبـل حتقيقـه؟ ستـشهد         من أجلها ضمم  
ـــ    لُِم ني اجلليلــة، پعلـى ذلــك أطيــب شــهادة، أمــام حمكمـة الــزمن، أُم اآلهلــة األَ ـــي

أرضنا الغرباء، تلك األرض املـستعبدة مـن قبـل واحلـرة اآلن، الـيت انتزعـت مـن             
إىل الـوطن الـذي   وأعـدت إىل أثينـا،   . جنباهتا األوتاد املغروسـة   جهـات كـثرية        

أسسته اآلهلة أناساً كثريين، بيـع بعـضهم ظلمـاً وبعـضهم حبـق، وهـاجر غريهـم          
وقد اضطرهتم الفاقة، فلم يعودوا يتقنون لغة األتِّكـي، إذ قـد تـاهوا   أمـصار       

ـت ترتعـد         . كثرية وحررت   ضمن البالد مجاعةً قاسـت ذلّ العبوديـة ومـا انفكّ
ذه األمـور بقـدرة الـشرع، موفقـاً بـني الـشدة       فـأجنزت هـ  . أمام نزوات أسـيادها  

وسـننت قـوانني للــصاحل   . واللـني، ومـا زلـت علـى ذلـك حتــى بـررت مبـا وعـدت        
ولـو تنـاول املهمـازَ غـريي،     . والطاحل، مطبقاً على كلٍّ منهما قسطاً عـادالً قوميـاً     
ـا اسـتطاع أن يــضبط الـشعب       ألنـين لـو جاريـت مـا كــان     . رجـلُ سـوء وجـشعٍ، لَم

عندئذ خـصومه، أو مـا كـان يرتبـص هبـؤالء أعـداؤهم، لثكلـت الدولـة         يستسيغه  
ولذا أبـديت بأسـي   كـل ميـدان وانربيـت كـذئب       .   تلك احلال رجاالً كثريين     

  ."بني كالب كثرية
 ويقول أيـضاً مبعـرض الـذم،   جوابـه علـى مـا وجهـت إليـه الفئتـان            -٥

مـا  أوالً أن ) أكـد فليت(إن وجـب عـذل الـشعب بـصراحةٍ     : "... بعد ذلك من لـوم    
والذين يفوقونه عظمةً وبطشاً . حيظى به اآلن ما كان لرياه بعينه وال   احللم  
  ..."ما كانوا ليرتددوا   امتداحي والتماس صداقيت

ــصب    : ويــضيف ــو أن آخــر أحــرز هــذا املن ــن مــن ضــبط    "ل ــا كــان متك لَم
أنـا، فقـد   وأمـا  . الشعب، ولَما كان تنحى قبل أن ميخـض اللـنب ويقـشط زبدتـه       

  ."١انتصبت بني الطبقتني املتناحرتني كأنين حد من احلدود
                                                   

ثر هذه األشعار اليت يربر هبا صولن تصرفه، ويـبني اعتدالـه ونزاهتـه، وإحـسانه         أك) ١( -٥
س  پإىل الطبقتني املتناحرتني، يذكرها ا  لِـيمِ ـلوترخس   سرية صولن، ويستشهد هبا آكْ

  .١٢٩: ٣اإلسكندري   كتاب املوشحات 
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  الفصل الثالث عشر
  األوضَاع السياسية بعد صولن

  
ــن الـبالد إذن لتلـك األسـباب         -١ لَ وـ وغادرهـا والدولـة مل   . ١ لقد غادر ص

بعـد  و  السنة اخلامـسة  . تزل بعد   حالة تشوش، فلبثوا هادئني أربع سنني     
ـــن، مل ينــصبوا حاكمــاً بــسبب الثــورة احملتدمــة   لَ وـ وعــادوا   الــسنة . ٢حكــم ص

  .٣اخلامسة بعدها للسبب عينه ومل ينصبوا حاكماً

س رئيساً، فحكم سـنتني وشـهرين،        -٢ سِيم  وعقب فرتة مماثلة، انتخب ذَ
وبعــد ذلـك، ارتــأوا بـسبب ثــورة طبقـة علــى     . ٤إىل أن طُـرد بـالعنف مــن احلكـم   

ــل  : خـــرى، أن خيتـــاروا عـــشرة حكـــام أ مخـــسة مـــن األشـــراف، وثالثـــة مـــن أهـ
فتولــوا احلكــم   الــسنة الــيت تلــت حكــم  . األريــاف، واثــنني مــن أهــل الــصناعة 

س سِيم إذ يبدو أهنم . ومن ثَم يتضح لنا أن احلاكم كان يتمتع بأعظم سلطة . ٥ذَ
  .ما انفكّوا يتناحرون بشأن هذا املنصب

ــول، مــ -٣ ــض    ومبختــصر الق ــسيئون بعــضهم إىل مــصاحل بع . ا برحــوا ي
 ومنـهم  – إذ قد أصـبحوا فقـراء بـسببه    –فمنهم من تذرع حبجة إلغاء الديون      

                                                   
 .٥٩١سنة ) ١( -١
 .٥٨٧/٦شغر منصب احلاكم األول سنة ) ٢( - 
  .٥٨٢ – ٥٨٣ة أي سن ) ٣( - 
  .٥٨٠/٧٩ إىل سنة ٥٨٢/١من سنة ) ٤( -٢
  .٥٨٠/٧٩أي سنة ) ٥( - 
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ـوا يـسيئون      ل كبري، وبعضهم ما انفكّ من نقم على الدستور ملا طرأ عليه من تبد
  .بسبب ما تفشى فيهم من حب املنافسة والتسلّط

هــل الـساحل، وكــان يرئــسه  حـزب أ :  أمـا األحــزاب، فقـد كانــت ثالثــة  -٤
ـــن  لْكْمٍيئَ س بــن أَ ــي لِ غَكْ بعــون سياســة    . ١مٍ ويبــدو علــى األغلــب أن هــؤالء كــانوا يتّ

وحزب أهل السهل الذي كان يلتمس إقامة حكم أقليـة، وقـد تزعمـه         . االعتدال
سلِكُو ـ س،  پواحلزب الثالث حزب أهل اجلبل، وقد تـوىل زعامتـه        . ٢رغَ ـ تَ ر ـستْ ـِسِ

  . يبدي حتمساً شديداً جداً للحكم الشعيبالذي كان
 وقــد انــضم إىل هــذا احلــزب، بــسبب افتقــارهم، الــذين حرمــوا مــن     -٥
بهم      . ديـوهنم  ـس والربهـان علــى  . وانـضم إليـه، بـسبب اخلــوف، مـن مل خيلُـص ح

ــدوا إىل تــصحيح اللــوائح، ألن          ــم الطغــاة، عم ــد أن أطــاحوا حبك ــك أهنــم بع ذل
ــن مل حيــق هلــم اإلشــ  كــثريين ــة، كــانوا قــد أحرزوهــا    مم رتاك   احلقــوق املدني
وقد لقّب كل حزب باسم املكان الذي كان يزرعه. ٣فعال.  

                                                   
١( -٤ (  ينس جد ثٍ س يئن، وهـو  پهذا الزعيم السياسي هو أبو آكلِ كْمٍ يس وعميد أسرة ألْ لِ ـٍرِكْ

ن سـنة     لَـ ي يس الذي اكتشف مؤامرة كِ لِ كْ  وقتلـه هـو ومناصـريه   هيكـل     ٦١٢نسيب ملٍغَ
ي. أثِنا لِ كْ س وينفيـه، ويعـود يواليـه     پس الذي يذكره أرسطو ههنا سـيعادي      ومٍغَ تَـ تْرسِـس ـِ

ــلوترخسپ ثــم ا١ ح٢: ١: ١ر ههنــا (ويــصاهره ويرجعــه مــن املنفــى مظفــراً    الرجــال : ـ
 ).٥٩: ١، وهروذتس ٢٩ و١٣العظام، سرية صولن ف 

األول مـن  هذا الزعيم هو غري مشرتع أسربطة الذي عاش   القرن العاشـر والربـع    ) ٢( - 
 .م. ق٣٢٦ إىل ٤٠٨وغري اخلطيب األثيين الذي عاش من سنة . التاسع

مل يكــن أحــدهم حيــرز احلقــوق املدنيــة، إال إذا صــح انتــسابه إىل أبــوين مــواطنني      ) ٣( -٥
راجــع (ولكنــهم عــدلوا فيمــا بعــد عــن تلــك الــشدة األوىل وتــساهلوا   األمــر     . حــرين

. م. ق٤٤٥ائح املواطنني مرتني غري هذه سنة وقد عدلوا لو). ٣: ٣ و ١: ٣السياسيات  
يس، وسـنة   پعلـى عهـد    لِ س   ٣٤٦ــٍرِكْ ينِ سئٍ ـ ا(   عهـد ذِمـ ــلوترخس الرجـال العظـام   پر :

 ).ـركليسپسرية 



 

 -٤٤-

  

  

َالفصل الرابع عشر ّ  
ستُرتَـس باحلُكمپأول عهد  سِ   ـِ

  
سپكـان   -١ ـ تَ ر ــستْ . عيبش يبـدي إذن حتمــساً شــديداً جـداً للحكــم الــ   ١ـِسِ

نيوكان قد أحرز شهرة واسعة   احلرب اليت     غَاري فـاثخن ذات  . ٢شنت على املٍ
مرة نفسه باجلراح وأقنع الشعب بأن يعطيه حرساً شخصياً، علـى أن مـا نالـه       

ــن  . من سوء قد أحلقه به مناوئوه      تِيس ـا حـصل علـى    . وقد نص له الطلـب أَرِ وملّ
مـن دعـوا محلـة الــدبابيس، ثـار مبـؤازرهتم علـى الــشعب واسـتوىل علـى القلعــة         

،   السنة الثانية والثالثني بعد وضع الشرائع، على عهد رئاسـة    بأعلى املدينة 
س   .٣كَُمٍيئَ

                                                   
اغتــصب احلكــم     . م. ق٥٢٧ إىل ســنة  ٦٠٠أحــد طغــاة أثينــا، عــاش مــن ســنة      ) ١( -١

يس ولكورغس، على م     لِ كْ ا سرتى   الفصول القادمة، موطنه، وجرده منه أصحاب مٍغَ
يـ  س وهــِ پثم اسرتجعه وخلّفه لولديه هِ  خـرس پـ ي ل      . ــ ولكنـه سـاس الـبالد باعتـدال ومجـ
  ).٥: ٤: ٥ر السياسات . (أثينا ومجع املالحم اهلومرية

ــرا وهــي مدينـة واقعــة علــى مــدخل الـربزخ الــذي يــصل األتكــي بــشبه       ) ٢( -  يغَ هـم أهــل مِ
لَُـــ پجزيــرة   ي ــست     . س، بــني أثينــا وكـــورنثس  ـــ پـِ وقــد نــاوأت املــدينتني املــذكورتني، وأسـ

كِـــذُون   لْ ــها بيزنطيـــة وخ ــسها   . مـــستعمرات عـــدة منـ ــتهرت مبدرســـة فلـــسفية أسـ واشـ
يذِس حوايل سنة   لِ كْ ذِس  پاستمدت مبادئها من تعاليم سـقراط و . م. ق٤٠٠إٍفْ ي ر (ــرمٍنِ

  .م.ق٥٦٣أرسطو وقعت حنو سنة واحلرب اليت يذكرها ). ١ ح١٢: ٥: ٣السياسيات 
  /.٥٦١سنة ) ٣( - 



 

 -٤٥-

ــن أنـه عـارض         -٢ لَ وـ س عنـدما طلـب احلـرس،     پ وحيكى عن ص ـ تَ ر ـستْ ـِسِ
فهـو أحكـم   : نـه أحكـم مـن الـبعض وأشـجع مـن الـبعض اآلخـر        إوقال عن نفسه   

س إمنـا يطمـح إىل الطغيـان،     پممن جيهلـون أن      ـ تَ ر ـستْ وأشـجع ممـن يعرفـون    ـِسِ
  .األمر ويتغاضون عنه

ـق سـالحه علـى بابـه وقـال            نـه قـد أجنـد    إوملّا قـال قولـه ومل يقـنعهم، علّ
      ،وكان عندئذ قد تقدم   الشيخوخة جداً -وطنه ما استطاع إىل ذلك سبيال 

  . وأنه يليق باآلخرين أن يصنعوا الصنيع عينه-
ـــن حت  -٣ ــ لَ وـ ــدِ ص ــني اذن، مل جيــ ــك احلــ ــيال    ذلــ ــضه فتــ ــا . ريــ وأمــ

س، فقد أخد بعد تسلم زمام احلكم يرعى املصاحل العامة، على وجه      پ ـ تِ ر ـِسِستْ
وإذ مل يكـن حكمـه قـد    . ١منه إىل احلكم الطغياني" احلكم السياسي"أقرب إىل   

س وطـردوه   الــسنة        ـــ س وحـزب لِكُورغَ ــي لِ غَكْ تأصـل بعــد، تألـب عليــه حـزب مٍ
سالسادسة، بعد تسلمه األ ٢ول للحكم، على عهد رئاسة هِغِسِي.  

ــورة      -٤ ــت الثـ ــداث، زحزحـ ــك األحـ ــد تلـ ــشرة بعـ ــة عـ ــسنة الثانيـ  و  الـ
س، فعاد وتفاوض مع       لِي غَكْ س، علـى شـرط أن يأخـذ   پمٍ ـ تَ ر س پ (ـِسِستْ ـ تَ ر ـستْ ) ـِسِ

فقـد نـشر   . ابنته، وأعاده على طريقة األقدمني وعلـى وجـه غايـة   الـسذاجة     
س پ سـتعيد  ٣أن أثِنــانبـأ   كـل مكـان     ـ تَ ر ـستْ ووجــد امـرأة ممـشوقة القامــة   . ـِسِ

ُتَُس    پٍمجيلة مـن سـبط الــ     ذَ ُوـر ني علـى قـول هِ ـي راقِيـة     . ٤ئَنِ وعلـى زعـم بعـضهم، ثَ
                                                   

احلكــم الطغيــاني   نظــر أرســطو هــو احلكــم الــذي يتــسلط فيــه الطاغيــة، بــال        ) ١( -٣
مسؤولية ما، على نظراء وأكفاء كلهم يفضلونه، فيتـوىل الـسلطة ملـصلحته اخلاصـة ال      

" طوعـاً "رار وهذا ما جيعله حكم إكـراه، إذ ال خيـضع أحـد مـن األحـ     . ملصلحة املواطنني 
واحلكـم الـسياسي أو املـدعو سياسـة هـو   نظـر الفيلـسوف        . لذلك احلكـم اإلرهـابي    

 ).٧ و٦: ٤ و٨: ٤ر السياسيات . (مزيج من احلكم الشعيب وحكم األعيان
  .٥٥٦/٥سنة ) ١( - 
س رب اآلهلة، وقد خرجت من رأسه مسلحةً متألقة ) ٣( -٤ ثِنا ابنة زِفْ : ٨ر السياسيات (أَ

  ).١ ح١: ٢: ٢ثم ههنا . ١ح ٨: ٦
يا، أحد األسباط عند األثينينيپـئنيون هم املنتسبون إىل پوالـ. ٦٠: ١هروذتس ) ٤( -  ئَنِ   .ـٍ



 

 -٤٦-

س    ــ لِّتَ ي من بلدة كَُو نـها زينـة اإلهلـة، وأدخلـها     . ١بائعة أكاليل زهور امسها فِيفزي
تَپفكان  . معه) املدينة( ر س يتقدم على مركبته واملـرأة واقفـة إىل جانبـه     ـِسِستْ ـ .

  .فاستقبله أهل املدينة ساجدين ومعجبني

                                                   
ية) ١( -   .بلدة صغرية من أعمال ثَراقِ



 

 -٤٧-

  
  

  

  الفصل اخلامس عشر
د احلُكمپِ ستْرتَـس يتَقَلّ   سِ

  
ـا طُـرد   . ١ على هذا الوجه مت اذن رجوعه األول   -١ وبعد تلك األحداث، ملّ

يلبث زمناً طـويال، ومل  ثانية، على األغلب   السنة السابعة بعد رجوعه، إذ مل   
لِيس، هرب خلسة خشية من كال احلزبني غَكْ   .٢يشأ أن يعايش ابنة مٍ

س، بقـرب اخللـيج الـذافئ    -٢ ـ لَ يكِ ومـن  . ٣ فاستعمر أوالً مقاطعة تدعى رٍ
ئَ پحي  اهناك نزح إىل نـو     يـا  . ، واغتنـى فيهـا واسـتأجر جنـوداً    ٤ســنغٍ رِ يتْ  ٥وأتـى إٍرٍ

ل مـرة أن      من جديد   غضون الـسنة احلا   ديـة عـشرة، وراح عندئـذ حيـاول ألو
ـــ  . يــستعيد ســـلطته عنـــوة  ــل ثِي ــجعه علـــى ذلــك كـــثريون والســـيما أهـ  ٦ــــاـوشـ

يا رِ يتْ ي، فضال عن الفرسان أصحاب احلكم   إٍرٍ س النكْسُسِ مِ ذَ   .ولِيغْ
                                                   

 .٥٤٥/٤سنة  )١( -١
  .٥٣٨/٧حوايل سنة ) ٢( - 
٣( -٢(   ي يك   الشمال الغربي من حبر اغٍ لَـنِ س هو حالياً خليج س ويقـع هـذا املكـان      . ئَــ

ذِكي   .جنوب الرأس الغربي من شبه جزيرة خلكِ
يــة، غنيــة مبنــاجم الــذهب    )٤( -  ُنِ ذَ كٍ ــست . مقاطعـة جبليــة   ختــوم ثَراقيــة وموفيهــا أُس

يـ لِ ي   القرن الرابع قپمدينة فِ   .م.ـِ
 - )٥( مدينة   جزيرة إيـس ي كِ لْ ا، إىل جنوب مدينة خي  .ـِ
كيعاصمة مقاطعة  )٦( -  يا   مشال األتّ يُتِ  .ـِ



 

 -٤٨-

لِّنِيسپ فانتصر   موقعة   -٣ واستوىل على املدينة، وجرد الشعب مـن  ١ـ ،
ــسُس. ك اســتتب لــه احلكــم الطغيــاني الــسالح، وإذ ذا  وأقــام ٢وفــتح جزيــرة نَاكْ

س والياً عليها مِ ذَ   .٣لِيغْ

استعرض اجلـيش    :  وقد جرد الشعب من السالح على هذا الوجه -٤
وإذ ادعـوا أهنـم ال   . فخطب زمنـاً قـصرياً  . ، وجعل خيطب   اجلماهري  ٤الثِسِيُـن

ــسمع بوضــوح  يـسمعونه، أمــرهم أن يــصعدوا إىل أبـواب القلعــة   األماميــة، كـي ي 
وهناك ما فتئ خيطب   الشعب، واملكلفون جبمع الـسالح دائبـون علـى      . أوفر

ـــسِيُـن   ثــــم أتــــوا وحملــــوا بــــذلك  . مجعـــه وإيداعــــه   مــــستودعات بقــــرب الثِ
تَُـسپِلـ ر   .ـسِستْ

وأردف .  فأمت خطابه، وعندئـذ قـص علـيهم مـا جـرى بـشأن الـسالح        -٥
أن ال يعجبـوا وال ييأسـوا ممـا حـصل، وأن ينـصرفوا      أن الواجب يفـرض علـيهم      

عنى باملصاحل العامة كلها ٥إىل شؤوهنم اخلاصة، وأنه هو نفسه ي.  

                                                   
ثَـون )١( -٣ رن، واقعٍ بني أثينا وم ي لِ  .اسم هيكل ألثِنا إهلة كل اهلٍ
الذٍس شرقي جزيرة    )٢( -  كْ س قـد أمهـل     . ــارُس پأكرب جزيرة من جزر الكِ ويقـال إن ثِـسٍفْ

يت، بعد أن أحبت س، ملكِ كَرِ نـي ني ابنةَ مِ ياذْ   .ه وهربت من جزيرهتا معهفيها أرِ
ــروذُتس (مكافــأة لــه ألنــه أعانــه علــى اســتعادة ملكــه    )٣( -  ـــس ٦٤: ١راجــع هِ يئَُ : ٨، وأثِنٍ

يني ألرسطو) ٣٤٨ سِ  الذي يذكر   هذا املقام دستور النكسـ.  
 .٥ح: ١: ١: ١ر ههنا  )٤( -٤
اً  إذا كان احلاكم حكيماً عادالً فعنايته باملصاحل العامة كلها  )٥( -٥ أمر جيد، وإذا كان غبيـ 

 .وهذه حالة معظم الطغاة. معتداً بذاته متجبراً، فانفراده باحلكم هو الطامة الكربى



 

 -٤٩-

  
  

  الفصل السادس عشر
 م ستُرتَُسپِحكْ   سِ

  
ــم  -١ ــه علــى ذاك الوجــه،    پ قــام اذن حك ــاني منــذ بدئ تَُس الطغي ر ــستْ ـِسِ

  .وتلك هي الصروف اخلطرية اليت مر هبا

ــدال،      پ أن  غــري-٢ ــة باعت ــسوس الدول ــان ي ــا قلنــا، ك ــى م تَُس، عل ر ــستْ ـِسِ
وكـان    . وينهج منهجاً أقـرب إىل احلكـم الـسياسي منـه إىل احلكـم الطغيـاني           

ــسلف  . اإلمجـال عطوفــاً حليمــاً، متــساحماً مــع املخطــئني   وعلــى األخــص كــان ي
  .املعسرين ماالً ألعماهلم، حبيث يعيشون من فالحة أرضهم

كي ال يقيموا   املدينة، بل : ن يتصرف هذا التصرف لغرضني ولقد كا-٣
يلبثوا منتشرين   الريف، ثم لكي حيصلوا شيئاً من البحبوحة وينـصرفوا إىل       

  .لذلك" يتفضوا"شؤوهنم اخلاصة فال يرغبوا   االهتمام بالشؤون العامة وال 
ف، إذ  هذا و  الوقت نفسه، أخذ دخله   اإلزدياد باسـتغالل األريـا       -٤

  .١جعل يتقاضى عشر احلاصالت

ـام قــضاة األســباط    -٥ ـان هــو نفــسه خيــرج مــراراً إىل الريـــف      . ١ ولــذا أقـ وكـ
  .ليتفقد أحواله ويفض خالفات أهله، لئال ينحدروا إىل املدينة ويهملوا أعماهلم

                                                   
ذِس،  )١( -٤ ي ذِ وهذا أقرب إىل الصواب، إنه كان يتقاضى نصف هـذه القيمـة أي      يقول ثُكِ

  ).٥: ٥٤: ٦(واحداً من عشرين 



 

 -٥٠-

رتَُس   رحلة من رحالته هـذه إىل الريـف، نـادرة     پ ويروون عن    -٦ ـِسِستْ
احلقـلَ  " حيـرث حقـال دعـي   مـا بعـد      ٢هِيمٍتَُّــس جبـل  وقعت له مـع فـالح       

فقد رأى رجال يقلب أرضاً كلها حجارة ويستغلها، فتعجب وأمر عبـده     ". املُعفى
ــة   ــك البقعـ ــاج تلـ ــن انتـ ــسأل عـ ــل . أن يـ ــال الرجـ ــواء  : "فقـ ــوى اإلسـ ــيء سـ ال شـ

ـــ . واحلـــسرات ــك علـــي أن أؤدي لـ ــواء  پِوبعـــد ذلـ ــشر هـــذه اإلسـ تَُـس عـ ر ـــستْ ـسِ
تَُـس فقـد سـر    پأمـا  . أجاب الرجـل وهـو جيهـل مـن يـسأله       ". سراتواحل ر ـستْ ـِسِ

  .٣من صراحته ونشاطه وأعفاه من كل ضريبة

ــه   -٧  ومل يكــن   حكمــه يــسيء   شــيء إىل اجلمهــور، بــل كــان يــوفر ل
ولـذا كـانوا يطنبـون   مدحيـه ويـرددون      . السالم وحيافظ على هدوئه ودعتـه   

رُونَُـسـِپبال انقطاع أن عهد سيادة    كْ ُـس يضاهي العيش على زمن اِ تَ ر إذ . ٤سِستْ
  .مل يضح احلكم أكثر شدة إال فيما بعد، ملا خلفه أبناؤه

ففـي كـل شـيء،    .  وأعظم ما كان يقال فيه، ميله إىل الـشعب وعطفـه   -٨
ودعـي  . ومل ميـنح نفـسه امتيـازاً مـا    . كان يريد أن يدبر األمور حـسب القـوانني     

س  مرة ليمثل أمام اآل    ي فحـضر ليـدافع عـن نفـسه وخـاف      . ـاغَُـس بتهمة قتلپرِ
  .املدعي وختلّف

                                                                                                                         
شعب، وتعين هنـا تقـسيماً جغرافيـاً وإداريـاً       تعين أوالً ال" δήμοςб  "كلمة ذميس  )٢( -٥

  = واألسباطُ قد. وقد عربناها بلفظة حي من أحياء املدينة أو لفظة سبط. دويلة أثينا
س خلف ساللة  . اختلف عددها عندهم    = ينِ ثٍ س لِ تُس، قسم البالد إىل ثالثني پوآكْ تْرس سِ ـِ

س إىل عهــد  وقــد لبثــ) ٣: ٢٦: ١انظــر ههنــا . (م. ق٥٠٨ســبطاً ســنة  ينِ ــسثٍ لِ وا بعــد اكْ
يس ثالثني، ثم رفع عددهم إىل أربعـني      پ لِ وكـان لكـل سـبطٍ والٍ    ). ١: ١٢: ٢راجـع  (ـٍرِكْ

 ).٥: ٢١: ١راجع . (وقاضٍ
 .جبل   جنوب أثينا شهري بعسله ورخامه، يزيد ارتفاعه على ألف مرت )١( -٦
  .سه لصراحتهلو عاش هذا الرجل   أيامنا لقطع بعض حكامها رأ )٢( -  
أي   زمـن اهلنــاء والــسعادة، إذ كـان ذلــك العهــد حـسب األســاطري عهــد البــشرية       )٣( -٧

، طبعة وزارة الثقافـة  ١٩٦٥، دمشق ٢: ٤: ١األسطورة اليونانية : راجع كتابنا(الذهيب  
  ).واإلرشاد



 

 -٥١-

 ولـذا، فقـد لبـث زمنـاً طـويال   احلكـم، وكلمـا طُـرد منـه كـان يعـود            -٩
ويستويل عليه بسهولة، ألن أغلبية األعيان والشعب كانـت تـسانده   ذلـك؛ إذ      

وقـد  . عمـاهلم قد استمال البعض مبعشره والبعض اآلخر مبـساعداته هلـم   أ   
  .طبع على التودد إىل الفئتني

ني كانــت      -١٠ هـذا وإن القــوانني املتعلقــة بالطغــاة إمجـاالً عنــد األثنــي 
فهـذا  . تلك اآلونة لينة، والسيما القانون الـذي يتنـاول إنـشاء احلكـم الطغيـاني          

ني املتوارثة عن األجداد : "هو قانوهنم  إن ثـار أحـد وحـاول    : هذه هي نظم األثيني
نشاء حكـم طغيـاني أو أسـهم أحـد   إنـشاء ذلـك احلكـم، سـقط عـن حقوقـه             إ

  ."املدنية هو وأسرته



 

 -٥٢-

  
  

  

  َّالفصل السابع عشر
 تَُسپأعقَابتْرس سِ   ـِ

  
تَُس   احلكم، ثـم مـرض ومـات علـى عهـد الـوايل       پ وقد شاخ    -١ ر ـِسِستْ
ئَُـس نٍ لَُـو ولبـث    . األولوقد عاش ثالثاً وثالثني سـنة بعـد إنـشائه طغيانـه          . ١فِ

  .احلكم تسع عشرة سنة، ونفي مدة السنني الباقية

ــاً إىل   -٢ تَُـس كــان حمبب ر ــستْ  ولــذا، يتــضح هــذيان الــذين يــدعون أن بـِسِ
ـلَمِين            ت علـى املِغـاريني مـن أجـل جزيـرة سـن ن، وإنه قاد احلملـة الـيت شـ لَ ُو٢ص .

ا ورأى علـى عهـد   ففارقُ السن حيول دون ذلك، إن حـسب املـرء عمـر كـل منـهم      
  .أي وال توفيا

ــاة  -٣ ــد وفــ ــريوا    پ وبعــ ــم، وســ ــام احلكــ ــاؤه زمــ ــسلم أبنــ تَُـس، تــ ر ــستْ ــ   ـِسِ
  ومهــــا ) األوىل(فاثنـــان ولـــدا لــــه مـــن زوجتـــه     . األمـــور علـــى الـــنمط عينــــه   

ـ ــ   پهِ ــس وهِي يس پـ ــ خر تَُـس امللقـب        . ـ ر ـستْ ن وهِغِسِ وــ فَ ـ ي ـة مهـا إِ غِيواثنـان مـن األر
ثٍتَّ سبِ ـ   .٣لَ

                                                   
  .م. ق٧/ ٥٢٨سنة  )١( -١

لُوتَرخُسپراجع آ )٢( -٢ لَُـن : ـ ُو١: ٨ ثم ٣: ١٢ص.  

ذِس  )٣( -٣ ي ذِ   .٩٤: ٥ وهروذتس ١: ٥٥: ٦راجع ثُكِ



 

 -٥٣-

ــسا، ابنــة رجــل ارغــي   پ وكــان -٤ نَ وـ غَُــس بِتِمتَُـس قــد اقــرتن   آر ر ــستْ ـِسِ
ـــ    م ـــس األَ ُنخِيـــس، وقــد ســبق أَر لَُ غِيـــ  پامســه غَُر ــن ســاللة كي ي م راكِ ــ لَُـسپـ ــسٍ ١ـ 

فاشـرتك ألـف منـهم،    . ومن هنـا نـشأت صـداقته مـع األرغـيني       . واختذها امرأة 
تَُـس،   موقعة  وقد أتى هبم هِغِسِ    ر سپستْ لِّنِي وزعم بعضهم أنه اقرتن بامرأته . ـ

  .وزعم غريهم أنه اقرتن هبا إبان حكمه.  نفي أول مرةاألرغية ملا

                                                   
ثَُـس ووالد   )١( -٤ نْ رُس أحد حكماء اليونان السبعة الـذي خلـف أبـاه    پأحد طغاة كَُـورِ ذْ يئَن ـٍرِ

 ).٤ و٣ ح٣: ٨: ٣ر السياسيات . (م. ق٥٨٥ إىل سنة ٦٢٥من 



 

 -٥٤-

  
  

  الفصل الثامن عشر
يـ   ـرخُسپمقتَلُ هِ

  
١- َخر ب ــام األمــور هِي ــ وتــسلم زم ــــ ــدمها     پـس وهِ ــهما وتق س لوجاهت يــ ـ
س هو األكرب ومطبوعاً على السياسة حكيماً، أشـرف علـى     پـوملا كان هِ  . السن يـ
ــ  . احلكم ـ پوأما هِيخر ـوهـو الـذي   . س، فقـد كـان طائـشاً خليعـاً مولعـاً بـالفنون         ـ

ذِس ـنِي ـن وسِم يئُّ رٍ نَكْ   . وغريمها من الشعراء١استقدم أَ

لَُـس أحدث منهما بكثري، جسوراً مستسلماً إىل األش   -٢ ر والبطـر   وكان ثِتَّ
ــا      ــت هبمـ ــيت حلـ ــساوئ الـ ــل املـ ــصدر كـ ــحى مـ ــلوكه، فأضـ ــشق  .   سـ ــد عـ فقـ

ـس ومل حيظَ بصداقته    ي مُـوذِ ر فاستسلم إىل استيائه وما برح يبديه مبـرارة،   . ه
ــا،        ثِن وأخـرياً منــع أخــت معـشوقه مــن محــل سـلة زهــور أثنــاء االحتفـاالت بعيــد أَ

س ونعته بالتخنث  وشتم   ـ ي مُـوذِ ر س     وعلى أثر. ه ــ ي مُـوذِ ر هـذه اإلسـاءة، احتـدم ه 
سطِ   .ـن غيظاً وأقدما على مؤامرهتما، يؤازرمها فيها أناس كثريونـُيتَيوأَرِ
ــة يرتقبــان        -٣ ــا   القلع ــا، أقام ثِن ــد أَ ــك احلفــالت بعي ــي غــضون تل  فف

ـــ ـــ     پهِ ــان هِي ــب الــذي ك ــستقبل املوك ــان ي س، وك يــ ــسريه پـ ـــس ي ُخر ــا أحــد  . ـ فرأي
س ببشاشة، فظنا أنه يشي هبما، فـأرادا أن  پ   املؤامرة خياطب هـِ     املشرتكني يـ

فاحندرا من القلعـة وباشـرا شـن الغـارة     . يعمال شيئاً قبل إلقاء القبض عليهما     
                                                   

وكانـــا مـــن . م.شـــاعران يونانيـــان عاشـــا   القـــرن الـــسادس ومطلـــع اخلـــامس ق   )١( -١
بني إليهم الشعراء الغزليني احملب.  



 

 -٥٥-

ـــ     ُـــن   پقبــل اآلخــرين، فقــتال هِيي ئَُـكَُـورِ س بقــرب لٍ ـــ خر وهــو يــنظم التطــواف،    ١ـ 
  .وأفسدا املؤامرة كلها

س  ٢لرماح فقضى محلة ا  -٤ ــ ي ذِ ُـوم ر تَُــن   .    احلال علـى هطَُـيِيس وأمـا أَرِ
و  العـذاب فـشى سـر كـثريين     . فقد قبض عليه فيما بعد وعذب مـدة طويلـة       

علـى الفـور   ) املسؤولون(ومل يستطع . من الوجهاء ذوي احملتد وأصحاب الطغاة  
ـ. أن يستشفوا أثراً للمؤامرة   سپوالقول الذي تردد، إن هِ يجرد أهل املوكب من ـ 

ألهنم مل يكونـوا يطوفـون   . السالح وفاجأ هكذا حاملي اخلناجر، ليس بصحيح     
  .بالسالح آنئذ، ولكن احلكم الشعيب هو الذي رتّب هذا الرتتيب فيما بعد

ــداً   -٥ ــاة عمـ ــدقاء الطغـ ــشكو أصـ ــل يـ ــشعبيني  – وجعـ ــم الـ ــى زعـ  – علـ
وعلى قول الـبعض  . لني هلمبقتل األبرياء واملوا: ليؤمثهم ويضعفهم   آن واحد   

  .اآلخر، مل يكن ينوي التضليل وإمنا كان يشي باملشرتكني   املؤامرة
ــك، وعــد بأنــه        -٦ ــستطع ذل ــاً أن ميــوت ومل ي ــد أن حــاول عبث ــرياً بع  أخ

س بأن ميد له ميينـه ويعطيـه األمـان   پسيشي بأناس كثريين، واقتنع هـِ      يفلمـا  . ـ
لقاتل أخيه، وهكذا أحنقه وأوغـر صـدره،   أمسك بيده، شتمه ألنه أعطى ميينه  

ـ س نفسه واستلّ سيفه وقتلهپفلم يتمالك هِ يـ.  

