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إليك أيها الصحابي الجليل..

إلى من احتضنه رسول الله  ورعاه وأكرمه وقدمه
ملكي الشريف.
وأخذ بيده ليؤذن فوق الكعبة يوم الفتح األكبر ودخوله احل ََرم ا َّ
إليك أيها الصحابي اجلليل الذي َع َّل َم َنا بك وبحبك ومعاملتك رسول الله 
ألاّ فرق بني عربي وأعجمي ،وال فضل ألبيض على أسود إال بالتقوى.

إلى سيدنا بالل بن رباح 

..

يا من َّبشره النبي  باجلنة ،وروي عنه أنه سمع طقطقة نعليه في اجلنة بني يديه الكرميتني.
إليك يا من دعاه عمر ليؤذن في الناس يوم دخوله بيت املقدس فامتثل ألمر أمير املؤمنني
وهو الشيخ الذي بلغ من العمر عتيا.
إليك يا من رفع اآلذان في املسجد األقصى حتى أجهش اخلليفة عمر بكاؤه يسابق صوت
بالل ،ويجهش املسلمون وهم يتذكرون قوله  أرحنا بها يا بالل.
إليك يا من ظل يردد وهو على فراش املوت بداره في دمشق:
}وافرحتاه ،غداً نلقى األحبة محمداً وصحبه{
إليك سيدنا بالل ُأهدي كتابي هذا..
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مقت�ضيات هذا الع�صر املت�سارع الإيقاع واملكتظ بالأحداث فقد كان البد من �إ�صدار هذه الطبعة الثانية التي �أردت �أن تكون
جديدة ويف نف�س الوقت مزيدة ومنقحة ب�إ�ضافة �أهم حدثني �شهدتهما ال�ساحة بعد �صدور الكتاب يف طبعته الأوىل وهما:
 )١انتقال الأخ وال�صديق الإمام وارث الدين حممد ،الزعيم الروحي حلركة �أمة الإ�سالم (امل�سلمني ال�سنيني الأمريكيني)
�إىل رحمة اهلل  يف التا�سع من رم�ضان املا�ضي (1429هـ) ،وانعكا�ساته على م�سرية احلركة وم�ستقبلها.
 )٢الفوز الباهر الذي حققه مر�شح احلزب الدميقراطي باراك �أوباما يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية التي جرت يف
الأ�سبوع الأول من نوفمرب 2008م ليكون بذلك �أول �أ�سود يتم انتخابه رئي�س ًا للبالد يف تاريخ الواليات املتحدة بعد كفاح
مرير ا�ستمر �أكرث من �أربعة قرون.

احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�سالم على �أ�شرف املر�سلني ،الرحمة املهداة،
�سيدنا حممد  وعلى �آله و�صحابته �إىل يوم الدين وبعد..

وبالنظر �إىل �أهمية هذين احلدثني فقد ر�أي��ت تغيري العنوان لهذه الطبعة ليكون (الأمريكيون الأفارقة
والإ�سالم :الق�صة الكاملة من لنكولن �إىل �أوباما) ليمكن ا�ستيعاب املتغريات التي طر�أت .وقد حاولت يف هذا الكتاب
نقل �صورة قلمية عن جتربتي ال�شخ�صية مع الأمريكيني ذوي الأ�صول الإفريقية وخا�صة امل�سلمني منهم ،حيث بد�أت بتتبع
�أ�صولهم وجذورهم مع النقل وال�سرد جلوانب من احلياة القا�سية التي عا�شوها على مر احلقب والع�صور بداية من العام
1517م ،تاريخ و�صولهم �إىل القارة الأمريكية عبيد ًا مكبلني بالأغالل واحلديد يباعون يف ال�شوارع والأ�سواق كالأنعام،
ومرورا مب�شاركتهم يف حرب التحرير الأمريكية �ضد امل�ستعمر الربيطاين ،ثم �إعالن حتريرهم من خالل القرار ال�شجاع
الذي �أ�صدره الرئي�س الأمريكي �أبراهام لنكولن (الرئي�س ال�ساد�س ع�شر للواليات املتحدة) يف العام 1863م �أي بعد حوايل
مائة عام من جالء الإجنليز وما تال ذلك من اندالع احلرب الأهلية الأمريكية التي ا�ستمرت حوايل �أربع �سنوات وح�صدت
ع�شرات الآالف من �أرواح الأمريكيني ال�سود والبي�ض على ال�سواء خالل حقبة التفرقة العن�صرية القانونية ثم امل�سترتة �إىل
�أن �صدر قانون احلقوق املدنية الأول للأمريكيني ال�سود يف العام 1968م بعد م�سرية ن�ضال ا�ستمرت حوايل �أربعة قرون
وكان �ضحيتها مئات الآالف من الأمريكيني واثنني من �أعظم و�أف�ضل الر�ؤ�ساء الذين تعاقبوا على �سدة احلكم يف الواليات
املتحدة وهما �أبراهام لنكولن وجون كنيدي.

هذا الكتاب كان قد �صدر يل يف منت�صف العام 1427هـ (2007م) بعنوان (امل�سلمون ال�سود يف �أمريكا :الق�صة
الكاملة) بعد ن�شر ملخ�ص ملادته يف حلقات يومية بلغت ع�شرين حلقة بجريدة املدينة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة املدينة
للطباعة والن�شر يف جدة.
ونظر ًا لالهتمام الذي حظيت به تلك احللقات من قبل القراء والطلبات التي وردت �إىل جريدة املدينة لإعادة ن�شر
بع�ضها ،اقرتح القائمون على �أمر اجلريدة ن�شر احللقات يف كتاب معربني عن ا�ستعدادهم لطباعته يف مطابع اجلريدة
وت�سويقه.
وهكذا خرج الكتاب يف طبعته الأوىل �إىل حيز الوجود حيث جاء يف حوايل (� )412صفحة من احلجم املتو�سط .وفور
�صدوره وطرحه بالأ�سواق واملكتبات انهالت على االت�صاالت واخلطابات من داخل اململكة وخارجها على ال�سواء ،البع�ض
كان يطلب ن�سخ ًا منه يف حني �أعرب عدد من الأخوان والأ�صدقاء الذين التقيت بهم عن �إعجابهم به .منهم من �أثنى على
الكتاب ومو�ضوعه باعتباره من املو�ضوعات املهمة وغري املطروقة ومنهم من �أعرب عن تقديره للمعلومات القيمة التي
ت�ضمنها الكتاب وتوقعي ب�أن هذه الأقلية �سيكون لها دور م�ؤثر يف خارطة الأحداث وهو ما حتقق بفوز �أوباما الذي يعترب
بكل املقايي�س �إجنازا تخطى �سقف الطموحات بل واحلد الأق�صى للمطالب والتوقعات.
يف حني �أملح �آخ��رون �إىل �أن الكتاب جاء كبريا بع�ض ال�شيء ب�سبب التفا�صيل الكثرية التي حواها م�شريين �إىل
�ضرورة اخت�صاره ومن ثم ترجمته �إىل اللغات العاملية احلية خا�صة الإجنليزية لتعم الفائدة منه ولتو�صيل ر�سالته �إىل
املعنيني بالأمر بالدرجة الأوىل ،وهم من الناطقني بالإجنليزية لكي يدركوا �أننا معهم ،منهم ولهم .نهتم بهم وبق�ضاياهم
احلياتية وامل�صريية ،نتفاعل معهم ون�شاركهم يف ال�سراء وال�ضراء .ونزو ًال على رغبة ه�ؤالء الأخوة الأعزاء ومت�شي ًا مع

وعليه ميكن التمييز بني �أربع حقب رئي�سية لتاريخ هذه الأقلية التي كانت م�ضطهدة وحمتقرة حتى وقت قريب ولن�ضالها
من �أجل التحرير وامل�ساواة واحلقوق املدنية الكاملة وهذه احلقب هي:
 )1حقبة جتارة الرقيق التي متثل ال�صفحة الأكرث �سواد ًا يف تاريخ الواليات املتحدة والتي ا�ستمرت من 1517م حتى
1863م (تاريخ حترير الرقيق ر�سميا).
 )2حقبة التمييز العن�صري ب�شقيه القانوين وامل�سترت والتي يحلو للبع�ض �أن ي�سميها حقبة (جيم كراو �أو يعقوب
الغراب)( ،وهي �شخ�صية لبطل م�سرحية هزلية ا�شتهرت يف �أواخر القرن التا�سع ع�شر وكانت ت�سخر من ال�سود)،
وهذه احلقبة ا�ستمرت من 1863م حتى 1964م العام الذي �صدر فيه قانون احلقوق املدنية لل�سود و�إلغاء نظام التفرقة
العن�صرية مبختلف �صورها و�أ�شكالها.
 )3حقبة حركة �أمة الإ�سالم �أو بالأحرى الع�صر الذهبي للحركة والذي بد�أ مع مطلع ال�ستينات وتوج بتويل الإمام
وارث الدين حممد مقاليد الزعامة يف العام 1975م ،حيث ميكن القول عامة �أن هذه احلقبة ا�ستمرت من 1961م
وحتى 1995م حني �أعلن الأمريكيون ذوو الأ�صول الإفريقية عن �أنف�سهم كجماعة منظمة لها وزنها ،وقوة جديدة لها
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كلمتها امل�ؤثرة يف االنتخابات الأمريكية وذلك من خالل م�سرية املليون رجل �أ�سود التي نظمها وقادها الزعيم مثار
اجلدل حلركة �أمة الإ�سالم لوي�س فراخان يف وا�شنطن العا�صمة يف �أكتوبر من عام 1995م.
 )4حقبة الن�صر والقوة اجلديدة التي جت�سدت يف فوز املر�شح الدميقراطي باراك �أوباما يف االنتخابات الرئا�سية
التي جرت يف نوفمرب 2008م ليكون �أول رئي�س �أمريكي من �أ�صول �إفريقية .هذه احلقبة ميكن �أن نطلق عليها حقبة
االقتدار والقوة املتنامية القادمة بقوة للأمريكيني �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء.

وا�ستمر الو�ضع على هذا احلال حتى مت �إلغا�ؤه �إثر مقاطعة ال�سود للحافالت العامة لعام كامل (1956 – 1955م)،
�أو ما ميكن �أن يطلق عليه عام انتفا�ضة ال�سود التي �أطلقت �شرارتها حائكة �شابة ا�سمها روزا بارك�س دخلت التاريخ من
�أو�سع �أبوابه ب�سبب ت�صرف عفوي ب�سيط عندما رف�ضت �إخالء مقعدها يف احلافلة لرجل �أبي�ض فما كان من �سائق احلافلة
�إال اقتيادها لأقرب خمفر لل�شرطة فتم �إيداعها ال�سجن النتهاكها �أنظمة املدينة لتنطلق �شرارة الثورة ومن ثم املقاطعة
للحافالت العامة التي قادها الراهب ال�شاب لوثر كنج كما �سريد ذكره مبزيد من التف�صيل الحقا.
كان اال�ضطهاد والتمييز العن�صري �أمرين عاديني يف معظم املدن الأمريكية خا�صة يف الواليات اجلنوبية التي لها
تاريخ حافل يف منا�صرة الرق والتفرقة العن�صرية و�أي�ض ًا يف املدن الكربى �أمثال نيويورك و�شيكاغو ولو�س �أجنل�س وديرتويت
و�سان فران�سي�سكو وغريها .كما ال �أن�سى منظر �أنهار احلليب ال�سائل من خالل �أنابيب �شفافة جعلوها متر عمد ًا عرب الأحياء
الفقرية التي ي�سكنها ال�سود لت�صب يف البحر باعتبار �أن هذا احلليب زائد عن حاجة ال�سوق ومعاقبة من ميد يده �إليه.
ومهما يكن ف�إن فرتة �إقامتي يف الواليات املتحدة وعلى ق�صرها ن�سبي ًا �إذ مل تتجاوز اخلم�س �سنوات �إال �أنها كانت
واحدة من �أكرث فرتات التاريخ الأمريكي خ�صوبة وثراء بالأحداث الهامة .ولعله من ح�سن حظي �أنني كنت �شاهد ًا على
حقبة هي الأهم والأكرث ثراء بالأحداث يف تاريخ حركة احلقوق املدنية للأمريكيني ال�سود بل ويف تاريخ الواليات املتحدة
املعا�صر ب�صفة عامة �إذ �شهدت تلك الفرتة:
 )١بزوغ جنم املنا�ضل العاملي مالكومل �إك�س الذي اعترب واحد ًا من �أهم رموز حركة احلقوق املدنية حتى حلظة اغتياله
التي عاي�شتها عن قرب يف  21فرباير 1965م.
 )٢مرور فرتة وجيزة على اغتيال الرئي�س الأمريكي املحبوب جون كنيدي يف الثاين والع�شرين من نوفمرب1963م.
 )٣ظهور جنم �أ�سطورة املالكمة العاملية حممد علي كالي الذي كتب تاريخ ًا جديد ًا لهذه الريا�ضة وكانت له �إ�سهامات
وا�ضحة ومقدرة يف ق�ضية حقوق الإن�سان عامة.
� )٤إجازة قانون احلقوق املدنية لل�سود يف العام1964م الذي و ّقعه الرئي�س ليندون جون�سون الذي تقلد املن�صب بعد
اغتيال كنيدي.
 )5اغتيال الراهب الثائر الدكتور مارتن لوثر كنج رمز الن�ضال للأمريكيني الأفارقة خالل الفرتة من منت�صف اخلم�سينات
حتى اغتياله يف1968م قبل �أن يكمل الأربعني من عمره كما هو احلال �أي�ض ًا بالن�سبة ل�صديقه ورفيق دربه مالكومل �إك�س.
� )6إجازة الكوجنر�س الأمريكي لقانون احلقوق املدنية املع ّدل لل�سود يف 1968م ،ذلك القانون الذي غري وجه احلياة يف
�أمريكا ،واعترب نقطة حتول هامة يف تاريخها احلديث.

