
 
 
 
 
 
 
 

 

ولد اإلنسان حرًا، وتمتع بهذه الحرية منذ بدايات خلق البشرية األولى، وعاش الحرية في سفوح الجبال الشاهقة وداخل 

الج الجبال والقمش الشخخاهقة،  الكهوف الصخخيرية، وتمتع بالحرية حمنما عاش بداياتا األولى متنقً  بحرية بمش عخخ 

، وحمنها وصفت حماتا بالبسمطة والبدائمة الغمر استمرارهتطلبات الثمار لتوفمر م والتقاطعلى الصمد  اعتمدوحمنما 

 وأنماط حكش ومفردات سماسمة. اقتصاديةومنتجات  اجتماعمةمرتبطة بوعائج 

 

سان منذ البدايات األولى أهممة حاجتا إلى مقومات  ستمراروأيقش اإلن  االجتماععلى قمد الحماة، ودفاتا للبحث عش  اال

سامًا وراء األ شري  ستئناسمش الب سهول، واال  واناكس، ودفاتا غريزتا الطبمامة نحو النزول مش أعالي الجبال نحو ال

هذا السلوك المستجد على نمط مامشتا وحماتا الاامة، حمنما ترك سفوح الجبال وهبط إلى قماان األودية والسهول 

شتا، وترك احتماجاتاتغمرت  سكناه ومام صاد، مما  وانتظاربزراعتها  الثمار وبدأ التقاط، وغمر مش أنماط  سش الح مو

 وبناء البموت الصغمرة مش الطمش أو الطمش والحجارة، وتربمة الحموانات وتدجمنها. االستقرارأسهش في التوجا نحو 

 

سمر نحو تلبمة غرائزه وتطوير أدواتا، وبدأت عجلة الحماة تدور،  سان البدائي، وبدأت رحلتا ت وبدأت الفكرة تروق لإلن

تاريخ البشخخري بالتبلور حمنما تعخخاعا بناء البموت الطمنمة البدائمة حول باعخخها البال لتشخخكل أوائل وبدأ ال

ستكمنًا  شمئًا على حمش غفلة م عمئًا ف سان يتيلى عش بال حريتا  شرية منذ الق دلم، وهنا بدأ اإلن التجماات الب

 لمتطلبات حماتا الاامة ومامقات البمئة.

 

ستمر سل التنازالت حم وا سل صغمر لممثلهش ويتدبر أمورهش، م نما خرج مش بمش أفراد تلك المجتماات البدائمة زعمش 

عاار الحاجة إلى زعمش أو قائد،  دلرل المشهد تحت  صل عع الحدود، وتل ستمرويفصل بمنهش في اليصومات، وي  في لاج وا

حول إلى نمرود أو متغطرس، أدواره، وت وتفاقمتهذا الدور بدون وجود مبادئ ولوائح يحتكش لها، وتااظمت سخخلطتا 

ستغل  صنع لنفسا تلك الهالة بتدرج م شاء، و ستبد بمش ي شاء، وي شاء، وييتلس أموال مش ي شغاليبطش بمش ي  ان



 
 
 
 
 
 
 

 لهةإلا أو سلمل اآل بأنا نصا انبهارفي ساعة غفلة أو لحظة  واعتقدالاوام وحاجتهش لشيص يدير عؤونهش الاامة، 

 أو إلا، وأبسطهش قال: "أنا ممثل اإللا وظلا على األرض"، ماتقدًا بأنا يتمتع بمممزات خارقة ال توجد لدى باقي البشر.

ستغل عاما دوره  وا سمط  االعتمادي االجتماعيهذا الميلوق ال الذي ُكلا با أو أنمط با داخل مجتماا البدائي الب

سس سع لمؤ سا منظومة مش الطغمان، وتو عش لنف سا أعوان، ومش أعوانا مش تم لمد نطق برداء رجال المابد لنف

وتصدروا مشهد تدعمش هذا الطاغمة، وتجاهل رجال الديش بأن الدور المنوط بهش هو تدعمش ساادة البسطاء  وكهنتا،

ة "عوام الناس"، وإرعادهش إلى خالق الكون، ال تيديرهش بفتاوى سلطانمة، وعلى حمش غفلة دعش الطاغمة أجهزة أمنم

سط األمش  عاار ب ستقراروتنفمذية، تحت  ستغلها، واال سع  وا سلط ال ألن تتو سي الت لتازيز وتدعمش وجوده على كر