                                                   
لَُــن،   حـي واقـع إىل الـشمال     پمعبد من معابد اإلهلة أثِنا، بقرب البوابتني أو الذِ  )١( -٣ ي ـِ

  .الغربي من أثينا
 ).١: ١٤: ١ر ههنا (هم حرس الطغاة  )٢( -٤



 

 -٥٦-

  

  

  الفصل التاسع عشر
ستْرتَُسپِطَرد آل    سِ

  
ألن .  وبعــد تلــك األحــداث، غــدا احلكــم الطغيــاني أشــد وطــأة بكــثري   -١

ـ س بـسبب انتقامـه ألخيـه وإهالكـه وتـشريده الكـثريين، مل يعـد يثـق          پهِ يبأحـد  ـ 
  .وجعل يقسو   معاملة اجلميع

ــ    -٢ ُس، إذ سـاءت احلـال    پ و  السنة الرابعة بالضبط، بعد موت هِيخر ــ
خِيـا     املدينـة،  وملـا كـان جـاداً   ذلـك، طــرده     .  ليقـيم فيهــا ١ شـرع حيـصن منِ

يمُـن   ذٍ س ملك لِكٍ ئَُـمٍينِ لٍ ني د ٢آكْ نِي وماً علـى  ، ألن أجوبة العرافة كانت حتض اللَكَُو
  .وهذا هو السبب   ذلك. إزالة الطغيان

لْكْمٍيئَُـن     -٣ ، مل يتمكنوا بوسـائلهم اخلاصـة   ٣ فاملنفيون، وعلى رأسهم آل أَ
وفضآلً عن أهنـم أخفقـوا   كـل    . ، بل فشلوا فيها دائماً)إىل الوطن (من العودة   

ــ ) قلعـة (حماوالهتم، فقد حـصنوا   الريـف       يُـن علـى جبـ   پْلِ ذْرِ ــس پل ــسِي نِي ار٤ـ ،
ولـذا  . وانضم إليهم فيها مجع مـن أهـل املدينـة، فحاصـرهم الطغـاة وطـردوهم         

                                                   
 .هضاب تشرف على مرافئ أثينا، وهي مواقع حربية سهلة التحصني )١( -٢
وقد نازل أهل أرغس وغلبهم   عدة . م. ق٤٩٠ إىل ٥١٩عال سدة امللك من سنة  )٢( -  

س من أثينا سنة پوطرد هِـ. مواقع ي م. ق٥١١/٠ـ. 
 .٢ ح٢: ١: ١ر ههنا  )٣( -٣
 .يتُيا واألتكي، ويدعى اليوم إزياِجبل   اليونان يفصل بني  )٤( -  



 

 -٥٧-

ــاهتم      ــك الفاجعــة،   مخري ــد، عقــب تل ــا بع ــوا يتغنــون فيم ــات  (١مــا انفك باألبي
  ):التالية

ـ يُـن يا خائنة أصحاهبا،پأواه يا لِ ذْرِ سِيـ  

  كم أهلكتِ من رجال أعزاء   القتال

  ذوي حسب ونسب
  !...وا   ذلك اخلطب أهنم من أصل كريمأبد

ــاء هيكــل        -٤ ــدوا علــى بن ــساعيهم األخــرى، تعاق ــوا   كــل م ــا أخفق ملّ و 
ــي فِ لْ ني  . ٢ذٍ نِي ـــو ــوفرت هلــم األمــوال هكــدا، اللتمــاس جنــدة اللَكَُ ومــا انفكــت . وت

يمُـن كلما استشاروها، على حترير أثينا، حتـى      ذٍ العرافة البيئية حترض أهل لَكٍ
س ضـيوفهم پِأهل أسربطة إىل ذلك، مع ان آل   دفعت   تُّ ر وقـد وطـد عـزم    . ـسِستْ

ني  نِي ــا (اللَكَُــــو ــى حتريـــر أثينـ ــني آل  ) علـ ــداقة بـ ــام مـــن صـ تَُـس پمـــا قـ ر ــستْ ـ ـِسِ
  .٣واألرغيني
ـيمُلَُس حبـراً علـى رأس جـيش       -٥ خِ نْ لـب علـى   غُوإذ .  فأوفدوا   البدء أَ

ئَاس الثٍسايل كأمره ومات ألن كِ  ان قد خف إىل النجـدة بـألف فـارس، غـضبوا     نٍ
س بالرب مع محلة أكـرب    ئَُمٍينِ لٍ فغلـب فرسـان الثـساليني    . ملا وقع، وأرسلوا امللك آكْ

ـس ضمن السور املدعو سـور  پوقد حاولوا صده عن اجتياح االتكي، وحشر هـِ      يـ
نيپِالـ غير   .، وراح هو واألثينيون حياصرونه فيه٤ـلَ

                                                   
تعين األغنية العرجاء، ألن وزهنا من " σχολιòν άσμα ή μέλοςòτ  "الكلمة اليونانية  )١ (-  

 . وكان الشرب يتغنون هبا تناوباً أو جتاوباً على أنغام العود. نوع دق الناقوس عندنا
فأسـهمت دول اليونـان   إعـادة بنائـه،     . م.ق٥٤٨كان ذلك اهليكل قد احرتق سنة   )٢( -٤

، صديق      س سِ پوشاركها   ذلك ملك مصر آمكْر س طاغية سامُس لِ ر الـسياسيات  (اتِ
 )٦٥ إىل ٦٢: ٥ وهروذتس ٣ ح٤: ٩: ٥

كَُونيني )٣( -   ذٍميُن وأهلها األسربطيني أو اللَ كٍ  .أعداء لَ
وبعد تـدمريها بقيـت مهدمـة    . وهو اجلزء الغربي من أسوار القلعة   أعلى املدينة  )٤( -٥

 .إىل القرن الثاني بعد املسيح



 

 -٥٨-

تَُـس   يديـه،   پيم علـى احلـصار، وقـع أبنـاء آل      وفيما هـو مقـ    -٦ ر ـستْ ـِسِ
تَُـس علـى الـصلح إلنقـاذ     پوملـا أخـذوا وافـق آل    . وهم يـسعون إىل الفـرار     ر ـستْ ـِسِ

بنــيهم ومحلــوا متــاعهم   مخــسة أيــام، وســلموا القلعــة   رأس املدينــة إىل         
 كْتِيذِسپاألثينيني، على عهد رئاسة أَرحكـم طغيـان بعـد    وقـد حكمـوا الـبالد    . ١ـ

ودام سلطاهنم تسعاً وأربعـني سـنة، مبـا    . وفاة أبيهم سبعة عشر عاماً بالضبط     
  .  ذلك سنو حكم أبيهم

                                                   
 ٥١١/٠سنة  )١( -٦



 

 -٥٩-

  

  

  الفصل العشرون
  األحزاب بعد عهد الطُغَاة

  

ذْرُس، صـديق الطغـاة،         -١ نـس تِي س بـنـغَور س  وملـا زال الطغيـان ختاصـم إِ
س ثٍينِ لِس لْكْ   ١وآكْ ـئَُن  سـليل آل أَ س اسـ     . مِي ثٍينِ ـس لِ ال متوإذ تغلبـت األحـزاب علـى آكْ

  .الشعب إليه ودفع احلكم إىل اجلمهور
س    -٢ ئَُمٍينِ لٍ ــآكْ ــغَُورس مــن نفــسه الــضعف، وعــاد فاستنــصر ب س  فــآنس إِ
دون منجسني٢ضيفه ع س كانوا ي ثٍينِ لِس   .٣، وأقنعه بطرد الرجاسة، ألن آل آكْ
س، وأق   -٣ ثٍينِ لِس س جبماعـة قليلـة وطـرد األجنـاس         فهرب آكْ ـنِ ُئمِي لٍ بـل آكْ

ني سبع مئة بيت   لس، وإسـناد  . من األثينيوبعد تلك األعمال، سعى إىل حل ا
ــالث مئــة مــن صــحبه       ــغَُورس وث س ــسلطة   الدولــة إىل إِ فثــارت الــشورى   . ال

ـغَُورس إىل القلعـة   أعلـ        س س وإِ ـنِ ئَُمٍي لٍ ى واحتشدت اجلماهري فلجأ أصـحاب آكْ
س   و  اليوم الثالث . املدينة، وأقام الشعب على حصارهم يومني      ـنِ ئَُمٍي لٍ أطلـق آكْ

س وغريه من املنفيني ثٍينِ لٍس   .٤ومجاعته بعد مساومة، واستدعى آكْ
                                                   

لـيس خـصم      )١( -١ كِ تَُس الـسياسي وجـد    پهو ابـن مٍغَ تْرسِـس  ٤: ١٣: ١ر ههنـا  (ركلـيس  پـِ
 ).١ح
س بن پ ملك أسربطة الذي طرد هـ١ِ ح٢: ١٩: ١ر  )٢( -٢ ي تَُس من أثيناپـِ تْرس سِ  .ـِ
 ٢ و١ ح٢: ١: ١ )٣( -  
لٍ    ٧٣ – ٦٦: ٥راجع   هذا كله هروذتس   )٤( -٣ ذِس   إذ يبـدو أن الـشعب قـد أطلـق آكْ يـ ئَُمٍ

ــيهم      ــغُورس وحــاكمهم وقــضى عل س وصــحبه فقــط، وقــبض علــى األثينــيني مناصــري إِ
 .باملوت



 

 -٦٠-

س مرشـداً لـه وزعيمـاً          -٤ ثٍينِ ـس لٍ .  وملا تـوىل الـشعب زمـام األمـور، كـان آكْ
لْكَمٍيــ    ئَُن علـى األرجــح، فمــا انفكــوا    والـسبب األكــرب   طــرد الطغـاة هــم آل أَ

  .الغالب يثورون عليهم
ـذَ   -٥ ـئَُن، قـد محـل علـى الطغـاة       ُ ومن قبل أيضاً كـان كِي لْكْمٍي . ن مـن آل أَ

  :ولذا كانوا يتغنون به   مخرياهتم
ذَ ن، وال تنسه ُصب يا غالم، صب أيضاً لِكِي  

   !...إن كان البد أن تصب لألبطال



 

 -٦١-

  
  

  ونالفصل احلادي والعشر
  إصالحات اكلسثٍينس

  
س     -١ ثٍينِ لِس و  السنة الرابعـة  .  فلهذه األسباب إذن كان الشعب يثق بآكْ

ــة اســغورس   ــزعم  ١لــزوال حكــم الطغــاة،   عهــد والي س قــد ت ثٍينِ ــس ، إذ كــان اكلِ
  .حركة الشعب

. ٢ قـسم أوالً مجيــع املــواطنني إىل عــشر قبائــل، عوضــاً عــن األربــع الــسابقة   -٢
ولـذا قـد قيـل ملـن     . ذلك أن يتمـازجوا، ويـشرتك منـهم   احلكـم عـدد أكـرب      وقد أراد بـ   

  .٣كانوا يرغبون   استقصاء األنساب أن ال يعبأوا بتوزيعها إىل قبائل
 ثم جعل جملس الشورى مخس مئة بـدل أربـع مئـة، مخـسني مـن كـل          -٣
ثنيت   ا) املواطنني(ومل ينظم . وقد كانوا لذلك العهد مئة من كل قبيلة. قبيلة

إذ قام مـن قبـل   . عشرة قبيلة، كي يتجنب تقسيمهم إىل اإلثالث القائمة سابقاً 
  .٤أثنا عشر ثلثاً من أربع قبائل، حبيث مل يكن من سبيل لتمازج اجلمهور

                                                   
 .٥٠٨/٧سنة  )١( -١
ينِس، ١ ح٣: ٨: ١ر )٢( -٢ ثٍ س لِ  كانت القبائل أربعاً   ما قبل، ثم غدت عشراً على عهد آكْ

الرومانيــة وثـالث عـشرة فيمـا بعـد عنـدما أضـحت اليونـان مقاطعـة مـن اإلمرباطوريـة           
 ).١٣٨-٧٦(ودعيت إحداها باسم القيصر أدريانس . م. ق١٤٦سنة 

ومـن ثـم   . ألن ذلك التوزيع مل يراع أساس األسرة األصلي، بل الضرورة السياسية     )٣( -  
 .فقد تتفرع أسرة واحدة   قبائل عدة

 .ويتم متازجهم بالتصاهر والتزاوج. أي مجهور األمة )٤ (-  
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 إىل ثالثــني قطاعــاً، عــشرة منــها  ١ ووزّع األرض أيـضاً حــسب األحيــاء -٤
وأطلـق علـى هـذه    . دلضواحي املدينة، وعشرة للساحل، وعشرة   داخـل الـبال    

القطاعات اسم الثلث، ومنح القبيلة ثـالث قطاعـات بالقرعـة، كـي تـشرتك كـل         
ــل  ــواع(قبيلــة بك ــل حــي ينتمــون إىل حــيهم، كــي ال    . األراضــي) أن ــل أهــل ك وجع

ــل يتنـــادوا بأمســـاء     يتنــادوا بأنـــساهبم القدميـــة، ويعيـــروا املــواطنني اجلـــدد، بـ
  . بعضهم بعضاً باسم أحيائهمولذا ال يزال األثينيون يدعون. األحياء
ــة    -٥ ــحاب اإلمـــارات البحريـ ــم مبهمـــة أصـ فهـ ــاء أحيـــاء وكلّ  وأقـــام رؤسـ

ومسـى األحيـاء بعـضها بأمسـاء     . األسبقني، إذ أبدل اإلمارات البحرية باألحياء  
ــضها بأمســاء مؤســسيها، ألهنــا مل تلبــث كلــها            ــة القائمــة فيهــا، وبع األمكن

  .٢أماكنها

 والـسالالت الكهنوتيـة، فقـد تـرك كـال منـها       ٣ وأمـا األسـر واألخويـات   -٦
ـس        . تتبع تقاليدها التليدة   وأعطى القبائل ألقابـاً اسـتمدها مـن مئـة بطـل مؤس

  .٤واصطفت منها العرافة عشرة) أمسائهم(سبق اختيار 

                                                   
 .١ ح٥: ١٦: ١راجع  )١ (-٤
يس )٢ (-٥ ينِ ثٍ س لِ  .  أماكنها السابقة بسبب التعديل األخري الذي أجراه آكْ
وهــذا . هــي جمموعــات مــن األســر تــرتبط   مــا بينــها بربــاط الــصداقة واإلخــاء     )٣( -٦

 )φράτριαιία (معنى الكلمة اليونانية بالضبط 
 .طبقاً لعدد القبائل العشر )٤( -  
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  الفصل الثاني والعشرون
  -آثينا قبلَ موقعة سلمني 

  قانون النفي
  
دستور   صبغته الشعبية أكثر بكثري  عقب تلك التجديدات، أمعن ال   -١

ـــن          ـولَ ــد أســقط شــرائع ص ــان ق ــم الطغيــاني ك ـــن، ألن احلك ـولَ ــن دســتور ص م
س شرائع أخرى جديدة لريبح اجلمهور  . باإلمهال ثٍينِ لِس وممـا وضـعه   . ووضع آكْ

  .شريعة النفي
كل شيء اذن،   السنة اخلامسة بعد اختاذ هـذا التـدبري، و     فقبل  -٢
ـن  عهد يئَ رٍ ـكْ م ر ) صـورة (، وضعوا ألعضاء جملس الشورى اخلمس مئة   ١ والية هٍ

ثم جعلوا خيتارون القادة العسكريني . القسم الذي ال يزالون يقسمونه إىل اآلن   
كـان القائـد األعلـى للجـيش     " ٢وآمـر احلـرب  . "من القبائل، واحداً من كل قبيلـة  

  .برمته

ــك،     -٣ ــة عــشرة بعــد ذل ــسنة الثاني ــب  و  ال ــون(غل   موقعــة  ) األثيني
ــ     ـون،   عهـد واليـة فٍينِ ثَ ر س پَّم ة النفـي مـدة سـنتني       . ٣ــوقـد تغاضـوا عـن سـن .

                                                   
  .م. ق٥٠١/٠سنة  )١( -٢
س لقب أحد األقطاب التسعة، ومعناه كما عربناه آمر احلربپ )٢( -    خـرمي   .ـلٍ
  .م. ق٤٩٠/٨٩سنة  )٣( -٣
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اتقـاء  ) تلـك الـسنة  (وقـد وضـعت   . وعندئذ جترأ الشعب وعمد إليهـا ألول مـرة   
ــا تنـــصب       پِلــشر ذوي اإلقتــدار، ألن    س كــان زعــيم الــشعب وقائــداً ملّ ـ تَ ر ــستْ سِ

  .طاغية

ــ   وأول -٤ پَّنـسيب لــه أصــيب بــالنفي هِي ي لِّيتِ ـــ س الكَ ـــ م ارس بــن خ ـــ خ١ـر .
س ذلـك القـانون، ألنـه كـان ينبغـي طـرده        ثٍينِ لِس إذ . ومن أجله خصوصاً وضع آكْ

ــانوا يــسمحون ألصــدقاء       ــشعب املألوفــة، ك إن األثينــيني، اســتناداً إىل وداعــة ال
وقـد كـان   . أن يقطنـوا املدينـة  الطغاة، ممـن مل يقرتفـوا ذنوبـاً   اإلضـطرابات،       

ـ س مرشدهم وزعيمهمپَّهِي ـ خـر.  

ـوس      -٥ ــسِن لٍ ــد واليــة تِ ــسنة التاليــة مباشــرة، علــى عه ، اختــاروا  ٢ و  ال
بالقرعة من القبائل األقطاب التسعة بني مخس مئة مرشح عينـهم سـلفاً أهـل         

وا مجيعهم أما أسالفهم فقد كان. الطغيان) زوال(وذلك ألول مرة بعد    . األحياء
بني ـ. ٣منتخَ لَ س األَ راتِ ـكْ ب لِيس بن هِ غَكْ يپِوقد نفي مٍ   .٤ـكِ

 فمدة ثالث سنني طبقوا أحكام النفـي علـى أصـحاب الطغـاة، إذ قـد        -٦
بعـدون مـن         . وضع هذا القـانون ألجلـهم      و  الـسنة الرابعـة بعـد ذلـك، أخـذوا ي

ــون إىل الطغــاة وأول مــن نفــي ممـن ال . غريهـم كــلَّ مـن بــدا ذا شــأن خطـري     ميتّ
ـ ثِ رُونپَّبصلة، آكْسانْ فْ س بن أَرِ ٥ـ.  

                                                   
ب هيـــ  )١( -٤ ــسِ لِّتوس أحــد أحيــاء أثينــا    پنُ ـــ س هــذا إىل كَ ـــ وقــد تــوىل الرئاســة ســنة   . ـرخ

  .م. ق٧/ ٤٨٨ونفي سنة . م. ق٤٦٩/٥
  .م. ق٤٨٧/٦سنة  )٢( -٥
بون انتخاباً من بني مخسني مرشـحاً  قبل ذلك العهد اذ  )٣( -   ن كان احلكام التسعة ينتخَ

  .عن كل قبيلة
  . نسبة إىل أحد أحياء أثينا )٤( -  
وس مــشتقّة مــن كلمــة فخــارة   . م. ق٤٨٥/٤سـنة   )٥( -٦ مـــس وكلمــة النفــي عنــدهم أُستْركِ

  .صغرية كانوا يسجلون عليها اسم من يبغون اقصاءه عن البالد
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س      -٧ ـــ م ـوذِ  ١ و  الـسنة الثالثـة بعــد تلـك األحــداث، علـى عهــد واليـة نِكَ
رُونِيا، وغنمت الدولة من استثمارها مئة وزنة واقرتح بعضهم . ٢ظهرت مناجم م

لِيس. توزيع هذا املبلغ على الشعب ـكْ  أن يبين كيف يتصرف  دون٣فعارض ثٍمِستَ
هبذه الثروة، وحضهم على اقراضها مئة فرد من أغنى األثينيني، فيخصص لكل 

ـسبت النفقــة علـى الدولـة، وإالّ اســرتدت     . منـهم وزنـة   وإذا راق وجــه أنفاقهـا، ح
 وابتنى مئة سفينة ثالثية، وأخذ املال على هذا الشرط. األموال من املستقرضني

ـلَمِين ضـد    . كل واحد منهم سفينةبناها له األثرياء املئة     وهبا خاضوا معركـة س
س. الربابرة ـ خَ لِسِيم بن تِيذِسس   .٤و  تلك األثناء أصيب بالنفي أرِ

خِيذِسپْ و  السنة الرابعة، على عهد والية هـِ     -٨ ، اسرتجع األثينيون ٥ـسِ
كْسِيس  ر موا فيمـا  وفرضوا على املنفيني أن يقي. ٦كل املنفيني، بسبب محلة آكْسِ

ـن) رأسي(بعد وراء  لٍيئَ س واسكِ ـ ستَ رٍ أو حيرموا هنائياً حقوقهم املدنية٧يٍي ،.  
                                                   

 .م. ق٤٨٣/٢سنة  )١( -٧
  - )٢(      تقع تلك البقعة   املقاطعة اجلبلية من حي    سا، وهي أغنى مـنجم مـن منـاجم ي ـِ

نال   يـ ن جنوب االتكي ومشال رأس سونِ  يـ   .ـرِ
) م. ق٤٦٠ – ٥٢٥(أحد قواد أثينا وساستها الكبار احملنكني واخلالني من الضمري  )٣( -  

سـية كـربى آلـت إىل جنـاة بـالده وخالصـها         وكان   اقرتاحه املشار إليـه حكمـة سيا   
اليت انتصر فيها على الفرس، بفضل ذلك األسطول الذي .) م. ق٤٨٠(موقعة سلمني 

يس علــى اليونــان           سِركْـسِ ه تأهبـاً للطــوارئ، ثـالث ســنني قبـل هجــوم آكْ سـبق وأعــد
 .احلرب الفارسية الثانية

ستيذِس هو أيضاً مـن قـواد أثينـا ال     )٤( -   رِ  – ٥٤٠(كبـار، وساسـتها احلكمـاء األفاضـل     أَ
ثـــون    .) م. ق٤٦٨ رراجــع الــسياسيات، طبعـــة   .). م. ق٤٩٠(وقــد انتــصر   موقعــة م
ــروذتس  ٢ و١ ح٤: ٩: ٢ ثـــم ٣ ح١٣: ٤: ٢ حريـــصا، ١٩٥٧ ــع أيـــضاً هـ ، ١٤٤: ٨، راجـ

ذِس  ي ذِ س سرية الرجال العظامپ، وا٢: ١٤: ١وثُكِ  خـيس: لوتَر لِ كْ تَـس   .ثٍمِ
  .م. ق٤٨١/٠سنة  )٥( -٨
 ٤٨٥هو اكسركسيس األول بن داريس األول، وقد ملك على بالد فارس من سـنة     )٦( -  

لمِني . م. ق٤٦٥إىل سنة  زِم   موقعة سم. ق٤٨٠(وقد محل على بالد اليونان وه .(.
  ).٢ ح١٤: ٨: ٥راجع السياسيات (

يا إىل جنوهبـا  رأسان الواحد   طرف جزيرة إيـ  )٧( -   الغربـي، والثـاني   طـرف شـبه     ـِ
كيپـيلـپجزيرة  ُنِ رـس عند مدخل خليج س. 
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  الفصل الثالث والعشرون
  غس بعد سلمنيـاپنفُوذ هيئة آريس 

  
ــداً    -١    ذلــك العهــد، منــت الدولــة اذن إىل ذاك احلــد، وترعرعــت روي

ــةولكــن عقــب احلــرو . رويــداً برتعــرع احلكــم الــشعيب  ، عــادت شــورى  ١ب امليذي
س  ـــ ي ــوت وساســت الدولــة   پآرِ س وتق ـــ ــرار   تــسلم    . اغَ ــى أي ق ــد عل ومل تعتم

ألن القـــواد يئــسوا مـــن  . وكفاهــا أهنـــا كانــت ســـبب معركــة ســلمني    . رئاســتها 
األوضـاع الراهنـة وأذاعـوا علـى املـأل أن ينجــو كـل بنفـسه، وأمـا الـشورى، فقــد          

لت مبالغ طائلة، ووزعت على كل نف      ر مثانية دراهم وأصـعدت الـشعب إىل   حص
  .٢السفن

 وهلذا الـسبب اسـتكانوا لنفوذهـا وطـاب نظـام احلكـم عنـد األثينـيني            -٢
حتى   تلك اآلونة، ألنه تـأتى هلـم آنئـذ أن يتمرسـوا   الـشؤون احلربيـة وأن            
ــى كــره أهــل           ــى البحــر عل ــى اليونــان وأن يــسيطروا عل يفرضــوا احرتامهــم عل

ـن مي ذٍ   .٣لَكٍ
                                                   

ذِيا وهي مقاطعة مـن بـالد فـارس      )١( -١ وقـد بـدأ بـشن تلـك احلـروب علـى       . نسبة إىل مِ
ثَـون.) م. ق٤٨٦ – ٥٢١(اليونان داريس األول  رزم   موقعة موه.  

  .٤١: ٨راجع   هذه األحداث هروذتس  )٢( -  

ن أو أســربطة كانـت املناوئــة الكــربى لدولـة أثينــا، الـيت فرضــت نفوذهــا        )٣( -٢ ـ مـي ذٍ كٍ ألن لَ
  .)م. ق٤٤٩ – ٤٩٠(وزعامتها على اليونان بعد انتصاراهتا   احلروب امليذية 
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ــ-٣ س    وتـــ ـ خَ ــسِيم ـــ ــن لِ ـــــتِيذِس بـــ س ــني أَرِ ــشعب   ذلـــــك احلـــ زعم الـــ
لِيس، وعـرف هـذا مبهارتـه   شـؤون احلـرب، وذاك بـرع           ــكْ ئَ لِيس بـن نٍ ـكْ وثٍمِستَ

ولـذا اختـذوا الواحـد قائـداً واآلخـر      .   شؤون السياسة وبـذ أهـل عـصره بـربه      
  .مستشاراً

. ة الواحـد لآلخـر   فأشرفا معـاً علـى إعـادة بنـاء األسـوار، مـع منافـس         -٤
ــن، وقـد             مي ذٍ ني علـى مقاطعـة حلـف أهـل لَكٍ ونِيــ ي ذِس هو الذي محـل اإلِ تِيس وأَرِ

سپَتوقع قدح الناس هبم بسبب  نِيس١ـ.  

،   )احلليفـة ( ولذا فهو الـذي فـرض اخلـراج ألول مـرة علـى الـدول        -٥
       لَمِني البحرية،   عهـد واليـة تِم س السنة الثالثة بعد موقعة س ثٍينِ ـس وأقـسم  . ٢ـ

وتأكيداً لتلـك العهـود،   . لإليونيني اليمني بأن يعادي عدوهم ويصادق صديقهم     
  .٣ألقوا   البحر قطعاً متوهجة من احلديد

                                                   
يئا پأحـد ملــوك وقـواد أســربطة تغلــب هـو وارســتيذس علــى الفـرس   موقعــة آ       )١( -٤ ـــلَتٍ

وبعد دسائس مع الفرس هلك جوعاً سـنة  . ة الثانيةإبان احلرب الفارسي .) م. ق ٤٧٩(
  ).٨لوترخس سرية ارستيذس پ، وا٢ ح٥: ١: ٥راجع السياسات . (م. ق٤٧٠

  .٤٧٨/٧سنة  )٢( -٥
 وهـروذتس  ٢٥سرية ارستيذس : لوترخسپراجع   هذا الرمز إىل الوفاء الدائم، ا  )٣( -  

١٦٥: ١.  
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  الفصل الرابع والعشرون
القَرنِ اخلامِس   اصِباملن  

  
 وملا ازدادت الدولة بطشاً وحشدت أمواالً طائلة نصح هلا بأن تتـزعم    -١

ــرزق   ) اإلغريقيــة(دول الــ ــاف ويــسكنوا املدينــة، إذ يتــوفر ال وأن ينــزل أهــل األري
ــق    للجميــع إمــا باخلدمــة العــسكرية وإمــا   قــوى األمــن وإمــا   خدمــة املراف

  .العامة، وأن حيتفظوا هكذا بالسيطرة
 فأذعنوا لنصحه وفرضـوا سـيادهتم وتـسلطوا علـى حلفـائهم تـسلطاً          -٢

ـس    فيه الكثري من تـسلط الـسادة،        س ولٍ ــ ـف باسـتثناء أهـل خِي س ــ اموس ُسدوقـ . ـ 
ــسلطتهم، وأبقــوا علــى دســاتريهم، ومسحــوا هلــم بــأن           اختــذوا هــؤالء محــاة ل

حكموا من خضعوا حلكمهم ١ي.  

ــتِيذِس    -٣ س إذ كـــان   .  وقــد وفـــروا الــرزق لألكثريـــة عمــال بإيعـــاز أَرِ
اج والـضرائب ومـسامهة   إمكاهنم أن يقوتوا أكثر من عشرين ألفاً مـن ريـع اخلـر     

ألن القــضاة كــان يبلـغ عــدهم ســتة آالف، ومحلـة القــسي ألفــاً وســت    . احللفـاء 
، يـضاف إلـيهم ألـف ومئتـا فـارس، وجملـس الـشورى مخـس مئـة، وحـرس              ٢مئة

                                                   
ــا إحــدى       )١( -٢ وقـــد .  مقاطعــات آســيا الــصغرى   جــزر ثــالث بــالقرب مــن ســواحل إينيـ

ذيــذِس (حالفتــهم أثينـــا ونقــضت معاهـــداهتا معهــم وأســـاءت إلــيهم       حـــرب : راجـــع ثُكِ
س پلَـپٍالـ  سـ نِ و١ ح٤: ٨: ٣والسياسيات .  ومايلي٣٦: ٣ـ.(  

  .محلة القسي أو الرماة )٢( -٣
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، أضف إليهم مخسني خفرياً   املدينة، وسبع مئة موظـف    ١الذخائر مخس مئة  
  .مقيم، وسبع مئة خارج احلدود

ــان    وفــضال عــن ذلــك،   بعــد أن عــادوا وأعلنــوا احلــرب، قــام عنــدهم ألف
ومخس مئة جندي من املشاة وعـشرون سـفينة مـن حاميـات الـسواحل، وسـفن         

ــن پْألفي رجـل أخـذوا بالقرعـة، وأهـل الــ      ) حتمل(جللب اخلراج    تَنِي ، واليتـامى  ٢رِ
  .فلكل هؤالء كان يوفر الرزق من مداخيل الدولة. وحرس املساجني

                                                   
  .من سالح وعتاد حربي )١( -٣
  ).٢: ٢: ٢ر (  دورة رئاستهم احلكام وحواشيهم ورؤساء جملس الشورى  )٢( -  
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  س والعشرونِالفصل اخلام
الحــإصتِس   ات إفيالْ

  
ومدة سبع عشرة سـنة  .  من تلك املوارد إذن كان يؤمن القوت للشعب  -١

س        ــ ي س،  پبالضبط، بعد احلروب امليذية، استقر احلكـم بزعامـة أقطـاب آرِ ــ ـاغَ
ولكن مجهور األمـة منـا وزاد، وتـزعم الـشعب     . مع أنه أخذ يضعف شيئاً فشيئاً     

 س بــن يـالْتِ فِ ـــنِيذِسإِ فَ ـ ــاً نزيهــاً حيـرتم الدســتور، فحمــل علــى    ١ س ، وبـدا هلــم عفّ
  .جملس الشورى

س    -٢ ـــ ي ــن مستــشاري آرِ ــى الكــثريين م ــادئ األمــر حنّ ــه  پ وب س برفع ـــ ـاغَ
ــن    ،وعلى األثـر  . الدعاوى على تصرفاهتم   نَ وـ  مـن  ٣، جـرد الـشورى  ٢ إبـان واليـة كَ

ــها مــن ا   ــيت مكنت لــسهر علــى الدســتور، ووزعهــا،   كــل الــصالحيات اإلضــافية ال
  . والبعض على احملاكم٤البعض على اخلمس مئة والبعض على مجهور الشعب

                                                   
يس وقد كان خطيبـاً مفوهـاً، يـدالس الـشعب ويغويـه     پأحد أصدقاء    )١( -١ لِ ومـشروع  . ـٍرِكْ

ــاغس مـن نفوذهـا    پالقانون الذي تقدم به ووافق الشعب عليـه، وبـه جـرد هيئـة آريـس       
 :٩: ٢راجـع لنـا الـسياسيات    . (م. ق٤٦١السياسي ومعظم صالحياهتا يعود إىل سنة     

  ).١ ح٣
  .م. ق٤٦٢/١سنة  )٢ (-٢
سپيعين شورى آريس  )٣( -   اغَــ. 
اخلمـس مئـة هنـا هـم جملـس الـشورى أو األمـة، وهـو اهليئـة التـشريعية   الــبالد            )٤( -  

ومجهور الشعب هو حمفل األمة الـذي يلتـئم وينظـر   شـؤون الدولـة اخلطـرية، ويقـر            
ن ٨ و٧ـركليس پ: رخسـلوتپراجع   تعديل الدستور هذا ا(الشرائع   مـي  ).١٠، وكِ
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س     -٣ ــ ي لِيس، أحـد أقطـاب آرِ ـكْ  وقد عمد إىل هذه التدابري مبؤازرة ثٍمِستَ
حـاكَم مبيولـه املِيذيـة     پَ س، املزمـع أن ي ــ لِيس يريـد أن حيـل     . ـاغَ ـكْ ـستَ وإذ كـان ثٍمِ

ــشورى س  ،١ال ــالْتِ فِي ـــثس     إ راح يقــول إلٍ ي ــه، وألقطــاب آرِ ن الــشورى تبغــي خطف
س  پَ ــ ـه    إـاغَ فقــاد الــذين . نــه سـيدهلم علــى بعــض املتـآمرين علــى الدســتور حللّ

س، لرييهم رهـط امللتـئمني عنـده، وأخـذ       فِيالْتِ اختارهتم الشورى إىل حيث يقيم إٍ
س وج  . خياطـب أهـل الـشورى باهتيــاج    فِيــالْتِ لـس بقميـصه فــوق   فـذهل لـذلك إٍ

  .٢اهليكل

 وإذ دهش اجلميـع ملـا حـدث والتـأم جملـس الـشورى علـى األثـر، راح            -٤
س     ـــ ي ــشكون أهــل آرِ لِيس ي ـكْ ــستَ س وثٍمِ ــالْتِ فِي ــون   پإٍ ــة وحيتج س اخلمــس مئ ـــ ـاغَ

ــيهم جتــاه الــشعب باللهجــة نفــسها   ــن    . عل ــازاال علــى ذلــك حتــى جــردهم م وم
ــسلطة ــذا. الـ س ن ... هـ فِيـــالْتِ ــك إٍ ــد اغتالـــه      وهلـ ــصري وقـ ــد زمـــن قـ ــسه بعـ فـ

ي رِ س التَنغْ ـ كَ ـوذِ ستَ   .٣أَرِ

                                                   
س  )١( -٣  يـ سپ  كل هذا الفصل يعين بالشورى حمفل آرِ اغَــ.  
ــل صــغرية يقــدمون عليهــا تقــادم          )٢( -     بيــوت اخلاصــة نفــسها كــانوا ينــصبون هياك

  .وخبوراً لآلهلة
سپراجع آ )٣( -٤  خـلُوتَر يس پسرية : ـ لِ   .١٠ـٍرِكْ
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  الفصل السادس والعشرون
 كمپحليس كْ   ـٍرِ

  

س      -١ ـ ي رمت شورى آرِ س إدارة دفـة احلكـم  پ على ذلك النحو إذن ح ـ . ـاغَ
وبعد تلك األحداث ما انفك احلكم يتداعى أكثـر فـأكثر بـسبب هـوس مـضللي         

ني مل حيظَ املعتدلون مبرشد وهادٍ، وتـزعمهم كـيمن بـن     و  ذلك احل  . الشعب
ــسِياذِس لْتْ وعــالوة علــى ذلــك، فقــد هلــك  . ، شــاب حــديث العهــد بالــسياسة ١مِ

ألن التعبئة كانت جتري آنئذ وفقاً للوائح، وكان يقام علـى   . ٢أكثرهم   احلرب  
                                                   

ن شري )١ (-١  مـي وعني قائداً للقوات اليونانية احلليفة . م. ق٥١٠ولد حنو . ف اثيين كبريكِ
وقد وطّد .) م. ق٤٤٩(ـرِميذَُن وقد انتصر   معارك عدة منها موقعة إٍ. م. ق٤٧١سنة 

يلس لصاحل أثينا   . وفرض سيطرهتا على جزر األرخبيل اليونـاني . هبذا النصر حلف ذِ
وعقـد مـع أسـربطة    . ٤٥٦تدعي مـن منفـاه سـنة    ، واس٤٦١نفي مليوله األسربطية سنة  

  .م. ق٤٤٨مهادنة خلمس سنوات وتو    قربص وهو يقاتل الفرس سنة 
يا علـى       . يريد هبذه احلرب امليذيـة أو الفارسـية    )٢( -   ـنِ وقـد أطلـت بوادرهـا بانتفاضـة إيـ

. م. ق٤٩٠وابتدأت تلك احلـرب مبوقعـة مرثـون سـنة     . م. ق٥٠٠احلكم الفارسي سنة  
  ) ٤٤٩(وتوالت املعارك الربية والبحرية، وهزم الفرس هنائيـاً  . وانتصار اليونان فيها 

ُن الذي يصب   جوار مدينة سيذي من أعمـال  معركة برية حبرية بقرب هنر إٍ     ـرِميذَ
يا   آســيا الــصغرى   پ لِ ن قائــد القــوات اليونانيــة احلليفــة،        . ـــمفِ ــ مـي ففــرض علــيهم كِ

لـيهم فيهـا أن ال يقرتبـوا جبيوشـهم مـن سـواحل آسـيا الـصغرى         معاهدة صلح قـضى ع  
وأن ميكثــوا بتلــك اجليــوش علــى مــسرية ثالثــة أيــام مــن تلــك الــسواحل، وأن ال ميخــر     

ن "ودعيــت تلــك املعاهــدة   . أســطوهلم   ميــاه البحــار اليونانيــة   ـــ مي صــلح  "أو " صــلح كِ
س ي لِ   .ألن هذا األخري كان املفاوض إلبرامها" كَ
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فون هبـذه الرتبـة ن             ظـراً  رأس اجليون قواد ال خربة هلـم بـاحلرب، بـل كـانوا يـشر
يهلكـون ألفـني أو ثالثـة    ) إىل احلـرب (ولذا ما انفك اخلـارجون    . لكرم حمتدهم 

  .معاً، وهكذا ضُحي بأفاضل الشعب واألثرياء
شؤون بالدهم األخـرى مبـا عهـد فـيهم سـابقاً      ) األثينيون( ومل يسس   -٢

. άρχόντων غري أهنم مل جيددوا   اختيار احلكام التسعة. من مراعاة القوانني
ــار       ولكــن  س، قــر رأيهــم علــى اختي ــالتِ فِي ــى وفــاة إٍ بعــد مــضي ســت ســنوات عل

املرشــحني لتـــويل مناصـــب الرئاســـة التــسعة بالقرعـــة، مـــن طبقـــة أصـــحاب    
ذِس     . ١الفدادين ثِي ومجيع الـوالة قبـل هـذا،    . ٢وأول من توىل الرئاسة منهم آمنِسِ

من  ذِ ادين، وأما أصحاب الفـد . أخذوا من الفرسان ومن أصحاب اخلمس مئة مٍ
  .فكانوا يتولون املناصب الدورية األخرى، إال   حال خمالفة أحد القوانني

س          -٣ راتِ ـسِكْ ، عـادوا  ٣ و  السنة اخلامسة بعد ذلـك، علـى عهـد واليـة لِ
  .٤وأقاموا القضاة الثالثني املدعوين قضاة األحياء

س -٤ ـــ ُتَ نْتِيذَ لــى ، قــرروا، بنــاء ع٥ و  الــسنة الثالثــة بعــدها، علــى عهــد أَ
ليس وبـسبب تزايـد املـواطنني، أن ال يـشرتك   احلقـوق الـسياسية        پِاقرتاح   كْ ــرِ

  .٦إال كل من ولد من مواطنني

                                                   
وهم الطبقة الدنيا من طبقات أهل اخلراج الـثالث الـيت كـان هلـا نـصيب   تـويل            )١( -٢

وكانــت املناصــب كلـــها منوطــة بــالطبقتني األولــيني، طبقــة أهـــل       . الــسلطات عنــدهم  
فبلـوغ هـذه الطبقـة الثالثـة إىل     ) ٣: ٧: ١راجـع  (اخلمس مئة مـذمن وطبقـة الفرسـان      

  ).٤: ٩: ٢يات راجع السياس. (املناصب إمعان   احلكم الشعيب
  .م. ق٤٥٧/٦سنة  )٢( -  
  .م. ق٤٥٣/٢سنة  )٣( -٣
  .١ ح٥: ١٦: ١راجع هنا  )٤( -  
  .م. ق٤٥١/٠سنة  )٥( -٤
  ).١ ح٥: ١٣: ١راجع هنا (من ذي قبل من كان أحد والديه مواطناً، عد مواطناً  )٦( -  
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  َّالفصل السابع والعشرون
  عيبــور الشــالتَط

  
ــا أقـــدم  -١ ــك األحـــداث، ملـ ليسپ وعقـــب تلـ كْ رِ ــٍ ــة   ١ــ ــزعم احلركـ علـــى تـ

ــن الشعبية، لِما نال سابقاً وهو شاب من الوجاهة      لـدى أدائـه   ٢   مناقشة كِيم 
وقـد جـرد أقطـاب    . معانـاً   شـعبيته  ااحلساب عن قيادتـه، غـدا احلكـم أكثـر          

س  ـــ ي ــة حبــزم إىل إمنــاء قوهتــا      پآرِ ــض صــالحياهتم، ودفــع الدول ــن بع س م ـــ ـاغَ
  .ومن ثم جترأت األكثرية على جذب أزمة السياسة إىل جهتها. البحرية
ـلَِمني، علـى عهـد واليـة         و  السنة التاسـعة واأل  -٢ ربعـني بعـد معركـة س

ـپ، أعلنت احلرب على أهل شبه جزيرة    ٣ـُثِيذَُرُسپ ـ لَ س، فتحـصن الـشعب      پـٍي ــ
وملا كـان قـد اعتـاد أخـذ الرواتـب   احلمـالت، ارتـأى أن يـدير شـؤون           . املدينة

  .البالد بنفسه، قسطاً منها برضاه والقسط اآلخر على كره
                                                   

 إىل سـنة  .م. ق٤٩٩عـاش مـن سـنة    . هو من كبار الساسة عندهم وأعاظم احلكام   )١( -١
د احلكم من سنة   . ٤٢٩ فعزز أسـطول  .  إىل سنة وفاته٤٤٩تزعم احلزب الشعيب وتقلّ

يا سـنة   أثينا وفرض سلطاهنا على جزيرة إيــ    س سـنة     ٤٤٦ــِ ٤٤٠، وعلـى جزيـرة سـام 
ل العاصــمة مببـانٍ فخمـة      . م.ق فاســتحق . ولقـد شـجع اآلداب والفنــون   حياتـه ومجـ

دعى بامسه أمجلُ عصرٍ  ٢راجـع الـسياسيات   ( من عصور األدب اليونـاني  بذلك أن ي :
٣: ٩.( 

 )١٤كيمن : راجع ابـلوترخس. (م. ق٤٦٣سنة  )٢( -  
 ).١: ٢: ٢راجع ثكذيذس  (٤٣٢/١سنة  )٣( -٢
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لِيسپ و-٣ كْ رِ ــٍ  أول مــن أجــرى الرواتــب علــى احملــاكم، لينــافس بــشعبيته   ـ
ــن   من بـسبب ثروتـه امللوكيـة كـان ينفـق بأهبـة علـى اخلـدمات          . جـاه كِيــ مألن كِي

إذ كـان يتـاح ملـن يـشاء     . العامة، ويعول، فضال عن ذلك، الكثريين من أهـل حيـه    
ني  ي ذِ فافه ١من لَكِي فإن ضياعه كلـها  وأكثر من ذلك .  أن يقصده كل يوم وينال كَ

  .٢كانت بال سياج كي يتمكن كل من أراد أن يستفيد من مثارها اليانعة

صر عنه بغناه لينفق مثل تلك النفقات، نصح له پ وإذ كان    -٤ قْ ليس ي كْ رِ ـٍ
يا    ـنِيذِس من بلدة إِ م  مـوحي أكثـر تـصرفاته فيمـا يظـن، وهـذا مـا محلـهم         -، ٣ذَ
بقة الشعب ما خيـصها، ملـا عجـز أن     نصح له أن يهب ط–على نفيه فيما بعد  

ليس إىل إجـراء الرواتـب علـى     پولذا عمد . مينحها املنح من ماله الشخصي  كْ رِ ــٍ
فــشكاه بعــضهم أن األحــوال صــارت مــن ســيئٍ إىل أســوأ بــسبب هــذا   . القــضاة
  . أكثر من أفاضل القوم٤إذ ما انفك الرعاع ينشطون إىل اإلقرتاع. التدبري

س علّم الرشوة  أوا يرشون القضاة، وأول من ومن ذلك احلني ابتد     -٥ ـ آنِتَ
س، ألنه عندما داعاه بعضهم   فقـدان  پبعد تولّيه القيادة         ـ س رشـا   پـِيلَ ــ ـِيلَ

  .٥احملكمة وتربأ

                                                   
ن )١( -٣  يمـ  .نسبة إىل احلي الذي كان ينتمي إليه كِ
 .٦٤  الواجبات :  وشيشرون١٠سرية كيمن : ـلوترخسپراجع ا )٢( -  
 .قرية   جزيرة إغيين )٣( -٤
كي ينالوا به منصب القاضي وحيصلوا علـى الرواتـب الـيت كانـت جتـرى علـى مـن           )٤( -  

 .يشغل ذلك املنصب
النُس  : ــلوترخس پ وا٨: ٦٤: ١٣راجع   هذه احملاكمة ذيوذرس الصقلي      )٥( -٥ ـ يـ ر١٤كَـ 

بــوا حماكمتــه  وآنــتس هــذا هــو أحــد الرعــاع الــذين ناصــبوا ســقراط العــداء وطل    . ٣٤و
 .والقضاء عليه
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  الفصل الثامن والعشرون
  زاب ــاء األحــزعم

  .م.  القرنني الساِدس واخلامِس ق
  
ــسياسية صـــاحلة ب -١ ــزعم   وبقيـــت الـــشؤون الـ ــض الـــصالح طيلـــة تـ عـ

لِيس احلزب الشعيب  پ كْ رِ ولكن بعد وفاته غدت أسوأ بكثري، ألن الـشعب اختـذ    . ـٍ
إذ   األزمنــة الغـابرة مـا انفــك   . ألول مـرة زعيمـاً ال حيظــى بـاحرتام األفاضـل    

  .أفاضل القوم يتزعمون الشعب
ــن، والثـاني        -٢ لَ وـ پ فمن البدء أول مـن تـزعم الـشعب ص ـ تِ ر ـستْ س مـن  ـِسِ

ـن، ومل يعـد   . النبالء والوجوه  لْكْمٍيئَ ثٍيِنس من أسرة آل أَ لِس وبعد زوال الطغيان آكْ
ـورس وصحبه سغَ   .يناوئه أحد بعد طرد إِ

ثـِ      لْتْسِياذِس١ـُسپومن بعد، تزعم الشعب آكْسانْ  وبعـده  ٢، وتزعم األعيان مِ
ــتيذِس  س س وأَرِ لي ـكِ ــستَ ــشعب إِ  . ثٍمِ ــدمها تــزعم ال ــزب األثريــاء   وبع س وح فِيــالْتِ

                                                   
كايل البحرية األسـطول  . ـركليس ومن كبار القادة عندهمپهو أبو   )١( -٢ قهر   معركة مِ

ب علـى مـرذونيس     پ  ذات اليوم الذي كان . م. ق٤٧٩الفارسي سنة   س يتغلّ ي سنِ ـفْ
يئا من أعمال ف  پموقعة آ  لَتٍ ا إىل اجلنوب الغربي من مدينة ثِـي تِ يـ فـٍهـِ كـايل جبـل     . يـ ومِ

س مشاالً ومدينة ا    سـ يفٍ جيس بني إٍ يين جنوباًپإينيا هو امتداد لسلسلة مسـ وينتهي . ـرِئِ
فهنــاك حــشر . بـرأس يؤلــف مــضيقاً صــغرياً مــع رأس آخــر   شــرقي جزيــرة ســامس   

ثِـ سانْ يذِس أسطولَ الفرس وهزمه شر هزميةپآكْ س وزميله لِئَـتِخِ ـ. 
س   جنــوب ثراقيــا  .  ابــن كــيمن األثــيين هـو  )١( -    ــسـ . ملــك مــدة   شــبه جزيــرة خٍرُونِ

ثَـون سنة  رتيذِس   معركة مس رِ  .م. ق٤٩٠وانتصر مع أَ
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ــسِياذِس   لْتْ ــن مِ ـــن ب مــم تــوىل  . كِي ــزعم املعارضــة     پث ــشعب وت ــة ال لِيس زعام كْ رِ ــٍ ـ
ـن ميذِس نسيب كِي ذِ   .١ثُكِ

ــد مــوت  -٣ س    پ وبع ــي ليس تــزعم األعيــان نِكِ كْ رِ  وقــد لقــي حتفــه      ٢ـــٍ
س    ــ ئٍينٍتَ لٍ ـن بـن آكْ لٍيئَ لِّية، وتزعم الشعب آكْ قِ نـه أفـسد الـشعب أكـرب     ويظهـر أ . ٣صِ

وهو أول من صاح من علـى املنـصة وأول مـن شـتم ومـن خطـب        . إفساد بنزواته 
  .  الشعب حمتزماً بزناره، فيما كان اآلخرون خيطبون بلياقة

ـنــة بعدمهــى املعارضـم تولــث آغْن س بن مٍينِ ر   ة الشعب ــى زعامـ، وتول٤ا ثِ
                                                   

لَـرُس وأكـرب مـؤرخي اليونـان      )١( -٢ ذيذِس هذا هو ابن أَو . م. ق٤٧٠ولـد حـوايل سـنة    . ثُكِ
وقـاد محلـة   . زعم حـزب األعيـان  تـ . م. ق٣٩٥من أسرة شريفة ثرية، وتـو  حنـو سـنة      

سيذَس حياصــرون مدينـــة  ــــرطيني الــذين كــانوا حتــت إمـــرة آفــ    پحبريــة علــى األســـ    رـ
يـ س إحدى مستعمرات أثينا  پأمفِ وإذ أخفق   صد خصمه عـن املدينـة قـضى عليـه     . ـُلِ

فطالت غربته عشرين سنة مجع   غضوهنا الوثائق . م. ق٤٢٣األثينيون بالنفي سنة  
لَُـپمات عن حرب الـ  واملعلو س الـيت خـاض غمارهـا، ووضـع مؤلفـه الـشهري فيهـا،         پـٍ  ُونِـســ

وقـد  . بكل دقة وضبط وأمانـة، وهـذا مـا رفعـه إىل تلـك املنزلـة الرفيعـة بـني املـؤرخني             
اعرتف ههنا أرسطو بصفاته األخالقية والسياسية العالية اعرتافاً مجيال. 