فقد تناول البع�ض ق�ضية الأمريكيني ذوي الأ�صول الأفريقية �إال �أن الغالبية العظمى من الكتابات والدرا�سات ال�سابقة
املتعلقة بهذا املو�ضوع كانت باللغة الإجنليزية كما ا�شتمل الكثري منها على معلومات غري دقيقة بع�ضها جاء ب�صورة متعمدة
لغر�ض يف نفو�س �أ�صحابها والبع�ض الآخر جانبه التوفيق والدقة يف طرح احلقائق ف�أ�صبح تاريخ هذه الأقلية ي�شوبه الكثري
من اللب�س والغمو�ض �أو عدم امل�صداقية مما ي�ستدعي �إعادة كتابته و�إجراء ما يلزم من تنقيح وت�صحيح.
ولقد بد�أ اهتمامي بهذه الق�ضية عندما كنت طالب درا�سات عليا بجامعة كورنيل يف �إثاكا (والية نيويورك) بني
عامي 1969 – 1964م حيث وجدت نف�سي وبحكم انتمائي الإثني واجلهوي طرف ًا يف هذه الق�ضية ال�شائكة ذلك �أن البي�ض
الأمريكيني كانوا حتى ذلك الوقت يطلقون �صفة ملون ) (Coloredوهي التعبري املحت�شم لكلمة �أ�سود �أو زجني )(Negro
على كل وافد من �إفريقيا �أو �آ�سيا �أو حتى �أمريكا الالتينية وجزر الكاريبي و�سواء كان قدومه للواليات املتحدة بق�صد
العمل والهجرة �أو الدرا�سة فقط فالأمر عندهم �سيان .فخالل فرتة وجودي يف الواليات املتحدة كطالب علم كانت التفرقة
العن�صرية ما تزال واقعا معا�شا يف معظم املرافق التعليمية وال�سكنية واخلدمية والرتفيهية وحتى يف دور العبادة .وكنا
نرى ون�سمع عن املمار�سات الال �إن�سانية واالعتداءات التي يتعر�ض لها ال�سود وامللونون على يد �أفراد �أو جمموعات من
البي�ض بدون وجه حق �أو �سبب منطقي �سوى �أن يكون املعتدى عليه من �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء.
وحت�ضرين بهذه املنا�سبة حادثة وقعت لأحد الزمالء ال�سعوديني يف والية تك�سا�س عندما تعر�ض العتداء وح�شي من
جمموعة من ال�شباب البي�ض ملجرد دخوله �صالون حالقة فقد �أ�شبعوه �ضرب ًا ورك َال و�إ�ساءات منكرين عليه الدخول يف مثل
ذلك املحل املحرتم يف حني �أن هناك من يحلق لل�سود واحلمري ح�سب تعبريهم وذلك يف �إ�شارة ور�سالة وا�ضحة �أنه �إذا
فكر يف ق�ص �شعره مرة �أخرى عليه �أن يبحث عن �إحدى املحالت املخ�ص�صة للملونني.
وكانت اللوحات التي حتمل عبارة (للبي�ض فقط) و(ممنوع دخول ال�سود) تطالعك يف كل مكان لتذكرك �إذا كنت
�أ�سود �أو �أ�سمر الب�شرة ب�أنه لي�س لك مكان يف هذا املجتمع الأبي�ض و�أنك وافد غري مرغوب فيه .هكذا كانت الأو�ضاع يف
بداية رحلتي مع االغرتاب يف طلب العلم وكان الكثري من الطالب العرب والأ�سيويني والأفارقة ال يجرءون على اخلروج
من احلرم اجلامعي �أو ال�سكن �إال يف جمموعات خوف ًا من التعر�ض لالعتداء ،ويف بع�ض املدن الكبرية �أمثال نيويورك على
وجه اخل�صو�ص ي�صبح اخلوف خوفني :من البي�ض املتطرفني من ناحية ومن بع�ض ال�سود الأمريكيني املنفلتني من ناحية
�أخرى و�إن اختلفت الدواعي والأ�سباب لالعتداء.
كما �سمعت من بع�ض الأ�صدقاء �أن احلافالت واملركبات العامة كانت مق�سومة جلزئني يف وقت �سابق قبل قدومي
للواليات املتحدة حيث كان الق�سم الأمامي منها خم�ص�ص ًا للبي�ض �أما الق�سم اخللفي (املف�صول ب�ألواح حديدية عازلة)
فهو لل�سود وامللونني .و�شيئ ًا ف�شيئ ًا اختفت الفوا�صل بني الق�سمني لي�صبح حق اجللو�س على مقاعد احلافالت العامة عرفي ًا
للبي�ض فقط وممنوع ًا بالن�سبة للملونني.

�إن الأجيال احلالية من ال�شباب ال ميكن �أن تت�صور ما كانت عليه الأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية يف
الواليات املتحدة قبل العام  1964م.
لذلك ف�إنني �إذ �أكتب عن جمتمع الأمريكيني ذوي الأ�صول الأفريقية و�أحاول ت�سليط بع�ض الأ�ضواء عليهم وعلى
رموزهم وق�ضاياهم وجوانب من تاريخهم ،ف�إنني ال �أفعل ذلك من منظور الباحث الدخيل ) (The Outsiderباملعنى
ال�سو�سيولوجي الكال�سيكي للكلمة لكني �أفعل ذلك بدافع من احلب والإخاء والزمالة ومن خالل عد�سة الباحث الذي هو
�أقرب للأ�صيل والذي هو جزء من جمتمع بحثه .و�أرجو �أن يوفقني اهلل  يف نقل �صورة �صادقة و�أمينة للواقع كما ر�أيته
وعاي�شته ،والذي �أ�شعر �أنني مل �أنف�صل عنه كثري ًا حتى بعد عودتي لأر�ض الوطن وعملي بجامعة امللك عبد العزيز ثم وزارة
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الإعالم وع�ضويتي باملجل�س الت�أ�سي�سي لرابطة العامل الإ�سالمي ثم بعد ذلك من خالل الزيارات املتكررة للواليات املتحدة
و�إن تباعدت �أحيان ًا بع�ض ال�شيء ،ومن خالل التوا�صل مع �أ�صدقاء وزمالء درا�سة هناك مازلت �أحمل لهم الكثري من
الود والتقدير ومنهم من �ساعدين يف �إجناز هذا العمل و�ضبطه وتوثيقه ومازلنا على ات�صال وتوا�صل برغم بعد امل�سافة
وال�شقة واختالف وجهات النظر والر�ؤى يف عدد من الق�ضايا .وقائع ما تزال ذكراها حية وك�أنها ما تزال ماثلة �أمامي
لأحداث كنت �شاهدا عليها ،ولدرجة جعلتني �أح�س ويف كثري من الأوقات باالنتماء لذلك املجتمع الذي اندجمت فيه روحي ًا
ووجداني ًا ،عانيت مع �أفراده من ويالت التفرقة واحتفلت معهم بكلمات كل خطاب ناري من خطابات مالكوم �إك�س وبكل
ن�صر حققه حممد علي كالي.
ثم وبعد عودتي للمملكة حر�صت على ا�ستمرار التوا�صل معهم من خالل الزيارات املتبادلة كما عقدت عدة اجتماعات
 ،الذي جمعتني به عالقة �صداقة حميمة وظللت على ات�صال به حتى
مع بع�ض قادتهم �أمثال وارث الدين حممد
وفاته يف رم�ضان 1429هـ ،ولوي�س فراخان وحممد علي كالي ،وكانت بع�ض هذه االجتماعات هنا يف اململكة وبع�ضها
الآخر يف �شيكاغو .فال غرو �أنني كنت �أ�شعر وطوال فرتة �إقامتي بينهم ب�أنني بني �أهلي بل زمرتي وع�شريتي.
فلي�س غريب ًا واحلال كذلك �أن �أ�صبحت ق�ضية الأمريكيني ذوي الأ�صول الأفريقية واحدة من �أهم اهتماماتي .وبد�أت
فكرة الكتابة يف هذا املو�ضوع ت�شغلني وتلح علي بني احلني والآخر طوال �أكرث من ع�شرين عام ًا م�ضت �إىل �أن كان هذا
الكتاب الذي بني يديك عزيزي القارئ الآن.
كما �أود �أن �أو�ضح �أن منطلقي من هذا الكتاب مل يكن �أبدا الرغبة يف االنتقاد �أو االنتقا�ص من مكانة �أحد �سواء كان
من املنت�سبني ملجتمع البحث �أو من البي�ض عامة �أو حتى من الإدارات التي تعاقبت على �سدة احلكم يف الواليات املتحدة.
كما ال يرمي هذا الكتاب �إىل �إ�شعال �صراع عفا عليه الزمن و�أ�صبح يف حكم املا�ضي ،وال لفر�ض �آراء بعينها من باب الو�صاية
�أو االحتواء ،لكني �أفعل ذلك بدافع من احلب والوفاء والإ�شفاق لأنا�س حقيقيني كنت ومازلت �أعترب نف�سي جزء منهم مهما
فرقتنا الأزمان والأزمات ومهما باعدت بيننا اخلطى وامل�سافات .ثم بدافع الرغبة يف معرفة �إىل �أين ي�سريون يف م�شوار
البحث عن هوية وعن وطن؟ ماذا ينتظرون منا وماذا ننتظر منهم؟ ما هو م�ستقبلهم ودورهم يف �صناعة الأحداث والقرار
يف الواليات املتحدة؟ ما هو م�ستقبل عالقتنا بهم وعالقتهم باجلاليتني العربية والإ�سالمية يف الواليات املتحدة؟
كيف نحميهم من خطر الذوبان الكامل يف املجتمع الالديني واملحافظة على هويتهم الثقافية واحل�ضارية مع
التم�سك بالوالء لوطنهم وانخراطهم يف م�ؤ�س�سات جمتمعهم املدين ك�أع�ضاء فاعلني و�صوت حمرتم وم�سموع وقوة لها
وزنها وكينونتها؟ وكيف نتعاون معهم يف اال�ستفادة من الفر�ص التي تلوح بني احلني والآخر وا�ستخدام الأوراق التي ب�أيدينا
الآن اال�ستخدام الأمثل؟
كيف ن�ساعدهم يف التخل�ص من عقدة ال�شعور بالدونية والرغبة يف االنتقام والت�صرف بعقلية الإن�سان املحبط
املقهور؟ لنبعث فيهم روح الأم��ل والعزة والكرامة والثقة بالنف�س وبالآخرين لتكوين �سياج واق �ضد امليل للإنحراف
وال�سقوط يف فخ اجلرمية ،ذلك �أننا نعلم �أن الأحقاد والث�أرات ال تف�ضي �إىل نتيجة وال تورث ،وال يجوز لأحد معاقبة الأحفاد
}ولاَ َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى{(((.
على ما ارتكبه الأ�سالف والأجداد من �أفعال وجرائم ،لقوله َ 
ون{(((.
ون َع َّما َكا ُنوا يَ ْع َم ُل َ
وقوله جل من قائل }تِ ْل َك ُأ َّم ٌة َق ْد َخ َل ْت لَ َها َما َك َس َب ْت ولَ ُكم َّما َك َس ْب ُت ْم وال ُت ْس َأ ُل َ

وعليه ف�إن دورنا هو �أي�ضا :كيف نعمل على زيادة �أوا�صر التقارب والتعاون والتوا�صل والعالقات معهم ومع الآخرين
ملا فيه اخلري وامل�صلحة للجميع �إن �شاء اهلل ،وكيف نعمل جميعا من �أجل عامل �أف�ضل ت�سوده روح التعاون والإخاء ،تظلله
ثقافة العدل وال�سالم للجميع من خالل نبذ العنف واالحرتاب� .إنها ر�سالة لإر�ساء الدعائم لأدب احلوار الب ّناء القائم على
الثقة واالحرتام املتبادلني بني خمتلف الأمم وال�شعوب .ودعوة خمل�صة لزيادة الت�أ�صيل والرت�سيخ لن�شر �أدبيات ال�سالم
وثقافة احلوار كبديلني لثقافة �إ�ضرام نار الكراهية والعداء ،دعوة للحب واحلياة كبديل لت�صدير املوت للأبرياء و�سفك
الدماء ،هي نداء عاجل للعمل امل�شرتك وو�ضع �أ�س�س جديدة للعالقات الدولية تقوم على �ضوابط �أخالقية �صارمة متنع
االعتداء على الأطفال والن�ساء واملدنيني والعجزة ،تبنى على االحرتام املتبادل كبديل لالحرتاب واخلراب ،فهل وهل وهل
من جميب؟
و�سوف يجد القارئ الكرمي �أي�ض ًا بني ثنايا هذا الكتاب ت�سليط ًا للأ�ضواء على بع�ض زعامات ورموز حركة الأمريكان
الأفارقة ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل ،وبع�ض الطروحات املقرتحة لكيفية مواجهة التحديات امل�شرتكة والعمل مع �أع�ضاء
اجلاليتني العربية والإ�سالمية يف الواليات املتحدة لبناء وتعزيز �أوا�صر الثقة واالحرتام املتبادلني مع �أع�ضاء هذه الأقلية
املتنامية التي ت�شري كل الدالئل �إىل �أنها �سيكون لها �ش�أن يف امل�ستقبل القريب ب�إذنه  وذلك من �أجل املزيد من التعاون
والتكافل والعمل امل�شرتك اجلاد املخل�ص والب ّناء نحو عالقات تقوم على املحبة والأخوة والثقة املتبادلة.
و�أخري ًا ف�إن هذا الكتاب يهدف لتعريف القارئ العربي وغري العربي م�ستقب ًال ب�أبعاد ق�ضية الأفرو �أمريكانز� ،أي
الق�صة الكاملة لثورة الزنوج يف �أمريكا واملراحل التي مرت بها حتى و�صولهم �إىل البيت الأبي�ض ممثلني يف �شخ�ص باراك
�أوباما ،وحماولة و�ضع اليد على موطن الداء و�أ�سباب اخلالف واالنف�صام بينهم والغالبية العظمى من �أع�ضاء اجلاليتني
العربية والإ�سالمية يف �أمريكا وكيفية ر�أب ال�صدع و�إذاب��ة جليد ال�شكوك واالتهامات املتبادلة والعمل على مد ج�سور
التوا�صل والتعاون البناء من �أجل تقريب وجهات النظر على الأقل �إذا مل ميكن جمع ال�صف وتوحيد الكلمة واملواقف جتاه
خمتلف الق�ضايا التي تهم الطرفني والتحديات امل�شرتكة.
و�إن هذا الكتاب هو حماولة لتزويد القاريء ببع�ض املعلومات وك�شف جملة من احلقائق بعد �أن انتهت تقريبا
مرحلة الن�ضال من �أجل احل�صول على احلقوق املدنية لتبد�أ مرحلة العمل لتح�سني الأو�ضاع وامل�ضي يف ركب التعليم
للحاق بالركب ،وقد ق�صدت منه �إظهار احلقائق كما هي �أكرث من الدفاع عنها �أو تقدمي و�صفة عالجية مقرتحة �أو
حلول حمددة.
وباهلل التوفيق.