سطاء األحماء  شاج وب سائل الرفاهمة لجموع ال  سُتغ َلت تلكاالقديمة في مملكتا الظ ممة، بل وتبتكر اليدمات وو

مع،  لترهج بها البسطاء وتفرض علمهش ما يثقل كاهلهش، المؤسسات واألجهزة لفرض المزيد مش العرائج والقهر والق

 ستحمر عابا فأطاعوه.ااش كالبق على ظهور البهايش، ناش ونسج مش حولا طوائا ومنظومات تات

 

ستفحلوحمنما  سلوكمات ومظاهر الظلش، غعج خالق هذا الكون ومسمره "تبارك  وانتشرتمشهد الطغمان،  ا غالبمة 

شوا مع الظلش بريقًا في ُع ه"، وكانت غعبة ت صنوف مش الطغاة، وكانت غعبة لتمنح البسطاء ممش تااي جاه تلك ال

مش األمل، لتمنحهش بذور الحرية، ولتحرك فطرتهش نحو الحرية التي تمتاوا بها منذ البدايات األولى ليلق البشخخرية، ولش 

 يحسنوا الحفاظ علمها، وضاعت مش أيديهش على حمش غرة.

 

ان البدائي مش سفوح الجبال لمستأنس بغمره مش البشر في السهول والواحات اليصبة كان مبتغاه وحمنما هبط اإلنس

واإلعمار، وباد مرور الوقت بدأ يفتقد لكل ما طمع با، وبدأت حماتا تممل إلى الشخخقاء  واالسخختقراراألمش والغذاء 

بذور ج ديدة داخل أصخخ ا الرجال، وتنحو نحو والتااسخخة، وداخل البمئات الجديدة قدر ال لهذه المجتماات نمو 

اإلص ح، وتكشفت تلك المجتماات عش تناقعات داخلها، وتادد لش ييُطر ببال اإلنسان البدائي في سنواتا األولى التي 

صدر  ص ح، وت صحاا النيوة والمروءة وال عها داخل هذه المتجماات الولمدة، وحمنما نبت توجا جديد قاده بال أ عا

، وبدأت تزدهر الدعوات الرافعخخة للظلش والمطالبة اوالكاريزمعرف عنهش النقاء والزهد أو المرجلة هذا المشخخهد مش 

صخخوت هذه الفئة زاد القمع والتنكمل تجاه الشخخاج، والتهش جاهزة،  ارتفعبالحرية والادالة والكرامة والتنممة، وكلما 

ج ييرتخارجمة وهدفها  أجنداتقالوا بأنها تحمل الطاغمة وأعوانا تلك الفئات باإلرهاا، و واتهشوالتيويش جاهز، 



 
 
 
 
 
 
 

سدنة المابد بأنها مجموعات مش الزنادقا، وهذا ما قالوه  شرية، وقال عنها الكهان و با زكريا  واتهمواالمجتماات الب

 ويحمى علمهما الس م وغمرهش...، وهذا هو مبرر مجمل الطغاة على مر الاصور.

ستفحلوحمنما  سل واألنبماء والمصلحمش، وبدأت عجلة التاريخ تدور  ا شريد والحرمان باث ال بالر الظلش والقتل والت

مجددًا، وتتوقا في بال األحمان وتااود الكرة مجددًا، وكلما زادت المطالج الشابمة زاد غعج الطاغمة وأعوانا، وزاد 

جديدة  اتجاهاتالبشرية، وأوجدت الحعارة البشرية  القمع والبطش، وفي خعش هذا المشهد تطورت األدوات والوسائل

ُتحلِرُكها الحروا والصراعات على السلطة والموارد، وهنا بدأ ُيكتج التاريخ، وبدأت تدون حركة اإلنسان، وبدأ اإلنسان في 

سس حريتا  صراعات يتح عش هذه المتغمرات وال سلوبةخ شار الحنمش للفطرة، وهنا ظهرت الحركات الم ست ، وي

 احتماجاتسخخانمة التي تمجد قممة اإلنسخخان وتهتش بالاقل وتولي أهممة نحو التفكمر وإعمال الف كر ونحو تلبمة اإلن

يربطا بالحاكش وتسمر وفقا الرعمة ومؤسسات المجتماات  اجتماعياإلنسان، وبدأ يتحسس اإلنسان حاجتُا إلى ع قد 

 ل التي تمنع وُتحد مش ظهور الطغاة. البشرية، ويبمش الحقوق والواجبات، ويحدد اآللمات والوسائ

 

 