س قائـــد أثـــيين تـــزعم حـــزب   )٢( -٣ كِــي  األعيـــان، وأحـــرز بعـــض اإلنتـــصارات   حـــرب  نِ
لَُـپالـ سپـٍ  سـ نِ ووبعد أن انتزع من أيـدي األسـربطيني جزيـرة كِـثِريا الواقعـة إىل اجلنـوب           . ـ

وقاد محلـة علـى   . م. ق٤٢١الشرقي من شبه جزيرهتم، عقد معهم معاقدة صلح سنة  
ــاني و   . صــقلية فــأخفق فيهــا  طَ ــه قــرب مدينــة قَ ــوه وأبــسلوا  وحــصره أهــل سِركُوسِ قتل

 .م. ق٤١٣جيشه إال فلوالً قالئل سنة 
س هــو أيــضاً أحــد القــادة والــسياسيني   أثينــا    )٣( -   ـــ ينٍتَ ئٍ لٍ ن بــن اكْ ـــ ليئَ كــان شــجاعاً . اكْ

يا الواقعـة إىل اجلنـوب الغربـي مـن شـبه جزيـرة           كْتِرِ وطموحاً وبعد أن أخذ جزيرة اسـفَ
لَـپ س، پـس بإزاء مدينة   پُـي لَـ ي يــِ س وقُتل   املعركة سـنة  پغُلب على أمره   موقعة أَمفِ ـُلِ

 .م. ق٤٢٣
س الـيت ال يفـصل بينـها وبـني        . رجل من رجال الدولة عنـدهم      )٤( -   ئَــي ولـد   جزيـرة كٍ

يين   لٍ ينا أو هٍ لٍ كان خطيبـاً مفوهـاً وذا   . األتكي إال جزيرة مستطيلة صغرية هي جزيرة هٍ
  =وغدا فيما بعد أحد الطغاة. م. ق٤١١على قلب احلكم سنة وقد عمل . ثقافة واسعة
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ـون صانع القيثار  فَ ـ ئَ لٍ وقد وزعهـا فـرتة مـن    . ٢كان أول من منح البارتني، الذي ١اكْ
س الـ   راتِ لِكْ ئَينپالزمن قلبه عقبها كَ ل من وعد بأن يضيف إىل البارتني . ـٍ وهو أو

ألن مـن عـادة اجلمهـور،    . وت فيما بعـد ملوقد حكموا على اإلثنني با. بارة أخرى 
دع أن يبغض بعد ذلك دافعيه إىل عمل من األعمال الشائنةوإن خ ،.  

ـون تعاقب دون انقطـاع   زعامـة الـشعب مـن شـاؤوا        -٤ فَ ـ ئَ لٍ  ومن بعد آكْ
ــأهبون إال     أكثــر مــا يكــون أن يقفــوا مواقــف التــهور والتزلــف إىل اجلمــاهري، ال ي

  .لعاجل األمور وحاضرها
 وبني الذين تقلبوا   مناصـب احلكـم بعـد األقـدمني   أثينـا، يبـدو            -٥

  ـر ذِس وثِ ي ذِ س وثُكِ س كـانوا خـرية احلكـام   أن نِكِي ـذِس،    . مٍينِ ي ذِ س وثُكِ ـي وبـشأن نِكِ
ــل     ــلني بـ ــني فاضـ ــط رجلـ ــا مل يكونـــا فقـ ــاً متفقـــون علـــى أهنمـ فـــاجلميع تقريبـ

ــى املــو   ــى    اسياســيني أيــضاً يعطفــان عل ــاء عل ــل األحــوال عطــف اآلب طنني   ك
مٍينس، فقــد تــضاربت اآلراء بــشأنه بــسبب اضــطراب األحــوال     . بنــيهم ــر أمــا ثِ

ــسياسية ــدهال ــن      .    عه ــه مل يك ــون أن ــرأي احلــصيف يظن غــري أن أصــحاب ال
يقـضي علـى احلكومـات بــال متييـز، بـل كـان يراعيهــا كلـها مادامـت ال ختــالف         
الـشرع، اعتقــاداً منــه أن املـرء يــستطيع أن جيــاري الـسياسة القائمــة، علــى مــا     
ــل مــواطن صــاحل؛ ولكنــه مل يكــن ليتــسامح مــع إحــداها إذا جتــاوزت       جيــدر بك

  .ني، بل كان يناهضها ولو جلب لنفسه العداء والبغضالقوان

                                                                                                                         
س باخليانــة العظمــى فقــضي عليــه إن يــشرب   . م. ق٤٠٤الـثالثني ســنة    = ي تِ ــرِ واهتمــه آكْ

 .م. ق٤٠٣الشوكران وذلك قبل سقراط بثالث سنني، عام 
ضلل الشعب كثرياً ورفض مقرتحـات الـصلح الـيت تقـدم هبـا       . أحد الساسة عندهم   )١( -٣

ــه   ا سٍ وغِنيت ظفــر فيهــا األثينيــون  ) ٤٠٦(ألســربطيون بعــد موقعــة أر ــ فقــضى عليــه  . ال
 .وقد تعرض له الشعراء اهلزليون كثرياً وسخروا به. ٤٠٥حزب األعيان باملوت سنة 

هذا التدبري هو أحد التدابري اليت يعمد إليها مضللو الشعب لكسب عطف الشعب  )٢( -  
ت وحمافل األمـة، لكـي يـسيطروا عليـه ويوجهـوه كمـا       ومحله على االشرتاك   احلفال 

 .يشاؤون وينتزعوا منه القرارات والقوانني اإلعتباطية الضارة
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  الفصل التاسع والعشرون
  هم األوىلاألربع مِئة وتَدابري

  
 ولقد حافظوا على احلكم الـشعيب طيلـة الفـرتة الـيت تأرجحـت فيهـا          -١

ــة احلــرب  ــهم   صــقلية   . ١كف ــد كارثت ــن بع ــل    ٢ولك ــت شــوكة أه ــد أن قوي ، وبع
ــس   ـــن بتحــالفهم الع مي ذٍ ــم     لَكٍ ــدال احلك ــرس، اضــطروا إىل إب ــع ملــك الف كري م

ـو. الشعيب وإقامة حكم األربع مئة   لَ س، وأمـا   وقد أخذ الكالم قبل اإلقرتاع مِ ــ ـِي
ــو   ــرتاح، فه ي پصــاحب اإلق ــستِ لِ فْ نَ ـــوذَُرُس األَ ثَ ــع اجلمهــور خــصوصاً   . ـِ وقــد اقتن

  .٣ أقليةالعتقاده أن امللك قد حيالفهم عسكرياً إذا جعلوا حكمهم حكم
                                                   

س وقـد دامـت مـن سـنة      پـلــ پيعين هبـذه احلـرب حـرب الــ      )١( -١  إىل سـنة  . م. ق٤٣١ـونِـسـ
أفسد كل من الفـريقني أرض اآلخـر ومـات    ) ٤٢١-٤٣١(ففي الفرتة األوىل   . م. ق ٤٠٤
يس سـنة   پ لِ ) ٤١٣-٤١٦(و  الفـرتة الثانيــة  . وتفـشى الطــاعون   أثينـا  . م. ق٤٢٩ــٍرِكْ

و  الفرتة الثالثة أحـرزوا بعـض النجـاح    . جهز األثينيون محلتهم املشؤومة على صقلية  
رغِنوسٍـه سـنة        ولكنـهم خـسروا احلـرب    . م. ق٤٠٦/٥خصوصاً بانتصارهم   موقعة أَ

   س يپ  موقعـة إيغَــ رُس القائـد األســربطي    . م. ق٤٠٥ سـنة  ـــتَمِ يـسنذْ ففـرض علــيهم لِ
فبــادت هكــذا قــدرة أثينــا وســيطرهتا    . م. ق٤٠٤األعلــى حكــم الطغــاة الــثالثني ســنة    

  .الكاملة على البحار اليونانية
يس سنة . م. ق٤١٣وقعت تلك الكارثة سنة  )٢( -   كِ ونظمت احلملة على صقلية بقيادة نِ

  .م. ق٤١٥
يذِس، حرب الـر )٣( -   ذِ س پلـپاجع ثُكِ  سـ   .٩٧ – ٥٤: ٨ونِ
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ـــوذَُرُسپ وهــذا نـــص اقــرتاح   -٢ ـ ثَ ينتخـــب الــشعب، عـــدا املستـــشارين  : "ـِ
ــني مــن ســنهم  ١العــشرة احلــاليني فيحلــف . ٢، عــشرين آخــرين يتجــاوزون األربع

هؤالء أن يتقدموا خبري املقرتحـات لـصاحل الدولـة، ثـم يعرضـون منـها مـا يتفـق           
ين أن يتقدم مبثـل هـذه   ويتاح لكل من يشاء من املواطنني اآلخر  . وسالمة األمة 

  ."املقرتحات، كي خيتار الشعب األصلح من كل ذلك
ـون باملقرتحـات نفـسها، وأضـاف     -٣ فَ ـ ئَ لٍ أن علـى املنتخـبني أن   : " وتقدم آكْ

س عنـدما أقـام احلكـم الـشعيب،              ثٍينِ ـس لِ يعيدوا النظـر   الـشرائع الـيت سـنها آكْ
و  نيتـه اإلشـارة إىل أن   ." هاوأن يستمعوا إليها ويتداولوا   ما هو األصـلح منـ   

ـن لَ وـ س ليس شعباً بل هو أقرب إىل دستور ص ثنِ لِسيٍ   .دستور آكْ

 أن ٣ واقرتح املستشارون املنتخبون أوالً أنه جيب علـى رؤسـاء الـس      -٤
الدولـة وسـالمتها،   ) أمـن (يعرضوا على اإلقرتاع الشعيب كل التدابري العائدة إىل  

 واإلخباريات ومذكرات اجللـب، كـي يـتمكن كـل مـن      ٤تثم ألغوا شكاوى املخالفا  
وأن أحلـق أحـد   . يشاء ذلك من األثينيني أن يديل بنـصحه   األحـوال الراهنـة     

ـق       عقوبة بسب ذلك النصح، أو أصدر مذكرة جلب، أو سـاق إىل احملكمـة، يالح
  . لينزلوا به عقوبة املوت٥وجير إىل القادة ويدفعه القادة إىل األحد عشر

ال يــسمح بــأن تنفــق : "ن ثــم نظمــوا سياسـتهم علــى الوجــه التـايل    ومـ -٥
وتلبث املناصـب بـال رواتـب مـا دامـت احلـرب       . مداخيل الدولة إال على احلرب   

. قائمة، باستثناء منصب احلكام التسعة ورؤساء الس إبان تـولّيهم وظـائفهم    
األخـرى  وتـسلم أمـور الـسياسة    . ويصرف لكل من هؤالء ثـالث بـارات   اليـوم      

                                                   
  .قد أقيموا عندما منى إىل أثينا نبأ كارثة صقلية )١( -٢
فــوا شــبه         )٢( -   هـؤالء املستــشارون العـشرون مــع العـشرة األولــني الـذين أقيمــوا قبلـهم ألّ

يذِس (جملس تأسيسي  ذِ   ).٦٧: ٨ر ثُكِ
 ".ІІρυτάνειςίο  "يعين هبم احلكام التسعة  )٣( -٤
 .٢: ١٨: ٢ ثم ٤: ٤: ٢راجع فيها ههنا  )٤( -  
 .٦: ٣٩: ١ و١: ٣٥: ١ و٤: ٢٩: ١ و٣: ٧: ١راجع فيها  )٥( -  
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، علـى أن ال  ١ألكثر األثينيني قدرة بأشخاصهم وثرواهتم على اخلـدمات العامـة       
وخيـول هـؤالء حتـى    . ٢يقل عـددهم عـن اخلمـسة آالف مادامـت احلـرب قائمـة       

ختـار مـن كـل قبيلـة عـشرة رجـال جتـاوزوا        . إبرام املعاهدات مع من يـشاؤون       وي
ــوائح اخلمــسة اآلالف، بعــ       ــنهم لينظمــوا ل ــني مــن س د أن يقــسموا علــى   األربع

  ".الذبائح املضحى هبا حسب املراسيم املرعية

                                                   
 .٣ ح٨: ١٣: ٢راجع ههنا  )١( -٥
وهؤالء اآلالف اخلمسة يعتربون كمحفـل لألمـة ويكونـون   أيـادي     . وال يزيد عليه  )٢( -  

ذ(األربع مئة أداة طيعة   ).٦٧: ٨ إىل ٦٥: ٨يذِس راجع ثُكِ
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  الفصل الثالثون
هائي   دستُور األربع مِئَة النِ

  
وملـــا أُقـــرت تلــــك   .  تلـــك كانـــت مقرتحـــات املستـــشارين املنتخـــبني     -١

. ١املقرتحـات، انتخـب اخلمـسة اآلالف مـن مــصفهم مئـة رجـل لوضـع الدســتور       
  :٢نشروهافسن هؤالء البنود التالية و

يقوم املواطنون الذين جتاوزوا الثالثني من عمـرهم بوظيفـة أعـضاء       "-٢
ومنـهم يؤخـذ القـادة واحلكـام     . ٣  جملس الشورى لسنة واحـدة وبـدون مقابـل    

 وقـواد الفيـالق وأمـراء اخليالـة ووالة القبائـل ورؤسـاء       ٤التـسعة وأمـني األقـداس   
                                                   

ل نص أرسطو مبعلومات ثكذيذس   )١( -١ ونسس الباب الثامنپلـپحرب الـ: جيب أن يكم .
وإلنـشاء األربـع   . ففيه يقضي املـؤرخ بتفاصـيل اإلنقـالب، وقيـام حكـم األقليـة اجلديـد           

مئــة اقــرتح املستــشارون العــشرة بانتخــاب مخــسة رؤســاء خيتــارون مئــة رجــل وهــؤالء       
د مجيع هـؤالء   يصطفون هلم    عكل واحد ثالثة مستشارين فيضحون أربع مئة عضو وي

جملساً للشورى مطلق الصالحيات، يسير أمور البالد كما يشاء، ويجمع حمفـلَ األمـة       
  .إذا رأى ذلك مناسباً

، ألن    . ٣: ٦٧ و ٣: ٦٥: ٨ثكذيذس   )٢( -     الواقع مل ينتخب اخلمسة اآلالف مئـة رجـلِ
 ).٩٢: ٨راج ثكذيذس ( مل يعينوا قط اخلمسة اآلالف

  .وذلك حسب أصوهلم املرعية، أي إن رشحتهم قبيلتهم وعينوا بعد ذلك بالقرعة )٣( -٢
كان أمني األقداس يقـوم   ذلـك العهـد    . ١ ح٤: ٥: ٦، ١٩٥٧ر السياسيات طبعة   )٤( -  

 .مبهمة األمني العام   وزارات املالية احلالية
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هلـة وهـم عـشرة، ووكـالء     الـشرطة ووكـالء خزينـة اإلهلـة وخزينـة غريهـا مـن اآل       
واملــشرفون علـــى  .  ومــدراء املاليــات األخـــرى، وهــم عــشرون    ١خزينــة اليونــان  

  .األضاحي والشعائر الدينية األخرى، عشرة هلذه الفئة وعشرة لتلك
وجيــب أن ينتخــب هــؤالء مجيعــاً مــن بــني أعــضاء حــاليني   جملــس          

 أما الـسلطات  .٢الشورى ومن لفيف أناس يفوقوهنم عدداً ممن سبق ترشيحهم   
قرتع عليهــا مجيعهــا ويؤخــذ أصــحاهبا مــن خــارج جملــس الــشورى   األخــرى فــي .

وعلـى وكـالء خزينــة اليونـان الــذين يتعـاطون الــشؤون املاليـة أن ال يــشرتكوا         
  .مداوالت جملس الشورى

 ينـشأ للمـستقبل أربعـة جمـالس شـورى يبلـغ أعـضاؤها الـسن اآلنفــة         -٣
فيـوزع املواطنـون   . رعـة يكـون جملـس الـشورى    الذكر، والس الـذي تعينـه الق     

ــات(اآلخــرون  ــرتاع مبفــرده   ) إىل فئ ــل اق ــة يوزعــون   .ليــصار إىل ك والرجــال املئ
أنفسهم واآلخرين إىل أربـع فئـات   غايـة املـساواة، وينظمـون دورهـا بالقرعـة             

  .فتكون كل منها جملس الشورى لسنة واحدة
زينـة الدولـة وطـرق     فيشريون مبـا يبـدو هلـم األفـضل فيمـا يتعلـق خب       -٤

حفظهـا وإنفاقهـا القـانوني، ويــشريون   األمـور األخـرى خبــري مـا ميكنـهم مــن        
 يـستدعي كـل منـهم    وإن شاؤوا أن يتداولوا فيما بينهم مع عـدد أوفـر،       . التدابري

ويقيمون جلسات الس كل مخـسة  . كمستشار من يشاؤه من ذوي العمر ذاته  
  .٣أيام، ما مل حيتاجوا إىل جلسات أوفر

                                                   
ء املوظفون كانوا يشرفون على مداخيل اخلراج املفروض على الـدول احلليفـة       هؤال )١( -٢

 ).٥: ٢٣: ١ر ههنا (
أي من عداد األربع مئة املـؤلفني جملـس الـشورى واملـشرفني علـى احلكـم، مبطلـق           )٢( -  

وهذا التدبري عدوه ضرورياً ليحصروا   أيديهم السلطات كلها التشريعية . الصالحيات
أما السلطات األخرى املدنية والقضائية، فلم يكونوا ليخافوها . والعسكريةوالتنفيذية  

  ). وما يلي٦٣: ٨ر ثكذيذس (بسبب جتميد صالحياهتا واحلد من فعالياهتا 
ــآمرين علــى       )٣( -٤ كــل هــذه التــدابري غــدت حــرباً علــى ورق، كمعظــم تــدابري الطغــاة واملت

    =ونـفائه وحببوحته، الذين يقلبحريات الشعب وعلى سالمته واستقرار أعماله وص



 

 -٨٤-

ــرز ١ وعلــى احلكــام التــسعة أن يعينــوا بالقرعــة جملــس الــشورى  -٥ فْ وي ،
ــس      األصــوات   اإلقرتاعــات الــصائرة برفــع األيــدي مخــسةٌ مــن أعــضاء ال

ــل يـــوم بيومــه علـــى أحـــد هــؤالء ليـــشرف علـــى     . انتخبــوا بالقرعـــة  قــرتع كـ وي
رتع هؤالء أنفسهم على دور الذين يبغـون امل . املناقشات والتصويت  قْ ثـول أمـام   وي

أوالً للشؤون الدينيـة، ثانيـاً للـشؤون الـسياسية، ثالثـاً لـشؤون البعثـات         : الس
أمـا أمـور احلـرب، فهـم يـدخلون القـادة عنـد        . التمثيلية، رابعاً للقضايا األخرى  

  .اإلقتضاء بدون قرعة ويتفاوضون بشأهنا
 وكل عضو من أعضاء الشورى يتخلـف عـن احلـضور إىل الـس         -٦
ــن        الــساع ــاء م ــب بإعف ــوم، مــا مل يتغي ــل ي ــا، يغــرم درمهــاً عــن ك ــق عليه ة املتف
  ".٢الس

                                                                                                                         
الـشرائع رأســاً علــى عقــب وال يراعــون   ذلــك ال قــانون التطــور احلكــيم البطــيء وال       =

حاجــات األمــة وال األصــول املرعيــة وال حكمــة الــدهور وال عــربة التــاريخ، فينــصبون         
 نفوسهم مشرعني وبالتضليل والتدجيل حياولون أن يقنعوا الشعب أن ما يعتبطون من 

: ٨راجـع ثكذيـذس   (سنن وقوانني هو خري ما اسـتنبطته عبقريـة مـشرتع عـرب األجيـال       
٩٢.(  

فيعينــون بالقرعــة دور كــل منــها  . مــن بــني جمــالس الــشورى األربعــة املــذكورة آنفــاً   )١( -٥
  .لتكون جملساً سنوياً للشورى

 ).٢: ٧: ٤، ١٩٥٧راجع السياسيات ط (تدبري من صميم حكم األقلية  )٢( -٦
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  الفصل احلادي والثالثون
  دستور األربع مِئَة املؤقت

  

  :١وسنوا حلاضرهم الدستور التايل.  ولقد سنوا ذلك الدستور للمستقبل-١

بعـون  طبقاً لتقاليد اآلباء يتألّف جملس الشورى من أربعِ مئة مواطن، أر  "
. من كل قبيلة، من مرشحني جتاوزوا الثالثني من سنهم، ينتخبهم أبناء القبيلة   

ويتخـذ  . فيقيم الس السلطات ويقرتح صـورة للقـسم الـذي يفـرض إقـسامه          
  .من التدابري ما يراه مفيداً بشأن القوانني واحملاسبات واألمور األخرى

مــل بـه، فــال   ومـا يوضـع مــن قـوانني لتنظـيم شــؤون الدولـة جيـب الع      -٢
وينتخب القادة   الوقت احلاضر مـن بـني   . يسمح بتبديله وال وضع بديل عنه     

وبعد أن يؤلَّف الس يـشرف علـى عـرض عـسكري،     . ٢لفيف اخلمسة اآلالف 
ثم ينتخب عشرة رجال وكاتبهم، فـيحكم املنتخبـون خـالل العـام املقبـل مبطلـق         

  .رى   مداوالتهوإن دعت احلاجة، يشاركون جملس الشو. ٣الصالحيات
                                                   

١( -١(          واحلاضـر بقيـت   . املستقبل بعيد وما اتُّخِـذ بـشأنه مـن تـدابري ال يـشغل البـال كـثري
  ).٦٧: ٨راجع ثكذيذس (بنود دستوره حرباً على ورق 

لوا حمفل األمـة، مل يـربزوا قـط كهيئـة        )٢( -٢ معروف أن اآلالف اخلمسة املزمعني أن يشكّ
ـز الوجــود، بـــل لبثــوا لــوائح علــى ورق       احـــتفظ هبــا األربــع مئـــة ومل   سياســية إىل حيـ 

ــق        هــم املطل ــيهم هــذا العــدد الكــبري نــسبياً حكم ينــشروها قــط، خوفــاً مــن أن يعكــر عل
  .فيغدو احلكم حكماً شعبياً ال حكم أقلية) ٩٣ و٩٢: ٨راجع ثكذيذس (واستبدادهم 

  - )٣(   
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ومن اآلن فـصاعداً  .  وينتخب أمري واحد للخيالة وعشرة والة للقبائل     -٣
يقــوم جملــس الــشورى بانتخــاب هــؤالء مجيعــاً طبقــاً لألصــول املنــصوص اآلن   

وما خال سلطة جملس الشورى وسلطة القيادة، فال يلـي مـن الـسلطات     . عليها
  .ها غري مرة واحدةاألخرى، ال هؤالء وال غريهم أحد، السلطة نفس

ــشورى        ــس ال ــع أعــضاء جمل ــة بتوزي ــى الرجــال املئ عن ــل ي ــزمن املقب و  ال
ــع         ــوا م ــة أن يؤلف ــل املدين ــسر أله ــدما يتي ــة، عن ــى األدوار األربع ــة عل ــع مئ األرب

  ."٢ جملساً للشورى١اآلخرين

                                                   
، وقــد أبــوا اإلعــرتاف حبكومــة األربــع           )١( -٣ س ـام مئــة،  أولئــك اآلخــرون هــم حاميــة سـ

هم اإلستبدادي الزائف يـ. وحكمِ سِ وكان على رأسهم آثْرس لَـ ـ. 
  .٣: ٣٠: ١راجع ههنا  )٢( -  
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  الفصل الثاني والثالثون
ئَة   أعمالُ األربع مِ

  
ــه األ  -١ ــذي اقرتحـ ــتور الـ ــو الدسـ ــهم    ذاك هـ ــذين انتخبـ ــة الـ ــضاء املئـ عـ

وملا أقر مجهور الشعب بنود الدسـتور تلـك بنـاء علـى عـرض      . ١اخلمسة اآلالف 
س، قبل أن يوافـق     لِي س، حلَّ جملس الشورى القائم على عهد والية كَ ـ خَ ومـ ستَ أرِ
لِيـوُن، وتـسلم األربـع مئـة زمـام              رغِ على حـلّ نفـسه،   الرابـع عـشر مـن شـهر ثَ

أما جملس الشورى الذي عينته فولة القرعة، . لثاني والعشرين منه  احلكم   ا  
ـن ي رُفورِ   .٢فقد كان مزمعاً تسلم السلطة   الرابع عشر من شهر آسكِ

س  -٢ لِي  على الوجـه املـبني أعـاله مئـة     ٣ ولقد قام حكم األقلية   عهد كَ

ــد طــرد الطغــاة   ــاً بع ــى األخــص    ٤ســنة تقريب ــة قيامــه عل ــان عل ــسپ، وك ذْرُس ـِي ن
ـون و فَ نْتِ سثوأَ مٍينِ ر   .، رجال نبالء تفوقوا، على ما يظهر، بفهمهم وسداد رأيهم٥ـِ

                                                   
  .١ ح٢: ٣١: ١راجع ههنا  )١( -١
ذيذِس  )٢( -     .٧٠ و٦٩: ٨راجع ثُكِ
 .م. ق٤١١  صيف سنة  )٣( -٢
س بن پطُرد الطغاة من أثينا بطرد هِـ )٤ (-   ي تَـس سنة پـِ تْرس سِ وأقيم حكم األربع . م. ق٥٠٩ـِ

  .ـسرتتس الطغيانيپأي مثانياً وتسعني سنة بعد زوال حكم آل . م. ق٤١١مئة سنة 
  - )٥(      س ينِ ني،      پأما . ٣ ح٣: ٢٨: ١راجع   ثِرمٍ ُس فهـو أحـد القـواد عنـد األثينـير ذْ نـيس

نْتِفَـون هو أحد اخلطباء املفوهني عندهم وقد حكم عليه بعد زوال   = حكم األربع مئةوأَ
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.  وملا قام ذلك احلكم، انتُخِب اخلمسة اآلالف انتخاباً شـكلياً ال أكثـر       -٣
أما رجال الشورى األربع مئة، فقد دخلوا الس مع احلكـام العـشرة أصـحاب       

ــن   وتولوا ا  ١الصالحيات املطلقة  مي ذٍ حلكم   الدولة، وبعثوا بسفارة إىل أهل لَكٍ
لكـن أولئـك   . ، على أن حيتفظ كل فريـق مبـا أحـرز   ٢ليتفاوضوا   إهناء احلرب 

وهكـذا قطعـوا   . أحجموا ما مل يتنازل هلم األثينيون عن سـيطرهتم علـى البحـر        
  .املفاوضات

                                                                                                                         
وأرســطو ههنــا ال يقــسو   . أن يــشرب الــشوكران فقــضى هكــذا حنبــه   . م. ق٤١١ســنة   =

ذيذِس    س، پلـپر له حرب الـ(عليهم   حكمه كما قسا عليهم معاصرهم املؤرخ ثُكِ  سـ ونِ
  ). وما يلي٦٠: ٨
 .١ ح٢: ٢٩: ١راجع ههنا  )١( -٣
 .ونسسپلـپحرب الـ )٢( -  
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ئَة   سقوطُ األربع مِ
  
س مـدة   دام ح  -١ ـ خَ ـ كم األربع مئة زهاء أربعة أشهر، وحكم منهم آمنِسِيلَ

ـو  ئَ ـپَشهرين،   عهد ثٍ مسپَـ وملـا غُلبـوا   . ١وحكـم هـذا األشـهر العـشرة الباقيـة     . ـ
يــ  يــا البحريــة، ومتــردت علــيهم إٍ رِ يتْ ـــوس ـ  معركــة إٍرٍ ـــِيا كلــها، باســتثناء أُرٍئَ ٢ـ ،

ــيا  ـ إذ كـانوا يفيـدون مـن إيـ    –وائـب الـسابقة   شقت عليهم البلوى أكثـر مـن الن     
   فحلـــوا حكــم األربـــع مئـــة، ودفعــوا زمـــام األمـــور    –أكثــر مـــن األتكــي نفـــسها   

ــف املــشاة   ــارين مــن لفي ــاً  ٣إىل اخلمــسة اآلالف املخت ، وقــرروا أن ال جيــروا راتب
  .ملنصب ما
س مل  -٢ مٍينِ ر س وثِ راتِ ـكْ ستَ خالفتـهما   ومن محلَ باألكثر على ذلك احلل أَرِ

إذ كانوا ينفردون جبميع تلك التـدابري، وال يطلعـون اخلمـسة     . تدابري األربع مئة  
ويبـدو أن سياسـتهم قـد صـلحت   ذلـك احلـني ألن       . اآلالف علـى شـيء منـها   

  .احلرب كانت قائمة وتألف احلكم من املشاة

                                                   
 .م. ق٤١١/٠سنة  )١( -١
يامدينة ساحلية   مشال جزيرة إيـ )٢( -   يتْرِ رٍ يا، غربي مدينة إٍ  .ـِ
 .)٣: ٣٢: ١ر ههنا (كان األربع مئة قد نظموا لوائحهم فقط، ومل يعينوهم قط  )٣( -  



 

 -٩٠-

  
  

  َالفصل الرابع والثالثون
سپَـلـپٍَهناية حرب الـ سـ   ـونِ

  
و  الـسنة الـسادسة   . ال أن الشعب مـا عـتم إن جـردهم مـن احلكـم        إ -١

      ــي لِ جٍ ـيس األنْ لِ ــه   ١بعـد حـل األربــع مئـة علـى عهــد واليـة كَ ، بعـد معركـة أَرغِنوسٍ
ــة، قــضى احملفــل بــاقرتاع واحــد و     ــع األيــدي علــى القــادة العــشرة     بالبحري رف

 علــى الظــافرين   تلــك املعركــة، مــن مل يــشرتك منــهم فيهــا ومــن جنــا منــهم    
جـوه  . ٢سـفينة غريبــة  ن أن  . وقـد خــدع الــشعب مهيـــ مي ذٍ هــذا، وملـا أراد أهــل لَكٍ
لِيـا   كٍي  ويعيـدوا الـسالم علـى أن حيـتفظ كـل فريـق مبـا أحـرز، حتمـس          ٣خيلـوا ذٍ

ــون      . بعضهم هلـذا العـرض     فَ ـ ئَ لٍ  غـرر هبـم   ٤لكـن مجهـور األمـة مل يقبـل بـه ألن آكْ
                                                   

 .م. ق٤٠٦/٥سنة  )١ (-١
ــه جــزر صــغرية بقــرب الــساحل الغربــي مــن آســيا الــصغرى قبالــة جنــوب       )٢( -   رغِنوسٍ أَ

سـ جزير سة لٍ  وقد انتـصر األثينيـون   املعركـة البحريـة الـيت جـرت جبوارهـا علـى          . ــ
وحوكم القادة الذين أمروا األسطول وانتصروا . م. ق٤٠٦خصومهم األسربطيني، سنة 

.   املوقعة، ألهنم أمهلوا دفـن موتـاهم مـن احللفـاء واألثينـيني، فقـضي علـيهم بـاملوت          
ذ فيهم حكم ومل يحكم عليهم مجيعاً كما يق   ول أرسطو، ولكن على ستة منهم فقط نُفِّ

وعــارض ســقراط وحــده آنــذاك هــذا احلكــم اجلــائر وقــد كــان مــن أعــضاء        . اإلعــدام
. جملس الشورى وأحد رؤسائه اخلمسني، وقبيلتـه كانـت هـي املرتئـسة   تلـك الـدورة       

 .٢٠راجع ألفالطون، دفاع سقراط، فصل 
يامقاطعة من األتكي على حدود  )٣( -   تِ يـ  .ـِ
 .٤ ح٣: ٢٨: ١ر ههنا  )٤( -  



 

 -٩١-

ألمة سكران يرتدي درعـاً، وراح يتـبجح   وحال دون عودة السالم، إذ أتى حمفل ا 
ـن كل املدن ذٍمي   .أنه لن يدع جماالً للصلح، ما مل خيل أهل لَكٍ

 مل يستفيدوا حينئذٍ من الظروف املؤاتية وعرفـوا خطـأهم بعـد فـرتة          -٢
ــزة س   . وجي ــسِي ــة ألٍكْ ــد والي ــة، علــى عه ــة  ١إذ   الــسنة التالي ، فــشلوا   معرك
  غَُسي يپَإٍ ذْرُس الب ٢ـتَمِ نص ب فيهـا احلكـام      ٣حرية، فسيطر لِيعلـى املدينـة ونـص 

  :الثالثني على الوجه التايل

 بعـد أن صـاحلهم علــى أن ينـهجوا   سياسـتهم هنــج دسـتور آبــائهم،      -٣
أمـا األعيـان املنتمـون    . جعل حزب الشعب حياول احملافظة على احلكم الشعيب 

إىل الــوطن بعــد اســـتتباب    واملنفيــون أو مــن عـــاد منــهم    ٤إىل مجعيــات ســرية  
غــري أن الــذين مل ينتمــوا إىل  . الــسالم، فهــؤالء كــانوا يرغبــون   حكــم األقليــة  

مجعيــة ســرية مــا ومل يقــصروا   شــيء عــن أحــد املــواطنني، كــانوا حيــاولون     
ــاءالعــودة إىل سياســة   س . اآلب ـــ نخِيس  ٥ومنــهم أَر ـ ــسِي مِي ر ـ ـــون وفَ فَ ـ لِتَ س وآكْ ـــ  وآنِتَ

                                                   
 .م. ق٤٠٥/٤سنة  )١ (-٢

س مـن أعمـال ثراقيــة اجلنوبيـة، بـني مدينــة           )٢( -    نِـسـ ُومدينـة وهنـر   شـبه جزيــرة خٍر
يــ  لِ س إىل الــشمال ومدينـة سٍـستَـس إىل اجلنــوب   پَكَ لِ م. ق٤٠٥واملعركـة وقعـت ســنة   . ــ .

 .والنهر يصب   مضيق الدردنيل

ني  پومـات   محلـة علـى الــ    . قائد األسـطول األسـربطي، كـان شـجاعاً وداهيـة       )٣( -   ي ـتِ يـ ـِ
 ).١ ح٥: ١: ٥راجع لنا السياسيات . (م. ق٣٩٥سنة 

 مجعيــات ســرية ذات أهــداف سياســية، نــشرت   ٣ ح٩: ٥: ٥ ١٩٥٧ر الــسياسيات  )٤( -٣
 الــسياسية القائمـــة  مؤامراهتــا   أواخــر القــرن اخلـــامس قبــل املــسيح لقلـــب الــنظم      

 .٤١١وهذا ما فعله األربع مئة سنة . واإلستيالء عليها

يـ )٥( -   سِ س شريف من أثينا وزميل اثْر  نـي سأرخِ لَـ ب مع أصحابه على الطغاة . ـ وقد تألّ
و  السنة التالية أبـدل الكتابـة األتكيـة      . م. ق٤٠٤الثالثني وطردهم من أثينا سنة   

نية السندات الرمسية  ٤٠: ١ر ههنا (بالكتابة اإليـ.( 



 

 -٩٢-

س   وغريهــم  مٍينِ ــر ــرب ثِ ــثريون، وزعــيمهم األك ذْرُس إىل    . ك نــا احنــاز ليــص ــن مل ولك
حمبذي حكم األقلية، صعق الشعب واضطر إىل التصويت برفع األيدي لـصاحل   

ي. ذلك احلكم نِ ذْ فِ ـنتِيذِس األَ كَ ١وقد كتب نص القرار آذْر.  