� )1سورة فاطر.18 :
� )2سورة البقرة.134 :
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هذا الكتاب خم�ص�ص يف جزئه الأكرب لق�صة �صراع �أمريكا الطويل مع حركة احلقوق املدنية والن�ضال من �أجل
امل�ساواة� ،أو بالأحرى لثورة الزنوج يف �أمريكا التي مهدت الطريق لأوباما �صاحب اجلذور الأفريقية لأن يعتلي عر�ش
الرئا�سة الأمريكية .و�أي�ض ًا البحث يف اجلذور التاريخية للم�سلمني الأمريكيني ذوي الأ�صول الإفريقية الذين هم جزء ال
يتجز�أ من الأمة وق�ضياها امل�صريية الآنية وامل�ستقبلية ،وباعتبارهم ركيزة وعمق ًا ا�سرتاتيجي ًا هام ًا للإ�سالم وامل�سلمني
يف الدولة التي حتتل الآن مركز ال�صدارة على خارطة العامل مما يجعل وحدة ه�ؤالء الأخوة قيمة وقوة ت�ضاف لر�صيدنا.
وهو �أي�ضا حماولة لرت�سيخ ثقافة ال�سالم و�أدب التوا�صل واحلوار من �أجل عامل �أكرث عدال وا�ستقرارا ورفاهية و�إن�سانية
للب�شرية جمعاء.
ويتناول الكتاب بالدرا�سة والتحليل الأو�ضاع احلياتية له�ؤالء الأخوة ،ما�ض وحا�ضر وم�ستقبل ،والعوامل املتداخلة
وفر�ص م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية والعامة يف �ضوء املعطيات
التي �شكلت هذا الواقع والتوقعات الجتاهاتهم امل�ستقبلية َ
احلالية وامل�ستجدات التي طر�أت� .إذ طغت على �سطح ال�ساحة الأمريكية خالل العقود الأربعة الأخرية ظاهرة لفتت
انتباه الكثري من املفكرين وال�سا�سة والإعالميني ،وتتمثل هذه الظاهرة يف االنت�شار ال�سريع للإ�سالم يف �أمريكا على وجه
اخل�صو�ص حيث و�صل عدد امل�سلمني �إىل �أكرث من �سبعة ماليني (حوايل  ٪2.5من �إجمايل ال�سكان)� ،إىل �أن جاءت
�أحداث � 11سبتمرب 2001م امل�ؤ�سفة لت�ضع الإ�سالم عقيدة و�أمة يف قف�ص االتهام ومو�ضع االهتمام �أي�ض ًا ،ويكفي دلي ًال
على ذلك ما �أورده الدكتور نهاد عو�ض املدير التنفيذي ملجل�س العالقات الأمريكية الإ�سالمية (كري) ،خالل مقابلة معه
ن�شرتها جريدة الريا�ض ،حيث �أو�ضح �أن  40مليون مواطن �أمريكي طلبوا منهم ن�سخ ًا من الرتجمة الإجنليزية ملعاين
القر�آن الكرمي((( ،ومن هنا ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة.
وملا كان احلا�ضر يتداخل ب�شدة مع املا�ضي وينبني بدرجة كبرية عليه فقد كان البد من وقفة ق�صرية لإجراء
 )1جريدة الريا�ض ـ �ش�ؤون دولية ـ عدد 2006/6/21م� ،ص 7ولعل �أكرث الذين طلبوا هذه الن�سخ فعلوا ذلك بدافع الف�ضول وملعرفة ماهية هذا الدين
الذي يحب الكثري من �أتباعه املوت يف �سبيله �أكرث من حبهم للحياة.
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ا�ستعرا�ض �سريع لتاريخ الإ�سالم وامل�سلمني يف �أمريكا .وتقدمي �صورة لأو�ضاع الأمريكيني ال�سود عامة عرب احلقب
والع�صور منذ حلولهم يف القارة الأمريكية .مرور ًا باملراحل املختلفة التي عا�شوا فيها ك�أقلية م�ضطهدة منبوذة ،م�سخرة
للعمل والإنتاج بدون �أن تكون لهم �أي حقوق �أو مقابل يذكر .ثم معاناتهم من نظام الف�صل العن�صري و�صو ًال �إىل ع�صرنا
احلا�ضر حيث مت الإلغاء الر�سمي لآخر �أ�شكال ذلك النظام البغي�ض يف 1972م .وتتويج ذلك ب�إ�صدار القوانني التي تن�ص
على �أن جميع ال�سود املولودين يف �أمريكا هم رعايا لها ومواطنني �أمريكيني لهم كامل احلقوق التي يتمتع بها �أي مواطن
�أمريكي و�إن بقيت بع�ض املمار�سات التي تنم عن ا�ستمرار الظلم االجتماعي لل�سود وعدم التكاف�ؤ يف الفر�ص املتاحة
للتعليم والعمل حتى بعد فوز باراك �أوباما رئي�سا للواليات املتحدة.
و�إذا كانت هذه الدرا�سة تت�ضمن ر�صد ًا ـ حر�صت على �أن يكون �أمين ًا ـ لبع�ض املالب�سات والأحداث الهامة التي �أح�سب
�أنه كان لها الأثر الوا�ضح يف ر�سم مالمح الواقع احلايل وت�شكيل �شخ�صية امل�سلمني الأمريكيني املنحدرين من �أ�صول
�أفريقية وجذور معتقداتهم والإرث الثقايف لهم ،ويف تركيبتهم الكلية من النواحي الف�سيولوجية والعقلية وال�سيكلوجية
والروحية ويف طريقة تعاملهم مع الأ�شياء وردود �أفعالهم ووالءاتهم و�سلوكياتهم عامة فقد كان ذلك بهدف حتديد
الأ�سباب التي حالت دون معرفة امل�سلمني منهم للتعاليم ال�صحيحة للإ�سالم احلنيف و�أي�ض ًا يف ت�شكيل مواقفهم جتاه
خمتلف الق�ضايا الثقافية وال�سيا�سية واالجتماعية واحلياتية عامة.
على �أنني مل �أق�صد من وراء هذا ال�سرد للأحداث �إال �شرح بع�ض الظروف واملالب�سات والأجواء التي جرت فيها
تلك الأحداث وتداعياتها .واخللفية التي تبلورت يف بوتقتها وبني جنباتها مالمح �شخ�صية امل�سلم الأمريكي املنحدر من
�أ�صول �أفريقية بكل �أبعادها و�صفاتها ،مزاياها وم�آخذها و�إمكاناتها خالل رحلة البحث الطويلة عن الذات والهوية .وكل
ذلك حتقيق ًا للغر�ض النهائي لهذه الدرا�سة املتمثل يف التعرف على كيفية م�ساعدتهم يف العودة �إىل رحاب الدين القومي،
و�أف�ضل الو�سائل لتحقيق هذا الهدف ،ثم ربط ه�ؤالء الإخوة بالأمة الإ�سالمية وق�ضاياها وت�شجيعهم على امل�شاركة الفاعلة
يف احلياة العامة ويف �صنع القرار وذلك من خالل مد ج�سور التوا�صل معهم والعمل على ك�سب ثقتهم وفتح قنوات التالقي
واحلوار الواعي وامل�سئول مع قيادتهم وذلك ا�ست�شعارا لواجب الأخوة الإ�سالمية وحتقيقا ملبد�أ التوا ِّد والرتاحم والتوا�صل
والتكافل بني �أفراد الأمة وتو�ضيح حقيقة �أن انتهاج �أ�سلوب العنف حتى لو كان من قبيل املعاملة باملثل فهو ال ي�ؤدي �إال ملزيد
من الكراهية والأحقاد ،و�أن الث�أر ال يورث ومن ثم ال يجوز معاقبة الأحفاد على جرائم ارتكبها الأجداد امتثاال لقوله 
}ولاَ َت ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر ُأ ْخ َرى{(((.
َ
كما عليهم مراعاة م�شاعر النخب من الأمريكيني البي�ض الذين وقفوا وما زالوا يقفون مع احلق والعدل وامل�ساواة
ومنهم من �ضحى بحياته يف �سبيل هذه املبادئ وعلى ر�أ�سهم الرئي�سني الأمريكيني لنكولن وكنيدي .ولعل امللفت والغريب
هنا �أن الرئي�سني �أبراهام لنكولن وجون كنيدي قدمهما احلزب اجلمهوري الذي جاء �أي�ض ًا ب�أ�سو�أ الر�ؤ�ساء يف تاريخ
الواليات املتحدة و�آخرهم جورج بو�ش ،وكان للعديد من رموزه مواقف يف غاية التطرف �ضد ال�سود وامللونني.
وعليه ف�إن الر�صد وال�سرد الواردين �ضمن هذا العمل �سيكونان بالقدر الكايف خلدمة �أغرا�ض هذه الدرا�سة .ولإعطاء
القارئ فكرة عامة عن الظروف واملراحل التاريخية ،واخللفية املحيطة بالق�ضية مو�ضوع البحث دونَ اخلو�ض املتعمق
وامل�ستفي�ض يف التفا�صيل الدقيقة التي تخرج عن �إطار هذه الدرا�سة وذلك عم ًال مببد�أ (ما زاد عن املعنى فال معنى له).
ف�أنا حني �أحتدث ـ مث ًال ـ عن ال�صورة امل�شوهة للإ�سالم يف �أذهان بع�ض الأمريكيني امل�سلمني املنحدرين من �أ�صول
� )1سورة فاطر.18 :
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�أفريقية ف�إنني ال �أفعل ذلك من باب الت�شهري �أو الإ�ساءة لأحد .بل يجيء ذلك للتعريف بالظروف التاريخية والأ�سباب
املو�ضوعية التي �أف�ضت بالبع�ض �إىل هذه النتيجة .واملحلل احل�صيف املطلع على حقائق الأو�ضاع وتاريخ ه�ؤالء الأخوة،
والظروف التي �أدت بهم �إىل انقطاع �صلتهم مبنابع الإ�سالم من جهة وب�إخوانهم امل�سلمني يف العامل الإ�سالمي من جهة
�أخرى طوال ما يزيد على �أربعة قرون قد يجد لهم بع�ض العذر ويتفهم الدواعي التي �أفرزت هذه ال�صورة امل�شوهة للدين
احلنيف يف �أذهانهم ذلك �أن العقيدة ارتبطت عندهم دائم ًا بالنعرة العن�صرية �أو ما يعرف بالقومية ال�سوداء.
وتزداد �أهمية املو�ضوع وخطورته بالنظر �إىل الأو�ضاع املرتدية التي ظل يعي�ش فيها ه�ؤالء الأخوة مع الإح�سا�س
بفقدان الهوية واخلواء الروحي وحالة الال انتماء .عالوة على ال�شعور مبركبات النق�ص والغنب االجتماعي والإح�سا�س
بالدونية والو�ضاعة والتهمي�ش مما يدفع كثريين منهم لالنزالق �إىل هاوية اجلرمية .ويكفي دلي ًال على ذلك �أن ن�سبة
ال�سود ـ امل�سلمني وغري امل�سلمني ـ املوجودين بال�سجون الأمريكية ظلت على مدى العقدين املا�ضيني وحتى الآن مرتفعة
وب�صورة خميفة .وح�سب �أحدث الإح�صاءات ال�صادرة من اجلهات الر�سمية ف�إن ال�سود والأفارقة ميثلون �أكرث من %70
من �إجمايل نزالء ال�سجون يف �أمريكا البالغ عددهم حوايل  5مليون �سجني .يف حني �أن ن�سبة الأمريكان ال�سود ملجموع
ال�سكان(حوايل  300مليون) ال تكاد ت�صل �إىل  .%12كما ك�شفت هذه الإح�صاءات �أن عدد ال�سود املحكوم عليهم بال�سجن
خالل الثالثة عقود الأخرية ظل يرتاوح يف املعدل ال�سنوي بني ثالثة �إىل �أربعة ماليني وهذا يعني �أن املعدل العام هو �سجني
واحد على الأقل بني كل ثمانية من الأمريكيني ال�سود البالغ عددهم الآن حوايل  42مليون ًا �أو �أكرث قليال .و�أنه وح�سب
امل�صادر الر�سمية يوجد واحد داخل دائرة االتهام �أو حتت املراقبة بني كل ثالثة من ال�شباب ال�سود وهذه الن�سبة ت�صل
يف وا�شنطن العا�صمة �إىل  %50ولهذا يعترب كثري من الأمريكيني ال�سود �أنهم يعي�شون يف دولة بولي�سية((( ،هذا عالوة على
تف�شي ظاهرة �إدمان املخدرات وانت�شار العنف بني ال�شبان ال�سود وخا�صة يف الأحياء الفقرية باملدن الكربى والتي يطلقون
عليها ا�سم (القيتو)((( ،كما �أ�شار الكاتب الأفرو �أمريكي �شيلبي �ستيل �إىل �أن  %70من �أطفال ال�سود احلاليني ولدوا خارج
�إطار م�ؤ�س�سة الزواج ((( و�أظهرت الإح�صاءات �أن  %40من امل�صابني بفريو�س الإيدز هم من الأفرو�أمريكانز و�أن %75
منهم مل يكملوا تعليمهم العايل و�أن  %68من جرائم العنف يف �أمريكا تن�سب �إليهم(((.
لقد �أكد �إلي�س كو�سي يف الكتاب الذي ن�شره م�ؤخر ًا حتت عنوان (معنى �أن تكون رج ًال �أ�سود يف �أمريكا) �أن بع�ض
ال�سيا�سات العامة حلكومات الواليات املتحدة �ساهمت يف ارتفاع تلك الن�سب .ومن ذلك مث ًال �أن الإدارات احلكومية توافق
تلقائي ًا ودون �شروط على ت�سجيل الأمريكي الأ�سود يف معا�شات �صناديق البطالة التي �أ�صبح �أكرث ال�سود يعتمدون عليها
بد ًال من ال�سعي �إىل �إكمال تعليمهم والبحث عن عمل .ومثل هذه املمار�سات ال حتدث مع البي�ض حيث تو�ضح ال�سجالت
�أن واحدا من كل ثمانية �أ�شخا�ص منهم تتم املوافقة على طلبه ،يف حني ت�صل الن�سبة �إىل  1 :3بالن�سبة لل�سود مما جعلهم
ك�ساىل وغري جادين �سواء يف احلياة العملية �أو االجتماعية.
وي�شري كو�سي �أي�ض ًا �إىل املفارقات ما بني ما ين�ص عليه القانون والواقع االجتماعي الذي تعي�شه هذه الأقلية حيث
ي�شري يف مقدمة كتابه اجلديد (ح�سد العامل )� (The Envy of The Worldإىل �أن التطبيقات احلرفية للقانون قد ت�ضع

