
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 التابعياللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه و 

 مفهوم املساواة يف اإلسالم وأبعادها

 نظرة الدول املتحضرة إىل املساواة ؟؟

ملا   عصران  يف  الكربى  الدول  من  الكثري  يف  العنصرية  التفرقة  جرائم  جبني  إن  له  يندى 
واستحياء خجال  وهم  الدميقراطية  امللونني  ميتهنون  الوافدين  البيض  جند  إفريقيا  جنوب  ففي   ..

ال يسمحون هلم ابلرتدد على  من حقوقهم املشروعة يف احلياة و   حيرموهنم و ،  سكان البالد األصليني
أحيائهم   هممطاعم السكن يف  أو  مقاهيهم  و ،  أو  الدسبل  من حقوقهم  تورية كمواطنني  حيرموهنم 

 ؟؟!!  ربملانية احلديثة أتتيهم ابجلديدلعل االنتخاابت الأصليني يف البالد.. و 

للقارة ألهنم   األصليني  السكان  إابدة  إىل  "املتحضرين"  اإلجنليز  يعمد  ونيوزيلندا  اسرتاليا  ويف 
اد اجلنس األسرتايل  التقتيل ابجلملة حىت كقد ظلوا يستعلمون سالح اإلابدة و ليسوا من البيض و 

السنوات األخرية حر و   .يفىن ابلكلية إجنلرتا قامت يف  السوديف  أرواح  اعتداء منظمة على  ..  كة 
الطرقات يف  ملقى  أكثر  أو  قتيل  على  البوليس  يعثر  يوم  املظاهرات  و ،  ففي كل  قامت  ما  كثريا 

مسع   حتت  للسود  ابملوت  الدميقراطية" تطالب  امللكة  اجلاللة  حكومتها    "صاحبة  مسع  وحتت 
 .العريقة" يف االعتداء على الشعوب"

إ  انتقلنا  ما  و فإذا  األمريكية  املتحدة  الوالايت  ترتكب  ىل  اإلنسانية  أشنع جرمية يف حق  جدان 
: إن  غىن مبا يسمى ميثاق حقوق اإلنساناألمم املتحدة اليت تت  علنا يف البالد اليت تضم مبىن هيئة

اهلنود احلمر   للبالد املعروفني ابسم  السكان األصليني  أفنوا  األمريكيني يف الوالايت املتحدة قد 
التفتوا إىل املواطنني امللونني أو    ..وا مظاهر إنسانيتهم إهدارا كامال السود وأهدر   إفناءا كامال مث 

إذا ركب السيارات العامة و ،  وال يرتدد على منتدايت البيض،  يتعلم يف مدارس البيض د السوأ فاألأ 
البيض  خلف  جيلس  فر   ،فإنه  السيارة  ازدمحت  الرجلوإن  مكانه  ليجلس  الوقوف  عليه    ض 

أو ،  األبيض حرقه  أو  امللون  الرجل  قتل  على  األمريكية  الوالايت  بعض  دستور  متزيق   وينص 



أما الرجل األبيض فله أن    ء ولو كانت هي راضية ابلعالقة اجلنسية.بيضا  ابمرأةجسمه إذا اتصل  
أو  بدون عقاب  أراد  امللونة مىت شاء وأىن    بل   ..وإن حوكم فمحاكمة صورية،  حماكمة يغتصب 

فقد حدث منذ    .لميهناك ما أبشع من ذلك فالرجل امللون ال يسمح له حىت ابالحتجاج الس 
يض أتوبيس( مث صعد رجل أبة جتلس يف سيـارة عامـة )سنوات قليلة أن كانت امرأة ملونة مسنـ  

فامتنعت السيدة عن ترك مكاهنا لرجل أقدر منها على الوقوف    ،وطلب إليها أن ترتك له مكاهنا
فاستعان الرجل األبيض ابلشرطة اليت ألقت القبض على    ،ة يف عمر أمهرأة العجوز املسن  وهي امل

اليت قضت إبدانتها وتغرميها وهنا اثرت نفوس امللونني هلذا    ،السيدة املسكينة وقدمتها للمحاكمة
سريا    م ويعودون منهافقرروا مقاطعة السيارات العامة وصاروا يذهبون إىل أعماهل ، الظلم واالمتهان

العادلةول  األقدام،على   "الدميقراطية  احلكومة  تسمح كن  مل  اخلفيف    "  االحتجاج  هبذا  حىت  هلم 
وساو  مقاطعة  بتهمة  للمحاكمة  مجيعا  وقدمتهم  منهم  مائة  على  وقضت  قبضت  املوصالت  ئل 

ان اإلنسان غري األبيض وحتقريه والصحف األمريكية تطفح كل يوم حبوادث امته  .إبدانتهم مجيعا
 . ء إال أنه قد خلق غري أبيضعتداء عليه وحرمانه من حقوقه املشروعة يف احلياة ال لشياالو 

األ السليمة  الصحيحة  اإلسالم  عدالة  من  إذن  الزائفة  الدميقراطية  هذه  اليت حتفظ  أين  صلية 
و  إنسان حقه  تلكل  الصاحلال  ابلعمل  إال  الناس  بني  بالل" فقد كان    ، فرق  رضوان هللا    "سيدان 

أجل والرسول الكرمي صلى    .. بل سادة قريش نفسها  ،سود خريا من كثري سادة العرباأل  عليه
هللا عليه وسلم الذي كان ال يفرق يف احلقوق واملعامالت بني أبيض وأسود وال بني حر وموىل قد  

املنورة  وىل   املدينة  الصحابة األعالم وسيدان بالل عبد مملوك    فيهاو  سيدان بالال هذا على  كبار 
س وأعتقهاشرتاه  عنه  هللا  رضي  أبوبكر  وىل    ..يدان  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن    "آبذان"   كما 

 .. هللا على صحابة رسول هللا أمجعنيرضوان  ،ى اليمن وملا مات وىل ابنه مكانهالفارسي عل

ا إذا قورن مبا جيري بني أرقى األمم املتمدنة وهذا السمو الذي حتلى به اإلسالم يزداد ظهور 
 ..ت اليت تنايف الكرامة اإلنسانيةاليوم من املعامال 

    الشيخ الطاهر بدوي
 