                                                   
ية  )١( -٣ ينِ لِّ فَـون األحداث اهلٍ سنـ ُرُس الصقلي ٣: ٢راجع آكْ وذَ يـ  .٣: ١٤، وذِ



 

 -٩٣-



َالفصل اخلامس والثالثون ِ
َ  

  تَدابري الثَالثِني األولية
  
ــثوذَُرُس پِ لقـد قـام اذن حكـم الـثالثني   عهــد     -١  علـى الوجـه املبــين   ١ـثَ

. ٢وملــا اســتولوا علـى الدولــة امتــهنوا القـرارات املتخــذة بــشأن الدســتور   . أعـاله 
ومن املرشحني الـذين اصـطفوهم بـني األلـف، نـصبوا أعـضاء جملـس الـشورى              

ــسلطات األخــرى    ــاموا ال ــة، وأق ــام  .٣اخلمــس مئ ـــ واســتظهروا حبكّ ــپِال ــس ــرٍئٍ ـ
العــشرة وخبفــراء الــسجن األحــد عــشر وبــثالث مئــة خــادم حيملــون الــسياط،    

  .وسيطروا مباشرة على الدولة

وتظـاهروا باتبـاع دسـتور    .  وتصرفوا   البدء مـع املـواطنني باعتـدال        -٢
س املتعلقـة         ناألجـداد، وا  ـ تَ ر ـستْ خٍيس وأَر فِيـالْتِ س شـرائع إٍ ــ س باغَ ــ ي تزعـوا مـن آرِ

ـب ي نيپاألَر ن كـل مـا أشـكل فهمـه         ٤ـاغِيــ لَ وـ وجـردوا القـضاة   . ، والغوا مـن سـنن ص
من صالحيتهم املطلقة، زاعمـني   هـذا كلـه أهنـم يقومـون الدسـتور ويقـصون         

فإهنم   قـانون اهلبـات مـثال قـد خولـوا املـرء أن يهـب مالـه ملـن          . عنه كل لبس  
                                                   

 .م. ق٤٠٤/٣سنة  )١( -١

 .٣١ و٣٠: ١ر ههنا  )٢( -  

ظّمـت لـوائحهم علـى العهـد الـسابق         )٣( -   : ١ر ههنـا  (رمبا أراد اخلمسة اآلالف الـذين نُ
٣: ٣٢.( 

ت من صالحيات حمفل آريس ) ٤( -٢ ـاغسپتلك الشرائع اليت حد. 



 

 -٩٤-

مـا مل يكـن معتوهـاً أو    : "هبـذا القـانون  يشاء هبة مطلقة، وألغـوا املوانـع امللحقـة       
وقد أجروا على حنـو  . ، كي يقطعوا الطريق على الوشاة"هرماً أو منقاداً إلمرأة   

  .مماثل هذا التعديل نفسه على القوانني األخرى
ــأفة     -٣ ــك التــصرف، واستأصــلوا ش ــدء يتــصرفون ذل  راحــوا اذن   الب

و األصلح لـه، وفـاعلي الـسوء    الوشاة، واملتملقني إىل الشعب بغية رضاه ال ما ه     
ــثالثني تتــوخى     . واألشــرار ــدابري وظنــت أن حكومــة ال ففرحــت املدينــة هلــذه الت

  .١أعظم خري للدولة

 ولكن ملا اسـتحكمت سـطوهتم، مل يعفـوا عـن أحـد مـن املـواطنني، بـل          -٤
ــضاهلم وجــاههم، مــتالفني         ــرواهتم أو شــرف حمتــدهم أو أف ــوا البــارزين بث قتل

ــذواهت  ــن  . م وطــامعني   ســلب األمــوال هكــذا املخــاوف ل ــيهم زم ومل ميــضِ عل
  .قصري حتى أهلكوا ال أقل من ألف ومخس مئة مواطن

                                                   
هذا تصرف كل الطغـاة، فهـم   البـدء يتظـاهرون بـإرادة اخلـري، وبعـد أن يكـسبوا           )١( -٣

رضى الشعب، وعطفه، يستبدون به ويذلّون األشـراف والنـبالء ويـستأصلون شـأفتهم      
ما استطاعوا إىل ذلك سبيال. 



 

 -٩٥-

  
  

  َّالفصل السادس والثالثون
  انقِسام حكومة الثَالثِني

  
س غيظــاً لتلــك    -١ مٍينِ ــر ــة حتــت رزء كهــذا، استــشاط ثِ  وإذا نــاءت الدول

رهم، وحيرضـهم علـى إشـراك    املخازي، وجعل ينتهر الثالثني للكف عـن اسـتهتا   
فعارضــوه   البـدء، ولكـن ملـا منـت أقوالــه إىل     . صـفوة القـوم   تـسيري األمـور    

س، خــافوا أن يغـدو زعيمـاً للـشعب ويزيــل         مينِ ـر اجلمهـور ومالـت األكثريـة إىل ثِ
  .١سلطاهنم، فاختاروا ثالثة آالف مواطن وزعموا أهنم سيشركوهنم   احلكم

س عـاد   -٢ مينِ رٍ ـ أوالً ألهنـم بعـد   : ٢ ووخبهـم علـى هـذه التـصرفات    ولكن ثِ
ــاروا إال ثالثـــة آالف       ــوم، مل خيتـ ــم أفاضـــل القـ ــشركوا   احلكـ ــوا أن يـ أن قبلـ
مواطن، كأن الفضيلة احنصرت   هذه اجلماعة، وثانياً ألهنم ارتكبوا خطـأين   

ــطوة   ــني سـ ــو مـــع ذلـــك دون املرؤوسـ ــاً هـ ــاً إرهابيـ . متناقـــضني باقامتـــهم حكمـ
ك التقريع وأمهلوا الئحة اآلالف الثالثة املنتخبني زمناً طـويال،  فتغاضوا عن ذل 

وملا بدا هلـم أن يعلنوهـا، حمـوا    . واحتفظوا ألنفسهم بأمساء الذين متّ اختيارهم 
ن منها، واستعاضوا عنها بأمساء غري مسجلة وبعض ما د.  

                                                   
 الطغاة األربع مئـة قبلـهم إذ اختـاروا شـكلياً مخـسة آالف مـواطن ونظّمـوا         كما فعل  )١( -١

مثـل هـذه التـدابري كـثري، عنـدما تـستأثر بـاحلكم        . لوائحهم ومل يعلنوا قط تلك اللـوائح   
 .فئة معينة وتستبد

س رجال شهماً ونزيهاً  )٢( -٢ ينِ سِنفُو ُن، األحداث ٣ ح٣ و٥: ٢٨: ١ر ههنا (كان ثِرمٍ  ثم آكْ
ينية  لِّ  ).١٩: ٣: ٢اهلٍ



 

 -٩٦-

  

  

  َّالفصل السابع والثالثون
ينِســإع   دام ثِرمٍ

  
ر سيكان فصل الشتا   -١ س ـء قد حلَّ، واستحوذ آثْ ــ لَ مبـؤازرة املنفـيني    ١ـ

ـلي   فقر رأي الطغاة الثالثني، بعد فشلهم   محلتـهم عليـه، أن     . ٢على حصن فِ
س باخلطـة التاليـة      مٍينِ ـر لقـد  . ينتزعوا السالح من أيدي املواطنني وأن يهلكـوا ثِ

ل  عرضــوا علــى الــس قــانونني ليــصوت عليهمــا برفــع األيــدي، أوهل    مــا خيــو
الثالثني حتى قتل املواطنني الذين مل تـرد أمسـاؤهم   الئحـة الثالثـة اآلالف،        

                                                   
سِـ )١( -١ آثْر         س قائـد أثـيين كـبري عـرف بـشهامته وكـرم أخالقـه لَـ أمـر املـشاة   جزيـرة    . ـ

أخــضع ســواحل ثراقيــة وجزيــرة  . م. ق٤١١ســامس ونــاقض احلكــام األربــع مئــة ســنة   
س اــاورة ـــ ســنة  . ثَاس ــه رغِنوسٍ وكلــف عقــب حماكمــة  . م. ق٤٠٦اشــرتك   معركــة أَ

هم أولئك القواد الق ٤٠٤نفـي مـن أثينـا سـنة     . واد العشرة بدفن املوتى الذين أمهل دفن 
يـ . على عهد الطغاة  . م.ق ـا ومجع مشل املشردين من أهل وطنـه واسـتوىل   فلجأ إىل ثِ

س أحد الطغاة الذي خرج حملاربته ي تِ لي، ودحر آكْر وتابع سريه إىل أثينا . على حصن فِ
   ا، وقلـب الطغـاة الـثالثني دون أن ينـتقم مـن أحـد سـنة         حيث استوىل علـى مرفـأ م يـ نِخِ

وبعــد تــويل املستــشارين العــشرة وســوء تــصرفهم عــزهلم وأصــدر إعفــاء عامــاً،       . ٤٠٣
ن، وكان الطغـاة خـصوصاً قـد عطلـوه       ولَـ وبعـد فتوحـات وانتـصارات    . وأعاد دستور صـ

يــا تـــو  ســنة     ليكِ ي يا وكِ ـــنِ ـــراجـــع كــَ . (م. ق٣٩٠عــدة   إيـ يـ س نٍ ي لِ ي نِ رس پـ ــ مـــشاهري : ــ
يـ سِ الرجال، سرية آثْرس لَـ ـ.( 

كي يشرف على الطريق املؤدية من  )٢( -   يا إىل أثيناحصن   مشال األتّ تِ يـ  .ـِ



 

 -٩٧-

ــونِيا  دواآلخر مينع من االشرتاك   احلكم القائم كل الذين   أو ١كّوا حـصن هٍتْي ،
وقـد  . قاوموا   شـيء احلكـام األربـع مئـة الـذين أنـشأوا حكـم األقليـة األسـبق           

س قد ساهم        مٍينِ ر ـرد مـن     .  األمرينكان ثِ املرسـومان، ج بعد أن أُقـر ومن ثَم
  .حقوقه املدنية وأحرز الثالثون صالحية قتله

س انتزعوا السالح من سائر املـواطنني عـدا اآلالف        -٢ مٍينِ ر  فلما أعدم ثِ
ــل الــشؤون األخــرى إىل القــسوة والــسوء    ثــم أرســلوا  . الثالثــة، واستــسلموا   ك

ـــن يــ  مي ذٍ س ويلتمــسون النجــدة وفــداً إىل لَكٍ مٍينِ ــر ــيهم أهــل  . شكون ثِ فاســتمع إل
لِّيـ     ـن وانفـذوا كَ مي ذٍ س واليـاً علـيهم مـع مـا يقـارب سـبع مئـة جنـدي أتـوا            ـلَكٍ ــ ـِي

   .وأقاموا حيرسون القلعة

                                                   
س ـرٍئــٍ پِسور وحتصينات حتمي مشاالً مـدخل مرفـأ        )١( -١ وقـد هـدمها منـاوئو حكـم     . ــ

ناألربع مئة خشية أن يستدعوا إىل   مـي ذٍ كٍ  .جندهتم أسطول لَ
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  الفصل الثامن والثالثون
  عودة احلُكم الشعيب

  
خِيــا    -١ ــــلي منِ ــل أهــل فِ كــة الطغـــاة   وهزمـــوا   املعر١ عقــب ذلــك احتـ

وعاد أهل املدينة من اإلشتباك وجتمعـوا اليـوم التـايل        . ٢الثالثني وأنصارهم 
الساحة وعزلوا الـثالثني واختـاروا عـشرة مـواطنني وخولـوهم الـسلطة املطلقـة          

وملا تسلم هؤالء احلكم، مل ينجزوا املهمة اليت انتـدبوا إليهـا، بـل       . إلهناء احلرب 
ـن ذٍمي   .ون النجدة ويعقدون قروضاً يطلب٣بعثوا إىل لَكٍ

ــام      -٢  وإذ ســاءت هــذه التــصرفات رجــال احلكــم اآلخــرين، خــاف احلك
 -  وهذا ما حدث-العشرة أن جيردوا من سلطتهم، فابتغوا أن يرهبوا اآلخرين 

س رجـال يبـذ كـل مـواطن آخـر وقتلـوه          ــ تَ مارِ وضـبطوا زمـام احلكـم    . فأمسكوا زِ
                                                   

يـ   )١( -١ سِ يعين بأهل فِـلي اثْر         ه مـن املنفـيني، الـذين اسـتولوا علـى احلـصنوصـحب س لَــ ـ
ثـم  . ونظموا جحافلهم مبن انضم إليهم من أهل املدينة، املستائني من الطغاة وحكمهم  

ـا وفتحوهــا   يـ ـة الث    . هــامجوا منِخِ ـا أحــد املرافــئ األثينيـ يـ ـــرئفس إىل  پالثــة، بــني   ومنِخِ
ُن إىل الـشرق       مـستدير يؤلـف       . الشمال الغربي وفَـالٍر رأس ُن ويفـصل بـني منخيـا وفَـالٍر

 .شبه جزيرة وبرزخاً صغرياً
ينيس ومناوئــه         )٢( -   س خــصم ثِــرمٍ ي تِ ون (وقــد قُتــل   املعركــة آكْــرفَـ األحـــداث : اكْــسٍنـ

ينيــة  ــلوترخسپ اراجــع أيــضاً . ١٩-١١: ٤: ٢اهللِّ رُس   . ـ ذْ نيــص الرجــال العظــام، ســرية لِ
١٥.( 

 .اسم آخر ملدينة أسربطة )٣( -  
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لِّيـ  سبشدة مبؤازرة كَ ـ لـپ وجد من أهل  ومن١ـِي س، أضـف إلـيهم فئـة مـن     پَـِ ـ ونِسـ
الفرسان، ألن بعض هؤالء خـصوصاً مـن بـني املـواطنني كـانوا يبـذلون جهـدهم          

ـلي   .ليحولوا دون عودة أهل فِ
ــصر   احلــرب املناضــلون عــن    -٣ ـــپِ وعنــدما انت ــا   ـرٍئٍ خِي س وعــن منِ ــ ـ

 انتخبـوهم بـادئ األمـر،    واحناز الشعب كله إليهم، عزلوا احلكام العـشرة الـذين     
ومبناصـرة هـؤالء وتـشجيعهم متّ    . واختـاروا عـشرة ظهـروا هلـم مـن خـرية القـوم       

ــن الــ      . ٢عقد الـصلح وعـودة احلكـم الـشعيب        ين ــئَين  پٍوقـد بـرز فـيهم خـصوصاً رِ
ي وفا ُسِ ذَ ر س األَخٍ ـ لَ پفهؤالء قبل قدوم    . ــس نِيسأوفدوا مفاوضني إىل محاة ٣ـ 
ـپ   .ياه إلرجاع النازحني عن البالدإس، وبعد قدومه سعوا وــرٍئٍ

ني السلم وعقد املعاهدات بسعيه  ـپ وأخرياً أعاد    -٤ س ملك اللَكَُوني نِيسـ
ـن  ذٍمي وأثنـوا علـى   . وسعي املفاوضني العشرة الذين استقدمهم فيما بعد من لَكٍ

ـن وصحبه لعطفهم على الشعب    ين    عهـد حكـم   فقـد تولـوا مهـام منـصبهم    . رِ

                                                   
ن عنـدما اسـتنجد هبـم الطغـاة الثالثـون            )١( -٢ ـ ذٍميـ كٍ القائد األسربطي الذي أرسله أهل لَ

س      ينِ ون  . ٢: ٣٧: ١ر ههنا (بعد اغتياهلم ثِرمٍ ة   : راجـع آكْـسٍنـ ينيـ لّ  ٤: ١: ٣األحـداث اهلٍ
 ).٢٩: ٤: ٢م ث
بني أهل املدينـة وخـصوصاً الفرسـان منـهم املؤيـدين حلكـم األقليـة، وبـني املنفـيني             )٢( -٣

س، ومنـه كـانوا    پاثرسيفلس وصحبه الذين احتلوا امليناء جبزئيه الكبريين منخيا و   ــِرٍئٍفْ
رُس. يهددون املدينة ذْ نص ي يس واستنجدوا بلِ سِ لٍفْ   .فهرب الطغاة الثالثون إىل إٍ

يس ملك أسربطة من سنة ـ پ )٣( -   سنِ وزميل امللك األسربطي . م. ق٣٩٧ إىل سنة ٤٠٩ـ
س  يس ملك ـپوهو حفيد القائد األسربطي  . اآلخر آغِ سِ سٍركْ س الذي تآمر مع اكْ ي سنِ ـ

ــى كـــلّ بـــالد اليونـــان، فكُـــشف أمـــره وأميـــت جوعـــاً      ــع (الفـــرس ليكـــون ملكـــاً علـ راجـ
س الــصغري فقـد كــان شــهماً وكــريم األخــالق   ـــپأمــا . )٢ ح٥: ١: ٥الـسياسيات   ي ــسنِ ـ .

رس ورغبتـه   الـسيطرة علـى األتكـي ورمبـا علـى إسـربطة               ذْ نيـص وحتسباً من دهـاء لِ
س على طلب الصلح وصاحلهم مع أهل املدينـة وأسـدى   ـرٍئٍـپِنفسها، فقد شجع أهل      ـ

ى      ونراجع اكْ(لدولة أثينا املتداعية خدمة إنسانية جلّ ة : سٍنـيني  ٢٩: ٤: ٢األحداث اهللِّ
 ).ومايلي
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األقليــة وأدوا عنـــها احلـــساب   عهـــد حكــم الـــشعب، ومـــع ذلـــك مل يـــشكهم    
ــ پِمبخالفة أحد من املقيمني   املدينة وال من القادمني إليها مـن        بـل  . ــس ـرٍئٍ

ـن   احلال قائداً بسبب نزاهته تلك ين   .اختري رِ
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  الفصل التاسع والثالثون
ة واملَدين نيئٍــِپاالتفَاق ب   ـسرِ

  
ليذِس  متّ عقــد الــصلح ابــان واليـــة إٍ   -١ أن : " علــى العهــود التاليـــة  ١ـــكِ

ــ        لٍ ني، الذين لبثوا   املدينة ويريـدون أن يهـاجروا، يقيمـون   إٍ األثيني ـسِيس ٢ـ 
ــل حيكمــون أنفــسهم      ــة، وال حيكمهــم أحــد ب ــل حقــوقهم املدني وحيتفظــون بكام

  .ويستثمرون أرزاقهم
ن مـشرتكاً بـني الفـريقني، ويـشرف علـى خدمتـه آل        أما اهليكـل فيكـو     -٢

س وآل إٍ   كْ ـكِريِ لْ ـ مــ   . ٣ـِيس حـسب مراسـيم اآلبـاء     پـ لٍ ـسِيس أن  وال يـسمح ألهـل إٍ ـ
ـــ     لٍ ــازوا إىل إٍ ــة أن جيت ــل املدين ــة، وال أله ــازوا إىل املدين ــن  جيت ــسِيس إال   زم ـ

                                                   
 .م. ق٤٠٣/٢سنة  )١( -١

لٍـ )٢( -   س الـشمايل،      إٍ ي لَمِ كِـي تقابـل رأس جزيـرة سـ يس مدينة ساحلية   مشال األتّ سِ ـ
كي، وتبعد عن أثينـا سـتّة عـشر كيلـومرتاً         ي ُنِ اراخلليج الس   .    يتِر اشـتهرت هبيكـلٍ لـذِمِ

س من رخام جبل پ والضرع والفالحة، بناه  إهلة الزرع  ي لِ يكپـٍرِكْ لِ وكان ذلـك اهليكـل   . ـنتٍ
و  ذلـك اهليكـل   . مجيال فخماً، يبلغ طوله مئـةً ومثانيـة عـشر مـرتاً وعرضـه مئـةَ مـرتٍ        

ـــ    ــر حتــت إشــراف آلِ     كانــت تقــام األســرار املعروفــة باإللٍ يتِ ية، إكرامــاً لآلهلــة ذِمِ ينِ ــسِ ـ
س وآلِ لْـ إٍكِريِكْ  مـسپـ ي  .ـِ

ساللتان كهنوتيتان كانتا تشرفان على خدمة هيكـل إهلـة الـزرع وعلـى أسـرار تلـك          )٣( -٢
  ).١: ١٦: ٢ر ههنا (اإلهلة 
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ــ   . األسرار لٍ ـسِيس أن يـسامهوا مـن مـواردهم كـس     وعلى أهـل إٍ ني    ـ ائر األثينـي
  .١نفقات احللف

ــ           -٣ لٍ ـسِيس، فـال    وإن نوى بعض املغـادرين الـبالد اختـاذ بيـت هلـم   إٍ ـ
وإن ختالفوا   ما بينهم خيتار كـل فريـق ثالثـة     . يأخذونه إال مبوافقة صاحبه   

ــت   ــذ بـــه البيـ ــون الـــثمن ويؤخـ ــنني، فيعينـ ــل  . خممـ ــازحون مـــن أهـ ويـــساكن النـ
ـ لٍ   .ـسِيس من يشاؤونإٍ

ــام بعــد أداء القــسم         -٤ ــن يبغــون اهلجــرة عــشرة أي  وموعــد اإلكتتــاب مل
وللنـازحني عنـها املوعـد    . للمقيمني   البالد، وموعد السفر هلم عشرون يومـاً   

  .هو نفسه بعد عودهتم وعلى الشروط عينها
لـٍ   -٥ ـسِيس أن يتـوىل سـلطة مـا مـن سـلطات املدينـة         ال يسمح لساكن إٍ ـ

ــني  وتقــام دعــاوى القتــل حــسب ســنن  .  ســكان املدينــةقبــل أن يعــود ويتــسجل ب
  .األجداد واآلباء، إن أقدم أحد على قتل آخر أو جرحه عمداً

ر آخر بسوء ماضيه ويتهجم عليه، مـا مل يكـن        -٦  ال يسمح ألحد أن يذكّ
ــ پمن الطغاة الثالثني أو العشرة أو األحد عشر أو من حكام     رٍئٍ س ـِ وال جيـوز  . ــ

ــ پوحكــام . ا كـانوا قــد أدوا حـساب خدمتـهم   ذلـك حتـى حبــق هـؤالء إذ    رٍئٍ س، ـِ ــ ـ
فعلـى هـذا األسـاس، يـستطيع     . ٢وحكام املدينة أمام املواطنني أصـحاب الـدخل       

فت للحــرب، فيعيــدها   . الــذين يــشاؤون ذلــك أن يهــاجروا  ــلّ أمــا الــديون الــيت س
  ." كل على حدة٣الفريقان

                                                   
سي الـذي أكرهـت أثينـا علـى اإلشـرتاك فيـه واملـسامهة   نفقاتـه          پَـلَــ پٍاحللف الـ  )١( -٢ يـ ـنِ

فون (٤٠٤سنة  سٍنـ ي: ر آكْ لٍ   ).٢٠: ٢: ٢نية األحداث اهلٍ
  . يعين بأصحاب الدخل أهل الطبقات الثالث٨: ١ر ههنا  )٢( -٦
لٍـــ    )٣( -   ــوا واحتمــوا   تلــك      أي أهــل املدينــة وأهــل إٍ يس ومنــهم الطغــاة الــذين هرب ــسِ ـ

 .البلدة
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  الفصل األربعون
مهزحس و يـنـ خِ ة أَراهنَز  

  
 بعـد عقـد تلـك االتفاقيـات، ختـوف الـذين حـاربوا إىل جانـب الطغــاة         -١

الثالثني، ونوى اهلجرة كثري منهم، مرجئني اإلكتتاب إىل أيامه األخـرية، علـى مـا     
س وفــرة عــددهم وأراد أن ميــسكهم   . اعتــاد اجلميــع أن يفعلــوا  ـــ خينفالحــظ أَر

 كـثريون أن يبقـوا علـى    فألغى األيام الباقية من اإلكتتـاب، حبيـث اضـطر        . عنها
  .١مضض حتى استأنسوا

س حيــسن   سياســته  -٢ ـــ خينــدا أن أَر كمــا أحــسن  .  وهبــذا التــصرف ب
سِيـ  ر س ووصمه بعدم الشرعية، ألنـه  أيضاً   ما بعد عندما عارض قرار آثْ ـ لَ ـ

ـپمينح احلقوق املدنية لكل الذين عادوا معه من الـ   رٍئٍ س، مع أن بعضهم كانوا ـِ ـ
وأحسن أخرياً عنـدما سـاق أحـد العائـدين مـن اخلـارج       . اء، وذلك أمر ظاهر أرق

ــه أخــذ يــذكر األحــداث        ــدم دون حماكمــة، ألن ع ــأن ي ــه ب ــل األمــة وأقنع إىل حمف
س حينئـذٍ    . املاضية ويـسيء إىل املـواطنني     ــ خيناآلن يربهنـون هـل   : "وقـد قـال أَر

 ألهنـم إن بـرأوا هـذا    يريدون احملافظـة علـى احلكـم الـشعيب واألمانـة ألميـاهنم،       
                                                   

س     )١( -١ كْراتِ ـــ سـ س، إِ ــــ ينـ رخِ س   : راجـــع بـــشأن قـــرارات أَ خَـــــ مـي لِ  ٣ – ٢خطابـــه ضـــد كَ
ي سخِ سوإِ سِفَـون   : نِ يـ. ١٩٠-١٨٧ضد أكْتِ سِ ثم بشأن قرارات اثْرس راجع أفالطون لَـ ـ :

رُس   ذْ ي س٢٥٧فٍ ينِ سخِ سِفَـون :  وإٍ أما بشأن املـنح املـنعم هبـا علـى النـزالء      . ١٩٥ضد اكتِ
  ..P. FAUGART, Mém. De l’Ac. des Inscrip. 1920, XL II, p. 3-35: والغرباء راجع
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وهذا مـا حـصل     ." عربة للجميعجعلوه املسيء شجعوا اآلخرين، وإن أعدموه    
ــن   . الواقـــع فبعـــد موتـــه مل يعـــد أحـــد إىل إثـــارة األحقـــاد املاضـــية   حـــال مـ
  .١األحوال

 ولكنـهم اختـذوا مــن امللمـات الغـابرة خــري العـرب الـسياسية، مجاعــات       -٣
طبوا الــدعاوى الــسالفة، ولكنــهم ســامهوا  فلــم يرضــوا فقــط بــأن يــش . وأفـراداً 

ــع ســكان    ــضاً م ـــپأي رئٍ ــضخمة الــيت      ـِ ــالغ ال ـــن املب ذٍمي ــل لَكٍ س   تــسديد أه ــ ـ
اقرتضها الطغاة الثالثون لينفقـوا منـها علـى احلـرب، مـع أن املعاهـدة املعقـودة           

ــ پقضت بأن يسددها كل فريق على حدة، أهل املدينـة مـن جهـة وأهـل       رٍئٍ س  ـِ ــ
ــة  ــهم    .  أخــرىمــن جه ــام بين ــدء الوئ ــك ب ــون ذل ــد رأوا أن يك ــدول  . وق ــا   ال أم

األخرى، فال تكتفـي األحـزاب الـشعبية،   حـال ظفرهـا، باإلمتنـاع عـن التـربع           
  .بأمواهلا، ولكنها على العكس تعمد أيضاً إىل إعادة النظر   توزيع األراضي

قــيمني    و  الــسنة الثالثــة بعــد اهلجــرة عقــدوا اتفاقــاً آخــر مــع امل  -٤
ـ لٍ سإٍ ـ   .٢ـسِيس، على عهد والية آكْسٍنٍينٍتَ

                                                   
 الــساسة يفهمــون دومــاً هــذا املبــدأ أي مبــدأ الــشدة العادلــة أو العدالــة         لــو كــان  )١( -٢

ة مـن الدساسـني واخلونـة      والـشدة  . احلقيقية املقرونة بالشدة، الرتاحوا وأراحوا الرعيـ
 .ال تعين حتماً أحكام اإلعدام

 .م. ق٤٠١/٠سنة  )٢( -٤



 

 -١٠٥-

  
  

  الفصل احلادي واألربعون
  تَلخيص النظْرة التَارخيية

  
ــت   األزمنــة املتعاقبــة    -١ ــيت وقع ــك  . تلــك هــي األحــداث ال أمــا   ذل

ــد واليــة     ــى عه ـــوذَُرُسپِاحلــني عل ــور، وأقــر      ١ـثَ ــام األم ــد الــشعب زم ــد تقل ، فق
وقـد تـسلم الـشعب احلكـم بعـدل، علـى مـا يظهـر،         . مول بـه حاليـاً   الدستور املع 

  .٢ألنه عاد إليه باعتماده على نفسه

ــسياسي اإلنقــالب احلــادي عــشر      -٢ ــان ذلــك اإلنقــالب ال ألن أول .  وك
ــن والنــازلني معــه    ــل علــى عهــد إي ألهنــم عندئــذٍ  . ٣تبــديل للحكــم طــرأ   األوائ

والتبـديل الثـاني للحكـم    .  ملوكاً عليهاقسموا القبائل ألول مرة إىل أربع وأقاموا  
ــدا هبيئــة دســتور   – ــسـٍ   - وهــو األول الــذي ب ــس  هــو الــذي وقــع علــى عهــد ثِ ـ

، ٥وبعــده تبـديل احلكـم علـى عهـد آذْراكَُــن    . ٤واحنـرف قلـيال عـن احلكـم امللكـي     
الــيت والتبــديل الثالــث حــصل علـى أثــر الثــورة   . وفيـه دونــوا القــوانني ألول مـرة  

                                                   
 .م. ق٤٠٣سنة  )١( -١
 نبالء يوجهونه شطر اخلـري ويبعـدون عنـه    إذا حظي الشعب بقادة حازمني نزيهني  )٢( -  

لني واملفسدين، عاد عليه ذلك بالنفع والسالم واإلستقرار  .املضلّ
ن الثـاني   پعلـى عهـد امللـك    . م.حوايل منتصف القرن اخلامس عشر ق     )٣( -٢ ي ذِ نراجـع  (ــ

 ).٤ ح١: ١: ١ههنا 
 .م. ق١٣٢٠حوايل سنة  )٤( -  
 .م. ق٦٢٠سنة  )٥( -  
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   نوقعت   عهد صـ والتبـديل الرابـع هـو    . وعلى األثـر بـدأ احلكـم الـشعيب     . ١ـولَ
سپالطغيـان الـذي قـام   عهـد      ـ تَ ر والتبـديل الـسياسي اخلـامس وقــع    . ٢ـســستْ

س    ثٍينِ لِس  املائل إىل احلكم الشعيب أكثـر مـن   ٣بعد سقوط الطغاة، وهو اصالح آكْ
ـن  لَ وـ اسي الـسادس هـو الـذي قـام      يوالتبـديل الـس   . إصالح ص    س ــ ي  بـه حمفـل آرِ

س بعد احلـروب امليذيـة    پَ ـ . ٤إذ أشـرف علـى سياسـة الدولـة    ) أي الفارسـية (ـاغَ
ــتيذِس ونفــذه     س والتبــديل الــسابع الــذي قــام علــى األثــر هــو الــذي دل عليــه أرِ

  س ـ ي س حبلّ جملس آرِ فِيالْتِ سپإِ ـ و  أثنائه ارتكبـت الدولـة أكثـر األخطـاء     . ٥ـاغَ
والتبـديل  . زعمـاء الـشعب وبـداعي الـسيطرة علـى البحـار      بسبب املـضللني مـن    

، والتاسـع مــن بعـده هـو العـودة إىل احلكــم     ٦الثـامن هـو إقامـة حكــم األربـع مئـة     
والتبـديل  . ٨والتبديل العاشر هو طغيان حكم الثالثني وحكـم العـشرة       . ٧الشعيب

ــلي وأهـل            ــ پاحلـادي عـشر هـو الـذي مت علـى أثـر عـودة أهـل فِ رِئٍ ومنــه . ٩ــس ـِ
. اجلمهـور سـلطة فـوق سـلطة    صاروا إىل الدستور احلايل، الذي ال ينفك مينح   

ه على كل األمور      نفس طَ الشعب وهو يصرف األعمال كلـها باملراسـيم   . فقد سلَّ
وحمافل القضاء، والـسيادة فيهـا لـه، ألن حماكمـات جملـس الـشورى قـد مـرت              

ية أقـرب إىل الرشـوة   ويبدو أن األمر قد استقام هلم، ألن األقل. منه إىل الشعب  
  .من األكثرية وأشد ميال إىل الكسب واهلبات

                                                   
 .م. ق١/ ٥٩٢نة س )١( -٢
 .م. ق٥٦١/٠سنة  )٢( -  
 .م. ق٥٠٨/٧سنة  )٣( -  
 .م. ق٤٨٠سنة  )٤( -  
 .م. ق٤٦٢/١سنة  )٥( -  
 .م. ق٤١١سنة  )٦( -  
 .  السنة عينها )٧( -  
 .م. ق٤٠٥/٤سنة  )٨( -  
 .م. ق٤٠٣/٣سنة  )٩( -  
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ولكـن ملـا كـان    .  وقد أبقوا   البدء أن جيروا راتباً علـى حمفـل األمـة      -٣
احلكــام العــشرة يــستنبطون حــيال كـــثرية ليحــضر اجلمهــور ويكتمــل نـــصاب        

س   ـــ ي ــدأ أَغِري ــارة ١التــصويت برفــع األيــدي، ب ــا  .  ومنحــه ب ــه ب رتني وبعــده قــدم ل
لْكْ ذِس أَ لِي كْ ر س وأعطاه ثالث باراتمٍٍلَز ُهِ ـ ي املدعو ملكاً، ثم عاد أَغِري ين.  

                                                   
يحمل العدد األكرب مـن   هذا الراتب يجرى على حمفل األمة ل٥ ح ٣: ٢٨: ١ر ههنا    )١ (-٣

لو الـشعب     .  املواطنني والسيما الفقراء منهم على اإلشرتاك فيه  وهكـذا يـستطيع مـضلّ
 .أن يكسبوا ود اجلمهور وتوجيهه التوجيه الذي يريدون



 

 -١٠٨-
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  يـالدستور احلال
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  الفصل األول
داد املواطنني تَاب الشبان   عِ   اكتِ

  كريـوتَدريبهم العس
  
يـشرتك   سياســة  : تــايل إن وضـع الدســتور احلـايل اختــذ الـشكل ال   -١

ــوين مــواطنني   ــودون مــن أب ، ويــسجل   عــداد املــواطنني مــن أهــل   ١الــبالد املول
قــسم . احلـي مــن بلغــوا الثامنــة عــشرة مــن عمــرهم   بعــض(وعنــد االكتتــاب، ي (

مواطين احلي ثم يصوتون، بـشأن هـؤالء الـشبان، أوالً إن كـان يبـدو أهنـم بلغـوا             
ــة، وإن كــان ال يبــدو ع   ــيهم ذلــك ينــضمون مــن جديــد إىل فئــة    الــسن القانوني ل

وإن رفـضوا أحـداً علـى    . الغلمان، ثانياً إن كان الشبان أحراراً ووالدهتم شـرعية    
أنه ليس حراً، يتجه هو إىل احملكمـة، وينتخـب أهـل احلـي مخـسة رجـال منـهم           

ــريدوا ادعــاءه  ــاب، تعرضــه     . ل ــه ال يتقــدم حبــق إىل اإلكتت ــدا للمحكمــة أن ــإن ب ف
  .٢الدولة للبيع

 بعد هذه املراسـيم خيتـرب جملـس الـشورى املكتتـبني، فـإن بـدا لـه أن            -٢
مني علــى تــسجيله   وبعــد . أحــدهم دون الثامنــة عــشرة، يغــرم أهــلَ احلــي املُقــدِ

اختبار الشبان جيتمع آباؤهم حبسب قبائلهم ويؤدون القـسم، ثـم ينتخبـون مـن          
سبوهنم خـرية  أعضاء قبيلتهم وممن جتاوزوا األربعني من سنهم ثالثة رجال حيـ   

                                                   
ر الـسياسيات  (ألن الغرباء ليسوا مواطنني وال النزالء وال األرقاء  . أصيلَني وحرين  )١( -١

 ).٩ إىل ٣: ١: ٣
 .  سوق األرقاء )٢( -  
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ــشبيبة    ــرهم جــدارة ليهتمــوا بال ــع    . القــوم وأكث ــشعب برف ــار ال ــني هــؤالء خيت وب
، كمــا خيتـار مـديراً عامـاً لــسائر    ١األيـدي واحـداً مـن كــلّ قبيلـة ليكـون مرشـداً      

ني الشبان يؤخذ من لفيف األثيني.  