الأمريكي الأ�سود يف املكان املنا�سب للح�صول على حقوقه املدنية والد�ستورية لكنها وبطبيعة احلال ال ميكن �أن تكون مفتاحا
للنجاح االجتماعي .ذلك �أن القوانني ال ت�ستطيع �أن تنزع القناع العن�صري لكنها قد ت�ساهم يف �إخفائه .وي�ضيف �أن املجتمع
الأمريكي ال ينظر �إىل الأمريكي الأ�سود �إال من زاوية ت�صوره ريا�ضي ًا �أو ق�سي�س ًا يف كني�سة �سوداء �أو مغنيا للروك .وما زالت
هوليود تنظر �إليه من زاوية (الكومبار�س) يف م�ؤ�س�سة مهنية ال ميكن �أن تعطي امللونني �أدوار البطولة املطلقة لتحقيق
االنت�شار .ويخل�ص الكاتب �إىل نتيجة هامة وهي �أن املكت�سبات التي حققها ال�سود على مدى القرون املا�ضية مل تكن �إال وهم ًا
وتخدير ًا للم�شاعر ركنت �إليه قيادات هذه الأقلية تغطية خلطة بي�ضاء الأ�صل ُر�سمت داخل البيت الأبي�ض الذي يرى �أنه
�س ّمي كذلك لأنه بالفعل يرمز �إىل العقلية الأمريكية التي تنظر �إىل الأر�ض اجلديدة كعامل ال مكان فيه لغري العرق الأبي�ض.
وينتقد اخلطاب ال�سيا�سي الأمريكي لأنه ال يح�سب للأ�سود ح�ساب ًا وال يجد له مكان ًا يف قامو�سه .وعلى الرغم من النجاحات
التي حققها كولن باول وكونداليزا راي�س وجي�سي جاك�سون وغريهم لكنه يرى �أن هذه النجاحات كانت مدبرة من الأغلبية
البي�ضاء من �أجل �سد الذريعة واالحتفاظ بها يف �أر�شيف التاريخ للحيلولة دون �أية مطالبات �أخرى م�ستقب ًال (((.
لكن هناك حقيقة هامة البد من الإ�شارة �إليها وهي �أن عددا ال ي�ستهان به من الأفرو�أمريكانز اهتدوا �إىل دين احلق
خالل وجودهم داخل ال�سجون ولعل من �أبرز ه�ؤالء وعلى �سبيل املثال ال احل�صر ال�شهيد مالكومل �إك�س الذي انتحل لنف�سه
ا�سم مالك �شاباز بعد �أدائه منا�سك احلج .واملالكم املعروف مايك تاي�سون الذي اختار لنف�سه �أي�ض ًا ا�سم مالك �شاباز
تيمن ًا بالبطل مالكومل �إك�س وهناك �أي�ضا ال�شيخ جهاد عبداملميت وهو من القيادات احلالية ال�صاعدة بقوة وغريهم .و�إن
هذه الظاهرة ت�ستحق �أي�ض ًا الدرا�سة واالهتمام وخا�صة من العاملني يف الدعوة �أو يف الدرا�سات االجتماعية .كما ينبغي
علينا م�ضاعفة اجلهود لهداية القابعني خلف ق�ضبان ال�سجون .ولعله من الب�شائر امل�شجعة على ذلك اعرتاف ال�سلطات
الأمريكية ب�أن من يعتنقون الإ�سالم يف ال�سجن ال يعودون �إليه �إال يف حاالت نادرة جدا ً.
وعموم ًا وعلى الرغم من هذه ال�صورة التي قد تبدو قامتة بع�ض ال�شيء ف�إن هناك قب�سات و�إ�شراقات تدعو للتفا�ؤل
مما ميكن اعتباره ب�شائر خري وبداية جيدة لل�سري يف الطريق ال�صحيح ومن ذلك وعلى �سبيل املثال:
 )١التغيري الإيجابي الوا�ضح يف عقلية الأفرو�أمريكانز عموم ًا وفى توجهاتهم والطريقة التي يفكرون ويتعاملون بها مع الأ�شياء
وامل�ستجدات من حولهم ورمبا يكون مرد ذلك �إقبالهم املتزايد على التعليم وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين وب�صورة متزايدة.
 )2امليل للم�شاركة ب�صورة �أكرث فاعلية يف احلياة العامة وفى م�ؤ�س�سات املجتمع املدين والق�ضايا التي تهم املجتمع الأمريكي
ب�صفة عامة ال�سيما بعد �أن بد�أت الإدارات الأمريكية يف العديد من الواليات تبدي اهتمام ًا وحر�ص ًا على تو�سيع دائرة
امل�شاركة و�إتاحة املزيد من الفر�ص للأمريكيني الأفارقة للتعبري عن �آرائهم و�إبراز قدراتهم ومواهبهم يف خمتلف
�ضروب احلياة ويت�ضح ذلك جليا من خالل اهتمام احلزبني الكبريين باختيار كوادرهم على ر�أ�س جلانهما احلزبية
ومن خالل القنوات الف�ضائية وو�سائل الإعالم واالهتمام املتزايد حتى ب�أطفالهم.

 )1املقال بعنوان (مولد حركة جديدة لل�سود يف �أمريك) للكاتبة مها عبد الفتاح .جريدة الأخبار امل�صرية العدد  13557وتاريخ 1995/10/18م.
 )2القيتو ) (Ghettoلفظة تطلق على الأحياء الفقرية باملدن الأمريكية الكربى؛ ولعل من �سخرية الأقدار �أن تلك الأحياء كان �أكرث �سكانها من اليهود
فارتبطت الكلمة بهم خا�صة وهم يحاولون منذ مدة طم�سها ومنع ا�ستخدامها لكونها تعيد للأذهان ذكريات �أيام الفقر.
 )3املقال بعنوان (�صورتان للعن�صرية على �أعتاب م�ؤمتر ديربان) جريدة ال�شرق الأو�سط العدد رقم � ،8307ص .8
 )4امل�صدر ال�سابق.

 )1املقال بعنوان (معاناة ال�سود يف �أمريكا .وا�ستمرار القناع العن�صري) لعلى �سعد املو�سى .املن�شور بجريدة الوطن العدد  503وتاريخ  14فرباير 2002م
(�ص .)24
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� )3شروع الإدارات يف العديد من الواليات الأمريكية يف تنفيذ برنامج طموح لتحقيق االختالط واالندماج بني الأطفال
ال�سود والبي�ض يف املدار�س واملالعب واملنتزهات والأماكن العامة .و�أذكر بهذه املنا�سبة ما نقله يل الأخ الدكتور مهدي
ر�ضوي((( من �أن �سلطات التعليم يف الوالية التي يعمل بها �ألزمته بت�سجيل �أبنائه يف مدار�س بعيدة عن مقر �سكنه وقد
جاء التعليل لذلك ب�أن هذا الأمر تفر�ضه الظروف لتحقيق االختالط بني الأعراق املختلفة التي ت�شكل بنية املجتمع
الأمريكي.
 )4االنتقادات العنيفة التي واجهتها �إدارة الرئي�س بو�ش ب�سبب التق�صري وعدم التعامل باجلدية وال�سرعة املطلوبني مع
�إفرازات كارثة �إع�صار كاترينا الذي كانت الغالبية العظمى من �ضحاياه من الأفرو�أمريكانز من �سكان واليتي نيو
�أورليانز ولويزيانا اجلنوبيتني.
 )5املجتمع الأمريكي ب�صفة عامة يعترب جمتمع ًا مفتوح ًا وميثل تربة خ�صبة للإ�سالم �إذا ما وجهت له الدعوة بالتي هي
�أح�سن و�إذا ما ا�ستطاع امل�سلمون غر�س قيم الإ�سالم يف املجتمع الأمريكي والتعامل معه بالأ�سلوب احل�ضاري ،وبذلك
ميكن �أن ي�ساهموا يف عالج الكثري من علل هذا املجتمع وخا�صة ما يتعلق بارتفاع معدالت اجلرمية مبختلف �أ�شكالها
حتى يف �أو�ساط الأحداث واملراهقني وانت�شار مر�ض الإيدز والفوارق الطبقية الهائلة واخلواء الروحي وم�شاكل البطالة
والك�ساد والأزمة املالية التي يعاين منها االقت�صاد الأمريكي حاليا.
 )6التحـول الإيجــابي من جـانب الإدارات الأمري ـك ـيـة عـامة جتاه ال�سـود بعـد �أحـداث الـ )� (Black outsأي االنقطاع
الكامل للتيار الكهربائي (التي حدثت �أكرث من مرة ولعل �أ�شهرها تلك التي حدثت يف �أعوام  1965و1977م و2003م،
وبالن�سبة للبالك �أوت الذي حدث يف مدينة نيويورك يف م�ساء يوم  13يوليو لعام 1977مث ًال فقد جاء يف �أعقاب عا�صفة
رعدية و�أمطار م�صحوبة برياح قوية مما �أدى �إىل تدمري جميع مولدات الكهرباء والأب��راج حيث ا�ستمر االنقطاع
يف �أجزاء من املدينة �أكرث من � 25ساعة مما نتج عنه خ�سائر و�أ�ضرار قدرت ب�أكرث من  75مليون دوالر وكان �أكرث
املت�ضررين ال�شركة الأمريكية املوحدة للكهرباء.
وح�سب الإح�صاءات الر�سمية ف�إن ما مت نهبه و�إحراقه من املحالت التجارية وحمالت الذهب واملجوهرات والبنوك
وامل�ستودعات و�صل عددها �إىل �أكرث من �ألف ،كما مت اعتقال حوايل  4000ممن �شاركوا يف �أعمال ال�سرقة والنهب
و�إ�شعال احلرائق ،حيث ا�ستغل الفر�صة الع�شرات من �ضعاف النفو�س وقاموا بعمليات نهب و�سرقة للمحالت التجارية
والبنوك بل واالعتداء على كل من �صادفهم وبدرجة و�صلت حلد االغت�صاب لفتيات و�سيدات يف الطرقات وامل�صاعد
وغريها مما �أ�شعر الإدارة الأمريكية والكوجنر�س ورجال االقت�صاد وال�سيا�سة عامة بخطورة هذه امل�شاعر املخزونة
يف قلوب ال�سود من حقد وكراهية للأمريكي الأبي�ض وحتى ال يتكرر ما حدث يف مدن �أخرى و�أي�ض ًا بعد امل�سرة املليونية
التي جرت يف �أكتوبر 1995م.

 )7الزيادة املطردة وال�سريعة للأفر و�أمريكانز ذلك �أنه وح�سب التقديرات الر�سمية ف�إن ن�سبتهم مر�شحة لأن ت�صل �إىل
معدل  %20من �إجمايل �سكان الواليات املتحدة خالل الع�شر �سنوات القادمة ،ومع ا�ستمرار الزيادة بنف�س املعدل(5
  )% 6وذلك بالنظر الرتفاع معدل املواليد بينهم وا�ستمرار الهجرة �إىل �أمريكا من القارة ال�سمراء .وباملقابل ف�إن�أعداد البي�ض يف الواليات املتحدة يف تناق�ص م�ستمر ب�سبب برامج تنظيم الأ�سرة وحتديد الن�سل من ناحية وانخفا�ض
معدل اخل�صوبة لدى ال�سيدات البي�ض عامة من ناحية �أخ��رى كما ورد ذلك يف تقرير باتريك بو �شانان بعنوان
)( (Death of the Westموت الغرب) الذي �صدر م�ؤخر ًا حيث ورد �أن ن�صيب املر�أة البي�ضاء عموم ًا هو طفل واحد
تقريب ًا كل ع�شرة �سنوات بينما ترتفع الن�سبة �إىل �أكرث من ثالثة لدى ن�ساء الأفرو�أمريكانز.
 )8اختيار احلزب اجلمهوري ال�سناتور الأ�سود مايكل ا�ستيل يف �أول فرباير
2009م رئي�سا للجنته الوطنية لي�صبح �أول �أمريكي �أ�سود يتم تعيينه يف هذا
املن�صب يف وقت كرثت فيه التكهنات حول �إمكانية �أن يختار �أوباما �سناتور ًا
جمهوري ًا ل�شغل من�صب وزير التجارة يف حكومته الأمر الذي �سيفتح الباب
�أمام الدميقراطيني بال�سيطرة الكاملة على جمل�س ال�شيوخ .وكانت �صحيفة
نيويورك تاميز قد كتبت �أن �ستيل الذي كان قد �شغل من�صب نائب احلاكم
لوالية مرييالند قد ي�صبح �أحد �أهم الوجوه القيادية يف احلزب اجلمهوري
بعد �أن خ�سر احلزب البيت الأبي�ض والكوجنر�س .كما توقعت ال�صحيفة �أنه
يف غ�ضون عامني وعندما تبد�أ معركة االنتخابات الرئا�سية القادمة� ،أن
مايكل ا�ستيل
يكون �ستيل يف مقدمة املناف�سني للح�صول على تر�شيح حزبه ملناف�سة �أوباما
على الرئا�سة .وقد �أكد العديد من اجلمهوريني �أنهم �شعروا باالجنذاب نحو
�ستيل ب�سبب ح�ضوره القوي بني اجلمهور ومهاراته على �شا�شات التلفزيون وهناك �أي�ض ًا ال�سيدة جنداي فريزر التي
مت تعيينها م�ساعدة لوزير اخلارجية لل�ش�ؤون الأفريقية و(بيل جو�سبي) الذي يعترب حالي ًا من القيادات القادمة بقوة
للأفرو�أمريكانز وكذلك �أوبرا وينفري الذي يعترب من الكوادر ال�صاعدة ،على �أنه من املهم الإ�شارة �إىل �أن ال�سود يف
�أمريكا عامة ال ميثلون كيان ًا واحد ًا �سواء على امل�ستوى الطبقي �أو الديني �أو حتى الإثني و�إن كانت الغالبية منهم ذات
�أ�صول افريقية �إال �أن هناك ق�سم ًا كبري ًا ينتمون �إىل �أ�صول �أ�سبانية �أو التينية.
وعليه ولكل ذلك جتيء هذه الدرا�سة كمحاولة لو�ضع اليد على بع�ض مواطن الداء وتقدمي و�صفة عالجية مقرتحة
لإنهاء حالة العزلة والإحباط والفراغ التي يعي�ش فيها ه�ؤالء الأخوة ب�سبب �سيا�سة التجاهل والتهمي�ش التي يعانون منها
وب�سبب ال�سلبية والنظرة ال�سطحية بل والالمباالة �أحيان ًا يف التعامل معهم ومع ق�ضاياهم .راجيا �أن تكون هذه امل�ساهمة
املتوا�ضعة فاحتة خري وم�صدر �إلهام لدرا�سات و�أبحاث �أخرى �أكرث عمق ًا و�شمولية فيما يتعلق بهذه الق�ضية الهامة.