ــل شــيء     -٣ ــل ك ــل قب . ٢ فيجمــع املرشــدون الــشبان ويطوفــون هبــم حــول اهلياك
ـا وبعـضهم        رٍئٍـپِون هبم إىل وبعد ذلك ميض  نِخِيس، فيقيمـون بعـضهم علـى حراسـة مــ

ـنني ومعلمـني يدرسـوهنم العـراك         . ٣على حراسة أَكْتِي   ـار الـشعب أيـضاً مـدربني أث وخيت
  .  صف املشاة والرمي بالقسي والطعن باحلراب والقذف باانق

. ٤راتويجرون على كـل مرشـد درمهـاً لطعامـه، وعلـى كـل شـاب أربـع بـا            
اجلملة بوكل مرشد يقبض خمصصات أعضاء قبيلته ويبتاع هلم مجيعاً مؤهنم      

                                                   
ب الـــشبان       )١( -٢ ــف واحلكـــيم واملرشــد، ألن مهـــذّ كلمــة مرشـــد   اليونـــاني تعــين املعفـَّ

هبم علـى شـظف العـيش وعفّـة         املشرف على تأهيلهم لالندماج   سلك املواطنني يـدر
النفس واحلكمة ويرشدهم إىل الفضائل الكربى، الشجاعة أو القوة والفطنة أو التعقـل   

ــة ــة أو القناعـــة  والعدالـ ــاني تعـــين املـــنظم     .  أو اإلنـــصاف والعفـ ــة مـــدير   اليونـ وكلمـ
ويأخذوهنم ممن بلغوا سن الكمـال  . واملنسق، ألن مهمته تنسيق العمل وتنظيم اجلهود    

 ).٣: ١٥: ٢ر ههنا (ليجيدوا تنشئة الشبان 
نني غايـة التـ        )٢( -٣ األقـدمني كـانوا ديـ ن يكـادون ال  مما يلفت النظر ويثري اإلعجـاب أندي

يقدمون على عملٍ حتى عادي، دون أن يلتمسوا رضا السماء، إلعتقادهم الصميم من  
جهــة أن اإلنــسان دون خالقــه ال يقــوى علــى إتيــان عمــل، ومــن جهــة أخــرى أن الرجــل     

ى بالفضائل اإلنسانية األساسية اليت أشرنا إليهـا    ولـذا كـانوا   . الكافر ال ميكن أن يتحلّ
 كلَّ ملحـد لـئال يتنجـسوا بـه وحيملـوا وزره، ويقـضون بـاملوت علـى         يطردون من مدهنم  

 .من يرون منه كفراً، كما فعلوا خطأ بسقراط
ــي هــو اســم األتِّكــي األســبق  )٣ (-   . ـــسپْـيلَـــپِوهــو رأس   الــشمال الــشرقي مــن شــبه جزيــرة   . أَكْتِ

ــين الــسواحل أيــضاً   ــپِوأخــرياً هــو موقــع مــن الـــ    . ويع وي مــستودعاً كــبرياً مــن   ـــس كــان حيــ  ـرِئٍـ
ــي    ـا     ). ١: ٢٠: ٢ر ههنـــا (الـــسالح والعتـــاد احلربـ ـ نِخِيـــأ م ــي مرفـ ــدين حيمـ نـــن ا ــسم مـ فقـ

 .والقسم اآلخر الشواطئ والسواحلَ اهلامة   البالد والسيما هذا املوقع األخري املشار إليه
ــارات، وكــان يــساوي عنــدهم       )٤( -   الوزنــة   مــن ١/٦٠٠٠مــن املــن و % ١الــدرهم ســت ب

  =  ـةو  تقدير الدخل وتقدير الضريبة املفروض). ١ ح٩: ٥: ٢ر السياسيات (الفضية 



 

 -١١٣-

عنـى حبـوائجهم األخـرى    - إذ يتناولون معـاً طعـامهم كـل قبيلـة علـى حـدة         – وي 
  .كلها

ــئم  .  فيقــضون الــسنة األوىل علــى ذلــك الوجــه -٤ و  الــسنة التاليــة يلت
كري، ويتـسلمون مـن   حمفل األمة   املسرح، ويقومون أمام الشعب بعرض عس     

  .الدولة ان والرمح، ثم يطوفون البالد ويتناوبون   حصوهنا
ــدون العبــاءة  -٥ ــامهم باحلراســة    ١ وهــم يرت ــسنتني وقــت قي ــدة ال وال .  م

بون هبـا، كـي متنـع             يدفعون أية ضـريبة، وال يتحملـون عقوبـة قـضائية وال يطـالِ
يـدة أو كهنـوت عـائلي    كل حجة للتغيب، مـا مل يـدع إليـه أرث أو وارثـة وح     عنهم  

  .وبعد إنقضاء السنتني ينضمون إىل املواطنني اآلخرين. ٢ينتدب أحدهم إليه

                                                                                                                         
ن   = ذِم وهذا ). ٤ ح٤: ٩: ٢ر السياسيات (عليه عندهم كانوا يعتربون الدرهم معادالً للمٍ

. القمح والذرة والـشعري اخل : الكيل مقداره من أكيالنا اثنان ومخسون ليرتاً من احلبوب  
ن ومن ثم الدرهم  فإن ك  ذِم ان كيلو احلبوب أو لرتها يعدل تقريباً بربع لرية سورية، فاملٍ

وبالتايل نستطيع أن نقدر قيمة الـدرهم  . يساوي من عملتنا السورية ثالث عشرة لرية 
وهكذا كانوا يدفعون للضابط الساهر على شؤون . الشرائية بثالث عشرة لرية سورية    

 ).٢١: ٢ر ههنا (مجندين أنفسهم ثلثي القيمة نفسها اندين هذه القيمة ولل
بـاءة، معطـف شـبيه بالعبـاءة ال أكمـام لـه، يلبـسه             )١( -٥ س الـيت عربناهـا بكلمـة عِ ي لَمِ أخلْ

 .الفرسان واجلند والصيادون
ــب عــن اخلدمــة العــسكرية، وكــذلك املطالبــة بوارثــة        )٢( -   ــاإلرث حجــة للتغي املطالبــة ب

يت ال    ). ١ ح٢: ٣٩: ١ر ههنـا  (ائلي وحيـدة أو بكهنـوت عــ   أمــا الوراثـة الوحيــدة فهـي الــ
ني، ومن ثـم يعـود هلـا اإلرث بأكملـه         فـرض علـى     . أخوة هلا أو ال إخوة شرعيوقـد كـان ي

ــزوج، وإال تنــازل عنــها         ــني أن يتّخــذها قرينــةً إن كــان حــراً غــري مت أحــد أنــسبائها األدنَ
 .٧: ١٥: ٢ر ههنا . لنسيبٍ أدنى آخر
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  انيـالفصل الث
لطات املقْرتع عليها السالشورى و جلِسم  

  
ــة       -١ ــواطنني وشــبيبة الدول ــاب امل ــة باكتت ــوانني املتعلق ــد اختــذت الق  لق

فهم يقيموهنا مجيعها بالقرعـة،  أما السلطات الدورية األخرى،  . الشكل السابق 
باستثناء مدير مالية اجليش ومـدير ماليـة األلعـاب واملـسارح واألمـني املـشرف        
على الينابيع، ألهنم خيتاروهنم برفع األيـدي، واملختـارون يـشغلون منـصبهم مـن       

ـا احلافـل إىل عيـدها احلافـل التـايل        وخيتـارون كـذلك كـل الـسلطات     . ١عيد أثِن
  .ن احلربيةاملشرفة على الشؤو

                                                   
ــر )١( -١ ثِنــا، أو مِنِ ني الكــربى    أَ لة وشــفيعة األثينــي ــس املفــضَّ ا عنــد الرومــان، هــي ابنــة زٍفْ

ثِنـا إهلـة احلـرب والـسالم وإهلـة الـذكاء والفهـم، وطائرهـا         . وبامسها دعيـت مدينتـهم     وأَ
املفضّل هو البوم ألنه خيرتق الليـل بنظـره احلـاد، كمـا خيـرتق الـذكاء ظلمـات اهـول          

وهـي اإلهلـة   .  أيضاً إهلة العمل وإهلـة الفلـسفة والفنـون اجلميلـة واآلداب      إهنا. ودجيوره
ولُس، الـ   ـ ُبـ ون  پالعذراء الطاهرة عندهم وقد دعي هيكلها،   رأس املدينة أو األكْرـ ثْنـ ـرٍ

ثــٍ     ). ١ ح٨: ٦: ٨ر الـسياسيات  . (أي هيكـل العـذراء   س إرٍخ تَـفٍـسي س ْشـاده هلـا ابـن هِ
كُرُ عندما تبناه  ي س وغدا ملكـاً علـى أثينـا، اعرتافـاً بفـضل اإلهلـة الـيت حـدبت عليـه           پ كٍ ـ

ئَـا وقـد نظّمهـا بعـده ثِـسـٍ      . وربته واعتنت بأمره   ينٍ س  وقد أقام هلا أعياداً أشهرها األثِ ــ
ني            پوأطلق عليها اسـم       ئَا أي أعيـاد أثنـا احلافلـة الـيت يـشرتك فيهـا كـل األثينـي ينٍ ــنأثِ

ة وموسـيقية      تطواف فخ  ة، وحفـالت أدبيـر ههنـا  (م، وألعاب خمتلفة فروسـية ورياضـي
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ــة،     -٢ ــون بالقرعـ ــة فينتخبـ ــشورى اخلمـــس مئـ ــضاء جملـــس الـ ــا أعـ  أمـ
وترتأس كل من القبائل بـدورها حـسب القرعـة، األربعـة     . مخسون من كل قبيلة  

األوىل منها ستة وثالثني يوماً كل واحدة، والستة الباقيـة مخـسة وثالثـني يومـاً        
  .١كل واحدة، ألهنم حيسبون السنة على احلساب القمري

 منهم يتناولون طعامهم معـاً   القبـة، ويتقاضـون    ٢ واملتولون الرئاسة -٣
ـا الـس، فكـل    . وجيمعون جملس الشورى وحمفل األمـة . من الدولة معاشاً   أم

وهـم   .٣يوم إال أيام العطلة، وأما حمفلَ األمـة، فـأربع مـرات   كـل دورة رئاسـة      
      لـس أن يتـداول هبــا،   الـذين ينظمـون سـلفاً لــوائح القـضايا الـيت جيـب علــى ا

  .وجدول أعماله اليومي ومقر جلساته

                                                                                                                         
فالسلطات املـشار  . وكانت هذه األعياد الكربى تقام كل أربع سنني).  ومايلي ٢: ١٨: ١

  ).١: ١٩: ٢ر ههنا (إليها   النص كانت تبقى اذن مدة أربع سنني   وظائفها 
ني إىل اثــين عــشر شــهراً ذا ثالثــني   قـسموا الــسنة عنــد اليونــان وخــصوصاً   )١( -٢ ينـي  األثِ

ت القمر     يوماً، فكانت سنتهم أقصر من السنة الشمسية خبمسة أيام، ومل توافق هال .
فعــدلوها وجعلوهــا اثــين عــشر شــهراً والــشهر مــرة ذا تــسعةٍ وعــشرين يومــاً، ومــرة ذا     

ــني يومــاً  ــل مثــاني   وزادوا عليهــا شــهراً إضــافياً ذا ثالثــني يومــاً، ثــال    . ثالث ث مــرات ك
ة وتألفـت      . سنوات،   الـسنة الثالثـة واخلامـسة والثامنـة       فغـدت سـنتهم كـسنتا اليوليـ

ولكن الفوارق حدهتم إىل اتباع حسابات خمتلفـة    .  يوما٢٩٢٢ًسنواهتم الثماني من   
ن األثــيين   عهــد      ـــ ــشرة لِميتَ ع ليس، ودور پعهــود خمتلفــة، كــدور الــسنني التــسع ــٍرِكْ ـ

كَالِـالس ي مئةَ سنةٍ بعد پَّنني الست والسبعني لِ يكِّ س السِزِ يسپـ لِ   .ـٍرِكْ
كَتَـمــ     ـون حزيـران،       وكانت سنتهم تبتـدئ بـشهر هِ يـ كِرُفَـرِ ون متّـوز، وتنتـهي بـشهر آسـِئَــ

ــطٍ بينــهما، والواقــع بــني كــانون األول    پمــع شــهر  متوس  ون الثــاني كــشهرٍ إضــاذٍئَـ ــسِ  ــ
  μηνòς"فـرتة الـشهر املبتـدئ    : والـشهر عنـدهم كـان يقـسم إىل ثـالث فـرتات      . والثـاني 

άρχομένου  ή  ίσταμένου "       أيـام، وفـرتة الـشهر   وسـطه وتـدوم عـشرة"ςομѕσοΰντ   
ηνόςμ "   الـشهر املنـصرم وتدوم عشرة أيام، وفرتة"μηνòς  φθίνοντος  ή  παυομένου "

  .وتدوم تسعة أو عشرة أيام
سون السيعين )٢( -٣  . هبم املستشارين اخلمسني الذين يرئِ
  ).ر الفقرة السابقة(أي أربع مرات كل مخسة أو ستة وثالثني يوماً  )٣( -  
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ــل األمــة     -٤ ــا ينظمــون أيــضاً ســلفاً دورات حماف فإحــداها الــدورة   .  كم
وفيها جيب أن تثبت السلطات بتـصويت علـين، إن بـدا أن أصـحاهبا          . الرئيسية

وفيهـا أيـضاً يتفـاوض حمفـل األمـة بـشأن التمـوين         . حيسنون القيام بوظـائفهم   
د، و  ذلك اليوم أيضاً يقدم من يشاء من املواطنني التـهم باخليانـة      وأمن البال 

ــات     ــرتح تأميمهــا، ولــوائح الرتكــات والوارث العظمــى، وتقــرأ قــوائم املمتلكــات املق
  .الوحيدات، كي ال يفوت أحداً أن رزقاً من األرزاق قد غدا شاغراً

ــة،    -٥ ــل األمـ ــصويت   حمفـ ــري التـ ــسادسة، جيـ ــة الـ  و  دورة الرئاسـ
باإلضافة إىل جدول األعمال املذكورة أعاله، علـى مقرتحـات النفـي، هـل يـرون         
ــدم هبــا األثينيــون أو          ــشكاوى ضــد الوشــاة الــيت يتق ــا أو ال، وعلــى ال أن يقروه

قطـع      . ١النزالء، فيصوت احملفل على ثالث منها لكل فئة  كمـا يـصوت علـى مـا ي
  .لألمة من عهود ال يوفى هبا

ــصن  . للتوســـالت وإحـــدى الـــدورات ختـــصص -٦ فيـــضع مـــن يـــشاء غـ
. التوسل، ثم خياطب مجهـور األمـة   مـا يريـد مـن األمـور اخلاصـة أو العامـة         

ويقــضي الــشرع أن يثــار فيهــا  . ودورتـان أخريــان ختصــصان لألعمــال األخــرى  
. ثالث قضايا دينية، وثالث تتعلق باملراسـيم والـسفراء، وثـالث بـاألمور املدنيـة      

ويقـصد املبعوثـون   . ٢ن تـصويت سـابق برفـع األيـدي     وقد يتناقشون أحيانـاً بـدو     
  .والسفراء ورؤساء الس أوالً، ومن حيمل رسائل إليهم يسلمهم إياها

                                                   
  .أي على ثالث شكاوى تقدم هبا األثينيون وعلى ثالث أخرى تقدم هبا النزالء )١( -٥
  ).٤: ٤: ٢ر ههنا (بدون تصويت على توصيات الس أو مقرتحاته  )٢( -٦
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  الفصل الثالث
ام   بعض صالحيات كبار احلُكّ

  
ويـرتأس  .  من تقع عليه القرعة من رؤساء الس يكون رأسـاً علـيهم       -١

     سمح بأن يوهناراً، وال ي لي رتبته مدة أطـول مـن هـذه الفـرتة، وال أن     عليهم ليال
ــث تـــودع خزينـــة الدولـــة   . يليهــا مـــرتني  فيحـــافظ علـــى مفـــاتيح اهلياكــل، حيـ

هو وثالثـة  ) ή  θόλος(وحمتوم عليه أن يقيم   القبة . وسجالهتا وخامت األمة
  .من الرؤساء الذين يعينهم

 األمـة،   وعندما جيمع الس رؤساؤه أو جيمع هؤالء الرؤساء حمفـلَ    -٢
خيتـار رأســهم بالقرعــة تــسعة مقــدمني، واحـداً مــن كــل قبيلــة إال مــن القبيلــة     

  .ثم يعود ويقيم من بني هؤالء رئيساً هلم ويدفع إليهم الربنامج. املرتئسة
 فيتناولونــه ويــسهرون علــى نظــام اجللــسات، ويعرضــون مــا جيــب         -٣

ــور األخــرى ك      ــصرفون األم ــرزون األصــوات وي ــشأنه، ويف ــاوض ب ــن  التف ــها، وم ل
وال يتـوىل الرئاسـة الواحـد منـهم أكثـر مـن مـرة          . صالحيتهم رفع اجللـسات   

تبة املقدم مرة   كل دورة للرئاسة. السنة ١ولكن حيق هلم أن يتولوا ر.  
                                                   

وهكــذا ميــر   هـــذه   . رئاســة اللجنــة الــسية الـــساهرة علــى نظــام اجللـــسات      )١( -٣
وهؤالء وزمالؤهم اآلخـرون قـد ميـرون    . الرئاسة عدد كبري من أعضاء جملس الشورى 

  رتبة املقدم عدة مرات   السنة، إذ من احملتمل أن تقع عليهم القرعة للقيام هبـذه    
  .رات الرئاسة، أي كل مخسة أو ستة وثالثني يوماًاملهمة   كل دورة من دو
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 وعالوة على ذلك، فرؤسـاء الـس خيتـارون القـادة وأمـراء اخليالـة         -٤
ــة، وذلــك      ــى الــشؤون احلربي ــة  والــسلطات األخــرى املــشرفة عل ــل األم   حمف

ويقوم هبذا اإلختيار الذين يتولون الرئاسة بعـد الـدورة   . وطبقاً لِما يراه الشعب 
ختيــار هــذه   وقبــل ا . اشــري الــذبائح تباشــري فــأل    الــسادسة، علــى أن تكــون تب   

  .السلطات يسبق الس ويتفاوض بشأنه
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  الفصل الرابع
جلِس الشورى ات مالحيص  

  
ل جملـــس الـــشورى ســـ -١ ـــو ــة   خ ــرض الغرامـــات املاليـ ابقاً صـــالحية فـ

ــل ــل إٍ  . واحلـــبس والقتـ ــالد، أقبـ س إىل اجلـ ـ خَ ــسِيم ـ ــرة لِ ــاق مـ لِيذِس وإذ سـ ــمٍ ــ
ـ لَ ي وانتشله وهو مـشرف علـى املـوت، وقـال      پاألَ م أحـد املـواطنني دون    : ـٍكِ عـد ال ي

ــذلك أمــر واجــب     ــام القــضاء، فــربئ     . اطــالع احملكمــة، ف وجــرت احملاكمــة أم
 ـ خَ ـسِيم وجــرد الـشعب الــس مــن حــق   . س ولقــب باســم النـاجي مــن العــصا  لِ

وسـن قانونــاً يقــضي بــأن حييــل   . احلكـم باإلعــدام واحلــبس والغرامــات املاليــة  
ــشرتعون ــرض عليــه       ١امل ــم علــى أحــد أو ف ــه، إن حك ــام الــس أو عقوبات  أحك

  .عقوبات، إىل حمفل القضاء، وما يقره القضاة منها يكون نافذاً
ــيت تــشرف علــى أمــوال     وحيــاكم ا-٢ ــر الــسلطات، الســيما ال لــس أكث

ـستأنَف إىل حمفـل   . الدولة أو تتصرف هبا   غري أن حكمه غري هنائي، وميكن أن ي
. ويتاح ألي فرد أن يشكو مـن يـشاء مـن الـسلطات بتجاوزهـا القـوانني       . القضاء

  .٢وحيق لتلك السلطات أن ترفع دعواها إىل القضاء إذا حكم عليها الس
                                                   

 . وما يلي١: ١٨: ٢ر ههنا   صالحيات املشرعني القضائية  )١( -١

إن جملس الشورى هو مبثابة حمكمة بداية للحكام والسلطات اليت يفـرض الـشرع      )٢( -٢
  .أن تُرفع دعاواها أمامه
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وميــتحن الــس األعــضاء املــزمعني أن يتولــوا الــشورى   الــسنة         -٣
. ١و  الزمن الـسابق كـان لـه حـق الـرفض     . التالية، كما ميتحن احلكام التسعة   

  .وأما اآلن، فألولئك أن يستأنفوا حكم الس أمام القضاء

بـل يـسبق   . ٢ فالس اذن غري مطلـق الـصالحيات   هـذه القـضايا       -٤
وال يسمح هلذا احملفل أن يصوت علـى  . رفعها إىل حمفل األمةويتداول هبا ثم ي   

قضية من القضايا ما مل يتفاوض فيها الس ويـسبق رؤسـاؤه ويـدرجوها           
ــة    . جــدول األعمــال  ــل األم ــصويت حمف ــاز أحــد بت دون هــذه اإلجــراءات  (وإن ف
  .، فبسبب هذه املخالفات، يالحق بدعوى تعدي القانون)اآلنفة الذكر

                                                   
  .ل العشر بالقرعةرفض وتنحية املرشحني الذين ختتارهم القبائ )١( -٣
أي حماكمة أكثر السلطات وامتحان املزمعني أن يتولّـوا الـشورى ويغـدوا أعـضاء         )٢( -٤

  .الس
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   اخلامسالفصل
لس األخرى ْصالحيات ا  

  
 ويعنى الس أيضاً بالسفن املبنية الثالثية وجهازها ومـستودعاهتا،       -١

ويستحضر سفناً جديدة ثالثية أو رباعية، بقدر ما يصوت عليه حمفـل األمـة،      
فـع األيـدي علـى    رويصوت احملفل أيضاً ب  . كما يستحضرأجهزهتا ومستودعاهتا  

 وإن مل يــسلمها لــس الــسابق للمجلــس الالحــق   .تعــيني املهندســني لــصنعها 
ألن أعـضاء الـس ال يأخـذون هـذه املكافـأة      . جمهزة منجزة، ال ينال مكافأته   

، ١والـس يستحـضر الـسفن الثالثيـة الطوابــق    . إال علـى عهـد الـس التـايل    
  .باختياره من لفيف أعضائه عشرة رجال يتعهدون صنعها

ن أحداً أخـلّ  أوإن بدا له . لعمومية كلها ويكشف الس عن املباني ا     -٢
  .هبا، حيضره أمام حمفل األمة، ثم حيكم عليه ويدفعه إىل القضاء

                                                   
  .احلربية أو التجارية )١( -١
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  الفصل السادس
  ةــؤون املَاليــالش

  
.  ويــساهم الـــس مــع الـــسلطات األخــرى،   إدارة أكثـــر األعمـــال    -١

ن قبيلـة، مـن   فوكالء خزينة أثِنا أوالً هم عـشرة يؤخـذون بالقرعـة كـل واحـد مـ         
ـن       لَ وـ ن، طبقاً لقانون صم ذٍ  ألن هـذا القـانون ال يـزال    -أصحاب اخلمس مئة مٍ

. ١ ويشغل هذا املنصب من تعينه القرعة، ولو كان فقره مدقعاً-ساري املفعول  
 ومـا هنالـك مـن    ٢فيتسلم الوكالء أمام الس متثال أثنـا ومتاثيـل االنتـصارات      

  .حلي مع األموال
. م الباعة وهم عشرة، يؤخـذون بالقرعـة كـل واحـد مـن قبيلـة       وبعده -٢

رون أمام الس كل ما يؤجر، ويبيعـون املنـاجم والـضرائب، باإلتفـاق مـع         فيؤج
. ٣مــدير ماليــة اجليــوش ومــدراء املــسارح واملالعــب الــذين جئنــا علــى ذكــرهم    

الهلا ويثبتـون ملـن بايعتـه الـشورى برفـع األيــدي، بيـع املنـاجم املتفـق علـى اســتغ         
ويعرضـون للبيـع أيـضاً أمـام الـس ممتلكـات مـن        . واليت بيعت لعشر سـنوات   

س    ــ ي س أو احملكـومني اآلخـرين، ويقـر هـذا العـرض       پقضى عليهم حمفل آرِ ــ ـاغَ
                                                   

درج أحد املواطنني   الئحة الطبقة األوىل ويفتقر ألن أرضـه ال    )١( -١ إذ من املمكن أن ي
 .تغل له أو ألنه يهملها لسبب ما

 .كانت تصنع تلك التماثيل من ذهب أو من معادن ومواد مثينة )٢( -  
٣( -٢(  ١: ٢: ٢ر. 
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ضة، كما   ١احلكام التسعة  أما الضرائب املبيعة لسنة، فيدونوهنا على ألواح مبي ،
  . تلك األلواح للمجلسيدونون شاريها ومثن شرائه هلا، ويسلمون

 ويسجلون   عشرة ألواح، كل فئة على حـدة، أمسـاء الـذين يـدفعون       -٣
أقساطهم   كل دورة رئاسة، وعلى حدة أمساء الذين يدفعون ثـالث مـرات      
السنة، ألجل كل دفعة لوح؛ وعلى حدة أمساء الـذين يـدفعون   دورة الرئاسـة       

يوت الـيت طالبـت هبـا الدولـة وبيعـت      كما يسجلون أيضاً األراضي والب  . التاسعة
ـدفع   . فأولئك هـم الـذين يبيعـون هـذه العقـارات     . بقرار من احملكمة   والبـد أن ي

مثن البيوت   غضون مخس سنوات، ومثن األراضي   غـضون عـشر سـنني،      
  .فيدفع هذا الثمن   دورة الرئاسة التاسعة

ــأتي هــو أيــضاً بآجــار احلقــول املقدســ   ٢ واألركــون امللــك -٤ ، بعــد أن ٣ة ي
ضة  هنا على ألواح مبيوآجار تلك احلقـول أيـضاً هـي لعـشر سـنني، وتـدفع       . يدو
  .ولذا جتبى أكثر أموال الدولة   تلك الدورة.   دورة الرئاسة التاسعة

ــل اللـــوائح اذن إىل الـــس وقـــد دونـــت فيهـــا املبـــالغ حـــسب   -٥  فتحمـ
 دفـع املبـالغ، يـسلمها    وعندما حيـني . ٤افظ عليها أمني الدولة حاستحقاقها، في 

فينزل منها من األعمدة ما اسـتحق دفعـه   ذلـك اليـوم، ليحـصل      . إىل اجلباة 
  .وأما األلواح األخرى، فيضعها على حدة كي ال متحى. ويمحى

                                                   
س  )١( -٢  صالحيات حمفل آريـ   س پر اغَـ٣: ١٦: ٢ـ. 
٢( -٤(  لس١٦: ٢روامللك يأتي بآجار احلقول املقدسة إىل ا . 
ستثمرها الدولـة  احلقول املقدسة أوقاف عامـة كانـت حتـدق باهلياكـل واملعابـد، وتـ           )٣( -  

 .لإلنفاق من ريعها على شعائر العبادة وحفالهتا
 .موظف   الس حيفظ العقود والسندات، ليسهر على حتصيلها   أواهنا )٤( -٥
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  َّالفصل السابع
  احملصلون واحملَاسِبون

  
فبعـد أن يتـسلموا   .  احملـصلون عـشرة يؤخـذون بالقرعـة مـن القبائـل      -١

وعلـى األثـر   . لوائح، ميحـون منـها املبـالغ املدفوعـة حبـضرة الـس و  داره        ال
ر أن يدفع . يعيدوهنا إىل األمني  ضطّ أحد، يسجل عليه ذلك في وإن أمهل الدفع

وللمجلـس احلـق طبقـاً للقـوانني أن يتقاضـى      . املبلغ املهمل مضاعفاً أو حيـبس   
لقي   السجن أصحاهبا تلك املبالغ وأن ي.  

 اليوم األسبق حيـصل اجلبـاة املبـالغ املـستحقة كلـها، ويوزعوهنـا        ففي -٢
و  اليوم التايل حيملـون جـدول التوزيـع وقـد دونـوه   رقعـة،         . على السلطات 

ه مفصال   دار الشورى، ويستمزجون رأي الـس، هـل يعـرف أحـداً       ونفيدون
صويت علـى  ثم يقرتحون التـ . من احلكام أو األفراد قد أساء بشأن هذا التوزيع     

  .آراء الس، إذا ظهر أن أحداً قد أساء
ــبني،   ويأخـــذ الـــس مـــن لفيـــف أعـــضائه -٣  بالقرعـــة عـــشرة حماسـ

  .١حياسبون السلطات   كل دورة رئاسة

   ولكل، واحداً من كل قبيلة،٢ ويأخذون أيضاً بالقرعة عشرة مناقشني-٤

                                                   
 .٢: ١٣: ٢هذه اللجنة املتفرعة عن الس هي غري اللجنة احملاسبة اليت يذكرها أرسطو  )١( -٣

 .املناقش أو الرقيب   األصل )٢( -٤
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تماعـات القبائـل،   وعلى املناقش ومعاونيه أن جيلـسوا،   اج  . ١مناقش معاونَني 
فــإن أراد أحــد املــواطنني أن  . أمــام متثــال البطــل الــذي تــسمى القبيلــة بامســه  

يناقش احلساب من جديد   غضون ثالثـة أيـام مـن بعـد أداء احلـساب، علـى        
أساس خاص أو عام، أحد املوظفني الـذين أدوا أمـام القـضاء حـساهبم، يـسجل         

  عليه ونـوع اإلسـاءة الـيت يـشكوه     ة امسه بالذات واسم املدعى   ضعلى لوحة مبي
  .هبا، والغرامة اليت يبغي املطالبة هبا، ثم يدفع اللوحة إىل املناقش

 فيأخذها ويتفحصها، وإن قضى على املـدعى عليـه، يرفـع الـدعاوى          -٥
وأمــا . ٢اخلاصـة إىل قـضاة األحيــاء املكلفـني برفـع دعــاوى القبيلـة إىل القـضاء      

وهـؤالء إن قبلـوا الـشكوى،    . ٣ان املـشرعني الدعاوى العمومية، فيسجلها   ديـو  
  .يرفعون املناقشة إىل القضاء وما يقره القضاة يكون نافذ املفعول

                                                   
 .املعاون أو اجلليس   األصل )١( -٤
 . وما يلي١: ١٢: ٢بشأن قضاة األحياء وصالحياهتم ر ههنا  )٢( -٥
 .١٨: ٢انظر فيهم  )٣( -  
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  الفصل الثامن
  ةــــاخليال

  
فالفــارس الـذي ميلـك جـواداً ويظهــر    .  يتعهـد الـس اخليـول أيـضاً    -١

 ال واحلــصان الــذي ال يتبــع أو. عليـه أنــه يــسيء اطعامــه، يغــرم نفقـة معيــشته   
ـدمغُ بـدائرة علـى فكـه ويعتـرب غـري صـاحل               يلبث   السرية بـل ينحـرف عنـها، ي

وخيترب الس أيضاً طالئع اخليالة، ليقبل الذين يبدو لـه أهنـم أهـل       . للخدمة
وخيتـرب  . وإن حنى بالتـصويت أحـدهم، نـزل هـذا عـن جـواده       . ملهمة اإلستطالع 

 ينحيـه الـس بالتـصويت، ال    ومن. أيضاً جنود املشاة الذين يساندون اخليالة   
  .يجرى عليه بعد راتب تلك الفئة

ــذين    -٢ ــشرة الـ ــباط التجنيـــد العـ ــوائحهم ضـ ــنظم لـ ــان، فيـ  أمـــا الفرسـ
فيـسلم أولئـك الـضباط مـن خيتـارون إىل أمـراء       . ينتخبهم الشعب برفع األيدي 

. وهؤالء بعد استالمهم يرفعون لوائحهم إىل الـس  . ١اخليالة ورؤساء القبائل  
شف الس عـن الـسجل املدونـة فيـه أمسـاء الفرسـان، ويـشطبون أمسـاء              فيك

ــن        ــد م ــهم بع ــسمون إن صــحتهم ال متكن ــذين يق ــسجلني ســابقاً ال الفرســان امل
ــة  ــهم إن     . اخلدمــة   اخليال ــم يــستدعون املنتخــبني اجلــدد، ومــن حيلــف من ث

ومن ال حيلف علـى  . صحته أو ثروته ال متكنه من اخلدمة   اخليالة، صرفوه 
                                                   

 .٥ و٤: ٢٠: ٢راجع فيهم  )١( -٢



 

 -١٢٧-

. لـريوا هـل هـو صـاحل للخدمـة   اخليالـة أم ال      لك، يـصوت أعـضاء الـس       ذ
  .فإن وافقوا دونوا امسه   سجلهم وإال صرفوه

. ١ و  الزمن الغابر، كان الس يبدي حكمه   مناذج رداء اإلالهـة      -٣
ويبـدو أن أعـضاء الـس    . واآلن ينظر فيها حمفل القضاء الذي تعينه القرعة 

  ـد لـس أيـضاً، يـؤازره   ذلـك      . احلظـوة تـؤثر   حكمهـم   عون كانوا يويعنـى ا
ثِنا   .٢مدير مالية اجليش، بصنع متاثيل النصر وأعداد اجلوائز ألعياد أَ

إذ أن هنالـك  .  وحيقق الس أيضاً   قـضية العـاجزين عـن العمـل       -٤
قانونــاً يقــضي بــأن حيقــق الــس   أمــر املــشوهني الــذين ال يــستطيعون أن   

                                                   

س كـان رداء فـضفاضاً مثينـاً جـداً تُعنـى حبياكتـه        پـپٍهذا الرداء املدعو عندهم الـ   )١( -٣ لَــ ـ
ات الـشريفات   أثينـا، مـدة أربـع سـنوات ليكـون جـاهزاً   أعيـاد أثِنـا           وتطريزه الفتيـ  

وبعد عرضه على تلك . ثم تضعه على سفينةٍ متوج على اليابسة جبهاز سري. الكربى
ــريى اجلميــع مــآثر اإلهلــة مطــرزة عليــه ويقــرأوا أمســاء األبطــال ومــشاهري       الــسفينة، ل

كَـوس وهو حمل   ة كـربى   املدينـة مزدانـة باهلياكـل واألروقـة      الرجال، حيملنه من الكٍرمِ
ـــنون   رأس پاجلميلــة واملالعـــب واملــسارح، ويـــصعدن بــه   موكـــب فخــم إىل الــــ      ثٍـ رـ

 ).١ ح١: ٢: ٢ر (وهنالك يقدمنه لإلهلة العذراء . املدينة

و  أعيـاد  ). ٢ ح٢: ٦: ٢ر (كانت متاثيل النصر، على ما يظهر، تصنع من ذهب      )٢( -  
 الكربى والـصغرى كـانوا يقيمـون سـباقات فروسـية ومباريـات رياضـية ومنافـسات             أثنا

ويهبـون املنتـصرين فيهـا جـوائز خمتلفـة مـن مجلتـها        . أدبية شعرية وروائية وموسيقية  
ومعروف أن شـجرة الزيتـون كانـت    . أكاليل من ورق الزيتون وقوارير من الزيت املقدس  

ــپمكرسـة ألثِنـا، ألهنــا ملّـا تنافـست و     س ـ  ُكُــر ي ذَُون وطالبـت أمـام كٍ ، أول ملـكٍ علــى   پسِ س ــ
كي كإهلـة خاصـة وشـفيعة، ضـربت الـصخر برحمهـا فأنبتـت شـجرة              أثينا، حبماية األتّ

فنــصرها . ـــسذون فــأخرج مــن األرض برحمــه املــشعب جــواداً شامــساً  پوأمــا . الزيتـون 
  ومـا ١: ١٩: ٢ ر ههنـا . (اآلهلة على خماصمها، وأضحت هكذا شفيعةَ أثينا ونصريهتا  

 ).يلي
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مناء، وإن صح األمر بـأن تـؤمن    يأتوا  عمال ممن أحرزوا رزقاً   حدود الثالثة أَ
ــم، فيعطــون كــل واحــد بــارتني   اليــوم        ــام هلــم وكيــل   . هلــم الدولــة رزقه ويق

  .بالقرعة
ــح القـــول، فـــالس يـــصرف أكثـــر األعمـــال مـــع الـــسلطات   -٥  وإن صـ
  .األخرى



 

 -١٢٩-

  
  

  الفصل التاسع
  سلطات األمن ورقابة األسواق

  
ــيت يقـــوم هبـــا الـــس  -١ ــذون .  تلـــك هـــي اخلـــدمات اإلداريـــة الـ ويأخـ

فيأخـذون مـن احملـصلني    . بالقرعة عشرة رجال ليشرفوا علـى خدمـة اهلياكـل      
  .، وجيرون فيها أكثر اإلصالحات ضرورة١ثالثني مناً

وينصبون بالقرعـة عـشرة ضـباط يـسهرون علـى أمـن املدينـة، فيلـي           -٢
ــ پملدينـة نفـسها ومخـسة   مرفـأ الــ     اهذه الوظيفـة مخـسة منـهم          رٍئٍ ـسز  ــِ ـ

ويراقـب هـؤالء الــضباط العبـات املزمـار والعــود والقيثـار لـئال يــدفع هلـن أجــر         
وإن جلّ كثريون   طلب العبة واحدة، يقرتع هؤالء ويـؤجرون   . يتجاوز الدرمهني 

لـى  ويعنون بأن ال يطرح أحد الزبـالني قاذوراتـه ع  . خدماهتا ملن تسعده القرعة  
ومينعـون البنـاء علـى اجلـادة، وأن     . ٢مسافة من األسوار تقل عن عشرة آستاذيا  

                                                   
ــل   )١( -١ مئــة . ١ ح٢: ٤: ١واملــن كمــا ســبق تبيانــه   . ٢ و١: ٧: ٢  احملــصلني ر مــن قب

فيأخـذ إذن سـدنة اهلياكـل ثالثـةَ آالف درهـم ليجـروا       . وستون مناً تعـادل وزنـة    . درهم
 .اإلصالحات الالزمة   هياكل املدينة

ن، وهو مقي   )٢( -٢  يـ يا مجع آستاذِ فكـان يفـرض   .  مـرتاً ١٧٧، ٦اس لألطوال يعـادل  الستاذِ
على الزبالني أن يطرحوا األقذار على مسافة كلومرتين تقريباً من املدينة، األمر الـذي    

حتى   مدينة بريوت ودمشق وحلب، حيث حترق !... ال يطبق اليوم   كثري من املدن
 العـيش فيهـا، علـى    األقذار   قلب املدينـة، فتـصبح بعـض أحيائهـا كريهـة يـأنف املـرء         

 .مجال تلك املدن
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ــوق املنــازل مزاريــب تــصب علــى           ــد الــشرفات فــوق الطــرق، وأن تــصنع ف متت
ــق    ــواب باجتــاه الطري ــتح األب ــق، وأن تف ــة    . الطري ــى حــساب األم وهلــم خــدم عل

  .يرفعون جثث املوتى إن فارقوا احلياة على الطرقات
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  لعاشرالفصل ا
التمويناق واألسو كالءو  

  
ــأ   ويقيمــــون بالقرعــــة أيــــضاً وكــــالء علــــى  -١ األســــواق، مخــــسة ملرفــ

ـفپالـ رٍئٍ سـِ ومخـسة للمدينـة، يفـرض علـيهم الـشرع أن يعنـوا بالبـضائع كلـها،            ١ـ 
كي تعرض للبيع نظيفة صافية من الغش.  