 )1جراح �أمريكي من �أ�صل �إيراين يعمل مب�ست�شفى القلب يف كليفالند (�أوهايو).
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�إن من ينظر بعمق يف ق�ضية التحول يف النظرة جتاه ال�سود يف �أمريكا من العداء والتفرقة والنفور يف املا�ضي� ،إىل النقي�ض
متام ًا والذي ت ّوج بانتخاب باراك �أوباما ك�أول رئي�س �أ�سود للواليات املتحدة قد ال تنتابه الده�شة ،فقد كان الثمن لهذه
التطورات باهظا وا�ستغرق وقت ًا طوي ًال تخللته الكثري من الت�ضحيات قبل �أن يتحقق التمازج بني الأعراق و�إن مل تتحقق
امل�ساواة ،فكيف حدث هذا االنقالب؟ وكيف �أمكن التغلب على تلك ال�صعوبات؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال يجدها القارئ بني ثنايا هذه الدرا�سة لكن قبل ذلك ينبغي تو�ضيح بع�ض احلقائق الهامة وهي:
�أوال� :إن ق�ضية وجود الرقيق الأفريقي يف �أمريكا ال�شمالية واال�ضطهاد لهم ومعاملتهم كعبيد لي�س لهم احلق يف �شيء
هي ق�ضية ال دخل للإدارات الأمريكية مبن�شئها ،فالتهجري للأفارقة �إىل ما وراء البحار وبيعهم كرقيق يف الأ�سواق
الأوروبية والأمريكية (للعمل يف املزارع وامل�صانع والبيوت) مت بوا�سطة �شركات و�أفراد �أوروبيني ،وكان من �أوىل
الدول الأوروبية التي ولغت يف هذه التجارة امل�شينة الربتغال التي كان لها ولأ�سبانيا ال ِق ْد ُح املع ّلى يف الك�شوف
اجلغرافية التي �أ�سفرت عن ك�شف الأمريكتني وجزر الكاريبي و�أ�سرتاليا ونيوزيلندة وغريها خالل القرنني اخلام�س
وال�ساد�س ع�شر امليالديني (((.
ثانيا :ورثت الإدارة الأمريكية عن امل�ستعمر الربيطاين بعد اجلالء يف العام 1776م م�شكلة وجود �أعداد كبرية من
الرقيق على �أرا�ضيها وخا�صة يف الواليات اجلنوبية حيث ظل يعي�ش �أكرث من  %80من ال�سود حتى عهد قريب وحيث
تعترب الزراعة هي ع�صب الن�شاط االقت�صادي.
ثالثا :لقد مرت حركة احلقوق املدنية للأفرو �أمريكانز بثالث مراحل هامة هي:
�أ) حقبة الرق والعبودية التي ا�ستمرت حوايل ثالثة قرون (1863-1530م) وانتهت بالقرار التاريخي الذي �أ�صدره
الرئي�س الأمريكي �أبراهام لنكولن بتحرير الرقيق.
 )1يقدر �أن ما بني  10ـ  25مليون �أفريقي مت اختطافهم �أو �شرائهم ومن ثم تهجريهم ق�سرا عرب املحيط الأطلنطي ليباعون ب�أ�سواق النخا�سة يف �أوروبا
والأمريكتني خالل حقبة جتارة الرقيق.
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ب) حقبة التمييز العن�صري املقنن (1964-1863م) التي انتهت ب�إقرار قانون احلقوق املدنية لعام  1964م.
و�أرجو �أال ينخدع القارئ الكرمي ويظن �أن فوز �أوباما ك�أول �أمريكي من �أ�صول �سوداء رئي�س ًا للواليات املتحدة يعني
بال�ضرورة وتلقائي ًا نهاية املطاف بالن�سبة لنظام التفرقة العن�صرية لأن هذه التفرقة وبالأ�سا�س هي ثقافة متوارثة
و�أ�صيلة يف بنية املجتمع الأمريكي� ،أي �أنها لي�ست ظاهرة عابرة �أو قانون ًا مدني ًا ميكن �إلغا�ؤه و�إزالته بجرة قلم �أو بقرار
رئا�سي �أو حتى بالنوايا احل�سنة �أو مبجرد فوز رئي�س �أ�سود للواليات املتحدة� .إنها �أعمق و�أخطر من ذلك بكثري لأنها
ثقافة متجذرة يف ال�ضمائر والعقول وخا�صة لدى ال�شيوخ والكهول من الأمريكيني كما و�ضح ذلك جلي ًا خالل العملية
االنتخابية الأخرية التي فاز فيها �أوباما.
ومهما يكن ف�إن فوز �أوباما والذي �أ�سعد غالبية �شعوب العامل ت�ضافرت فيه عوامل من �أهمها �أنه جاء تتويج ًا لن�ضال
حركة احلقوق املدنية التي مل تتوقف طوال القرنني املا�ضيني للأمريكيني ذوي الأ�صول الأفريقية ونتيجة للرتاكمات
واملكا�سب التي حققوها ،وثاني ًا كرد فعل طبيعي لرغبة الناخب الأمريكي يف التغيري ب�سبب الأخطاء الفادحة وال�سيا�سات
الرعناء واملتهورة لجورج بو�ش الذي �أطاح بحزبه اجلمهوري.
ج) حقبة التمييز العن�صري امل�سترت (1964م وهي ما تزال م�ستمرة خا�صة فيما يتعلق بفر�ص العمل والتوظيف ولكن
ب�صورة �أقل حدة وو�ضوحا).
ولعل املالحظة املهمة هنا �أن ثمن احلرية للأمريكيني الأفارقة كان باهظا جدا �إذ:
 )1اندلعت احلرب الأهلية الأمريكية بني ال�شمال املنا�صر لتحرير الرقيق واجلنوب املناه�ض للمبد�أ وذلك يف �أعقاب
�إعالن �إحدى ع�شرة والية من الواليات اجلنوبية االن�سالخ واالنف�صال عن منظومة االحتاد ،تلك احلرب التي دامت
حوايل �أربع �سنوات وراح �ضحيتها �أكرث من مائتي �ألف مواطن �أمريكي وانتهت بانت�صار واليات ال�شمال و�إلغاء نظام
الرق نهائيا يف جميع واليات االحتاد.
 )2مت اغتيال الرئي�س الأمريكي �أبراهام لنكولن الذي �أ�صدر القرار التاريخي بتحرير كل العبيد املولودين واملوجودين
يف عموم الأرا�ضي الأمريكية و�إن مل يكن لنكولن من دعاة امل�ساواة الكاملة بني العرقني الأبي�ض والأ�سود كما �سرنى
الحقا.
وبالن�سبة حلقبة التمييز العن�صري الر�سمي فقد احتاجت الإدارات الأمريكية حلوايل مائة عام (1964 -1863م) للق�ضاء
عليها ،وهنا البد من الإ�شارة �إىل حقيقة �أن الرق هو يف الأ�صل نظام اجتماعي يقوم على �أيديولوجية ال�سخرة باعتبار
�أن الإن�سان الأ�سود هو جمرد �سلعة تنطبق عليها قوانني البيوع� .أما التمييز العن�صري فهو ظاهرة ثقافية متوارثة ،وكما
هو معروف ف�إن الق�ضاء على الأنظمة �أيا كانت �أي�سر بكثري من الق�ضاء على العادات والثقافات خا�صة �إذا كانت الثقافة
�أ�صيلة ورا�سخة.
والتمييز العن�صري يف حقيقته هو �أي�ض ًا داء اجتماعي ينخر يف ج�سم املجتمع الذي ميار�سه ويرتك �آثار ًا �سلبية :نف�سية
وعقلية واجتماعية عميقة اجلذور ي�صعب اجتثاثها والق�ضاء عليها.
وثقافة التمييز العن�صري املعنية هنا قامت بالأ�سا�س على مبد�أ تعظيم الإن�سان الأبي�ض وتفوقه يف كل �شيء ومبا يف ذلك
العقل والفكر والقوة ودرجة التح�ضر ،والنظر �إىل كل ما عدا البي�ض نظرة متعالية تنطوي على كثري من الدونية واالحتقار.
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ولعل من يقر�أ التف�سري لكلمة (�أ�سود) يف القامو�س الأمريكي حتى عهد قريب ي�صاب بالده�شة والهلع وهو يطالع �ألفاظ ًا
هي �أقرب لل�سباب والإدانة منها للحياد املو�ضوعي والأمانة العلمية ومنها على �سبيل املثال (الأ�سود تعني فيما تعني كل ما
هو تافه ،مظلم �شرير ،حقري وغري متح�ضر).
ولقد بد�أت هذه احلقبة التي تعرف جماز ًا با�سم نظام جيم كراو (يعقوب الغراب) ا�ستهزاء بال�سود وحتقريا لهم مبجرد
�إعالن حترير الرقيق يف يناير 1863م وا�ستمرت حتى العام 1964م عندما �صدر قانون احلقوق املدنية الذي غري وجه
احلياة يف �أمريكا والذي �أ�صبح يعرف ب ـ (القانون الذي غري �أمة) وهنا �أي�ضا كان الثمن باهظ ًا وباهظ ًا جد ًا �إذ اندلعت
احلرائق وخربت البيوت وراح �ضحية �أعمال العنف وال�شغب رموز حركة الن�ضال من �أجل امل�ساواة واحلقوق املدنية وعلى
ر�أ�سهم الرئي�س الأمريكي جون كنيدي ومن بعده ما لكومل �إك�س ثم �أخري ًا ولي�س �آخر ًا الدكتور مارتن لوثر كنج وروبرت
كنيدي �شقيق الرئي�س جون كنيدي وغريهم.

بني املواطنني قائما يف دولة عظمى ت َّدعي �أنها احلار�س الأمني ملبادئ احلرية والعدل وامل�ساواة ال�سيما وهي البلد
امل�ست�ضيف للهيئة الدولية املنوطة باملحافظة على الأمن وال�سلم العامليني وعلى حقوق الإن�سان.
 عقدا اخلم�سينات وال�ستينيات من القرن املا�ضي �شهدا ذروة حركات التحرر الوطني يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا كما توجذلك م�ؤمتر دول عدم االنحياز الذي عقد يف باندونغ (اندوني�سيا) يف 1955م الذي كان تعبري ًا �صريح ًا عن ت�ضامن
�شعوب العامل الثالث وخا�صة يف قارتي �آ�سيا و�أفريقيا للتخل�ص من التبعية واال�ستعمار مبختلف �أ�شكاله.
وظهرت خالل تلك احلقبة زعامات كان لها وزنها وت�أثريها على امل�ستويني الإقليمي والعاملي نذكر منهم على �سبيل
املثال� :سوكارنو ونهرو وامللك في�صل يف قارة �آ�سيا ،جمال عبد النا�صر ،وجومو كنياتا ،كوامي نكروما وجوليو�س
نايريري و�أحمد �سوكارنو يف �أفريقيا.
 مع بداية الن�صف الثاين من القرن املا�ضي �أ�صبحت ق�ضية التمييز العن�صري املقنن �ضد ذوي الب�شرة ال�سوداء حم�صورةفقط يف دولتني هما:
 )١دولة جنوب �أفريقيا العن�صرية التي كانت حتكمها الأقلية البي�ضاء بدعم من بريطانيا حيث ظهر نل�سون مانديال
ك�شخ�صية كارزماتيكية عاملية ورمز من �أهم رموز حركة التحرر من العن�صرية واال�ستعمار.
 )٢الواليات املتحدة الأمريكية.
ثم ان�ضمت �إىل الركب �إ�سرائيل التي مار�ست وما تزال متار�س التمييز العن�صري �ضد الفل�سطينيني والدروز والفال�شا
(اليهود الأثيوبيني ذوي الب�شرة ال�سمراء)((( الذين مت تهجريهم لإ�سرائيل على ثالث دفعات ابتداء من العام 1983م
بدعوى حمايتهم وترحيلهم �إىل بلد ال�سمن والع�سل واحلرية ف�إذا بالأيام تك�شف �أنهم يعاملون الآن معاملة الرقيق.
وبالن�سبة لقانون احلقوق املدنية (امللحق) للعام 1968م فلعل ال�سبب املبا�شر لإقراره كانت اال�ضطرابات و�أعمال ال�شغب
التي اندلعت يف �أعقاب اغتيال الراهب املنا�ضل الدكتور مارتن لوثر.

ذلك �أن ليل الظلم البد له من نهاية مهما طال الزمن ،مع الإميان الكامل بحقيقة �أن لكل �أجل كتاب ًا ال يعلمه �إال اهلل .