ملرفـأ   ويقيمون بالقرعة أيضاً أُمناء كـشف، مخـسة للمدينـة ومخـسة      -٢
ـــپالــ  رٍئٍ س ـِ ويعنــى هـؤالء باملقــاييس واملعــايري، كـي يــستعمل الباعـة مــا صــلح     . ــ
  .منها

ــأ     -٣  وكــانوا يقيمــون بالقرعــة عــشرة مفتــشني للحبــوب، مخــسة للمرف
غري أهنـم يقيمـون اآلن عـشرين   املدينـة ومخـسة عـشر           . ومخسة للمدينة 

ـپالـ رٍئٍ س ويعنى هؤالء أوالً بأن يباع احلب  ـِ املعروض   األسواق بسعر عـادل ـ  .
وثانيـاً أن يبيـع الطحــانون طحينـهم بنــسبة أسـعار الــشعري، واخلبـازون خبــزهم       
بنسبة أسعار القمح، وبالوزن الـذي يقـره املفتـشون، ألن الـشرع يفـرض علـيهم            

  .تنظيم هذا الوزن

                                                   
هـــذا التـــدبري والتـــدبري املماثـــل املتعلـــق بـــضباط األمـــن، يـــدلّ علـــى أمهيـــة مرفـــأ     )١( -١

ـــپ س، فكــأن هــذا املرفــأ يؤلــف نــصف املدينــة وال عجــب   ذلــك باإلضــافة إىل       ـِرٍئٍ ــ ـ
 .مدينة سيطرت حقبة من الزمن على البحار اليونانية
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ويفـرض  .  ويأخذون أيضاً بالقرعة عـشرة مـراقبني للمرفـأ التجـاري       -٤
 يعنــوا بالــسلع، وإن يكرهــوا التجــار علــى أن حيملــوا إىل املدينــة   علــى هــؤالء أن

  .ثلثي احلِنطة اليت تستورد حبراً وتدخل سوق احلبوب
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  الفصل احلادي عشر
  صالحيات األحد عشر وقضَاة الصلح

  
ــساجني،   -١ ــاً يعنـــون باملـ فـ  وينـــصبون أيـــضاً بالقرعـــة أحـــد عـــشر موظَّ

ــة املــوت علــى مــن يــسا   ــيهم مــن الــسراق وخطفــة النــاس  ويفرضــون عقوب  ١ق إل
. والنـشالني، إذا اعرتفـوا جبـرائمهم، ويـسوقون إىل القـضاء مـن حيتجـون منــهم       

وهـم يرفعـون إىل   . فإن برئوا أخلوا سبيلهم، وإن حكم علـيهم فعندئـذ مييتـوهنم    
احملكمة لـوائح األراضـي والعقـارات املنـوي تأميمهـا، ومـا قـرر القـضاء تأميمـه            

ويقــدمون أيــضاً إىل القــضاء شــكاوى اإلهتــام، ألن   . ٢لدولــةمنــها يــسلم لباعــة ا 
غــري أن بعــضاً منــها يقدمــه  . األحــد عــشر هــم الــذين يقــدمون هــذه الــشكاوى  

  .املشرتعون
ــن     -٢ ــداً عـ ــدعاوى، واحـ ــول الـ ــضاة لقبـ ــسة قـ ــة مخـ ــون بالقرعـ  وينتخبـ
والـدعاوى الــيت  . فهـم يقبلـون الـدعاوى الـيت ينظــر فيهـا خـالل شـهر       . قبيلـتني 

ا خـالل شـهر هـي دعــاوى البائنـة إن وجبـت علـى أحـد ومل يــدفعها،        ينظـر فيهـ  
ــسكها عــن صــاحبها        ــم أم ــدة درهــم ث ــدة إذا اســتدان أحــد بفائ . ٣ودعــوى الفائ

                                                   
نـاس الـذين يــسطون علـى غريهـم ليخطفـوهم ويبيعـوهم   ســوق       يعـين خبطفـة ال   )١( -١

 .األرقاء
 . ومايلي٢: ٦: ٢ ر فيهم من قبل )٢( -  

٣( -٢( ١٢فتكون الفائدة لسنة . درهم بالشهر عن كل من.% 
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ودعـاوى  . ودعوى اسرتجاع رأس املال، إذا استدانه أحـد ليتـاجر بـه   األسـواق      
، وبيــع ١ودعــاوى التناهــد واخلدمــة، واملــشاركة، والنخاســة  . الــشتائم والــضرب 

  .الدواب، وخدمة السفن الثالثية، والصرافة
أمــا .  فهـؤالء اذن يقبلـون هـذه الـدعاوى ويفــصلون فيهـا خـالل شـهر       -٣

رفـع مـن دعـاوى لـصاحل اجلبـاة أو علـيهم          وهلــم . ٢احملـصلون فينظـرون   مـا ي
وأمــا الباقيــة، . صــالحية الفــصل   مــا ال يتجــاوز منــها مقــدار عــشرة دراهــم  

  .اء لينظر فيها خالل شهرفريفعوهنا إىل حمفل القض

                                                   
 .أي بيع العبيد أو األرقاء )١( -٢
رائب ومـا  واجلباة هم الـذين جيمعـون الـض   . ٢: ٧: ٢ر   احملصلني وصالحياهتم   )٢( -٣

 .للدولة من ديون   ذمة األفراد كأجارات أو مثن أرزاق مؤممة وما إىل ذلك
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  الفصل الثاني عشر
  القضَاة األربعون واحملَكمون

  
 ويأخذون بالقرعة أيضاً أربعني قاضياً، أربعة من كل قبيلة، يوزعـون       -١

وقد كانوا سابقاً ثالثني يتجولون   األحيـاء  . عليهم باإلقرتاع الدعاوى األخرى  
ت حكم األقليـة الـذي قـام      ولكنهم غدوا أربعني حت  . ويفصلون   اخلالفات  
  .١عهد الثالثني طاغية

ــيت ال تتجــاوز عــشرة     -٢ ــق أن يفــصلوا   الــدعاوى ال  وهلــم احلــق املطل
. أمـا الـدعاوى الــيت يربـو قـدرها علــى ذلـك، فيـسلموهنا إىل احملكَّمــني      . دراهـم 

فـإن  . ، يصدرون حكمهم٢وهؤالء بعد قبوهلا، إن مل يستطيعوا أن حيلوا اخلالف 
سـتأنفه أحـدمها إىل   اولكـن إن  . رار الطرفني وقبال به، فضت القـضية    راق الق 

حمفـل القـضاء، يـضع احملكَّمــون الـشهادات واإلسـتنطاق والقـوانني   علبــتني،       
يربطـون بكـل علبـة حكـم     وواحدة للمدعي وأخرى للمـدعى عليـه، وخيتموهنمـا         

ملـدعى عليـه   احملكَّم مدوناً على لوحة، ويسلمون هذه الوثائق إىل قضاة قبيلـة ا      
  .٣األربعة

 فيتــسلمها هــؤالء ويقــدمون الــدعاوى إىل احملكمــة، مــا كــان منــها     -٣
حدود ألف درهم إىل حمكمـة يؤلفهـا مئتـا قـاض وقـاض، ومـا كـان فـوق األلـف            

                                                   
  .م. ق٤٠٤أي بعد سنة  )١( -١
 .أي بالتسوية والرتاضي بني الطرفني املتخاصمني )٢( -٢
 .مبدأ قرره الشرع منذ قديم العصور وهو أن املدعي يتبع حمكمة املدعى عليه )٣( -  
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وال جيــوز للمحكمــة أن تلجــأ إىل . إىل حمكمــة قوامهــا أربــع مئــة قــاض وقــاض 
ـم، ممـا أُدرج     شهادات أو استجوابات أو قوانني غري مـا جـيء بـه          مـن عنـد احملكَّ

  .  العلبتني

ويظهـر  .  وال يـشغل منـصب احملكـم إال مـن جتـاوز الـستني مـن عمـره        -٤
قي األمساء  ) تعاقب(ذلك من    قو األمساء عشرة للقبائـل،  . ١احلكام ومطلِ واملطلِ

والشبان املسجلة أمسـاؤهم سـابقاً   الـسجل املـدني      . واثنان وأربعون لإلعمار  
ضة، وكان يضاف إىل جانب  كانوا يسجلون ع   مسهم اسـم احلـاكم   الى لوائح مبي

وأمـا  . الذي سجلوا على عهده، واسم احلاكم املطلِق امسه على السنة الـسابقة  
اآلن، فتُدون األمسـاء علـى نـصبٍ مـن حنـاس قـائم أمـام الـس بـإزاء متاثيـل              

  .األبطال الذين أطلقوا أمساءهم على القبائل

ربعــون آخــر احلكــام ممــن يطلقــون امسهــم علــى     فيأخــذ القــضاة األ-٥
السنة، ويوزعون بالقرعة قضايا التحكـيم علـى فـوج املـواطنني املـسجلني علـى            

حكم كلٌّ منهم ببعض القـضايا    ـم أن يفـصل      . عهده، في ومفـروض علـى كـل حمكَّ
ألن القانون يقضي بـأن جيـرد مـن احلقـوق     .   القضايا اليت تعني له بالقرعة   

ـم، عنـدما يبلـغ الـسن القانونيـة، مـا مل         املدنية كل موا   طن ال يقبل وظيفة احملكَّ
ــبالد    فأولئــك وحــدهم . يكــن قــد تــوىل   تلــك الــسنة منــصباً آخــر أو غــادر ال

  .معفون

ـم أن يـشكوه إىل احملكمـني     -٦ فـإن قـضوا عليـه،    .  وحيق ملن يظلمـه حمكّ
لـيهم  ولكـن احملكَّمـني املقـضي ع   . فالشرع يفرض أن جيرد مـن حقوقـه املدنيـة     

  .ميكنهم اإلستئناف
                                                   

. مساء هم الذين أُطلقت أمساؤهم على القبائـل أو علـى فئـات انـدين    املطلقو األ  )١( -٤
س         يس وثِـسٍـفـ لِ والذين مسيت القبائل أو فئات اندين بأمسـائهم أنـصاف آهلـة كهِـركْ
فــس         يـ ٍ سـ لـني وأَُذِ ن وهٍ ـ ن وإيـ ـ اسـس وي لّـٍفــ س ومن إليهم، أو أبطال مـشاهري كأخِ ثٍـفٍـ رٍخ وإٍ

 .وغريهم
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فعنـدما يوفــدون  .  ويـستخدمون أمسـاء احلكــام للحمـالت العــسكرية   -٧
فئة من اجلند ذات سن معينة، يعلنون عن تلك الفئة لتلتحق باجلبهـة، بتعـيني        

ـه       )الفرتة املسجلة فيها تلـك الفئـة    ( ـق امس ، أي مـن عهـد أي رئـيس وحـاكم يطلِ
  .وأي حاكم آخرعلى السنة، وإىل عهد أي رئيس آخر 
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  الفصل الثالث عشر
ؤيدوهم مون واحملَاسِب  

  
مخـسة متعهـدين للطـرق،    :  ويقيمون بالقرعة أيضاً السلطات التاليـة    -١

  .يفرض عليهم أن يتخذوا عماالً من عبيد الدولة ويتعهدوا الطرقات

فعلى الـسلطات  .  ويقيمون أيضاً عشرة حماسبني مع عشرة مدققني     -٢
دمتـــها أن تــؤدي هلــؤالء حـــساباً، ألن هــؤالء وحــدهم حياســـبون     الــيت أهنــت خ  

املوظفني الذين عليهم أن يؤدوا احلساب، ويرفعـون نتـائج احملاسـبة إىل حمفـل          
وإن أثبتــوا اختالســاً علــى أحــد، حيكمــه القــضاء   ســرقته، فيــدفع   . القــضاء

وإذا شـكوا أحـداً برشـوة وحكـم عليـه      . عشرة أضعاف مـا أثبتـت عليـه احملكمـة      
وإن حكـم عليـه   . لقضاة، يقدرون ما نال من هبات، فيدفعه أيضاً عشر مـرات   ا

ألنه أسـاء التـصرف، تقـدر اسـاءته ويـدفع غرامتـها بـسيطة، إن مت الـدفع قبـل           
ــة   ــرض أن   . دورة الرئاســة التاســعة، وإال ضــوعفت الغرام ف ــيت ي ــة ال أمــا الغرام

  .تُدفع عشر مرات، فال تضاعف

فهـو  .  أسرار يدعى كامت أسرار دورة الرئاسة وينصبون بالقرعة كامت   -٣
يشرف على أوراق الدولـة، وحيفـظ مـا يـصدر مـن قـرارات، ويستنـسخ الوثـائق           

ـب برفـع األيـدي، ومـن       . األخرى، وحيضر جلسات الس    و  البـدء كـان ينتخَ
ن امسه علـى  . أشرف الناس وأشدهم أمانة  دو األنـصاب   املعاهـدات   إذ كان ي
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وأمـا اآلن، فهــو  .  وقـرارات مـنح احلقـوق املدنيـة    ١يـات الـضيافة  احلربيـة واتفاق 
  .ينتخب بالقرعة

شرف على التـشريعات وحيـضر      -٤ بون بالقرعة أيضاً كاتباً آخر ينصوي 
  .جلسات الس وينسخ القوانني كلها

وال .  وخيتار الشعب برفع األيدي كاتبـاً يقـرأ حملفـل األمـة وللمجلـس       -٥
  . القراءةصالحية هلذا الكاتب سوى

ــائح    -٦ ــدمي ذبـ ــدعون مقـ ـ ــدمي ذبـــائح، ي ــشرة مقـ ــة عـ  وخيتـــار بالقرعـ
رافـة؛ وإن اقتـضى أمـر بـشائر         . التكفري فهم يضحون الذبائح الـيت تفرضـها الع

  .طيبة، فهم يستحصلوهنا من األضاحي، مبؤازرة العرافني
ـدعون كهنـة الـسنة، يـضحون          -٧ ويقـيم بالقرعـة أيـضاً عـشرة آخـرين، ي 

احي وحيتفلــون باألعيــاد الــيت تقــام مـرة كــلَّ أربــع ســنني، مــا خــال    بعـض األضــ 
 وفيهـا عيـد حيتفـى    - ٣وهذه األعياد هـي أوالً عيـد ذيلـس     . ٢أعياد أثِنا احلافلة  

                                                   
اً    . لوماسـي پالضيافة عندهم نوع من التمثيـل الـد     )١( -٣ وكـان املـضيف مواطنـاً أو أجنبيـ .

ــف يكــرم وفــادة الغربــاء ويــضيفهم باســم الــشعب ويــدافع عــن          أمــا املــواطن فهــو موظّ
ــصاحل     = =وكانـــت. حقـــوقهم ــى مـ ــة أخـــرى لريعـ ــد مواطنـــاً   دولـ ــدول تعتمـ بعـــض الـ
مثـل دولتـه   دولـة أخـرى ويـسهر      واألجنيب هو معتمد أحـد الـدول توفـده لي     . رعاياها

على أبناء موطنه ويرعى مصاحلهم   الدولة اليت قبلت اعتماده وهو أشـبه مـا يكـون      
وكــان هلــؤالء املــضيفني مجيعــاً حقوقــاً ختــوهلم حــضور جلــسات الــس         . بالقنــصل

 .وحمفل األمة ومشاهدة احلفالت العامة والتصدر فيها   حمل مرموق
 .١ ح٣: ٨: ٢، و١ ح١: ٢: ٢، ثم ١٩: ٢ راجع   هذا العيد )٢( -٧
ــغ مــساحتها مثــانني كيلــومرتاً      )٣( -   ــالذٍس وربمــا أصــغرها، تبل كْ س إحــدى جــزر الكِ ـــ يلَ ذِ

س   پوهي تقع مشايل  . مربعاً ـ كِنـ ي يئـا وجزيـرة مِ نٍ س بني جزيرة رِ  سـ اشـتهرت  . ارُس ونَاكْ
نپمن قديم العصور األسطورية مبولد أ      ولـَّ يس أو آديانا ــ تٍمِ ر  إله الشمس وأخته التوأم أَ
ـــوأمهما مل جتــد هلــا مــأوى إال تلــك     . إهلــة القمــر وإهلــة الرعيــان والــصيد    وذلــك أن لِتَ

ــا ولــــديها  ــريا امــــرأة زٍ . اجلزيــــرة لتــــضع فيهــ ــطهادها  ألن هِــ ــك عــــن اضــ س مل تنفــ
ــا و پوباإلضــافة إىل هيكــل فخــم أل  . ومطاردهتــا ذون إلــه  پولــن وآديان ِ ــسـ ـل  ـ البحــر، مجـ

    = امـــوقد صنع من ذلك الرخ. اجلزيرة الصغرية مسرح كبري من رخام بارس الناصع
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ر وثانياً أعياد آ-به مرة كل ست سنني       ـاُنِي ر لِيس١ـ قْ ر ، ورابعـاً  ٢، وثالثاً عيد هِ
لـٍ  ـسِيس عيد إٍ ـ ، وخامـساً أعيـاد    ٣ـوال يقـع أحـد هـذه األعيـاد مـع      . ا احلافلـة أثِن

س    . غـريه   الـسنة نفـسها    ـ ـستَ ، علـى عهــد  ٤وقـد أضــافوا إليهـا اآلن عيـد هِيـفٍ
ـون فَ ـ فِس   .٥والية كِ

ـلَمِني      -٨ بون بالقرعة حاكماً على سنصــ پ، وعلـى مرفـأ   ٦ وي رٍئٍ ــس وايل  ـِ
س        ـ ـس ـونِ ي عـين ٧حي، حيتفل كـل منـهما بأعيـاد ذِ الـذين ينفقـون مـن أمـواهلم     ، وي 

ن اسم احلاكم   الوثائق الرمسية. ٨على اخلدمات العامة دو لَمِني ي و  س.  
                                                                                                                         

وبعد احلروب امليذية أودع األثينيون فـرتة مـن   . ولن يبلغ ارتفاعه مثانية أمتار  پمتثال أل   =
يلس  واعتاد . ولن إله احلرب الذي ال يقهرپ  هيكل أ). م. ق٤٧٨(الزمن كنوز حلف ذِ

ثينيون وأهل اجلزر ااورة أن يوفدوا كل أربع سنوات فئـة مـن األشـراف ليـشرتكوا         األ
ن واإلحتفــاء بعيــده پ  إكــرام أَ ـــولّ وبــسبب مولــد اإلهلــة وأخيهــا   اجلزيــرة مل يكــن    . ـ

 .يسمح ألحد أن يولد فيها وال أن يدفن أيضاً
يا هــي أعيــاد آ ـــرآ )١( -٧ يا وهــذا  ـــرـــرُونِ ُنِ رــا أو   ـــ اإلســم األخــري لقــب مــن ألقــاب آديان

يس عندهم، نـسبة إىل حـي مـن أحيـاء األتكـي        تٍمِ وهـذه اإلهلـة إهلـة القمـر واخلـوف      . أر
كــان يـضحى هلـا قــدمياً هبـذه الـصفة ضــحايا بـشرية و  أعيــاد       . والـسحر والطالسـم  

 .رنيا كانوا يشريون إىل تلك األضاحي البشرية القدمية، برتبة دينية رمزيةرا
 ).٢ و١ ح٣: ٨: ٣ر سياسيات (أحد األبطال عندهم وقد رفع إىل مصف اآلهلة  )٢( -  
 .٢ ح١: ٣٩: ١راجع   هذا العيد ههنا  )٣( -  
ر (س وهِــريا وإلــه الــصناعة وخــصوصاً احلــدادة والــصياغة عنــدهم        هــو ابــن زٍ   )٤( -  

 ).٤ ح٦: ٦: ٢ ثم ٢ ح٥: ٢: ١السياسيات 
 .م. ق٣٢٩/٨سنة  )٥( -  
رُنِيك مشـايل جزيـرة إٍيــ       )٦( -٨ لَمِني جزيرة   خلـيج سـلَمِيس أو سس   ٍــِيا، مقابـل إٍلــ   سِيس وبـني ــ

ـتيالء عليهــا، وجبهــود         . أثينــا ومٍيغَــرا  ــزمن   اإلسـ وقــد تنافــست هاتــان املــدينتان فــرتة مــن ال
ــولَن بقيـت اجلزيــرة أخـرياً   حــوزة األثِينـيني     كــبري أحـرزه فيهــا  اشـتهرت خــصوصاً بنـصر  . ص 

 .إبان احلرب الفارسية الثانية. م. ق٤٨٠ثٍمِستَـكْلِيس على أسطول أكْسٍركْسِيس، سنة 
 ).٢ و١ ح٩: ٧: ٨ر السياسيات (إله اخلمرة عندهم  )٧( -  
اخلدمات العامة هي مثال إنشاء فرق اخليالة وإقامـة املـآدب اإلحتفاليـة واأللعـاب          )٨( -  

هـد هبـا إىل بعـض الوجهـاء مـن أصـحاب املـداخيل الـضخمة، أو كانـت          وكـان يع  . الكبرية
 ).٥: ٢٩: ١ ثم ٣: ٢٧: ١ر ههنا (تُفرض عليهم 
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  الفصل الرابع عشر
سـكّــاحلُ   عةـــام التِ

  
 فتلــك هــي الــسلطات املنــصبة بالقرعــة واحلــائزة علــى مــا ذكــر مــن   -١

يقـة تنـصيبهم   أما احلكام املدعوون احلكـام التـسعة، فقـد قلنـا طر     . صالحيات
وأما اآلن فهـم يقيمـون بالقرعـة سـتة مـشرتعني وكـامت أسـرار هلـم،           . ١  البدء 

كما يقيمون بالقرعة أيضاً احلاكم األكرب وامللـك والقائـد األعلـى مـن كـل قبيلـة        
  .هاتبنوب

 وجيــري أوالً امتحــان هــؤالء   جملــس الــشورى، ميتحنــهم أعــضاؤه    -٢
ــامت األســرار فيمــ   . اخلمــس مئــة  ــام احملكمــة كــسائر الــسلطات    أمــا ك تحن أم

األخــرى، ألهنـــا مجيعهـــا، ســـواء أخـــذت بالقرعـــة أم برفـــع األيـــدي، ال تتـــسلم    
أما احلكام التسعة، فيجري امتحاهنم   الـس  . مناصبها إال بعد أن تُمتحن     

و  الزمن الغـابر كـان ينحـى عـن احلكـم كـل رجـل رذلـه         . ثم   حمفل القضاء 
وهلـذا مطلـق   .  له أن يرفع قضيته إىل حمفل القضاء وأما اآلن، فيحق  . الس

  .الصالحية   أمر اإلمتحان
من هو أبـوك، ومـن أي حـي، ومـن هـو      : " فيسألون أوالً عند اإلمتحان     -٣

ثـم يـسألونه هـل    " أبـو أبيـك؟ ومـن هـي أمـك، ومـن هـو أبـو أمـك ومـن أي حـي؟           

                                                   
: ٢٦: ١ و٥: ٢٢: ١ و١: ٨: ١ و٢: ٣: ١راجـع   هـذا اإلختيــار أو اإلنتخـاب ههنــا     )١( -١

٢. 
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ـن اجلد األول ولزٍ   پيتعبد أل  لَّ وـ ـس ين تلك اهلياكل اليت يتعبد  حامي الديار، وأ١ـ
ه بوالديـه وعـن أدائـه       . ثم عن أجداث أسرته وعن مقرهـا . هلما فيها  ـر ثـم عـن بِ

ادع شـهودك  : "وبعد هـذه األسـئلة يقـول لـه     . الضرائب، وعن خدمته العسكرية   
  ".على هذه األمور

وإن وجـد  " هل يريـد أحـد أن يـشكوه؟   : "٢ وحاملا يربزهم يسأل املرتئس -٤
عـرض التـصويت علـى الـس،       من يشكو، يف   ال لإلدعاء وللدفاع، ثـم يسح ا

   عـرض حـاالً    . وعلى حمفل القضاة اإلقرتاع وإن مل يشأ أحد أن يتقدم بشكوى، ي
وأمـا  . و  الزمن السابق كان عضو واحد يلقي حـصاه ). على الس(اإلقرتاع  

لقـضاة  اآلن، فضروري أن يعطي اجلميع أصـواهتم بـشأن احلكـام، كـي يـتمكن ا        
داءته قد متكّن من تنحية املشتكني ٣أن يرذلوا من املرشحني من يكون   ر.  

 الـذي وضـعت   ٤ وبعد امتحاهنم على ذلك الوجـه، يـشريون إىل احلجـر    -٥
فوقه أشطار الذبائح، والذي حيلـف فوقـه احملكَّمـون ويبـدون حكمهـم، وحيلـف        

ــؤدون شــهاداهتم  يقــسمون أهنــم  فيجيئــون إىل هــذا احلجــر و . فوقــه الــشهود وي
سوف حيكمون بعدل وطبقاً للشرائع، وأهنم لن يقبلـوا هـدايا تقـدم هلـم بـسبب        

وبعـد  . منـصبهم، وأهنـم سـوف ينـصبون متثـاالً مـن ذهـب إن أخـذوا شـيئاً منـها          
ــودون    ــن هنــــاك إىل احلُــــصن   رأس املدينــــة ويعــ أداء القــــسم، ينطلقــــون مــ

  . زمام سلطتهموعلى األثر يتولّون. ويقسمون األميان ذاهتا هنالك

                                                   
، طبعـة  ١٩٦٥، دمـشق  ٢: ٣: ١ر لنا األسطورة اليونانية (زٍفس رب اآلهلة والبشر    )١( -٣

ن هو ابنه وإلـه الـشمس والنـور    پوأَ). وزارة الثقافة واإلرشاد القومي   ولّ ات  (ــالـسياسي ر
 ).١ ح١: ١١: ٧
 ).٢: ٣: ٢ر ههنا . (رئيس املقدمني الذين يقيمهم بالقرعة رأس رئاسة الدورة )٢( -٤
ث جيــري اإلمتحــان، ويــتمكن مــن       )٣( -   تلــك تنحيــة املــشتكني مــن أعــضاء الــس حيــ

 .التنحية بالرشوة
ويـربز  ) ١: ٧: ١ر ههنـا  (إنه حجر أو بـاألحرى مـذبح حيلـف عليـه احلكـام التـسعة         )٤( -٥

 .عليه احملكّمون أحكامهم، ويبدي عليه الشهود أعذارهم
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  الفصل اخلامس عشر
  م األولــاكِـاحلَ

  
ــهم   ) األول( ويتخـــذ احلـــاكم -١ ــل واحـــد منـ ــد األعلـــى، كـ وامللـــك والقائـ

ــن يــشاؤون  ين مم ــتحن هــؤالء . مــساعد ــسلمهم   ١فيم ــل ت ــل القــضاء قب    حمف
  .منصب املساعد، ويؤدون حساباً فور خروجهم من الوظيفة

تـسلّمه زمـام الـسلطة، أن كـل مـا ميلكـه       ، فـور  )األول( ويـذيع احلـاكم   -٢
املواطنون عند قدومه إىل احلكم سيبقى، إىل آخر عهده بالرئاسة،   حـوزهتم    

  .وحتت تصرفهم املطلق
ني ثـروة         ك وبعد ذا -٣ ب ثالثـةَ متـربعني مـن أوفـر األثينـينـصاإلعـالن، ي 

قيم أيضاً  و  الزمن املاضي كان ي-، ٢لينفقوا من ماهلم على املآسي التمثيلية     
وأما اآلن فالقبائـل هـي الـيت    . مخسة مواطنني لينفقوا على التمثيليات اهلزلية     

 ثم يقبل املتربعني الذين اختارهتم القبائل، لينفقوا -. حتملهم إىل هذا املنصب   
ــة،    س علــى فــرق الرجــال واألوالد وفــرق التمثيليــات اهلزلي ـ ـــس ـونِ ي   حفــالت ذِ

رغِيلِيا على  س    . ٣ فـرق الرجـال واألوالد  و  حفالت ثَ ـ ـس ـونِ ي واملتربعـون ألعيـاد ذِ
رغِيلِيـا، فيؤخـذون واحـداً           يؤخذون واحداً من كل قبيلة، أمـا املتربعـون ألعيـاد ثَ

  .من قبيلتني، تقدمه كل قبيلة بدورها
                                                   

 .املساعدون )١( -١
 .٣ ح٨: ١٣: ٢ر ههنا  )٢( -٣
ن وأ پَحفـالت ثَرغيليـا أعيـاد كــانوا يقيموهنـا أل     )٣( -   ـ ختــه آديانـا أو ارمتـيس   شــهر   ـولـَّ

 .ثرغليون، الواقع   أيار من سنتنا



 

 -١٤٤-

ــروات     ــادل الث ــربعني تب ــى املت ــى  ١فيعــرض احلــاكم األول عل ــرض عل ، ويع
دعــى أحـدهم أنــه تـربع ســابقاً هلـذه اخلدمــة     الـس أعــذارهم املـشروعة، إن ا  

العامة، أو أنه معفى منها ألنه أنفق على خدمـة عامـة أخـرى، ومل ميـض عليـه           
زمن اإلعفاء بعد، أو أنه مل يبلغ بعـد الـسن القانونيـة، إذ جيـب علـى مـن ينفـق             

  .على فرق األوالد أن يكون قد جتاوز األربعني من عمره
ي     س، ورئـيس املوكـب للـسفينة الثالثينيــة     ثـم ينـصب املتـربعني ألعيـاد ذِ ــ لَ
  .٢اليت تقل إىل اجلزيرة الغلمان الصغار

لـــ    -٤ سكِْ ـــوسپِ ويـشرف احلــاكم علــى املواكـب الــيت تقــام اكرامـاً ألَ يــوم ٣ـي 
س الكــربى، ويــساعده     ـ ــس ـونِ ي يلــزم املــستنريون منــازلَهم، والــيت تقــام   أعيــاد ذِ

لينفقـوا  مـا مـضى خيتـارهم برفـع األيـدي      فيها معاونون عشرة، كان الشعب في   
وأما اآلن، فيختارهم الشعب بالقرعـة واحـداً   . من ماهلم على تكاليف التطواف 

  .من كل قبيلة، ويدفع هلم مئة منٍ إلعداد احلفالت
عنى احلاكم أيضاً مبو -٥ ف وي رغيلِيا، وموكب عيد زٍ س املنقـذ كب عيد ثَ ـ .

   ـ ونِسـ ي رغِيلِياكما يدير مباراة أعياد ذِ فتلك هي األعياد الـيت يعنـى   . س وأعياد ثَ
  .٤هبا احلاكم األول

                                                   
ل من شرف اإلنفـاق علـى تلـك اخلـدمات أو          )١( -٣ نني التنصعني املعيوإذا أراد أحد املترب

أي أن يبـدل ثروتــه  : املرافـق العامـة كالتمثيليـات وغريهــا، يعـرض عليـه تبــادل الثـروات      
فيعطـي إن قبــل العـرض ثروتـه ويأخـذ ثــروة     . بثـروة مـن يفوقـه   زعمــه جاهـاً وغنـى     

وإن مل يقبـــل العــرض ترفــع القـــضية إىل   . غــريه لينفــق منــها علـــى اخلــدمات العامــة     
 .الس فيفصل فيها

 .٢ ح٧: ١٣: ٢ر ههنا   هذه األعياد وموكبها  )٢( -  
لـ )٣( -٤ كْ وس إلـه الطـب عنـدهم وهـو ابـن أ        پأسـ يـ يس ابنـة ملـ    پـ ُنِ ن وكَــر ـولّ ة ــيـفــ كـانوا  . ك ثِ

ــدون لــــه   رؤوس اجلبـــال وقــــرب الغــــدران والينـــابيع   الغابــــات     و  مدينــــة . يعيـ
ذَپإٍ ي يد له هيكل فخم ونُصب متثال من عاجـِ ُس شرـ. 
وفيما يلي . كل تلك الصالحيات دينية أو متعلقة بأعمال متت إىل الشؤون الدينية )٥( -٥

 .يعرض أرسطو صالحياته القضائية



 

 -١٤٥-

 ثـم حيوهلـا إىل حمفـل     وترفع إليه دعاوى عامة وخاصة، فينظر فيها     -٦
وهذه الدعاوى يرفعها مـن يـشاء دون   . القضاء، منها دعاوى سوء معاملة األهل 

ــام . أن يتعــرض للغرامــة وتقــام هــذه الــدعاوى علــى  . ودعــاوى اإلســاءة إىل األيت
وتقـام هـذه   . ودعـاوى اإلسـاءة إىل الوارثـة املنفـردة بالوراثـة       . األولياء واألوصياء 

ــدعاوى علــى األوصــياء وا   ــاوى اإلســاءة إىل أرزاق األيتــام، وتقــام    . ألزواجال ودع
ودعــاوى اجلنــون، إن ادعــى أحــد علــى آخــر أنــه جبنونــه يبــذرق   . علــى األوليــاء

ودعـوى  . ودعوى طلب املقسمني، إن أبـى أحـد أن تقـسم أرزاق مـشرتكة       . أمواله
، ودعـوى كـشف األمـوال، ودعـوى     ١إقامة أوصياء ودعوى الفـصل بـني األوصـياء      

  .رث أو وارثة منفردة بالوراثةإودعوى إحراز . يةالتماس وصا
 ويعنى احلاكم األول باأليتـام، والوارثـات املنفـردات بالوراثـة، والنـساء           -٧

فله احلق أن ينـزل عقوبـة مبـن    . الالئي يدعني، بعد موت رجاهلن، أهنن حوامل   
ــضاء   ــرهم إىل القـ ــول أمـ ــؤذيهم أو أن حيـ ــام    . يـ ــوت األيتـ ــؤجر بيـ ــذي يـ ــو الـ وهـ

وإن امتنـع  . ت، إىل أن يبلغن الرابعة عشرة من عمرهن، ويأخذ رهائنـها      والوارثا
األوصياء عن تأمني معيشة الصغار الذين أؤمتنـوا علـيهم، فهـو الـذي يـرغمهم           

  .٢على ذلك

                                                   
ــل منــهم بالوصــاية           )١( -٦ إذا وجــد عــدد يتــيح هلــم الــشرع القيــام بالوصــاية، وطالــب ك

 .لنفسه
 .كل هذه الصالحيات املشار إليها متعلقة بقضايا مدنية )٢( -٧



 

 -١٤٦-

  

  َّالفصل السادس عشر
  كــــلــاملَـ

  
أمـا امللـك، فيعنـى أوالً    .  إن احلاكم األول يعنى بالشؤون اآلنفة الـذكر    -١
 يساعده فيها معاونون خيتارهم الشعب برفع األيدي، وهم اثنـان مـن     باألسرار،

ف     األ ني أمجعني، وواحد من آل إٍ ـثيني لْ ـ مكسپـ ، ويعنـى ثانيـاً   ١ـِيس وآخر من آل كِريِ
س اإلٍ    ـ ـس ـونِ ي عاصـر، وهـي موكـب ومبـاراة       پبأعياد ذِ لِنِية، أي أعيـاد املَ فاملوكـب  . ــِ

أمـا املبـاراة، فيـشرف علـى أعـدادها امللـك وحـده،        ينظمه امللك ومعاونوه معاً، و     
ــات املــشاعل   وجممــل القــول إنــه يتعهــد  . كمــا يــشرف علــى تنظــيم مجيــع مباري

ثة عن األجداد كلها ٢تقديم الذبائح املتوار.  

ــوت ٣ وإليـــه ترفـــع دعـــاوى األثـــم العموميـــة -٢ . ، ودعـــوى املطالبـــة بكهنـ
 .داس أو اإلمتيــازاتويفـصل لألسـر والكهنـة   مجيــع خـصوماهتم بـشأن األقـ      

                                                   
 .٢ ح١: ٣٩: ١راجع ههنا  )١( -١
نرى من صالحيات امللك الدينية أهنم حفظوا له مهمـة امللـوك األوىل وهـي تقـديم       )٢( -  

ــوك   البــدء كــانوا رؤســاء األســر والعــشائر    . حالــذبائ وكانــت مهمتــهم األوىل  . ألن املل
ــني ا وأبنــائهم      ــوا أحبــاراً أي وســطاء ب ــى أن يكون راجــع ترمجتنــا لــسياسيات   (واجللّ

 ).١٩٥٧ط . ٧: ٩: ٣أرسطو 
األثم هنا ليس إحدى اجلرائم، ولكن تعدي األصول الدينية وانتـهاك حرمـة اآلهلـة         )٣( -٢

كـِ    ومقدس لْ يس ات البالد وهبا طُعن أَ ـياذِس عندما وجهت إليه هتمة جدع متاثيل هٍرمِ
ية      لِّ كــي   . رسـول اآلهلـة وشــفيع املـسافرين إبـان رحلــة صـقِ ومعـامل الطــرق كانـت   األتِّ

 .متاثيل نصفية هلذا اإلله



 

 -١٤٧-

وهو الذي يعلن أن مقرتفيه حمرومـون مـن   . وإليه ترفع أيضاً دعاوى القتل كلها 
  .١حقوقهم املدنية

 أمــا دعــاوى القتــل واجلــرح، عنــدما يقتــل أحــد أو جيــرح عــن تعمــد،    -٣
س     ـ ي سپفتقام   آرِ اغُـإن أعطاهـا أحـد وقتـل هبـا    ٢وكذلك دعاوى العقاقري. ـ ، .
أمــا دعــاوى القتــل عرضــاً  . فــالس ينفــرد بالفــصل فيهــا . ودعــاوى احلرائــق

ــل أو غريــب، فيبــت فيهــا قــضاة      ــل رقيــق أو نزي ودعــاوى القتــل عــن تعمــد، وقت
ـنپ ي ذِ ال٣ـ .           وإن اعرتف أحد بقتل، وادعـى أنـه شـرعي، ألنـه باغـت املقتـول مـثال

رعة،   زنى، أو قتله من دون علم به   احلـرب، أو قتلـه وهـو يبـارزه   مـصا      
ــن       فِينِي لْ واملنفـي لـدعاوى قابلـة للرمحـة أو     . ٤فيحكمون ملثـل هـذا   حمفـل الذٍ

  .٥التسوية، إن لوحق   جرمية قتل أو جرح، حياكم   حماكمة اجلب

حكـم    .  ويدافع عن نفسه من فوق سفينة رست بقـرب الـشاطئ       -٤ وي
. ــاغس پل آريـس  ، إال ما رفـع منـها إىل حمفـ   ..تلك الدعاوى من تعينهم القرعة   

. ويقدمها امللك فيقصدون هـيكال مـن اهلياكـل وجيلـسون للمحاكمـة   العـراء         
واملتـهم قبـل احملاكمـة يبعـد عـن      . وعندما يقـضي امللـك يرفـع عـن رأسـه التـاج         

م عليـه أحـد القـوانني أن يـدخل الـساحة العامـة نفـسها             حـر اهلياكل، بـل كـان ي .
وإن مل يعـرف  . يكـل ويـدافع عـن نفـسه    اهل] حـرم [وعند احملاكمة، يـدخل املتـهم        

                                                   
لـثالث  احلقوق املدنية كانت ختول املواطن حق اإلشرتاك   السلطات الـسياسية ا    )١( -٢

 .التشريعية والقضائية والتنفيذية:   الدولة

 .أي دعاوى التسميم )٢( -٣
الس أثِـناپحمكمة   أثينا جبوار هيكل      )٣( -   ألهنـا    . وأُطلق هذا اللقـب علـى اإلهلـة   . ـ

ر لنا األسطورة اليونانيـة  . (حرب العماليق وقفت إىل جانب أبيها وقتلت هذا العمالق    
 ).١٩٦٥زارة الثقافة، دمشق، ، طبعة و٣: ٣: ١

لْفي نـسبة إىل مدينـة ذلفـي، حيـث شـيد أمجـل        پمعبد   أثينا أل  )٤( -   ب بالـذِ ن امللقّ  ولـَّ ــ
 ).١ ح٣: ٣: ٥ر السياسيات (وأهبى هيكل لذاك اإلله 

س كانت تلتئم فيه تلك احملكمة، وقد أطلق عليها اسم املوضعـِرئٍـپموضع    )٥( -   فـ. 



 

 -١٤٨-

ويقـضي امللـك أيـضاً    ]. اهـول [املدعي الفاعل، كان يأخذ احلكم على اجلاني   
ــى ســائر          ــادات وعل ــل املرفوعــة علــى اجلم ــل   دعــاوى القت ــوك القبائ ــع مل م

  .١احليوانات

                                                   
وقد حافظوا علـى تلـك اهليئـة الـسياسية،     ). ٣: ٨: ١ر ههنا (كان لكل قبيلة ملك   )١( -٤

 .ومل ينيطوا بأولئك امللوك إال بعض الصالحيات القضائية واإلدارية



 

 -١٤٩-

  
  
  

  َّالفصل السابع عشر
  ربـــد احلَــقَائ

  
ــوس       أما القائد العام، فيذبح ذبائح   -١ لَ نِي تٍمـيس إهلـة الـصيد وذبـائح إٍ أَر

وينظم مباراة الضرائح ويقدم ذبائح التكفري عن قتلى احلـروب، ويقـدم الكفـارة     
ـن ـيِيتَ ـ ستَ س وأَرِ ـ ي موذِ ر ١أيضاً لِه.  

 وتقـام لديــه بعــض الــدعاوى اخلاصـة، املرفوعــة علــى النــزالء وعلــى    -٢
عليه أن يقبل هذه الدعاوى، ويوزعهـا  ف.  وعلى املتمتعني حبق الضيافة   ٢العدالء

ــة قــسطاً     ــل قبيل ــسند إىل ك ــسام بالقرعــة، وي ــضاة  . إىل عــشرة أق ــسلمها ق فيت
  .٣القبائل ويدفعوهنا إىل احملكَّمني

 وهـــو الـــذي يرفـــع إىل احملكمـــة دعـــاوى املعـــتقني الـــذين هجــــروا        -٣
إذا رث والوارثــات أسـيادهم، ودعــاوى األجانـب الــذين ال كفيـل هلــم، ودعـاوى اإل    

وكـل مـا يتـوىل احلـاكم األول العنايـة بـه مـن دعـاوى املـواطنني،          . أقامهـا النـزالء  
   ).τοĩς   μετοίκοις(يتواله القائد األعلى للنزالء 

                                                   
س، أو بـاحلري حـاوال    پمها البطالن اللذان قضيا على حكم الطغاة أبنـاء     )١( -١ تَـ تْرسِـس ـِ

 ). ومايلي٢: ١٨: ١ر ههنا (اإلطاحة بذاك احلكم 
 .العدالء هم الذين يعدلوهنم باملواطنني   أداء الضرائب )٢( -٢
 .٤: ١٢: ٢ ثم ١: ١٢: ٢راجع فيهم  )٣( -  



 

 -١٥٠-

  
  
  

  الفصل الثامن عشر
رتعونــاملش  

  
 أن يـسبقوا ويعينـوا أوالً األيـام الـيت تعقـد      ١ من صالحيات املـشرتعني   -١

ثم يبلغوهنا للـسلطات القـضائية املختـصة، ألن    . فيها احملاكم جلساهتا للقضاء   
  .هذه السلطات تعقد جلساهتا وفق النظام الذي يضعه هلا املشرعون

 وهم حيملون إىل حمفـل األمـة هتـم اخليانـة العظمـى، كمـا يعرضـون             -٢
عليه التصويت   أمر املتهمني والقضاء عليهم برفع األيدي، ومذكرات اجللب    

ون إليه دعاوى جتاوز الشرع وعرض قـانون جمحـف،    وهم الذين يرفع  . مجيعها
ــس     ــدمني ورؤســاء دورات ال ــدعاوى حبــق املق ــشة القــواد   ٢وال ــوى مناق ، ودع

  .العسكريني احلساب
 وترفع إليهم أيضاً الدعاوى العامة اليت تقتضي قبـل احملاكمـة إيـداع       -٣

  إذا رشـا أحــد -ضـمانات ماليـة، كــدعوى اخـتالس احلقـوق املدنيــة، والرشـوة،      
                                                   

ــام التــسعة    )١( -١ ــا هيئــة احلكّ يت خيــصهم هبــا    . املــشرتعون هــم ثلث ــ ومــن الــصالحيات ال
من ثم و. أرسطو ههنا يتبين أن سلطتهم مل تكن تشريعية، بل إدارية وقضائية حمضة 

ولـوال الفقـرة الثانيـة الـيت     . جيب أن يتالفى املرء اخلطأ الـذي قـد يـسوق إليـه أمسهـم       
ه بسهرهم على القانون ومحايته لكاد أن يكون لقبهم امساً بال مسمى تنو. 

 .٣: ٢ وفيهم و  املقدمني ٢:٢راجع   رؤساء الس  )٢( -٢



 

 -١٥١-

 والوشــاية، واإلرتــشاء، وتزويــر قيــود  -لــتال  القــضاء عليــه   تلــك الــدعوى،  
مـديين الدولـة، والــدعوة الكاذبـة إىل احملاكمــة، ونيـة التزويــر، وإسـقاط أمســاء       

  .مديين الدولة، والزنى
 ويتولون أيـضاً عـرض امتحـان كـل الـسلطات قبـل تـسلمها املناصـب،           -٤

ح أهـل إحيـائهم، واسـتئناف مـا يـصدر      وتقديم استئناف من أبعدهم عن الرتشي     
  .عن جملس الشورى من أحكام

ــض الـــدعاوى اخلاصـــة، كالقـــضايا  -٥  ويرفعـــون أيـــضاً إىل احملـــاكم بعـ
ــة واســتغالل املنــاجم وقــضايا األرقــاء إن شــتم أحــدهم حــراً     ــون . التجاري ويعين

  .بالقرعة للسلطات احملاكم املدنية واجلنائية
 ويرفعون إىل القضاء مـا يـنجم عنـها مـن      ويقرون املعاهدات الدولية،  -٦

ــل      ــة املــدىل هبــا أمــام حمف مــشاكل، كمــا يرفعــون إىل احملــاكم الــشهادات الكاذب
 س ـ ي   .ســاغُپآرِ
 واحلكام التسعة خيتـارون القـضاة بالقرعـة، كـل واحـد منـهم مجيعـاً             -٧

ختيار عضو عاشـر هـو كـامت أسـرار     ، ويشاركهم   هذا اال١خيتار قضاة قبيلته  
  .ملشرتعنيا

                                                   
 .يلي  وما١: ١٢: ٢ ثم ٣: ٢٦: ١ و٥: ١٦: ١  قضاة القبائل راجع  )١( -٧



 

 -١٥٢-

  
  

  الفصل التاسع عشر
ــماأللع اءرابـــــد  

  
.  لقد صيغت إذن القوانني املتعلقة باحلكام التسعة على ذلك الـشكل   -١

وخيتـارون بالقرعــة أيـضاً عــشرة مــدراء لأللعـاب واحــداً مــن كـل قبيلــة، وبعــد      
 فريتبـون موكـب أعيـاد اثنـا احلافلـة،     . االمتحان يتسلمون منصبهم ألربـع سـنني   

واملبـاراة املوســيقية، واملبــاراة الرياضــية، وسـباق اخليــل، وتطريــز رداء االالهــة،    
  .١ويتعاونون والس لصنع القوارير، ويقدمون الزيت للمصارعني

وحيـصله احلـاكم األول   . ٢ وجيمع الزيت من غراس الزيتـون املقدسـة     -٢
ــدار ثالثــة أنــصاف          ــك الغــراس، مبق ــن أصــحاب األراضــي القائمــة فيهــا تل  م

ـــوتِيل وكــل مــن . و  مــا ســلف، كانــت الدولــة تبيــع الثمــار .  مــن كــل غرســة٣الكَ
س       ـ ي ي عليـه،    پاستأصل أو قطع زيتونة مقدسة، دانه حمفل آرِ س؛ وإن قُـضِ اغُـــ

                                                   
والقــوارير أوانٍ خزفيــة ذات   .  ومــايلي مــع التعليــق  ٣: ٨: ٢راجــع   هــذه األمــور    )١( -١

كانــت تلـــك القـــوارير هتــدى بزيتـــها املقـــدس    . تــصاميم مجيلـــة ونقــوش فنيـــة ممتعـــة   
  .للفائزين   املباريات

تـهم احملبوبــة أثنــا  قـدس قــدماء اليونــان الزيتونـة إذ قــد اعتقــدوا أهنـا هبــة مــن إهل      )٢( -٢
سموا   معاقبة من يتجاسر ويستأصل غرسة أو . وهدية نفيسة ال تُقدر بثمن     وقد قَ

  .يقطع شجرة من الزيتون املنصوب   حرم هياكل اإلهلة أو   بساتينها املقدسة
يل كيل للسوائل واحلبوب وما إليها قدره ربـع لـيرت تقريبـاً وبالـضبط سـبعة         )٣( -   الكَــوتِ

 .شرون سنيت ليرتاًوع



 

 -١٥٣-

ولكن منذ أن جعل صاحب األرض يؤدي زيتها، بطلـت احملاكمـة   . عاقبوه باملوت 
رب وارداً إليهـا مـن الـرزق ال مـن     مع بقاء القـانون، ألن الزيـت العائـد للدولـة يعتـ        

  .الغراس
 فبعد أن جيمع احلاكم األول مـا غلـت األرض منـه   عهـده، يـسلمه         -٣

ــاغس قبـل   پ ملدراء املالية، وال حيـق لـه أن يـصعد تلـة آريـس      ١  حصن املدينة 
ومدراء املالية حيتفظون به   احلـصن، إىل أن حتـني    . تسليمه بكامله للمدراء  

حتفالية، وحينئذ يكيلونه ملـدراء األلعـاب، ومـدراء األلعـاب يهدونـه      أعياد أثِنا اإل  
للغــالبني   املبــارزات؛ ألن جــوائز الفــائزين   مبــاراة املوســيقى نقــود وحتــف   
ذهبية، وجوائز املنتصرين   الرجوليـة تـروس وجمنـات، وجـوائز الظـافرين         

  .املباراة الرياضية والفروسية الزيت املقدس

                                                   
١( -٣( ُس اليونانيةپأي القلعة   أعلى املدينة وهذا معنى كلمة أَكْر ولِ ــ. 



 

 -١٥٤-

  

  

  رونالفصل العش
  ادة اجلَيشــقَ

  
:  وخيتارون مبد األيدي كـل الـسلطات املـشرفة علـى األمـور احلربيـة         -١

ــة     ــل قبيل ــن ك ــذوا قــدمياً واحــداً م ــف   . عــشرة قــادة أُخ ويؤخــذون اآلن مــن لفي
واحد جليش املشاة، يـأمرهم     : ٢ويتولون رتبهم بالتصويت العلين   . ١طننيااملو

وإن وقعــت . فهـو الـذي يـذود عنـها    وواحـد ألرض الــوطن،  . زحفهـم علـى العـدو   
ـفـ پواثنــان لـــِ. خيــوض غمارهـا احلـرب فيهــا، فهـو الــذي    رٍئٍ س، أحــدمها ملوقــع ـِ ـ

ــا وا خِي ــيت  آلمنِ ــع أكْ ــل   ٣خــر ملوق ــان حراســة أه ـــپ، فيتولي رِئٍ ــرق   ـِ س وواحــد لف ــ ـ
ــروات        ٤األســطول ، فيــنظم الئحــة رؤســاء الــسفن الثالثيــة، وجيــري تبــادل الثَ

والقادة اآلخـرون يوفـدوهنم إىل اخلـارج    . ١اهتم إىل القضاءبينهم، ويرفع خصوم                                                      
ية )١( -١ لِ ب   .أي دون النظر إىل الفوارق القَ

  .أي برفع األيدي وهذه كانت طريقة التصويت العلين عندهم )٢( -  

ـــپالــ  )٣( -   ُن ثالثــة مرا  ـِرٍئٍ ــالٍر ا وفَ يـ س ومنِخِ يس  . فـئ   جــوار أثينــا ـــ لِ كْ تَـــس وملـا أنــشأ ثٍمِ
س غدا مرفأً حربياً وجتارياً ومدينـة مجيلـة حديثـة خططهـا هــِ       پِمرفأ الـ  س  پرٍئٍـفْ ـ وذَمـ ــ
ي سِ تَـي لِ ني  . املِ بي ريت الذي يـتكلّم عنـه أرسـطو      . وبقي املرفأان اآلخران مرفأين ح وأَكْ

س رٍئٍــِپ أيضاً، موقع من مرفأ الـ٣: ١: ٢ ١: ٥: ٢ر السياسيات (ـ.(  

يا اليونانيـة     )٤( -   ــرِ كلمـة سِمـ"ή  συμμορία "       تعـين أفـواج املطلـوبني للخدمـة وتعـين فـرق
ــين أخــرياً الــشركة أو         ــة عنــدهم، وتع ــين قــسماً أو فئــة مــن فئــات القبيل األســطول، وتع

  .النقابة أو إحدى اهليئات   اتمع



 

 -١٥٥-

ــصوم  ــع خـ ــضاءويرفـ ــارج    . ١اهتم إىل القـ ــدوهنم إىل اخلـ ــرون يوفـ ــادة اآلخـ والقـ
  .لتصريف األمور اجلارية

رع عليهم برفع األيدي لتثبيتهم   وظائفهم      -٢ قتَ و  كل دورة رئاسة، ي 
وأن أخـذ  . وإن رذلوا أحدهم، حاكموه   حمفل القـضاء . ٢إن أحسنوا القيام هبا 

وإن تـربأ يعـود إىل   . رض عليه أداؤهـا   ذنب، قدروا العقوبة أو الغرامة اليت يف  
ــصبه ــسجنوا املخــل بالنظــام      . من وأن  ٣ومــن صــالحيتهم   زمــن القيــادة أن ي

  .ولكنهم مل يعتادوا فرضها. يطردوا من اخلدمة وأن يفرضوا غرامة مالية
فهــو .  وخيتـارون برفـع األيـدي ضــباط الفيـالق واحـداً مــن كـل قبيلـة       -٣

  .رقيقود أهل قبيلته ويقيم رؤساء الف
 وخيتـارون برفـع األيـدي أيـضاً قائـدي اخليالـة، ومهـا اثنـان يؤخــذان         -٤

من لفيف املـواطنني، ويتوليـان قيـادة الفرسـان، فيقتـسمان القبائـل ويتـوىل كـل          
. وهلما من الصالحيات ما لقـواد املـشاة منـها علـى مـشاهتم     . واحد مخساً منها 

  .بيتهموجيري اإلقرتاع على هؤالء أيضاً بالتصويت العلين لتث
 وخيتارون برفع األيدي عشرة قادة لفرسـان القبائـل، واحـداً مـن كـل           -٥

  .كما يقود ضباط الفيالق فيالق املشاة. قبيلة، يقود فرساهنا
س قائـد خيالــة برفــع األيـدي، يعنــى بــشؤون     -٦ ـــ نوخيتـارون جلزيــرة لٍم 

س ـ نالفرسان املقيمني   لٍم.  
ــارون برفــع األيــدي أيــضاً مــدير  -٧  مــال لــسفينة الــساحل، وآخــر    وخيت

ـون م٤لسفينة ع.  
                                                   

ة كانـت تفـرض علـيهم إنـشاء قطـع حبريـة علـى         ألن رئاسة السفن    )١( -١ احلربية الثالثيـ
 ٨: ١٣: ٢ر ههنـا  (نفقتهم اخلاصة، ومن ثم كانت مهمتهم من مجلة اخلدمات العامـة   

  ).٣: ١٥: ٢ثم . ٣ح
  .٤: ٢راجع ههنا  )٢( -٢
 .نظامهم الذي يسهرون عليه واألمور املنوطة بصالحياهتم )٣( -  
بـوا بامسـه زٍ    إله أسيوي دخلت عب     )٤( -٧ س وعـدوه  ادته مصر ثم اعرتف بـه اليونـان ولَقَّ

سپوالسفينتان كانتا تقالن وفد أثينا إىل أعياد أ. واحداً معه لَــ ي تٍميس   ذِ ـولن وأر.  



 

 -١٥٦-

  

  

  الفصل احلادي والعشرون
  اتــلطَــب الســروات

  

ــة، هـــي       -١ ــذ ســـابقاً بالقرعـ ــت تؤخـ ــرتع عليهـــا كانـ ــسلطات املقـ  إن الـ
 كان يقرتع عليهـا  وأما اليت. وسلطات احلكام التسعة، من لفيف أعضاء القبيلة  

ـف  ــسٍ س  هيكـل ثِ ولكــن عنـدما جعلــت  . ٢عوهنـا علــى األحيـاء  ، فقـد كــانوا يوز ١ـ
األحياء تبيع تلـك املناصـب، أخـذوا يقيموهنـا بالقرعـة ويأخـذون أصـحاهبا مـن              

فقد تركوا تلـك  . ٣لفيف أبناء القبيلة، ما عدا أعضاء جملس الشورى واخلفراء 
  .املناصب ألحياء القبيلة

العادية جللساته :  ويجري الشعب على حمفل األمة أوالً هذه الرواتب -٢
ــسع بــارات       وجيــري علــى حمافــل   . درمهــاً لكــل عــضو، وجللــسته الرئيــسية ت

وعلــى أعـضاء الـس مخــس بـارات، ويــزاد    . القـضاء ثـالث بــارات لكـل عـضو    
]. للغايـة نفـسها  [عـشر بـارات   ] ولرئيـسهم [لرؤساء الس بارة لنفقة املعيـشة،    

منها على معيـشة  وباإلضافة إىل ذلك يأخذ احلكام التسعة أربع بارات ينفقون  
لَمِني يجرى له درهم   اليوم. مذيعهم ومطرهبم ضارب القيثار وحاكم س.  
                                                   

  .٥ ح١: ١: ١ ثم ٤: ١٥: ١ر ههنا  )١( -١
  .٤: ٢١: ١راجع   األحياء ههنا  )٢( -  
  .٣: ٢٤: ١راجع فيهم  )٣( -  



 

 -١٥٧-

أمــا مــدراء األلعــاب، فيتنــاولون طعــامهم   مبنــى رئاســة الــس مــدة    
ـمـ  ـ ـتَ ـون، عندما تقع فيه حفالت أعيـاد أثِنـا الكـربى، بـدءاً مـن اليـوم        شهر هٍكَ ئَ ـٍ

ـــوس    وأ. ١الرابــع مــن الـــشهر املبتــدئ    ـ لَ ي أو [مــا موفـــدو األســرة اليونانيــة إىل ذِ
س ــنٍ ـِي ـكْ فِ م س     ]٢أَألَ ــ يلَ وكـل الـسلطات املوفـدة    . ، فيأخذون درمهـاً   اليـوم مـن ذِ

  س أو آس ـ امإىل سر ـفـ م س أو إٍ ـ نُس أو لٍمـتأخذ لنفقة معيشتها مبلغاً من ٣سكِري 
  .الفضة
وأمـا الـسلطات   . ناصـب العـسكرية   ويسمح أن يلي املرء عدة مرات امل   -٣

األخــرى، فــال يليهــا صــاحبها إال مــرة واحــدة، باســتثناء ســلطة املستــشار          
  .جملس الشورى اليت ميكن تَولّيها مرتني

                                                   
  ).١ ح٢: ٢: ٢ر ههنا (يوافق تقريباً شهر متوز من سنتنا الشمسية  )١( -٢
يا   )٢( -   نِ يـ كْتِ فِ وهذه . أشراف أثينا كانوا ميثلون بالدهم مرتني كل سنة   مؤمترات األمـ

كانـت تـنظم بعـض    . اهليئة األخرية هيئة دينية سياسـية تعـود إىل مطلـع تـأريخ اليونـان      
لكــل مدينـة أو دويلــة  . فــات الـدويالت املــشرتكة فيهـا  الطقـوس الدينيــة وتنظـر   خال  

لة صوتان   املؤمتر ثَّ مم.  
       ــ مـبقـرب هيكـل    پوحمل انعقاده مرة   ذلفـي ومـرة   الثٍر لِه ي ني إهلـة الـزرع    پــِ وسفَـــ ـٍر

يتِرپواحلصاد وقرينة    ذَُون إله البحر وابنة ذِمِ سِ ـ بيد أن تلـك اهليئـة مل تفلـح مـرة      . ــ 
وعلى . تاريخ اليونان على ضم مشلهم ومجع كلمتهم وتوحيدهم   دولة واحدة قديرة    

لــِ         ي س، أبـي األسـكندر    پالعكس فقد خلقت بينهم خصومات وإِحنـاً، وقـضت بتـدخل فِ ـ ــ
يتهم سنة  م. ق٣٣٨الكبري، على سيادهتم وحر. 

س وأقامـت عليهـا         )٣( -   ئَـــي وقـد عـددها أرسـطو    . والةجزر اسـتعمرهتا أثينـا   حبـر إٍغِ
 .أخذاً من اجلنوب إىل الشمال
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  َالفصل الثاني والعشرون
اءـــــلُ القَضَـــافِـحم  

  

، كـل    ١ أما حمافل القضاء، فـيقرتع احلكـام التـسعة علـى اختيارهـا        -١
  .وكامت أسرار املشرتعني يقرتع على اختيار القضاة   القبيلة العاشرة. قبيلته
ــة   -٢ ــل قبيلـ ــدخل لكـ ــداخل، مـ ــشرة مـ ــاكم عـ ــة  .  وللمحـ ــشرون ردهـ وعـ

ــة    ــان لكــل قبيل ــرتاع، ردهت ــل قبيلــة     . لإلق ــرتاع، عــشرة لك . ومئــة صــندوق لإلق
ووعـاءان  . وعشرة صناديق أخرى تلقي فيها لوحات القضاة الذين آتاهم احلظ     

ويـضعون علـى كـل مـدخل عـدداً مـن القـضبان يـوازي عـدد القـضاة،           . عميقـان 
وخيـط علـى   . ويلقون   أحد الوعائني عدداً من البلوط يـوازي عـدد القـضبان    

ــيت جيــب أن يكتمــل     ــوازي عــدد احملافــل ال البلــوط مــن األحــرف اهلجائيــة مــا ي
  .Λ، ٣، بدءاً من احلرف احلادي عشر ل املعادل ثالثني٢نصاهبا

                                                   
أي اختيار أعضائها الذين حيق هلم اإلشرتاك الفعلي   تـأليف احملـاكم والقـضاء،      )١( -١

 .إذا عينتهم القرعة، كما سيتبني لك تفصيل ذلك فيما يلي
ضها اآلخــر لقـد رأينـا أن بعـض القـضايا تتطلـب عــدداً معينـاً مـن القـضاة، وأن بعـ          )٢( -٢

فنوع القضية حيـدد اذن عـدد القـضاة الـذين يفـرض علـيهم       . يتطلب عدداً آخر معيناً  
  ).١: ٢٧: ٢ ثم ٣: ١٢: ٢ر ههنا (أن ينظروا فيها 

ذَا    )٣( -   األجبدية اليونانية اللَم  Λ      م عنـدنا، هـي احلـرف احلـادي عـشراملماثلة لـال ، .
وجيــدر .  احلــرف الثــاني عــشر كمــا ســرتى ولكـن إذا اســتعملت األجبديــة كأرقــام فهــي  

زْ حطــي كلمــن  "بالــذكر   هــذا املقــام أن سلــسلة    ــو يت ال معنــى هلــا     "... أجبــد ه ــ ال
  =اــة بتسلسلهـالعربية، ليست سوى تركيب وحتوير بسيط لألحرف األجبدية اليوناني
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ــسمح لل-٣ ــشغلوا     ويـ ــرهم أن يـ ــن عمـ ــثالثني مـ ــاوزين الـ ــواطنني املتجـ مـ
ـردوا مـن حقـوقهم          منصب القضاء، ما مل يكونوا مـن مـديين الدولـة، أو ممـن ج

وإن شـغل هـذا املنـصب مـن ال حيـق لـه أن يـشغله، لوحـق وسـيق أمــام          . املدنيـة 
وإن أُخذ   هذه اجلنحة، قدر لـه القـضاة مـا يـستحق مـن عقوبـة أو            . القضاء
 وإن غرم غرامة مالية، فُرض عليه احلـبس إىل أن يـدفع دينـه األسـبق        .غرامة

  .الذي لوحق من أجله، والغرامة املالية اليت غرمته إياها احملكمة

قس   -٤ ، خط عليها امسه العائلي األبوي، واسـم  ١ ولكل قاضٍ لوحة من بِ
ــ       قـضاة    ألن ال. ٢اــ پَّحيه املنتمي إليه، وأحد األحـرف اهلجائيـة مـن ألفـا إىل كَ

كل قبيلة من قبائلهم موزعون إىل عـشر فئـات، يتـساوى تقريبـاً عـدد كـل منـها         
  ].تُعين به[  كل حرف 

ــل،     -٥ ــل حمف ــن املــشرتع األحــرف الــيت جيــب أن تنــضم إىل ك  وحاملــا يعل
  .حيمل الساعي احلرف املأخوذ بالقرعة إىل كل حمفل مبفرده

                                                                                                                         
ي هي –εφζ وهوز هي –βγδαفأجبد هي : وبقيمة أرقامها  = ن  وكَ–ήθι وحطي أو حتّ لَم

  . اخلκλμν  هي
، وهي بـال شـك مـأخوذة    "πύξος ή "كلمة بِقسٍ العربية هي نفس الكلمة اليونانية  )١( -٤

  τò"عـن اليونانيـة، كمـا أن كلمـة اآلنِـسون أو اليانـسون مـأخوذة عـن الكلمـة اليونانيـة           

άνισον"نْـ ب مأخوذة عن آكْر نْ وكلمة كُر ، ي  .، وهلم جراً"χράμβη ή "ـِ
فاأليوتـا  . يظهر أن احملاكم مل تأخذ بقيمة األحـرف ولكـن برتتيبـها اهلجـائي فقـط       )٢( -  

(I)  املماثلـة حلــرف اإلي (I)  ا پ الالتــيين، تعــادل عــشرة، وأمـا الكــاـــ(K) ،املماثلــة لكافنــا 
وإذا فرضـنا أن القـضاة ألـف   كـل قبيلـة، موزعـون إىل عـشر        . فهـي تـساوي عـشرين   

 مـن أحـرف األجبديـة العـشرة األوىل حتـوي مئـة قـاض        فئات، فكل فئة مرقمـة حبـرف      
  ).٣: ٢٤: ١راجع ههنا (
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  الفصل الثالث والعشرون
ل القَضَاءقرتاعملية اال   ع لتَأليفِ حمافِ

  
وتُخـط علـى تلــك   .  توضـع الـصناديق العـشرة أمـام مـدخل كـل قبيلـة       -١

ــ       فـا إىل كَ لْ لقــضاة اوفـوراً بعـد أن يلقـي    . ١ــا پالـصناديق األحـرف اهلجائيـة مـن أَ
لوحاهتم، كل   الصندوق احلامل احلرف اهلجائي نفسه املرقوم علـى لوحتـه،        

وعلـى األثـر يـسحب املـشرتع مـن كـل       .  وخيضه يأخذ ساعي احملكمة الصندوق   
  .صندوق لوحة واحدة

ــن       -٢ ــستخرجة م ــدعى الغــارز، فهــو يغــرز اللوحــات امل ــشرتع ي  وهــذا امل
ويؤخـذ  . الصناديق،   مسطرة عليها احلرف نفسه املخطـوط علـى الـصندوق      

. هذا املشرتع بالقرعة، كي ال يغرز املشرتع نفسه بـال انقطـاع ويـسيء   عملـه     
  .٢ردهة اقرتاع مخس مساطرو  كل 

                                                   
  .أي من واحد إىل عشرة، على عدد الفئات العشر   كل قبيلة )١( -١

كـان عـدد املـساطر عـشراً علـى      ) ٢: ٢٢: ٢ر (ملا كان لكل قبيلـة ردهتـان لإلقـرتاع       )٢( -٢
ون بالقرعـة   كـل قبيلـة العــدد    فهـم اذن خيتـار  . عـدد صـناديق اإلقـرتاع   كـل قبيلـة     

وجيري اإلختيار على الوجه املبـين    . الالزم من القضاة لتشكيل حمكمة من احملاكم 
ويبلـغ  . ويواصـلون العمليـة حتـى يكمـل العـدد املطلـوب لكـل حمكمـة         . النص فقرة أوىل  

وهــذه هــي  )  ومــايلي١: ٢٧: ٢ر ههنــا (هــذا العــدد عــادة مخــس مئــة قــاضٍ وقاضــياً    
  .إلختيار األوىلعملية ا
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 وعندما يصب احلـاكم األول املكعبـات، خيتـار بالقرعـة قبيلـةً   كـل        -٣
وبقدر ما جيب اختيـاره مـن   . ردهة اقرتاع، واملكعبات من حناس سوداء وبيضاء   

ويلقـون مـن   . القضاة، يلقون مـن املكعبـات البيـضاء، مكعبـاً عـن مخـس لوحـات         
وعنــدما يــسحب احلــاكم املكعبــات،  . ١هااملكعبـات الــسوداء علــى الطريقــة نفــس  

  .ويشرف الغارز على العد. يدعو املذيع الذين عينتهم القرعة
 ويسحب املدعو بعـد مسـاع امسـه بلوطـة مـن الوعـاء، وميـد هبـا يـده            -٤

ـس       وعنـدما يراهـا احلـاكم يلقـي     . واحلرف إىل فـوق، ويربزهـا أوالً للحـاكم املرتئِ
ــط علــى   بلوحــة القاضــي   الــصندوق املكتــوب  عليــه احلــرف نفــسه الــذي خ 

، كي يدخل احملكمة اليت تعينها لـه القرعـة، ال احملكمـة الـيت يريـدها،       ٢البلوطة
  .وكي ال يتيسر ألحد أن يضم   حمكمة من يريد من القضاة

 ويضعون أمام احلاكم عدداً من الـصناديق يـوازي عـدد احملـاكم الـيت           -٥
رف الــذي أحرزتــه احملكمــة    وحيمــل كــل مــن الــصناديق احلــ     . جيــب تأليفهــا  

  .٣بالقرعة

                                                   
كــل مــن املكعبــات والشــك حيمــل مخــسة أرقــام أو أحــرف، تقابــل مخــسة أرقــام أو      )١( -٣

فيقابلــها املــذيع ويعلــن أمســاء أصـــحاب     . أحــرف مــن اللوحــات املفــروزة   املــساطر     
  .اللوحات

 املعادلـة لالمنـا، إىل   Λالبلوط حيمل عشرة أحرف أو أرقام بدءاً من حرف اللمذا    )٢( -٤
ي الذي ال مقابل له عندنا، واملعادل لفظ پحرف آ سِ ـ"P. S"من األحرف الالتينية .  

وفيهـا تُلقـى لوحـات    . )Ψ( إىل Λهذه الصناديق العشر حتمل أرقـام احملـاكم مـن         )٣( -٥
ــة لــصناديق احملــاكم       وهــذه هــي  . القــضاة حــسب أحــرف البلوطــات املــسحوبة واملقابل

  . وتوزيعهم على احملاكم العشرالعملية الثانية من عمليات اختيار القضاة



 

 -١٦٢-

  
  

  الفصل الرابع والعشرون
ل القَضَاء   تأليف محافِ

  
 للـساعي، ثــم يــدخل  ١ وبعـد إبرازهــا للحــاكم، يعـود القاضــي ويربزهــا   -١

ــة  ــرة احملكم ــة املخطــوط عليهــا       . دائ ــون احملكم ــا ل ــساعي عــصاً هل ــه ال فيعطي
ر أن ي٢احلرف نفسه الذي خط على البلوطة   دخل إىل احملكمة اليت ، كي يضطّ

  .وإن دخل حمكمة أخرى، سفّهه لون العصا. عينتها له القرعة
 وكـل مــدخل مـن مــداخل احملـاكم لــه عتبتـه العليــا ملونـة بلــون       - ٢
فمن يأخذ العصا يتجه إىل احملكمة امللونة بلون عصاه واحلاملة    . خاص

ة وفور دخوله احملكمـة، يتـسلم شـار   . احلرف نفسه الذي حتمله البلوطة   
  .سلطته الرمسية من يد موظف أقيم بالقرعة هلذه املهمة

 وبعــد تلــك املراســيم يــدخلون، علــى الوجــه املفــصل أعــاله، قاعــة          -٣
والغـارزون يعيـدون اللوحـات ملـن     . احملكمة ومعهم بلوطتهم وعصاهم وجيلسون     

  .٣مل يسعدهم احلظ
                                                   

الضمري يعود إىل البلوطة اليت رقمها أو حرفها يعين للقاضي احملكمـة الـيت جيـب         )١( -١
 .عليه اإللتحاق هبا

وعالوة . البلوط والصناديق العشرة واحملاكم العشر حتمل أرقاماً متماثلة متشاهبة   )٢( -  
  .ا العليا فوق مدخلها اخلاصعلى ذلك فكل حمكمة هلا لوهنا اخلاص على عتبته

مـن القـضاة املنتخــبني   كـل قبيلــة، والـذين مل تقــع علـيهم القرعــة لتـأليف أحــد         )٣( -٣
  .حمافل القضاء العشرة
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ــل قبيلــة، يــأتون بــصندوق إىل كــل حمكمــة، فيــه    -٤  وســعاة الدولــة   ك
ــن احملافــل        فــون حمفــال م ــذين يؤلّ ويــسلمون هــذه   . أمســاء قــضاة القبيلــة، ال

الــصناديق الــصغرية إىل مخــسة قــضاة عينتــهم القرعــة، كــي يتمكنــوا بواســطة    
  .١هذه األمساء أن ينادوا زمالءهم ويدفعوا هلم راتبهم

                                                   
بعد أن يأخذ كل من القضاة عصاه من يد الساعي، يتّجه إىل احملكمة اليت حتمل    )١( -٤

. مسيـة وجيلـس للقــضاء  عـصاه لوهنـا، وفـور دخولــه احملكمـة يتـسلم شـارة ســلطته الر      
وبعـد القـضاء   . وهذه هي العملية الثالثة من عمليات اختيار القـضاة وتـشكيل احملـاكم       

وكل حمفـلٍ مـن حمافـل القـضاء     . يدفع قضاة مخسة   كل حمكمة الرواتب لزمالئهم    
  .تؤلّفه قبيلة
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  الفصل اخلامس والعشرون
  تعيني رؤساء اَحملاكِم

  
افـل القــضاء، يوضـع   احملفــل األول    وعنـدما يكتمــل تـأليف كــل حم  -١

رنيتان لال  قرتاع ومكعبـات مـن حنـاس لونـت بـألوان احملافـل، ومكعبـات أخـرى          ب
فيأخـذها اثنـان مـن املـشرتعني عينتـهم القرعـة،       . ١كتبت عليهـا أمسـاء احلكـام    

كـلَّ فئــة علــى حــدة، ويلقــي أحـدمها املكعبــات امللونــة   برنيــة، ويلقــي الثــاني     
واحلــاكم األول الــذي تعينــه القرعــة، يعلــن  .  الربنيــة األخــرىأمسـاء احلكــام   

ــاني،      ــل الث ــاني احملف ــل القــضاء األول، واحلــاكم الث ــه يــشغل حمف عنــه املــذيع أن
وهكــذا دواليــك، كــي ال تعلــم ســلطة مــا ســلفاً أي حمفــل حتتــل، بــل تـــشغل           

  .احملفل الذي تعينه هلا القرعة
ــى احمل    -٢ ــأتي القــضاة ويتوزعــون عل ــد أن ي ــسحب الــسلطة    وبع افــل، ت

ــل صــندوق، لوحــة واحــدة، كــي تكــون اللوحــات        ــن ك ــل، م ــل حمف املرتئــسة   ك
                                                   

ات   الب . احملافل عشرة واحلكام مع كامت أسرار املشرتعني عـشرة   )١( -١ ة أو  فاملكعبـ يـ نِ ر
واملكعبـات   القـصعة الثانيـة عـشرة بأمســاء     . القـصعة األوىل عـشرة، بـألوان احملافـل    

 بلونـه اخلـاص، ويـسحب مـن القـصعة      Λفيؤخذ مكعب احملفـل األول  . احلكام العشرة 
فاحلاكم الذي يـرد امسـه علـى املكعـب يـشغل مـع حمفـل قـضاته املعـني          . الثانية مكعب 

ويقــرتع علــى النحــو عينــه ملعرفــة مــن يــشغل     . كمــة األوىلســابقاً احملفــل األول أو احمل 
 .احملفل الثاني فالثالث إىل العاشر
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فيأخـذ املرتئـس هـذه اللوحـات     ). ١مبعدل قاض عن كـل فئـة  (املسحوبة عشراً،   
ختار من هؤالء مخـسة تعينـهم القرعـة   . ويلقيها   صندوق آخر فارغ    األول : وي

ى التـصويت، كـي ال يـشغل أحـد     ليسهر على املاء، واألربعة اآلخـرون علـى حـص    
القاضي املشرف علـى املـاء، وال القـضاة املـشرفني علـى حـصى التـصويت، وال             

واخلمـسة الـذين مل تعينـهم القرعـة يتنـاولون      . تقع اساءة ما بشأن هذه األمـور    
من احلكام الالئحة الـيت تؤخـذ مبوجبـها الرواتـب، والـيت تعـني لكـل قبيلـة و            

القـضاء، كـي يفرتقـوا فئـة فئـة، ويأخـذوا رواتبـهم        كل حمكمة حمل أخذها بعـد   
  .فرقاً صغرية، وال يزدمحوا   مكان واحد ويضايقوا بعضهم بعضاً لكثرهتم

                                                   
ه   هذه الفصول األخرية، و  هذا املقام بدل كلمة فئة كما  )١( -٢ ال ريب أن النص مشو

فكـل قبيلــة تؤلــف حمفــال أو   . وهــذا خطــأ ظــاهر . أثبتناهـا   الــنص ورد كلمــة قبيلـة  
فالقضاة الـذين يـشرفون علـى توقيـت     ). ٤: ٢٣: ٢ر ههنا (م العشر حمكمة من احملاك  

األصــوات وعلـى توزيـع الرواتـب مــن نفـس احملكمـة، ومـن نفــس         اجللـسات وعلـى فـرز   
ولو كان ذلـك الـنص   . فمن الالزم   هذا احلال تصحيح النص كما فعلنا. القبيلة اذن 

... مـا هـو عليــه اآلن  فبـأوىل حجــة عنـدما يكـون غــري ثابـت متـشوش ونــاقص، ك      . ثابتـاً 
ينتخــب اذن عــشرة قــضاة، قــاض مــن كــل فئــة مــن فئــات القبيلــة العــشر للقيــام هبــذه     

 .املهمات   كل حمكمة
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  الفصل السادس والعشرون
لســـجافعاملُر ةــــات  

  

ــني -١ وعنـــدما يقـــضون   .  بعـــد تلـــك اإلجـــراءات، يـــستدعون املرتافعـ
نظـرون   أربـع مـن تلـك الـدعاوى الـيت       الدعاوى اخلاصة يدعون أصحاهبا، وي     

فيقسم املتخاصـمون أن حيـصروا نقاشـهم   موضـوع الـدعوى        . يقبلها الشرع 
وعنــدما يقـضون   الــدعاوى العامــة، يـدعون أصــحاهبا ويفــصلون      . ال غـري 

  .واحدة منها فقط

فيـصبون  .  و  احملكمة ساعات مائية، هلا قصبة ضـيقة ملـسيل املـاء    -٢
فيمنح املدعي   الدعاوى املتجاوز قدرها . ه قدر وقت املرافعةفيها املاء وقدر  

، ومينح خصمه صاحب القـول الثـاني   ١مخسة آالف درهم عشرة أكيال من املاء     
ومينح املدعي   الدعاوى البالغ قدرها حد اخلمسة آالف سـبعة   . ثالثة أكيال 

م، وكيلني ومخسة أكيال للبالغ قدرها حدود األلف دره . أكيال، وكيلني للخصم  
ــرد ــل هــذه      . لل ــرد   مث ــداً لل ــات، وال جمــال أب ــال للفــصل   املنازع وســتة أكي

  .املنازعات

) لـئال تـصرف املـاء   ( والقاضي الذي تعينه القرعة، ميسك بالقـصبة       -٣
ولكــن . عنـدما يزمــع الكاتـب أن يقــرأ قانونــاً أو شـهادة أو شــيئاً مــن هـذا النــوع     

                                                   
 .الكيل ثالثة ليرتات وربع )١( -٢
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ىل فـرتات، فعندئـذ ال ميـسك القاضـي     عندما تستغرق الـدعوى هنـاراً مقـسماً إ      
  .القصبة، بل يعطي الشاكي واملدافع قدراً متساوياً من املاء

نپ ويقاس النهار على أيام شهر -٤ وـ ذٍئَ ـسِ ١ـ.  

وكل الدعاوى املستوجبة السجن .......... ويقسم اليوم إىل  ........ -٥
  ...........٢ميم األرزاقأو املوت أو النفي أو التجريد من احلقوق املدنية أو تأ

                                                   
يقابل هذا الـشهر مـن سـنتنا منتـصف كـانون األول ومنتـصف كـانون الثـاني، وأيـام            )١( -٤

 .اعات النهار فيهاهذا الشهر أقصر األيام بالنظر إىل عدد س
 .هذه النصوص لسوء احلظ ناقصة متقطعة )٢( -٥
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َالفصل السابع والعشرون َّ َ  
لستِة االـــج   راعــــقْ

  
ــألف مــن مخــس مئــة عــضو وعــضو    -١ ــل القــضاء تت و  ...  أكثــر حماف

، املفـروض رفعهـا إىل ألـف قـاض، يـضمون حمفلـني الواحـد        ...الدعاوى العامة 
ف ومخس مئة املفروض رفعها إىل أل..... وأما . ١إىل اآلخر،   قصر الشمس     
  .قاضٍ، فيضمون ثالثة حمافل

ــن حنــاس، وهلــا ســاق   وســطها     -٢ ــرتاع م ــصف مــن  .  وحــصى اإلق ون
فالقـضاة الـذين أقامتـهم القرعـة علـى      . جمموع احلصى مثقوب، ونصف مآلن  

التـصويت يعطــون، بعــد مطالعــة اإلدعــاء ومطالعــة الــرد، كــل قــاض حــصاتني،    
رؤية كل منـهما، كـي ال يأخـذ    واحدة مثقوبة وأخرى مألى يسهل على اخلصوم   

وإن الذي تقيمه القرعـة علـى هـذه    . القضاة حصاتني مليئتني أو مثقوبتني معاً 
املهمـة، جيمــع شــارات القـضاء، ويأخــذ بــدهلا كـل قــاض شــارة مـن حنــاس مــع       

فيؤديها القاضي ويتقاضى ثالث بارات، كـي يـصوت اجلميـع، إذ ال    . Γ حرف غ 
  .مل يصوتحيق ألحد أن يأخذ شارة القضاء ما 

                                                   
أحد قصور العدل عندهم أو أحد حمافل القضاء على اسم املكان الذي كـان يلتـئم      )١( -١

س   . فيـه  ـــ يـ كــان يتـألف مــن مــئيت قــاضٍ   . ـــاغسپوهــو األول   األمهيــة بعــد حمفـل آرِ
وينظـر  . ئـة قـاضٍ حـسب الـدعاوى    وقاضٍ أو مخس مئة قاضٍ وقاضٍ أو ألف ومخس م 

 .  قضايا الزنى واخلطف والرشوة وأخطر القضايا املدنية
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 وقد أُعد   كل حمكمـة قارورتـان، الواحـدة مـن حنـاس والثانيـة مـن         -٣
خـشب، مفــصولتان الواحــدة عــن األخــرى، كــي ال خيفــى أمــر القاضــي عنــدما    

. ففــي هـــاتني القــارورتني يلقـــي القــضاة أصـــواهتم   . يرمــي حــصاة التـــصويت  
 النحـاس  ولقارورة. وقارورة النحاس هي الفاصلة، وقارورة اخلشب ال قيمة هلا     

غطاء مربود من منتصفه ال يتسع إال لقطعـة التـصويت، كـي ال يرمـي القاضـي       
  .الواحد قطعتني معاً

ــن      -٤ ــسأل هــل يطع ــادر املــذيع وي ــضاة التــصويت، يب  وعنــدما يزمــع الق
ــشهادات  ــضاة     . اخلــصوم   ال ــا إذا باشــر الق ــوا فيه ــسمح هلــم أن يطعن إذ ال ي

ــن . التــصويت ــادئ  إن احلــ: "ثــم يعــود املــذيع ويعل صاة املثقوبــة هــي للمرافــع الب
ــتكلم   فيأخــذ القاضــي احلــصاتني  . بــالتكلم، واملليئــة هــي للمــدافع التــايل   ال

بعنقيهمـــا، فيـــضغط احلـــصاة بأصـــبعيه، وال يـــربز للمتخاصـــمني ال احلـــصاة  
ــارورة النحــاس،        ــي باحلــصاة الفاصــلة   ق ــة، ويلق ــة وال احلــصاة املليئ املثقوب

  .١ورة اخلشبيةوباحلصاة الالغية   القار

                                                   
 G. Colin, Revue des études“  حصى اإلقرتاع راجع جملـة الدراسـات اليونانيـة     )١( -٤

grecques,. 1917, p. 55”. ثم معجم العاديات اليونانية الرومانية “Dict. Des antiquités  
 grecques et romaines, Daremberg, Saglio, Pottier II, 1892, s.v. Dikastei, fig. 
 2415-2416. 
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  الفصل الثامن والعشرون
اتبأخذ الروات وفَرز األص  

  
 وبعــد أن يـــصوت اجلميـــع، يأخـــذ الـــسعاة فـــوراً القـــارورة الفاصـــلة   -١

وذلـك كـي   . ويفرغوهنا على مائدة فيها من الثقوب ما يعـادل حـصى التـصويت      
. اخلـصوم تعرض وتعـد عـداً دقيقـاً، املثقوبـة منـها واملليئـة، وهـي ظـاهرة أمـام           

واملـشرفون علـى التـصويت، يعــدوهنا علـى املائـدة، املليئــة علـى حـدة، واملثقوبــة        
ويعلن املذيع عدد احلصى، للمدعي القطع املثقوبة، وللمدعى عليه    . على حدة 
حظى بالعدد األكرب يغلب . املليئة وإن تساوى العدد فاملدعى عليـه يـربح   . ومن ي
  .١الدعوى

الغرامـة إذا دعـت احلاجـة، ويقرتعـون        ثم يعـود القـضاة ويقـدرون       -٢
عطـون شـارة القـضاء ويعـودون مـن جديـد        . تقديرها على الطريقة نفـسها     ثـم ي

والوقـت املمنـوح لتقـدير الغرامـة هـو نـصف كيـل مـن املـاء          . ويأخـذون عـصاهم  
ــل خــصم  ــشرع،     . لك ــيت جييزهــا ال ــضايا ال ــهون مــن الفــصل   الق وعنــدما ينت

  .  احملل الذي تعينه هلا القرعةيأخذون راتبهم كل فئة بدورها 
                                                   

واحملافــل تتــألف عــادة مــن عــدد مفــرد مـــن       . اجلميــع مــضطرون إىل التــصويت    )١( -١
ولكــن إن كـان عـدد أعـضاء أحـد احملافـل ألفــاً      . فـال تتـساوى األصـوات عـادة    . القـضاة 

 .فيعاد التصويتفقد تتساوى األصوات   هذه احلال، 
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  المــرس األعـفه
  الواردة   كتاب دستور األثينيني وحواشيه

  حبسب األجبدية العربية
  

  أَ ُ
ر ُس  ـ لَ أَ ُوδ  Όλορος – Oloros  ٣ح: ٢: ٢٨: ١.  