�أما �أهم الأ�سباب التي كانت وراء النقلة الثالثة املتمثلة يف اختيار اجلرنال كولن باول ثم كونداليزا راي�س ل�شغل من�صب
وزير اخلارجية الأمريكية (وكالهما من اجلمهوريني املحافظني) فلعل �أهمها:
�أ) امل�سرية املليونية التي نظمها لوي�س فراخان يف 1995م والتي �أظهرت ال�سود كقوة انتخابية يح�سب لها �ألف ح�ساب
بعد امل�سرية املليونية التي نظمها لوي�س فراخان يف 1995م مما دفع احلزبني الكبريين ملحاولة ا�سرت�ضاء هذه الكتلة
وك�سب ت�أييدها لأ�سباب �سيا�سية بحتة.
ب) �إدراك ال�سا�سة والر�ؤ�ساء الأمريكيني خلطورة و�أهمية هذه الق�ضية خا�صة بعد �أحداث ال�شغب التي رافقت انقطاع
التيار الكهربائي عن مدينة نيو يورك يف العام 1977م �أو ما يعرف بالبالك �آوت ).(Blackout

و�إذا �أردنا التعرف على الأ�سباب احلقيقية التي �أدت �إىل �إ�صدار قانون احلقوق املدنية لعامي 1964م و1968م ب�صفة خا�صة
ف�إنه ميكن القول وبكثري من الثقة �أن ذلك التطور الإيجابي كان هو املح�صلة الطبيعية مل�سرية الن�ضال امل�ستمر لل�سود على
امتداد حقبة دامت نحو ثالثة قرون ،وما تخللها من �أعمال بطولية ومواقف و�أحداث وت�ضحيات ج�سام والتي �ش ّكلت يف
جمموعها �أداة �ضغط متوا�صل على الإدارات املتعاقبة مما ا�ضطرها يف النهاية للر�ضوخ ملنطق الأ�شياء وحركة التاريخ.
فاحلرية مل تكن يف يوم من الأيام هبة متنح لكنها حق ال ي�ؤخذ �إال غالبا ؛ كما قال �أبو القا�سم ال�شابي:

فالبـد �أن ي�ستجيــب القـدر
والب����ـ����د ل��ل��ق��ي��ـ��د �أن ينك�سـر
ت��ب��خ��ـ��ـ��ر يف ج��وه��ـ��ـ��ا واندثــر
يع�ش �أب��د ال��ده��ر ب�ين احلفر

�إذا ال�شعب يوما �أراد احلياة
والب����ـ����د ل��ل��ي��ـ��ـ��ل �أن ينجــلي
ومن مل يعانقه �شوق احلياة
وم��ن يته َّي ْب �صعود اجلبال

و�إذا كان �إ�صدار قانون احلقوق املدنية لعام 1964م جاء كرد فعل فوري حلادثتني هامتني هما:
�أ) م�سرية الزحف الكبري نحو وا�شنطن العا�صمة التي قادها لوثر كنج يف �أواخر 1963م.
ب) اغتيال الرئي�س الأمريكي جون كنيدي يف العام نف�سه حيث اعتربت املوافقة على هذا القانون مبثابة الهدية للرئي�س
الراحل جون كنيدي وفا ًء وعرفانا ملا قدمه وتخليد ًا لذكراه.
ف�إن من الأ�سباب الأخرى غري املبا�شرة ما يلي:
 زيادة الوعي لدى رجل ال�شارع العادي من الأفرو�أمريكانز بحقه يف احلياة احلرة الكرمية والفر�ص املت�ساوية يف العملوالتعليم والتعبري والرعاية ال�صحية وذلك نتيجة للتطور الكبري الذي �شهدته �صناعة الإعالم واالت�صاالت يف عامل ما
بعد احلرب العاملية الثانية.
 مع زيادة الوعي بق�ضية امل�ساواة يف احلقوق والفر�ص يف التعليم والتوظيف تعالت الأ�صوات تنديد ًا بثقافة التمييزالعن�صري مطالبة ب�إلغائها .ومل يعد مقبو ًال وال م�ست�ساغ ًا يف عامل ما بعد احلرب الكونية الثانية �أن يظل التمييز
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و�إجماال فقد كان املخا�ض �شاق ًا وع�سري ًا ؛ فخالل املائة عام املا�ضية التي ميكن �أن نقول �إنها متثل الع�صر الذهبي حلركة
احلقوق املدنية الأمريكية �أطلت جنوم كثرية من النخب من البي�ض وال�سود على حد �سواء ليعلنوا الرف�ض لثقافة التمييز
املبني على لون الب�شرة .ولعل �أهم ال�شخ�صيات التي �ساهمت هذه الثقافة خالل القرن املا�ضي:
 )1يقال �أن املادة الأوىل من الد�ستور الأثيوبي كانت وحتى عهد قريب تن�ص على �أن حكم �إثيوبيا يجب �أن يبقى و�إىل الأبد حم�صورا يف ن�سل امللك منليك
الأول الذي يقولون عنه �أنه من ن�سل �سيدنا �سليمان بن داوود � إال �أن منليك الثاين الذي توىل العر�ش خلفا لوالده مل يرزق ن�سال رغم تعدد
زوجاته ،ف�آل امللك للإمرباطور هيال�سال�سي املتزوج من الفتاة التي تبناها منليك الثاين ولعل هذا يلقي بع�ض الأ�ضواء على تاريخ اليهود الفال�شا.
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 )١ال�شاعر الثائر ماركو�س قاريف (1940-1887م)
ح�ضر من بلده الأ�صلي (جامايكا) �إىل الواليات املتحدة وعمره حوايل  28عاما .كانت لديه فل�سفة وا�ضحة تتلخ�ص
يف توحيد الزنوج على م�ستوى العامل حتت قيادة واحدة .وكان �أي�ضا من دعاة عودة الزنوج من �أمريكا �إىل الوطن الأم
(�أفريقيا) كانت خطبه و�أ�شعاره احلما�سية تلهب امل�شاعر وت�ستنه�ض الهمم وكان لكلماته وقع ال�سحر.
ميكن القول عامة �أن قاريف �سبق ع�صره بكثري �أو بعبارة �أخرى جاء يف غري موعده من حيث الفكر والر�ؤى والأيديولوجيات
�إذ حاول توحيد الـ  400مليون زجني املنت�شرين يف خمتلف �أنحاء العامل حتت لواء دولة واحدة (قارة �أفريقيا) ،منظمة
واحدة وعقيدة واحدة (امل�سيحية ال�سوداء).
�أطلق على قارة �أفريقيا منذ العام 1919م ا�سم (الواليات املتحدة الأفريقية) علما ب�أن منظمة الوحدة الأفريقية ،التي
مل تتمكن من حتقيق �أي �شكل من �أ�شكال الوحدة حتى الآن ،مل تظهر �إىل حيز الوجود �إال يف العام 1963م ،كما ظل قاريف
يفخر ب�أنه �سبق هتلر ومو�سليني يف فكرة الدولة العن�صرية والعن�صرية القومية.
مل يحقق قاريف النجاح املن�شود �إذ كانت الطموحات والأحالم والتحديات �أكرب بكثري من الإمكانات املتاحة والواقع املعا�ش
حيث كانت جميع دول القارة الأفريقية (با�ستثناء �إثيوبيا) ما تزال ترزح حتت نري اال�ستعمار الأوروبي لكنه ترك ب�صمة
وا�ضحة ومميزة جعلت الكثريين ممن جاءوا بعده يت�أثرون به وب�أ�سلوبه و�شعاراته ومبا يف ذلك زعماء حركة احلقوق
املدنية يف العقود التالية �أمثال مالكومل �إك�س ومارتن لوثر وفراخان وحتى الق�س ج�سي جاك�سون .مت طرده �إىل بلده
جامايكا يف العام 1927م بعد �أن �أم�ضى فرتة يف ال�سجن.
2ـ واال�س دي فارد حممد
�شخ�صية غام�ضة وغريبة بكل ما حتمل الكلمة من معنى ـ هناك من ي ّدعي �أنه جاء من مكة املكرمة مبا�شرة ليعتق ال�سود
يف �أمريكا من حياة الذل والعبودية ويعيدهم �إىل الدين احلق ،دين �آبائهم الأولني.
ا�ستخدم الإ�سالم كو�سيلة لرد االعتبار لل�سود الأمريكيني ولعل احلقيقة الوحيدة املتفق عليها عموم ًا هي �أنه ظهر �أول
ما ظهر يف ديرتويت (مت�شجان) يف يوليو من العام 1929م وبد�أ يدعو للإ�سالم يف الأحياء الفقرية لل�سود (القيتوز)
حيث ا�ستطاع �أن يجذب �إليه ما ال يقل عن ع�شرة �آالف �شخ�ص قبل اختفائه املفاجئ بعد �أقل من خم�س �سنوات �أي يف
العام 1934م.

� )٣إليجا حممد (1897ـ 1975م)
خليفة واال�س دي فارد ويعترب امل�ؤ�س�س احلقيقي حلركة �أمة الإ�سالم وهي حركة عن�صرية بد�أت �إ�سالمية التوجه خالل
�سنواتها الأوىل �إال �أنها �سرعان ما ك�شفت عن وجهها احلقيقي الذي ال ميت للدين احلنيف ب�صلة.
ادعى �إليجا لنف�سه الر�سالة وادعى لفارد الربوبية وراح يحرف يف تعاليم الدين احلنيف كيفما �شاء بادعاء �أنه ر�سول
ّ
فارد الذي بعثه ليكمل الر�سالة .ظل يدعو لتوحيد ال�سود يف �أمريكا حتت راية حركته و�إقامة دولة م�ستقلة لهم داخل كيان
الواليات املتحدة من خالل اقتطاع عدد من الواليات وتخ�صي�صها لهم.
(((

 )1املعروف �أن �إليجا هو ا�سم �أحد الأنبياء اليهود وقد عا�ش يف القرن التا�سع قبل امليالد ح�سب املو�سوعة العاملية.
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 )٤فرانكلني روزفلت (1945-1882م)
الرئي�س الثاين والثالثون للواليات املتحدة الأمريكية ( ،)1945-1933مل متنعه �إعاقته (�إ�صابته بال�شلل عام 1921م) من
�أن يتقلد من�صب الرئي�س لأقوى دول العامل� .أظهر تعاطف ًا وا�ضح ًا جتاه ال�سود وحتققت لهم يف عهده مكا�سب د�ستورية
هامة كما وقفت �إىل جانبه زوجته �إلينور روزفلت التي عملت �سفرية للواليات املتحدة يف الأمم املتحدة وتعترب الوا�ضع
الرئي�سي لوثيقة حقوق الإن�سان (الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان) الذي جاء يف ديباجته الرئي�سية �أن النا�س جميع ًا بغ�ض
النظر عن �ألوانهم ومعتقداتهم ومواطنهم مت�ساوون يف حقهم يف احلياة احلرة الكرمية والعدل وامل�ساواة والكرامة وفر�ص
العمل .حيث �شغلت ال�سيدة �إلينور من�صب رئي�س اللجنة التي قامت ب�صياغة الوثيقة.
 )5الرئي�س الأمريكي جون كنيدي (1963-1917م)
الرئي�س اخلام�س والثالثون للواليات املتحدة ـ يعترب من �أب��رز رم��وز احللم الأمريكي بعامل ت�سوده مبادئ احلرية
والدميقراطية والعدل وامل�ساواة وتقوده �أمريكا ـ دخل التاريخ من �أو�سع �أبوابه ب�سبب منا�صرته لل�سود وانحيازه حلقهم
العادل يف احل�صول على العدل وامل�ساواة واحلقوق املدينة الكاملة كمواطنني �أمريكيني فدفع حياته ثمنا لذلك �إذ مات
مقتوال يف م�شهد �أليم نقلته �أجهزة التلفاز يف خمتلف �أنحاء العامل عندما كان يف زيارة ر�سمية ملدينة داال�س الأمريكية ومل
يتم التعرف على القاتل احلقيقي له.
ولعله من املهم من الإ�شارة �إىل �أن جون كنيدي كان �أول رئي�س �أمريكي ينتمي لطائفة الكاثوليك الأيرلنديني ويعترب من
�أ�صغر الر�ؤ�ساء الأمريكيني �سنا و�إن مل ت�ستمر فرتته الرئا�سية �إال ثالث �سنوات فقط (1963-1960م) وغداة تن�صيبه
ع ّلق �شقيقه روبرت كنيدي ب�أنه وخالل ثالثني عام ًا �سيتمكن �أمريكي �أفريقي من الفوز واحتالل هذا املن�صب لكن هذا
التوقع ا�ستغرق حوايل خم�سني عام ًا قبل �أن يتحقق.
يف العام 1964م مت �إقرار قانون احلقوق املدنية الذي �أنهى نظام التفرقة العن�صرية يف الواليات املتحدة وقد وقعه الرئي�س
الأمريكي ليندون جون�سون وفا ًء وعرفان ًا ملا قدمه الرئي�س كنيدي وتخليدا لذكراه.
ويف العام  1968لقي روب��رت كنيدي (1925ـ 1968م) ال�شقيق الأ�صغر للرئي�س ج��ون كنيدي م�صرعه �أي�ض ًا ب�سبب
منا�صرته لل�سود.
 )6الرئي�س الأمريكي ليندون جون�سون (1973-1908م)
الرئي�س ال�ساد�س والثالثون للواليات املتحدة (1969-1963م) ،ت��وىل الرئا�سة بعد م�صرع ج��ون كنيدي .ح�صل
الأفرو�أمريكانز يف عهده على مكا�سب مل يح�صلوا على مثلها يف عهد �أي رئي�س �آخر مما جعله الأقرب �إليهم والأكرث �شعبية
يف �أو�ساطهم حتى الآن ومل يناف�سه يف ذلك �إال الرئي�س بيل كلينتون.يكفي �أنه من �أ�صر على امل�ضي قدم ًا يف توقيع قانون
احلقوق املدنية لعام 1964م برغم ما �صادفه من عراقيل وعوائق.
 )7مالكومل �إك�س (1965 -1925م)
اهتدى �إىل الإ�سالم وهو يف ال�سجن وكان قد عا�ش طفولة معذبة ب�سبب اغتيال والده على يد جمموعة من البي�ض عندما كان
مالكومل يف ال�ساد�سة و�إيداع والدته ال�سجن وهو يف الثامنة ب�سبب متاجرتها يف املخدرات ،ثم �إحالتها بعد فرتة وجيزة �إىل
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م�صحة للأمرا�ض العقلية حيث �أم�ضت ال�ستة والع�شرين عام ًا الأخرية من حياتها يف عزلة تامة حتى وفاتها بامل�صحة.
ترك املدر�سة برغم نبوغه وتفوقه ب�سبب �إ�ساءة وجهها له �أحد الأ�ساتذة البي�ض فانزلق �إىل عامل الإجرام قبل �أن يبلغ
ال�ساد�سة ع�شرة .بعد خروجه من ال�سجن وان�ضمامه �إىل حركة �أمة الإ�سالم .قام ب�إ�سهامات كبرية يف انت�شار احلركة
وزيادة ع�ضويتها حتى ليقال �أن من اجتذبهم للحركة بلغ عددهم مئات الآالف .امتدت �شهرته �إىل خمتلف �أنحاء العامل
و�أ�صبح الكثريون ينظرون �إليه باعتباره زعيم الثورة ال�سوداء و�أمريها ب�سبب �آرائه اجلريئة ومقدراته اخلطابية الفائقة.
عا�صر الدكتور مارتن لوثر كنج زعيم حركة احلقوق املدنية للأمريكيني ال�سود خالل حقبة اخلم�سينات وال�ستينات
من القرن املا�ضي وكان االختالف الأ�سا�سي بني الرجلني �أن مالكوم كان من دعاة االنتفا�ضة ال�شعبية وا�ستخدام �سالح
العنف والقوة للح�صول على احلقوق املدنية �أو االنف�صال عن الواليات املتحدة يف حني كان لوثر من دعاة التعاي�ش ال�سلمي
واالندماج مع البي�ض ب�أي �شروط ي�ضعونها لذلك كان ينتهج �أ�سلوب امل�سريات ال�سلمية واملقاطعة �أي النهج الت�صاحلي
ولي�س املواجهة للقوة مبثلها .اغتيل مالكومل عندما كان يلقي حما�ضرة وعمره �أربعون عام ًا.
 )8لوي�س فراخان (1933م ما يزال على قيد الـحياة)
�أحد وزراء �إليجا حممد و�أكرثهم �شهرة بعد مالكومل ووارث الدين (ابن �إليجا حممد الذي خلفه يف قيادة احلركة)
ـ �سيا�سي من الطراز الأول و�شخ�صية مثرية للجدل وخطيب مفوه وعازف ماهر على �آلة الكمان .ان�ضم �إىل حركة �أمة
الإ�سالم ب�إيعاز من مالكومل �إك�س .نظم م�سرية املليون رجل �أ�سود يف وا�شنطن العا�صمة يف �أكتوبر 1995م التي تعترب
�أكرب م�سرية �سلمية جمعت فقراء �أمريكا وكانت لها نتائج وا�ضحة فيما يتعلق بالنظرة الر�سمية وال�شعبية جتاه ال�سود �إذ
�أظهرتهم كقوة لها وزنها يف العملية االنتخابية ( 10- 8مليون ناخب) .فكانت تلك امل�سرية نقطة حتول هامة يف التاريخ
الأمريكي كما �أكدت ب�شدة على �أن �إقرار قانون احلقوق املدنية لعام 1964م مل يحقق لل�سود ما ي�صبون �إليه.
نازع الإمام وارث الدين اخلالفة بعد وفاة �إليجا حممد ودامت القطيعة بني الرجلني �أكرث من  25عام ًا حيث قاد فراخان
الف�صيل املن�شق واختار ال�سري بجماعته على النهج الذي اختطه للحركة �إليجا حممد وهو ال�صورة امل�شوهة التي مل ت�أخذ
من الإ�سالم �إال ا�سمه وبع�ض �شعاراته .عاد �إىل جادة الطريق بعد امل�صاحلة مع وارث الدين يف  26فرباير 2000م.