ـوس ا   .١: ٣٣: ١ Ώρεός – Oréos. م. أَ ُرٍئَ

  أَ
ــن األبوي اپأَ ـولَّ ا. ـ .δ   ’Ąπόλλων  πατρώος  - Apōllon patrōos  ٣: ١٤: ٢.  

ثِنا ا   .١: ٦: ٢ – ٤: ١٤: ١ ή   ’Ąθηνά – Athinā. ا. أَ

  .٥: ٢٨: ١ – ٤: ١٩: ١ – ٤: ١٢: ١  Athīnai αί  ’Ąθήναι -.م. أثينا ا

 ٣: ٢٠: ١ – ٦، ٥: ١٩: ١ – ١٠: ١٦: ١  οί  ’Ąθηναΐοι – Athīnaīiاألثينيـون  
– ١ – ٢: ٢٩: ١ – ٢: ٢٣: ١ – ٧: ٢٢: ١ – ٤: ٢٢: ١ – ٤: ٢١: ١ :
٥: ٤: ٢ – ٢ : ١: ٢ – ١: ٣٩: ١ – ٥: ٢٩.  

س الريفية تٍمِ آر ’Ąρτεμις  ή  άγροτέρα  -  Ārtémis i ağrotéra  ١: ١٧: ٢.  

س  ــ تَ ر   .٢: ٣٥: ١ δ  ’Ąρχέστρατος  -  Archêstratosأَرخٍيستْ

ـ م س األَ ــ نخِيوتي پأَرــ كِي ر ـم(ـ سپن آل كِي ـ لَ   δ  Αρχϊνος   δ  ’Αμπραχιώτης )ـسٍ

-  Archīnos  o  amprkiōtis  ٤: ١٧: ١.  
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س ـ نخِيأَر δ  Ąρχĩνος  -  Archīnos  ٢-١: ٤٠: ١ – ٣: ٣٤: ١.  

ه    .١: ٣٤: ١ αί  ’Ąργινοΰσσαι  -  Arğinoūssaiأَرغِنوسـٍ

  .٤: ١٩: ١ – ٤: ١٧: ١  οί  ’Ąργεĩοι  -  Arğīi. ن. األَرغيون ا

س  راتِ ــكْ ستَ   .٢: ٣٣: ١  δ  ’Ąριστοхράτης  - Aristocrātisأَرِ

  ــــري س الطَنغْ ــــ كَ ـوذِ ستَ را وهــــي مدينـــة     (أَرِ ــــانَغْ يتيــــا شــــهرية نـــسبةً إىل تَ
  .٤: ٢٥: ١  δ  ’Ąριστόδιхος  ό  Tαναγραΐος – Aristōdhikos) بالطناجر

س  ـ خَ م ـو ـ   .١: ٣٢: ١ δ  ’Ąριбτόμαχος  -  Aristōmachosأَرستَ

ذِس   ـتِي س : ٢٤: ١ – ٤ ح٣: ٢٣: ١ – ٧: ٢٢: ١  δ  Ąριбτείδης  -  Aristīdhisأَرِ
٢: ٤١: ١ – ٣.  

ـن  ــ تِيس   .١: ١٤: ١ δ  ’Ąριбτίων  -  Aristīonأَرِ

ـن  ـ ـيِيتَ ـ ستَ   .١: ١٧: ٢ – ٤، ٢: ١٨: ١  δ  ’Ąρбτογείτων  -  Aristoğītonأَرِ
ني بأَ ياذِْ   .٢ح: ٣: ١٥: ١  Ή  ή’Ąριάδνη  -  Ariādhni. ا. رِ

ـس  ـ ي ــس  پقضاة آرِ ـ  – ٢٥: ١ – ٦: ٣: ١ οί  ’Ąρεοπαγΐται  -  Aréopağitaiـاغَ
٢: ٣٥: ١ – ١: ٢٧: ١.  

ــس    ـ ي س  پشـورى آرِ ــ  ή  τ ν  ’Ąρεοπαγιτ ν   öυλή  -  I Vouli tonـاغَ

aréopağitōn  ١ – ٨: ١٦: ١ – ٤، ٢: ٨: ١ – ٤ :٤: ١  -  ٦-٥: ٣: ١ :
٢: ٤١: ١ – ٢: ٣٥: ١ – ١: ٢٧: ١ – ١: ٢٦: ١ – ٢٥: ١ – ١: ٢٣ – 
٣-٢: ١٩: ٢ – ٦: ١٨: ٢  -  ٤-٣: ١٦: ٢ – ٢: ٩: ٢ – ٦: ٨: ٢.  

س ـ خْم يستٍ   .١: ٤: ١  δ  ’Ąρίσταιχμος  -  Arīstéchmos أَرِ
ـ لِ سكْ ـوس اپأَ يا. ـ) .إله الطب( δ  ’Ąσхληπιός  -  Asclipiōs  ٤: ١٥: ٢.  

را   ــ  ٣: ١٠: ٢ – ١: ٢٨: ١ ή  άγορά  -  Ağorā )امليـدان والـساحة العامـة   (األَغَ
– ٤: ١٦ : - ٢: ١١: ٢.  
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س ـ ي ر أَغِي δ  ’Ąγύρριος  -  Ağīrrios  ٣: ٤١: ١.  

ي ا كْتِ   .١: ١٠: ٢ – ٣: ١: ٢  ή  ’Ąκτή  -  Actī )اسم األتكي القديم. (م. أَ

رُو(لعة   قمة املدينة الق كْ سپاألَ لِ ـ ـ( ή  ’Ąκρόπολις  -  Acrōpolis  ٤: ٧: ١ – 
٢٤: ١ – ٣: ٢٠: ١ – ٦: ١٩: ١ – ٣: ١٨: ١ – ٤: ١٥: ١ – ١: ١٤: ١ :
٢: ٣٧: ١ – ٣.  
س ـ   .١ح: ١: ٣: ١ -: ٣: ٣: ١  δ  ’Ąκαστος  -  Ācastos آكَستَ

س لٍكْسِي   .٢: ٣٤: ١  δ  ’Ąλεζίας  -  Aléxīas أَ
ــن  لْكمٍيئَ  – ٤: ١٩: ١ – ٣: ١٩: ١  οί  ’Ąλχμεωνίδαι  -  Aleméonīdhai آل أَ
٢: ٢٨ : - ٥-٤، ٢-١: ٢٠: ١.  
ـن لْكْمٍيئَ   .٤: ١٣: ١  δ  ’Ąλκμέων  -  Alcméon أَ

س عمونوهو زٍ. (ا. آمن ا ـ( δ   Ąμμων  -  Āmmon 

س ـ   .٣: ٣٤: ١ – ٥: ٢٧: ١  δ   Ąνυτος  -  Ānitos آنِتَ

ـون فَ نْتِ   .٢: ٣٢: ١ δ  ’Ąντιφών  -  Antiphon أَ
س ـ ُتَ ذَ نْتِي   .٣: ٢٦: ١  δ  ’Ąντίδοτος  -  Antīdhotos أَ

ـن ثٍمِي نْ   .٤: ٧: ١  δ  ’Ąνθεμίων  -  Anthémīon أَ

س ـ لَ ـ مخِي نْ   .٥: ١٩: ١  δ  Ąγχίμολος  -  Anchīmolos أَ

ـن يئَ رٍ نَكْ   .١: ١٨: ١  δ  ’Ąνακρέων  -  Anacréon أَ
  إٍ

ذَ ُن نهإٍ مٍي رِ ـ .δ  Εύρυμέδων  -  evrimédhon  
ذِس إٍ لِي   .١: ٣٩: ١  δ  Εύχλείδης  -  evclīdhisـكْ
ـا    (ــٍكِي  پـمِلِيذِس األَلَــإٍ   Εύμηλίδης  δ  ’Ąλωπεκήθεν) أي مـن حـي الثعلـب   أثين

-  evmilīdhis o Alopekīthen  ١: ٤: ٢.  
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ـآل ي ـ إٍ ـلْ ـ مس پـ ـ ـοί  Εύμολπίδαι  -  eumolpīdhai  ١: ١٦: ٢ – ١: ٣٩: ١.  

ـن اپاإلِ كِيلِي ر األركان   أثينا. (م. ـِ   .٥: ٣: ١  δ  ’Επιλύхειον  -  epilīkion) مقَ

  .٢: ١: ١  δ  ’Επιμενίδης  -  epiménīdhisـِمٍنِيذِس پإٍ
س پإٍ   .٥: ٣: ١  δ  ’Επίλυхος  -  epīlikosـيلِكَ

يا ا رِ تْ   .١: ٣٣: ١ – ٢: ١٥: ١  ή  ’Ερετρία  - erétrīa. م. إٍرٍ

ـ ثٍ إٍرٍخ س جاج(ـع (δ  ’Ερεχθεύς  -  eréchtévs  ١: ١: ١.  

  .٤: ١٩: ١  οί  Σπαρτιάται  -  Spartiātai. ن. أهل اسربطة ا
س  خِينِ س   .٢ح: ١: ٤٠: ١  δ  Ąίσχίνης  -  eschīnisإٍ

فِيــالْ ذِس إٍ نِيـــ فَ ـ س بــن س  Εφιάλτης  δ  Σοφωνίδου:  -  éphialtis o’تِ

Sophonīdhou  ٢: ٣٥: ١ – ٢: ٢٨: ١ – ٢: ٢٦: ١ – ٤-٣، :١: ٢٥: ١ 
– ٢: ٤١: ١.  

ـ لٍ س اإٍ سِيم. ـ .ή  ’Ελευσίς  -  elevsis  ٥-١: ٣٩: ١.  

ـ لٍ   .٧: ١٣ :٢  τά  ’Ελευσίνια  -  ta Elevsiniaـسِينِية األعياد اإلٍ

س  ـ نِيالِي   .١: ١٧: ٢  δ  ’Ενυάλιος  -  eniālios) لقب إله احلرب(إٍ

 وسـ ي إٍغَ مي، نهپإٍ   .٢: ٣٤: ١  Οί  Ąίγός  ποταμοί  i éğōs potamī .ـتَ

ـ ي   .١: ٣٣: ١  ή  Ε  οια  -  eūvia .ـيا، جإٍ

ـ ي ـإٍ لْ ـ مسپـ ـ ـ δ  Ε μολπος  -  evmolpos  ٤ح: ١: ١: ١.  

  إِ
ـورس سغَ   .٣: ٢٨: ١ – ٣: ٢٠: ١ -: ١: ٢٠: ١  δ  ’Ισαγόρας  -  Isağōras إِ
ن وـ فَ ـ ي   .٣: ١٧: ١  δ  ’Ιωφ ν  -  Iophōn إِ

س راتِ ـكْ س   .١ح: ١: ٤٠: ١  δ  ’Ισοхράτης  -  Içocratis إِ
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ـف مي ر ُسإِ ـ δ  ˇΙμβρος  -  Īmvros  ٢: ٢١: ٢.  

ــن ب ي   .٢ح: ١: ١: ١ – ٢: ٤١: ١ – ٢: ٣: ١  δ  ˇΙων  -  Īon .ا. إِ

ـنِيون ا ي   ٥-٤: ٢٣: ١  οί  ’Ιωνες  -  Īonês .ش. اإلِ
  پ

  .٢ح: ٧: ١٣: ٢  ή  ІІάρος  -  Pāros .ـار ُس جزپ

س پجبل  نِ ارپوهو املشهور عندهم باسـم  (ـ نَاس ر ــ( δ  ΙΙάρνης  Pārnis  ١٩: ١ :
٣.  

ـن اپ ـ ئَ غٍ   .٢: ١٥: ١  Τό  ІІάγγαιον  -  Pānğéon .ج. ـانْ

ــوذَُ پ ـ ثَ : ٤١: ١ – ١: ٣٥: ١ – ٢: ٢٧: ١  δ  ІІυθόδωρος  -  Pythōdhoros رُسـِ
١.  

ي  پ ـستِ لِ فْ نَ ــوذَ ُر ُس األَ ـ ثَ  ІІυθόδωρος  δ  ’Ąναφλύστιος  -  Pythodhoros o ـِ

Anaphlīstios  ١: ٢٩: ١.  

يپالـ فِ لْ ة عرافة ذِ ثِي   .٦: ٢١: ١ – ٤: ١٩: ١  ή  ІІυθία  -  Pythīa ـِ
ــ پمرفـأ   رٍئٍ س ـِ ــ δ  ІІειραιεύς  -  Piréevs  ٣٩: ١ – ٤-١: ٣٨: ١ – ١: ٣٥: ١ :
٨: ١٣: ٢ – ٣-١: ١٠: ٢ – ٢: ٤١: ١ – ٣-٢: ٤٠: ١ – ٦.  

ن پالـ ـو ـ ثٍن ر ـا    (ـ ثِن : ١: ٢: ٢  δ  IIαρθενών  -  Parthénon )هيكـل اإلهلـة العـذراء أَ
  .١ح

كْپ رِ سـٍ لِي δ  ІІερικλ ς  -  Périclis  ٣-١: ٢٨: ١ – ٤-١: ٢٧: ١ – ٣: ٢٦: ١.  

ي اپ فُونِ سٍ ر   .٢ح: ٢: ٢١: ٢  ή  ІІερσεφόνη  -  Perséphōni .ا. ـٍ
ـونپ ـ ذٍئَ ـسِ ـ δ  ІІοσειδ ν  -  Pocidhon  ٤: ٢٦: ٢.  
ـس پ ـ تَ ر ـستْ  ١٥: ١ – ١٤: ١ – ٤: ١٣: ١  δ  ІІεισίστρατος  -  Picīstratos ـِسِ

– ١٩: ١ – ١٨: ١ – ١٧: ١ – ١٦: ١.  
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ـس ا پآل  ـ تَ ر ـستْ : ١ – ٤: ١٩: ١  οί  ІІεισιστρατίδαι  -  Picistratīdhai .ن. ـِسِ
٦: ١٩.  

ـنپالـ ـ ي ذِ الـ τό  ΙΙαλλάδιον  -  Pallādhion  ٣: ١٦: ٢.  

سـپ نِيسـ δ  ΙΙαυσανίας  -  Pauçanīas  ٤-٣: ٣٨: ١ – ٤: ٢٣: ١.  

ـپهل الـأ ــ لَ س اپـِ ـ ونِسـ ن. ـ. οί  ΙΙελοποννήσιοι  - Péloponīcii  ١ – ٢: ٢٧: ١ :
٢: ٣٨.  

نيپأسوار الـ غِير لَ   .٦: ١٩: ١  τό  ΙΙελαργικόν  τεΐχος  -  Pélarğikon tīchos ـِ

سپ لِنِي اً  (:ـني طـر ثِنا سيدة اهللْ : ١  ή  ΙΙαλληνίς  (’Ąθηνά)  -  Pallinīs .ا. ا) أَ
٤: ١٧: ١ – ٣: ١٥.  

ئَا پالـ ثِينٍ نأعيـاد أثنـا الكـربى   (ـ( τά  ΙΙαναθήναια  -  ta Panathīnéa  ٢: ١٨: ١-
  .١ح: ١: ٢: ٢ -: ٩: ٢ – ١: ٢: ٢ – ٣

ـنپ ـ ي ذِ نـ δ  ΙΙανδίων  -  Pandhīon  ٣ح: ١: ١: ١.  

ذْر ُسپ ْ،س ـِي δ  ΙΙείσανδρος  -  Pīçandhros  ٣ ح٢: ٣٢: ١ – ٢: ٣٢: ١.  

س اپ ـ لَ م. ـِي. ή  ΙΙύλος  -  Pīlos  ٢ح: ٣: ٢٨: ١ ٥- ٥: ٢٧: ١.  
  ت

س ـ لٍسِين   .٥: ٢٢: ١  δ  Tελεσΐνος  -  Télécinos تِ

س ثٍينِ سـ تِم δ  Tιμοσθένης  -  Thimosthénis  ٥: ٢٣: ١.  

ـونَسا تِم ή  Tιμώνασσα  -  Timōnassa  ٤: ١٧: ١.  
  ث

ي ا لِ   .٢: ١٨: ١ – ٣: ١٧: ١  δ  Θέτταλος  -  Théttalos .ن. الثِتَّ

لِيا ا   .٥: ١٩: ١  οί  Θετταλοί  -  Théttalī .ث. أهل ثٍتَّ
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وـ ـپثِئَ ـم ـ پـس ـ ـ δ  Θεόπομπος  -  Théopōmpos  ١: ٣٣: ١.  

س ئَيٍينِ   .١ح: ٢: ١: ١  δ  Θεαγένης  -  Théağénis ثٍ

ـون  لِي رغِ   .١: ٣٢: ١  δ  Θαργηλιών  -  Tharğilion )باًيقابل أيار تقري(شهر ثَ
لِيـا    غِير ـيس  پوهـي أعيـاد تقـام   شـهر أيـار إلكـرام أَ      (أعيـاد ثَ تٍمِ ولْن وأَرــ ـ( τά  

Θαργήλια  -  Tharğilia  ٥: ١٥: ٢ – ٣: ١٥: ٢.  
ـ سِي ر ـسآثْ ـ ـلَ ـ δ  Θρασύβουλος  -  Thracīvoulos  ٢: ٤٠: ١ – ١: ٣٧: ١.  

 مٍي ـر ــن  ثِ س بـن آغْن   Θηραμένης  δ  ’Ąγνωνος  -  Thiraménis o Āğnonos نِ
٣: ٣٤: ١ – ٢: ٣٣: ١ – ٢: ٣٢: ١ – ٥: ٢٨: ١ – ٣: ٢٨: ١ – 
  .٣ح: ٢: ٣٢: ١ – ٣ح: ٣: ٢٨: ١ – ٣٧: ١: ٣٦: ١
ـ سهيكل ثِسٍ ـ τό  Θησεΐον  -  Thicīn  ١: ١١: ٢- ٤: ١٥: ١.  

ـ س بثِسٍ ا. ـ. δ  Θησεύς  -  Thicévs  ٢: ٤١: ١.  

ذِس ي ذِ   .٣ح: ٢: ٢٨: ١ – ٥، ٢: ٢٨: ١  δ  Θουхυδίδης  -  Thoukidhīdhis ثُكِ

س  لِي ـكْ ـستَ : ١ – ٣: ٢٣: ١ – ٧: ٢٢: ١  δ  Θεμιστοхλής  -  Thémistoclīs ثٍمِ
٢: ٢٨: ١ – ٤ – ٣: ٢٥.  
ـ أهل ثِيه   .٢: ١٥: ١  οί  Θηβαΐοι  -  Thivéi ـٍ

  ج
حمكمة اجلب έν Φρεάτου  -  én Phréātou  ٣: ١٦: ٢.  

  .٤: ١٣: ١  οί  Διάхριοι  - Dhiācrii أهل اجلبل

  خ
  .٢: ١٥: ١  δ  Θερμαΐος  хόλπος اخلليج الدافئ
س ـ أهل خِي οί  Xΐοι  ٢: ٢٤: ١.  
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  ذ
 نــ : ٤١: ١ – ١: ٧: ١ – ٢-١: ٤: ١ – ١: ٣: ١  δ  Δράхων  -  Dhrākon آذْراكَ
٢.  

ـنتِيذِس كَ آذْر δ  Δρακοντίδης  -  Dhrakontīdhis  ٣: ٣٤: ١.  

كٍيلِيا ا   .١: ٣٤: ١  ή  Δεхέλεια  -  Dhékélia .م. ذٍ
ي ا فِ لْ   .٤: ١٩: ١  οί  Δελφοί  -  Délphi .م. ذِ

ــن ا  نِيفِي لْ : ٢  τό  Δελφίνιον  -  Delphīnion )ــولن   أثينـا  پهيكـل أل . (م. ذٍ
٣: ١٦.  
تُس مارٍ   .٢: ٣٨: ١  δ  Δημάρετος  -  Dhimārétos ذِ

س سِيم   .٢: ٣٨: ١  δ  Δαμασίας  -  Dhamacīas ذَ

ـنِيذِس م   .٤: ٢٧: ١  δ  Δαμωνίδης  -  Dhamonīdhis ذَ
س جز ـ لَ ي   .٢: ٢١: ٢ – ٣: ١٥: ٢ – ٧: ١٣: ٢  δ  Δήλος  -  Dhīlos ذِ

س ـ نِس وـ ي   .٥: ٣: ١  δ  Διόνυσος  -  Dhiōnysos ذِ

س ـ لَ فِ ي   .٤: ١:٧  δ  Δίφιλος  -  Dhīphilos ذِ

س   ـ ـس نِ وـ ي  – ٤-٣: ١٥: ٢ – ٨: ١٣: ٢  τά  Διονύσια  -  Dhionycia أعيـاد ذِ
١: ١٦: ٢.  

  ر
نٍيئَا   .٢ح: ٧: ١٣: ٢  ή  ‘Pηναΐα  -  Rinéa رِ

س ا ـ لَ يكِ   .٢: ١٥: ١  Pαίκυλος  -  Rékilos‘ .م. رٍ

نـ ني   .٤: ٣٨: ١ – ٣: ٣٨: ١  δ  ‘Pίνων  -  Rīnon رِِ
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  ز

س ازٍ ا. ـ.   Zεύς  -  Zevs  ٥: ١٥: ٢ – ٣: ١٤: ٢.δ 

  س
  .٧: ٢٠: ٢  ή  ΙΙάραλος  -  Pāralos .م. الساحل ا

س جز ـ سام. Σάμος  -  Sāmos  ٢: ٢١: ٢.  

س ا ـ ن. أهل سام. οί  Σάμιοι  -  Sāmii  ٢: ٢٤: ١.  

يا ا رِ فَكْتٍ م. آس. ή  Σφακτερία  -  Sfactérīa  ٢ح: ٣: ٢٨: ١.  
س جـز  لَمِي س. Ή  Σαλαμίς  -  Salamīs  ١: ٢٣: ١ – ٧: ٢٢: ١ – ٢: ١٧: ١ – 

  .١ح: ٨: ١٣: ٢ – ٢: ٢١: ٢ – ٨: ١٣: ٢ – ٢: ٢٧: ١ – ٥: ٢٣: ١
ـون  ي رِ ـ رُفَ   .١: ٣٢: ١  Σхιροφοριών  -  Skiroforiōn )شهر من أشهرهم(آسكِ

ـن ا ـٍيئَ لّ   .٨: ٢٢: ١  τό  Σхυλλαΐον  -  Skillaīon .م. آسكِ

ر ُس ا كِيم. آس. δ  Σхΰρος  -  Skyros  ٢: ٢١: ٢.  

ذِس نِيـ سِم δ  Σιμωνίδης  -  Simonīdhis  ١: ١٨: ١.  
  .٤: ١٣: ١  οί  ІІεδιαхοί  -  Pédhiaki .ن. أهل السهل ا

ي ا ذِ م. سِي. ή  Σίδη  -  Sīdhi  

  ص
ــن  لَ وـ ص δ  Σόλων  -  Sōlon  ٦: ١ – ١: ٦: ١ -: ٥: ١ – ٥: ٣: ١ – ٢: ٢: ١ :
٣: ١٤: ١ – ٢: ١٤: ١ – ١: ١٣: ١ – ١٢: ١ – ١٠: ١ – ٦: ١ – ٤ – 
٦: ٢ – ٢: ٤١: ١ – ٢: ٣٥: ١ – ٣: ٢٩: ١ – ٢: ٢٨: ١ – ١: ٢٢: ١ :
١.  

  .١: ٢٩: ١ – ٣: ٢٨: ١  ή  Σιхελία  -  Sikélīa .صقلية جز
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  ظ
  .٣: ٨: ٢ – ١: ٦: ٢  αί  Nΐκαι  -  e Niké )صيغت من ذهب(متاثيل الظفر 

  غ
س ـ لَ غِير ـ   .٤: ١٧: ١  δ  Γοργίλος  -  Ğorğīlos غَ

  ف
س ـ   .٣: ٣٨: ١ δ  Φάϋλλος  -  Fāïllos فَائلَ

: ٤١: ١ – ١: ٢٥: ١ – ١: ٢٣: ١ τά  Mηδιхά  -  Midhikā األمـور الفارسـية  
٢.  

ي لِ   .١: ٣٨: ١ – ١: ٣٧: ١ ή  Φυλή  -  Phyli فِ

مِي ر ـ سفَ ـ سِي Φορμίσιος  -  Phormīcīos ٣: ٣٤: ١.  

س ـ ئَ نٍ وـ لَ   .١٧:١: ١ δ  Φιλόνεως  -  Philōnéos فِ

ذْر ُس  هبيج(فِي( δ  Φαΐδρος  -  Phédhros ١ح: ١: ٤٠: ١.  

  .٢: ١٠: ١ Φειδώνεια   μέτρα  -  Phidhōnia métra مقاييس فِيذَ ُن
ـ سپفٍينِ ــ ـ δ  Φαίνιππος  -  Phénippos ٣: ٢٢: ١.  

ي فِي ή  Φύη  -  Phīi ٤: ١٤: ١.  

 ڤ
رڤأعيــاد آ ــ رُونِيا ڤـ ــ ــا إهلــة املعرفــة والفنــون علــى    (ـ ــق علــى أثِن وهــو اســم أطل

  .٧: ١٣: ٢ τά  Bραυρώνια  -  Vravrōnia )اختالفها
ــن ا الـ لِي ـ مقر امللوك وهو عندهم مبثابة راعي شعبه، وإىل هـذا املعنـى      . (م. ـكَ

  .٥: ٣: ١ δ  Bουκολεΐον  -  Voukolīon )سم القصر امللكييشري ا
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  ك
ـ س اپآل كِ ـ لَ   .٤: ١٧: ١ οί  Kυфελίδαι  -  Kypsélīdhai .ن. ـسٍ

ثريا ا   .١ح: ٣: ٢٨: ١ ή  Kυθήρα  -  Kythīra. م. كِ
ذْريون ا ـ   .٣: ٣: ١ οί  Kοδρίδαι  -  Kodhrīdhai .ن. الكَ

  .٢: ١: ١ δ  Kρής  -  Crīss .ن. الكرييت ا

ـ ثِ ـر ُن   پآكْسانْ فْ ي س بـن أَرِ ــ δ  Ξάνθιππος  ’Aρίφρονος  -  Xānthippos ٢٢: ١ :
٢: ٢٨: ١ – ٦.  

س   .٤: ٤٠: ١ δ  Ξεναίνετος  -  Xénénétos آكسٍنٍينٍتَ

س كْسِ ر آكْسٍي δ  Ξέρξης  -  Xérxis ٨: ٢٢: ١.  
ـون فَ ـ فِس   .٧: ١٣: ٢ δ  Kηφισοφών  -  Kiphiçophōn كِ

ـون فَ ـ ئَ لٍ   .٢: ٣٤: ١ – ٣: ٢٨: ١ δ  Kλεοφών  -  Cléophōn آكْ

س ـمٍينِ ئَ لٍ   .٣-٢: ٢٠: ١ – ٥، ٢: ١٩: ١ δ  Kλεομένης  -  Cléoménis آكْ

ـون ـفَ ـ لِتَ   .٣: ٣٤: ١ – ٣: ٢٩: ١ δ  Kλειοτοφών  -  Clitophōn آكْ
س  ثٍينِ ـس لِ ، ١: ٢٢: ١ – ٢١: ١ – ٤-١: ٢٠: ١ δ  Kλεισθένης  -  Clisthénis آكْ
٣: ٢٩: ١ – ٢: ٢٨: ١ – ٤.  

س الــ   ـراتِ لِكْ ي پكَ : ١ δ  Kαλλικράτης  IIαιανιεύς  -  Kallicratis péanièvs ــِئَنِ
٣: ٣٨.  

ـ لِي سكَ ـ ـِي δ  Kαλλίβιος  -  Callīvios ٢: ٣٨: ١ – ٢: ٣٧: ١.  

ـ لِي س اپكَ لِ ـ م. ـ. ή  Kαλλίπολις  -  Callīpolis ٢ ح:٢: ٣٤: ١.  

س ئٍنٍيتِ لٍ ـن بن آكْ لٍيئَ   .٣: ٢٨: ١ δ  Kλέων  Kλεαινέτου  -  Cléon Cléainétou آكْ

س ـ خَ لِيم   .١ح: ١: ٤٠: ١ δ  Kαλλίμαχος  -  Callīmachos كَ
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س لِي   .١: ٣٢: ١ δ  Kαλλίας  -  Callīas كَ

   ـي لِ غٍ نْ س األَ ـي لِ   -  Kαλλίας  δ  ’Αγγελήθεν )وهـو حـي مـن أحيـاء أثينـا     (كَ

Callīas o anğélithen ١: ٣٤: ١.  
س ـمٍيئَ   .١: ١٤: ١ δ  Kωμέας  -  Coméas كَ

ئَاس   .٥: ١٩: ١ δ  Kινεάς  -  Kinéās كِنٍ
ـن نَ وـ   .٢: ٢٥: ١ δ  Kόνων  -  Cōnon كَ

ذَ ُن كِي δ  Kήδων  -  Kīdhon ٥: ٢٠: ١.  

ُ ر س بپكِيكْ ا. ـ. δ  Kέκροф  -  Kécrops ١ح: ١: ٢: ٢.  

ـسِياذِس    لْتْ ــن بـن مِ مكِي δ  Kίμων  Mιλτιάδου  -  Kīmon miltiādhou ٢٦: ١ :
٢: ٢٨: ١ – ١: ٢٧: ١ – ١.  

  ل
ـن ا ي ـورِ ئُكَ   .٣: ١٨: ١ τό  Λεωκόρειον  -  Léocōrion .م. لٍ

ن اپلِـ ذْرِيـسِيقلعة   جوار أثينا. (م. ـ( τό  Λειфύδριον  -  Lipsydrion ٣: ١٩: ١.  

ـوا الِ   .٢ح: ٧: ١٣: ٢ ή  Λάτω  ή  Λητώ  -  Lāto ou Lito .ا. تَ

س راتِ   .٣: ٢٦: ١ δ  Λυσιχράτης  -  Lycīcrātis لِسِكْ

س ـ خَ ملِسِي δ  Λυσίμαχος  -  Lycīmachos ١: ٤: ٢ – ٧: ٢٢: ١.  

ــن ا  مي ذٍ  ٢: ٣٧: ١ ή  Λακεδαίμων  -  Lakédhémon )مدينـة اسـربطة  . (م. لَكٍ
– ٤، ١ :٣٨: ١.  

ــن ا   مي ذٍ : ١ – ٤-٢: ١٩: ١ οί  Λακεδαιμόνιοι  -  Lakédhémōnii ن. أهـل لَكٍ
٣٨: ١ – ٢: ٣٧: ١ – ١: ٣٤: ١ – ٣: ٣٢: ١ – ١: ٢٩: ١ – ٤،     ٢: ٢٣ :
٣: ٤٠: ١ – ٤.  
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ـمِيذِس   .١: ١: ١ δ  Λυχομήδης  -  Lycomīdhis لِكَ

ـنِيا ا   .٤: ٢٣: ١ – ٤-٢: ١٩ :١ οί  Λάκωνες  -  Lāconès .ن. أهل لَكَ

س ـ   .٣: ١٤: ١ – ٤: ١٣: ١ δ  Λυκοΰργος  -  Lycoūrğos لِكُورغَ
ـاس ا   لَكِي مـن أحيـاء أثينـا    . (ن. آل حـي حـي( οί  Λακιάδαι  -  Lakiādhé ١ :

٣: ٢٧.  
ـسـ   أهـل لِي  س ــ وهـي جزيـرة   حبـر اليونـان    (ـ( οί  Λέσβιοι  -  Lèvii ٢٤: ١ :
٢.  

ذْر ُس نص لِي δ  Λύσανδρος  -  Lyçandros ٣: ٣٤: ١ – ٢: ٣٤: ١.  

س مِ ذَ   .٣: ١٥: ١ – ٢: ١٥: ١ δ  Λύγδαμις  -  Lyğdhamis لِيغْ

س ـ نملِي Λ μνος  -  Līmnos ٦: ٢٠: ٢.  

  م
نــ مِتِي δ  Mητίων  -  Mitīon ٤ح: ١: ١: ١.  

ن ا وـ ثَ ر م. م. δ  Mαραθών  -  Marathōn ٣: ٢٢: ١.  

ر ُونِ م. يا ام. ή  Mαρώνεια  -  Marōnia ٧: ٢٢: ١.  

لْ   س بـن أَ ـي لِ ـــن مِغَكْ : ١٣: ١ δ  Mεγακλής   δ   ’Αλκμέωνος  -  Méğaclis كْمٍيئَ
  .٢ح: ٢: ١: ١ – ١: ١٥: ١ – ٤-٣: ١٤: ١ – ٤

ــكْراتِس األَلَـــ  پمٍغَكْلِيس بن هــِ  پـ ــٍكي Mεγακλής   ‘Iπποхράτους  ’Aλωπεχ ήθεν  - 

 Méğaclis Hyppocrātous ٥: ٢٢: ١.  

لتسِياذِس   .٢: ٢٨: ١ – ١: ٢٦: ١ δ  Mιλτιάδης  -  Miltiādhis مِ
وـ سملَ ـ ـِي δ  Mηλόβιος  -  Milōuios ١: ٢٩: ١.  

  .٢: ١٦: ١ – ٢: ٣٩: ١ οί  Kήρυхες  -  Kyrikès املنادون
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خِيـا ا  : ١: ٢ – ٣، ١: ٣٨: ١ – ١: ١٩: ١ ή  Mουνιχία  -  Mounichīa. م. منِ
١: ٢٠: ٢ – ٣.  

ذِس ثِي   .٣: ٢٦: ١ δ  Mνησιθείδης  -  Mnicithīdhis امنِسِ

س ـ خَ ـ لَ نِسِيآم δ  Mνησίλοχος  -  Mnicīlochos ١: ٣١: ١.  

ذَ ُن مٍي δ  Mέδων-οντος  -  Médhon ١ح: ٣: ٣: ١ – ٣: ٣: ١.  
ر ُن مِي δ  Mύρων  -  Myron ٣ح: ٢: ١: ١ – ٢: ١: ١.  

را ا   .١ح: ٨: ١٣: ٢ τά  Mέγαρα  -  Méğara .م. مٍيغَ

را ا   .٢: ١٧: ١ – ١: ١٤: ١ οί  Mεγαρεΐς  -  Méğaris .ن. أهل مٍيغَ

س ا ـ نـ   .٢ح: ٧: ١٣: ٢ ή  Mύхονος  -  Myconos .م. مِيكَ
  ن

س جز ـ نَاكْس. Nάξος  -  Nāxos ٢ح: ٧: ١٣: ٢ – ٣: ١٥: ١.  

س ـ م ذِ وـ   .٧: ٢٢: ١ δ  Nικόδημος  -  Nicōdhimos نِكَ

س نِكِي Nικίας  -  Nikīas ٥، ٣: ٢٨: ١.  
  هـ

ـ ذِسپهِ خِي   .٨: ٢٢: ١ δ  ‛γψιχίδης  -  Hypsichidhis ـسِ

ـ سپهِ ـمٍينِ ـ δ  ‛Iππομένης  -  Hyppoménis 

ــ  س پهِ ــِي δ  ‛Iππίας  -  Hippīas ١٨: ١ – ٤: ١٨: ١ – ٣: ١٨: ١ – ٣: ١٧: ١ :
٦.  

ــلِّيتِي    پَـهِيـ  ــس الكَ مارس بـن خــ خـر  δ  ‛Iππαρχος   τοΰ   Xάρμου   Kολλυτεύς  -  

Hīpparchos tou Chār mon Collytèvs ٤: ٢٢: ١.  



 

 -١٨٥-

ـ س پهِي ــ خر ـ δ  ‛Iππαρκος  -  Hīpparchos ٣: ١٨: ١ – ١: ١٨: ١ – ٣: ١٧: ١ 
– ٤: ١٨: ١.  

ر ذِسپه كْتِيـ δ  ‛Aρπακτίδης  -  Arpactīdhis ٦: ١٩: ١.  

   ـي ـالزَ ُمٍنِ ـذِس الكْ لِي كْ ر  δ  ‛Hρακλείδης   δ   Kλαζομένιος  -  Hiraclīdhis هِ
٣: ٤١: ١.  

س لِي كْ ر   .٧: ١٣: ٢ τά  ‛Hράχλεια  -  Hiràclia أعياد هِ
ـن يئَ رٍ ـكْ م ر   .٢: ٢٢: ١ δ  ‛Eρμοκρέων  -  Hermocréon هٍ

س ـ ي ـوذِ م ر ه δ  ‛Aρμόδιος  -  Harmōdhios ١: ١٧: ٢ – ٤، ٢: ١٨: ١.  

س مِي ر   .١ح: ٢: ١٦: ٢ δ  ‛Eρμής  -  Hermīs هٍ

س ـ ذَ ُتَ ُو ر  .٤: ١٤: ١ Hρόδοτος  -  Hirōdhotosδ‛   هِ

س  هِغِسِيδ  ‛Hγησίας  -  Hiğicās ٣: ١٤: ١.  

ـوس ا   .٦: ١٦: ١ δ  ‛γμηττός  -  Hymittōs. ج. جبل هِمِتَ

ـ تَ ر   .٤-٣: ١٧: ١ δ  ‛Hγησίστρατος  -  Hiğicīstratos سهِغِسِستْ

س ـ   .٧: ١٣: ٢ τά  ‛Hφκίστια  -  Hiéphéstia أعياد هِيفٍستَ
نِيا ا وـ رأس   األتكي. م. هِيٍتِي ή  ‛Hετιώνεια  -  Hitiōnia   

  ي
ـوس ستَ رٍ   .٨: ٢٢: ١ δ  Гεραιστός  -  Ğérestōs يِ
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املواد فهرس أهم  
   النص واحلواشيالواردة  

  حبسب األجبدية اليونانية

  

  

Α  
  .٤: ٣: ١ αίρεΐνإِختار، انتخب 

  .٤: ٣: ١  άμφισβητεΐνناقش، خاصم، رافع إىل القضاء 

  .١: ٣: ١ αί  άρχαίالسلطات 

  .٢: ٣: ١ δ  άρχωνاحلاكم 

B  
  .٢: ٣: ١  δ  βασιλεύςامللك 

ــن اڤ ـلِي ـ   .٥: ٣: ١ τό  Bουκολεΐον. م. ـكَ

  .٥: ٣: ١  ή  βουλήجملس الشورى 

E  
  .٢: ١: ١ οί  ’Еκτημόροιأولو السدس 

ـن اپإٍ كِيلِي   .٥: ٣: ١ τό  ’Еπιλύκειον. م. ـِ
 δ  έπόπτηςالرائي، رؤاة  



 

 -١٨٧-

 δ  έφοροςالناظر الرقيب 

Θ  
  .٤: ٣: ١ τά  θέσμιαالسنن، القوانني، النظم 

  .٤: ٣ :١  οί  θεσμοθέται واضعو القوانني أو حافظوها
  .٥: ٣: ١  τό  θεσμοθετεΐον دار الشرع

I 
س  ر ُفَانْتِ لـهو كاهن ذميرت األعظم من آل إٍيـ(اهلِيٍ ـ مسپـ ـ ـ( δ  ‘Iεροφάντης 

K  
 .٤: ٣: ١ ή  Kρίσις احملاكمة، احلكم أو البت   قضية القضاء

M  
 δ  μύστης النجي أجنياء

II  
  .٥: ٣: ١ τό  πολεμαρχεΐον .م. القيادة العليا ا

  .٢: ٣: ١ δ  πολέμαρχος قائد احلرب أو القائد األعلى

ــن اپا تَنِي رِ م. ـ. τό  IIρυτανεΐον ٥: ٣: ١.  

احلكم واإلشراف عليه سياسة الدولة، احلقـوق املدنيـة أو حـق اإلشـراف علـى           
  .٢: ٤: ١ ή  IIολιτεία احلكم وعلى سياسة البالد

Σ  
  .٣: ٣: ١ τό  σημεΐον الربهاناإلشارة، العالمة، الدليل على، 

T  
  .٢: ٤: ١ δ  ταμίας القيم، اخلازن، أمني الصندوق



 

 -١٨٨-

  .٦: ٣: ١ ή  τάξις املهمة املنوطة بسلطة

  .١: ٤: ١ نظام احلكم

γ 
  ή القبول املوافقة التأييد اإلمالء، التلخيص، رسم الشيء، حملة عنـه، مـوجزه  

δπογραφή ١: ٤: ١.  



 

 -١٨٩-
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