�أما �أهم الـمحطات التي كان لها ت�أثري وا�ضح يف حركة الأفرو �أمريكانز من �أجل الـح�صول على احلرية
و�إنهاء التمييز العن�صري فهي:
1808م� :أ�صدر الكوجنر�س الأمريكي قرارا مينع ا�سترياد الرقيق من اخلارج لكنه مل يح ّرم الرق.
مع حلول العام 1861م :كانت  19والية من واليات ال�شمال والغرب قد حرمت الرق امتثاال لقرار الكوجنر�س بينما ا�ستمرت
 15والية من واليات اجلنوب يف حتليله.
1861م :وافق الكوجنر�س على منح ال�سود حق اخلدمة يف اجلي�ش الأمريكي لأول مرة كمجندين ر�سميني.
1862م� :أ�صدر الرئي�س لنكولن القرار التاريخي بتحرير الرقيق يف الواليات االحتادية ليدخل القرار حيز التنفيذ
اعتبارا من �أول يناير 1863م وكانت احلرب الأهلية الأمريكية ما تزال على �أ�شدها وقتها.
1865م :انتهت يف �إبريل 1865م احلرب الأهلية بانت�صار واليات ال�شمال وحترمي الرق يف كا ّفة الواليات الأمريكية مع
امل�صادقة على التعديل الثالث ع�شر للد�ستور.
1868م� :شهد التعديل الرابع ع�شر للد�ستور الأمريكي الذي �أقر ب�أن جميع ال�سود املولودين يف �أمريكا والذين جتن�سوا
بجن�سيتها هم مواطنون �أمريكيون ،كما �سعى هذا التعديل حلماية حقوقهم الطبيعية لكنه مهد الطريق لنظام
املعاملة املت�ساوية �إمنا املنف�صلة� ،أي �أن يكون لل�سود مدار�سهم اخلا�صة وكنائ�سهم اخلا�صة والف�صل بينهم
والبي�ض يف املركبات العامة.
1870م :مت الت�صديق على التعديل اخلام�س ع�شر الذي ق�ضى بتحرمي التمييز يف االقرتاع على �أ�سا�س العرق واللون.
1896م :ظهور اال�صطالح اجلديد (املعاملة املنف�صلة لكن املت�ساوية (ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا من خالل ق�ضية هومر
�أدول��ف الذي كان ن�صف �أ�سود ،وقد خ�سر هومر الدعوى عندما �صادقت املحكمة العليا على احلكم �ضده
بال�سجن جللو�سه يف مقعد بقطار حيث كانت القاعد خم�ص�صة للبي�ض فقط.
املالحظة املهمة هنا �أن معظم القرارات ال�صادرة من الر�ؤ�ساء الأمريكيني املتعاطفني �أمثال �أيزنهاور �أو من الكوجنر�س
�أو املحاكم الفدرالية والتي اعتربت مكا�سب لل�سود مل جتد طريقها للتنفيذ على �أر�ض الواقع �إما ب�سبب الرف�ض
لها �أو التحايل عليها وت�أويلها بال�صورة التي يريدها �أن�صار الرق والتمييز العن�صري ولذلك فقد بقي تقدم
الن�ضال ال�سيا�سي لل�سود بطيئا ،وظلت م�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية وم�ؤ�س�سات التعليم واخلدمة املدنية �أو
حتى يف العملية االنتخابية متدنية للغاية ،فيما ظل التمييز �ضدهم يف الإ�سكان والتعليم واملوا�صالت وحتى دور
العبادة قوي ًا وفعا ًال.
1908م� :إن�شاء (اجلمعية الوطنية لتقدم امللونني).
1910م :مت �إن�شاء الرابطة الوطنية للتحول احل�ضري ،وم�شاركة ع�شرات الآالف من الأفرو�أمريكانز يف احلرب العاملية
الأوىل (1918-1914م) �إىل جانب قوات احللفاء يف �أوروب��ا وخا�صة يف الدفاع عن الأرا�ضي الفرن�سية التي
اجتاحتها قوات املحور بقيادة �أملانيا ،واملعاملة الإن�سانية الكرمية التي وجدها ال�سود هناك فتحت العيون �أكرث
ل�ضرورة تغيري النظرة واملعاملة لهم يف �أمريكا كما زادت درجة الوعي واملطالبة باحلقوق املدنية امله�ضومة لهم.
1927-1917م :هذه احلقبة تعترب وبال جدال هي حقبة ال�شاعر اجلامايكي الأ�صل ماركو�س ق��اريف الذي �أ�س�س
(املنظمة العاملية لتقدم الزنوج) يف 1916م بهارمل (نيويورك) ،ويعترب قاريف عند الكثريين �أول من �أ�س�س
للعمل ال�سيا�سي املنظم حلركة احلقوق املدنية لل�سود الأمريكيني وغري الأمريكيني.
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 )9الدكتور مارتن لوثر كنج (1968-1929م)
راهب م�سيحي وزعيم حركة احلقوق املدنية خالل حقبة اخلم�سينات وال�ستينات من القرن املا�ضي .ح�صل على الدكتوراه
يف القانون كما ح�صل على جائزة نوبل لل�سالم.
كان من دعاة اندماج ال�سود يف احلياة االجتماعية الأمريكية والتعاي�ش ال�سلمي مع البي�ض الأمريكيني ،ومع ذلك فقد دخل
ال�سجن ثم اغتيل يف �أبريل 1968م مبدينة ممفي�س قبل �أن يكمل الأربعني من عمره.
قاد امل�سرية التي عرفت با�سم الزحف الكبري �أو (م�سرية احلرية) عام 1963م التي �شارك فيها حوايل  250.000مواطن
�أمريكي ،و�ألقى خاللها خطابه ال�شهري الذي بد�أه بعبارة (عندي حلم) ) (I Have Dreamحيث قال� :إنني �أحلم باليوم
الذي يعي�ش فيه �أطفايل الأربعة يف �أمريكا حياة �آمن ًة مطمئنة يكون التقييم لهم لي�س بلون ب�شرتهم لكن بقدراتهم ،اعتربت
تلك امل�سرية نقطة حتول هامة يف التاريخ الأمريكي وحركة الن�ضال من �أجل احلقوق الطبيعية لل�سود الأمريكيني والذي
توج يف العام التايل (1964م) ب�إقرار قانون احلقوق املدنية جلميع املواطنني الأمريكيني.

1960-1930م :حقبة حركة �أمة الإ�سالم التي �أ�س�سها فارد حممد يف ديرتويت ثم طورها وح ّرف تعاليمها خليفتة �إليجا
حممد ونقل مقرها �إىل �شيكاغو.
� :1948أ�صدرت املحكمة العليا قراراها بعدم قانونية التمييز العن�صري يف القوات امل�سلحة .ويف ذلك التاريخ كانت
ت�سعة وع�شرون والية من �أ�صل  48متنع الزواج بني ال�سود والبي�ض كما كانت �أغلب املدار�س متار�س الف�صل
بني الطالب ال�سود والبي�ض �إذا مل تكن متتنع عن قبول الطالب ال�سود ،ومل يكن ي�سمح �إال لقلة قليلة من ال�سود
بالت�صويت يف االنتخابات ناهيك عن الرت�شيح.
1954م� :أ�صدرت املحكمة الفدرالية العليا قرارها بعدم �شرعية التمييز العن�صري يف املدار�س احلكومية من خالل
الف�صل يف الق�ضية ال�شهرية التي عرفت با�سم (براون �ضد جمل�س التعليم يف كن�سا�س) حيث جاء القرار يف
م�صلحة ال�سيد براون وهو �أمريكي �أ�سود.
1955م� :شهد انطالقة حملة املقاطعة للحافالت يف مدينة مونتجمري (�ألباما) التي ا�ستمرت عام ًا كام ًال يف �أعقاب
اعتقال احلائكة ال�سوداء روزا بارك�سالتي رف�ضت �إخالء مقعدها يف احلافلة لرجل �أبي�ض ف�أ�شعلت بذلك �شرارة
املقاطعة للحافالت واالنتفا�ضة ال�سوداء.
1968-1955م :حقبة مالكومل �إك�س وجون كنيدي ومارتن لوثر كنج وحممد علي كالي ـ تعترب احلقبة الأكرث �إثارة
وثراء يف تاريخ حركة الن�ضال يف العامل �أجمع من �أجل التحرر من جميع �أ�شكال اال�ستعمار ومن �أجل امل�ساواة.
كما �شهد اجلزء الأخري من هذه احلقبة �سفري لأمريكا لأول مرة و�إقامتي فيها خم�سة �أعوام حيث ح�صلت على
درجتي املاج�ستري والدكتوراه.
1956م :وبعد مرور حوايل عام على حملة مقاطعة احلافالت التي قادها مارتن لوثر كنج قررت املحكمة العليا �أن قانون
التمييز يف حافالت املدينة غري د�ستوري .ومعروف �أنه وحتى ذلك التاريخ مل يكن م�سموحا لل�سود باجللو�س يف
مقاعد احلافالت بل �إن احلافالت يف معظم الواليات اجلنوبية كانت مق�سومة لق�سمني منف�صلني الأمامي منها
للبي�ض واخللفي لل�سود وامللونني.
1957م :حت ّدت الطالبة اليزابيث ايكافورد البالغة من العمر  15عام ًا ح�شد ًا من الغوغاء البي�ض الذين كانوا يهتفون
(�أعدموها ،اقتلوها) يف �أول يوم لها باملدر�سة الثانوية املركزية يف ليتل روك (�أركن�سا�س) ،عندما كانت حتاول
مع �ستة طالب �سود �آخرين دخول املدر�سة التي كان كل طالبها من البي�ض ،مما ا�ضطر الرئي�س الأمريكي
�آيزنهاور للتدخل و�إر�سال قوة من املظليني لتمكني الطالب ال�سود من دخول املدر�سة التي مت قبولهم بها.
1957-1956م :ظهرت منظمات جماهريية �سوداء كانت لها �إ�سهامات فاعلة لقيت دعم ًا كبري ًا من الرئي�س الأمريكي
�آيزنهاور وزوجته �إلينور املتعاطفة مع حركة احلقوق املدنية لل�سود الأمريكيني.
1960م� :شهد بداية حملة (اجللو�س احتجاج ًا يف الأماكن املخ�ص�صة للبي�ض باملقاهي واملطاعم واحلدائق العامة)
وذلك يف والية كارولينا ال�شمالية.
1963م :قام �أفراد من منظمة الكوكلو�س كالن الإرهابية ال�سرية املتطرفة ) (KKKب�إلقاء قنابل على كني�سة لل�سود يف
بريمنجهام (�ألباما) مما �أ ّدى �إىل قتل �أربعة فتيات �سود ترتاوح �أعمارهن بني  11ـ � 14سنة.
1963م� :شهد �أي�ض ًا ف�صل  76طالب ًا �أ�سود من جامعة (كليفورنيا بركلي) بدعوى �أنهم زعماء احلركة �ضد التمييز
العن�صري.

1963م :الذي كان حاف ًال بالأحداث �شهد �أي�ض ًا (م�سرية الزحف الكبري) �أو (م�سرية احلرية) التي قادها مارتن لوثر
والتي جاءت لتقول للإدارة الأمريكية وللعامل �أجمع �إن ال�سود مل يح�صلوا على حريتهم ناهيك عن حقوقهم
بعد مائة عام و 240يوم ًا على �إ�صدار قانون حتري َر الرقيق ،و�أ�صل فكرة امل�سرية يعود القرتاح من ال�سيد
فيليب داندولف رئي�س رابطة عمال عربات النوم بالقطارات� .شهد هذا العام �أي�ض ًا اغتيال الرئي�س الأمريكي
جون كنيدي.
1964م :وافق الكوجنر�س بعد مداوالت طويلة جدا على قانون احلقوق املدنية الذي اعترب انت�صار ًا تاريخيا حلركة
الن�ضال �ضد التفرقة العن�صرية ،كما لعب الرئي�سان كنيدي وجون�سون دور ًا بارز ًا يف �إجازة هذا القانون .ولعله
مما يجدر بالذكر �أن ال�سناتور اجلمهوري املتع�صب للتمييز العن�صري روبرت �سي بريد �ألقى خطاب ًا يف �إحدى
اجلل�سات املخ�ص�صة ملناق�شة هذا القانون ا�ستمر من ال�سابعة و 38دقيقة م�ساء حتى التا�سعة و�إحدى وخم�سني
دقيقة من �صباح اليوم التايل (�أي لأكرث من � 14ساعة متوا�صلة) �ضاربا بذلك رقم ًا قيا�سي ًا ي�صعب حتطيمه
حيث ا�ستمرت املناق�شات للقانون يف الكوجنر�س  81يوم ًا.
1965م :يف  7مار�س1965م الأحد الدامي حيث ا�ستخدمت قوات الأمن ومكافحة ال�شغب الهراوات ومن ثم الر�صا�ص
للتفريق بني امل�شاركني يف م�سرية �سيلما (�ألباما) املتجهة �إىل مونتجمري التي نظمتها ال�سيدة �أيليا بوينتون
وزوجها و�شارك فيها مارتن لوثر وزعماء �آخرين ،وكتنت لإعطاء ال�سود حق الت�صويت ،وقد �شهدت �سيلما
ثالث م�سريات لنف�س الغر�ض كان �أ ولها يف 1963م.
1965م :وافق الكوجنر�س على قانون يجيز تو�سيع حق االقرتاع لل�سود يف اجلنوب.
1965م� :شهد انفجار احلي الزجني يف لو�س �أجنل�س (حي واط�س).
1966م :ظهرت حركة الفهود ال�سود يف �أوكالند (كاليفورنيا) التي �أ�س�سها طالب من جامعة �أوكالند ملقاومة ال�شرطة
والت�صدي لقمعها لهم و�أ�صبح لها �أكرث من  33فرع ًا وقد تعر�ضت قيادات احلركة حلملة اغتياالت طالت �أكرث
من ثالثني منهم.
1966م :مت عقد (م�ؤمتر امل�ساواة العن�صرية) وظهر �ستوكلي كارمايكل ك�أبرز دعاة القوة ال�سوداء التي تدعو ال�ستخدام
لغة العنف والقوة �ضد البي�ض.
1967م :حدثت  80فتنة عن�صرية ا�ستخدمت فيها فرقة مظالت ع�سكرية لتهدئة الأو�ضاع يف ديرتويت.
1968م :اغتال رجل دين �أبي�ض يدعى (جيم�س �إيرل) ،زعيم حركة احلقوق املدنية الدكتور مارتن لوثر يف ممفي�س
(تن�سي) فاندلعت ثورة �شملت  153مدينة �أمريكية ومل يتم التعرف على اجلاين (جيم�س �إيرل) الذي �أفلت
من اجلزاء.
1968م� :أجربت هذه املوجة امل�ش ّرعني الأمريكان على تبني قانون احلقوق املدنية لعام 1968م الذي �ألغى التمييز
العن�صري يف البيع وال�شراء و�إيجار امل�ساكن.
� :1970-1969شملت عمليات ال�سود  190مدينة �أمريكية وا�ستخدمت يف قمعها الدبابات وطائرات الهليكوبرت
وال�سيارات امل�صفحة.
 :1974-1969ك�سبت ال�سيا�سة العن�صرية �ضد ال�سود ن�صري ًا كبري ًا يف البيت الأبي�ض هو الرئي�س الأمريكي ريت�شارد
نيك�سون الذي تقلد الرئا�سة خالل تلك الفرتة ثم ا�ضطر لال�ستقالة ب�سبب ف�ضيحة وترقيت ال�شهرية.
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1972م :ارتفع عدد �أع�ضاء الكوجنر�س من ال�سود �إىل  16ع�ضو ًا كما زاد عدد ر�ؤ�ساء البلديات منهم برغم الردة �أو
االنتكا�سة التي �شهدتها حركة احلقوق املدنية خالل اجلزء الأكرب من فرتتي الرئي�سني اجلمهوريني نيك�سون
وريغان الذي قام بقطع الأموال عن برامج امل�ساعدات االجتماعية وبرامج التدريب املهني للعاطلني وهي الربامج
التي ت�ستفيد منها بالدرجة الأوىل �شرائح كبرية من الأفرو �أمريكانز .وهنا البد من الإ�شارة �إىل �أن احلزب
الدميوقراطي الأمريكي ظل هو احلزب الذي ا�ضطلع تاريخي ًا مب�س�ؤولية الق�ضاء على ظاهرة الرق وثقافة
التمييز العن�صري مما جعله الأقرب دائما للجماهري ال�سوداء الكادحة هذا �إذا ا�ستثنينا فرتات الرئي�سني
لنكولن وكنيدي.
1972م :اع�ترف وزي��ر الدفاع الأمريكي ميلفن ل�يرد بوجود متييز منظم
وموجه �ضد ال�سود يف ال��ق��وات امل�سلحة الأمريكية �سواء بالن�سبة
ال�ستخدامهم يف الأعمال اخلطرة (وبالتايل ارتفاع ن�سبة قتالهم يف
ميادين القتال) �أو بالن�سبة ملوقعهم املرتدي يف الهرم القيادي للقوات
امل�سلحة الأمريكية عامة.
1980-1976م :فرتة رئا�سة جيمي كارتر(لرئي�س التا�سع والثالثون للواليات
املتحدة وحاكم والي��ة جورجيا ال�سابق) كان يتمتع ب�صفات جعلته
مقرب ًا من رجل ال�شارع العادي وال�سود خا�صة ،كما قام باختيار بع�ض
ال�سود ل�شغل منا�صب ا�ست�شارية هامة ولعل �أ�شهرهم هو �أندرو يوجن ال�سفري �أندرو يوجن املندوب الدائم لأمريكا يف
(م�ساعد مارتن لوثر كنج) ال��ذي �شغل من�صب مندوب الواليات الأمم املتحدة وهو �أعلى من�صب ي�شغله �أ�سود
حتى ال�ستينات من القرن املا�ضي
املتحدة يف الأمم املتحدة �إال �أن ال�ضغوط من احلركة ال�صهيونية
العاملية دفعته لال�ستقالة ملجرد اجتماعه مع مندوب منظمة التحرير الفل�سطينية يف املنظمة الدولية.
1979م :متكن ال�سود من �إي�صال  170مر�شح �أ�سود لرئا�سة البلديات �إال �أن ت�أثريهم ظل حمدودا كما انطبق ال�شيء نف�سه
على النواب ال�سود يف الكوجنر�س الأمريكي (اخللية ال�سوداء) ب�سبب ال�ضغوط من بع�ض قادة اليهود و�أن�صار
احلركة ال�صهيونية الذين ظلوا على الدوام يلعبون دور ًا معادي ًا لتقدم ال�سود �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا.
2000-1985م :هي حقبة الق�س ج�سي جاك�سون ولوي�س فراخان الذي نظم م�سرية املليون رجل �أ�سود يف وا�شنطن
العا�صمة يف �أكتوبر 1995م والتي اعتربت نقطة حتول هامة جد ًا يف م�سرية حركة احلقوق املدنية ويف التاريخ
الأمريكي احلديث حيث اكت�سح املر�شح الدميقراطي بيل كلينتون االنتخابات الرئا�سية لعام 1996م ملنا�صرة
ال�سود له� ،إال �أن امل�سرية ك�شفت وب�صورة �صارخة �أي�ض ًا حقيقة �أن معاناة وم�أ�ساة ال�سود من التمييز العن�صري
ما تزال م�ستمرة برغم �صدور قانوين احلقوق املدنية لعامي 1964و1968م والت�شريعات الأخرى الكثرية التي
رمت �إىل التخفيف من حدة امل�شكلة العرقية مما ي�ؤكد على حقيقة �أن ال�شرخ العميق املوجود يف ج�سم املجتمع
الأمريكي ما يزال ينزف وي�شكل تهديد ًا للأمن القومي الأمريكي.
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 )1املقال بعنوان (�سكان �أمريكا الأ�صليني :الهنود احلمر من �أين �أتوا قبل � 30ألف �سنة؟(لأحمد �صادق دياب املن�شور مبجلة اجلديدة العدد رقم 820
وتاريخ  10ذو احلجة 1422هـ �ص 9 ،8
 )2كما هو معلوم ف�إن لفظة (هندي(كانت تطلق على �أي مواطن من �شبه القارة الهندية و�أي�ض ًا على �ساكني جزر ال�شرق الأق�صى يف جنوب �شرق �آ�سيا
واملناطق املحيطة بها.
 )3املو�سوعة العربية العاملية املجلد � 26ص .204

تعج كتب التاريخ بالعديد من املجازر التي ارتكبها الغزاة الأ�سبان وغريهم من الأوروبيني بحق الهنود احلمر.
الذين وجدوا �أنف�سهم م�ضطرين للقتال بكل ما ميلكون .لي�س دفاع ًا عن النف�س فح�سب بل من �أجل البقاء .ومهم ًا يكن
وح�سب املو�سوعة العربية العاملية فقد �أ�صبحت جزر الكاريبي منطقة خالية من الهنود احلمر اعتبارا من منت�صف القرن
ال�ساد�س ع�شر امليالدي(((.
ولعلي �أذكر يف هذا ال�صدد ق�صة غريبة قر�أت عنها يف �أكرث من م�صدر و�أعتقد �أنها �أثرت ت�أثري ًا وا�ضح ًا على
العقلية الأمريكية ككل ،وقائع هذه الق�صة يقال �أنها جرت يف مدينة �سيلم )( (Salemفرجينيا) يف �أواخر القرن ال�سابع
ع�شر وحتديدا يف العام1694م �أي عندما كانت الواليات املتحدة ما تزال جنينا يتكون �أو بعبارة �أخري جمهورية حتبو
وتتكون ،وكانت �سيلم وقتها قرية �صغرية �شيدها مهاجرون من طائفة البيوريتان )� (The Puritansأي الأطهار ،وهي
طائفة من�شقة عن الكني�سة الربوت�ستانتية يف اجنلرتا حترم املو�سيقى والرق�ص.
وكانت الأدغال حتيط بهذه القرية والهنود احلمر فيها ميثلون �شبح ًا خميف ًا ل�سكان القرية من املهاجرين الذين
ق�صدوا بالد الأحالم بحث ًا عن احلرية الدينية التي افتقدوها يف بالدهم �أو ما يعرف بالقارة العجوز.
وقد حدث ذات مرة �أن قامت جمموعة من الفتيات املراهقات مبمار�سة الغناء والرق�ص املحموم لي ًال بجوار الغابة
بعيد ًا عن �أعني الأهايل املتزمتني ولدى افت�ضاح �أمرهن تظاهرت الفتيات باجلنون و�أن �سحر ًا �أزرق قد ركبهن بفعل
فاعل �أو �أرواح �شريرة �أطلقها الهنود احلمر عليهن .وخوفا من البط�ش والعقاب فقد وجهن �أ�صابع االتهام للهنود احلمر
بل �أح�سنّ االختيار بتوجيه االتهام للم�ساكني ومن ال حيلة لهم بدعوى �أنهم يهاجموهن روحي ًا وي�ؤثرون على ت�صرفاتهن.
وملا كانت عقوبة ممار�سة ال�سحر وال�شعوذة هي القتل �شنق ًا �أو رجم ًا ،فقد راح كثري من الهنود احلمر �ضحية ملثل هذه
االدعاءات الباطلة التي بد�أت باللهو والرتفيه ثم ما لبثت �أن انقلبت �إىل م�آ�سي و�أعمال تعذيب وقتل .فكان جزاء كل من
وجهت له الفتيات �أ�صابع االتهام �أن يزج به �أيام ًا يف ال�سجن ثم يعدم بعد ذلك دون حماكمة ر�سمية �أو عادلة.
وبالطبع فقد ا�ستغل بع�ض االنتهازيني الفر�صة وحر�ضوا بناتهم لت�صفية اخل�صوم .وملا كان الأمر �سه ًال واملجتمع
ي�ؤمن بالدجل واخلرافات فقد انت�شرت الظاهرة �سريع ًا ،فما عليك �إال التظاهر ب�أن (فالن ًا) الذي ال يعجبك �أو يناف�سك �أو
لديك معه م�شكلة �أر�ض يحاول ال�سيطرة عليك روحي ًا لتتم ت�صفيته ،حتى ليقال �أن عدد ال�ضحايا يف �شهر واحد فاق املائة
برغم �إن�شاء حمكمة �صورية مل تزد الطني �إال بلة كما يقولون.
املهم �أنه مت اكت�شاف الأمر بعد خراب مالطة� ،إذ كان ذلك هو �أول در�س يقدمه العامل اجلديد لكيفية ت�صفية
اخل�صوم ال�سيا�سيني وممار�سة �صيد الإن�سان لأخيه الإن�سان ب�أ�ساليب قذرة ولتحقيق ما �أ�صبح يعرف بالتطهري العرقي.
وبعد ذلك بد�أ الأمريكيون يف �إ�صالح القوانني واملحاكم ليحدث حتول كبري يف جمتمع الغابة املتخلف الذي حتكمه عقلية
الكاوبوي (راعي البقر) �إىل �آخر جمتمع دميقراطي متح�ضر.
لكن امل�أ�ساة تتكرر ب�شكل �أو ب�آخر بني احلني واحلني ،ولعلنا نذكر احلملة التي قادها ال�سناتور (مكارثي) يف �أوائل
اخلم�سينات من القرن املا�ضي مدعي ًا �أن املجتمع الأمريكي �أ�صبح يعج بال�شيوعيني و�أن بع�ض �ضباط اجلي�ش وقادة العمل
عمالء للرو�س ،ولقد طال هذا االتهام العديد من الأفرو �أمريكانز بالطبع ومل ي�سلم منه حتى مارتن لوثر كنج ومالكوم
�إك�س .ولعل ما مت من ت�صفيات وقتها كان ي�شبه �إىل حد كبري حادثة (�سيلم) و�إن اختلفت املعطيات وال�ضحايا.
 )1املجلد � 26ص .204
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�أكدت امل�صادر التاريخية واجليولوجية املوثقة على قيام جتمعات ب�شرية كبرية �سكنت هذه القارة منذ فجر التاريخ
وغابر الأزمان فيما ذهبت بع�ض امل�صادر �إىل القول ب�أن �سالالت من الب�شر ا�ستوطنت القارة الأمريكية قبل ما يرتاوح بني
� 8آالف و� 25ألف �سنة من ميالد ال�سيد امل�سيح(((.
ويقول �أ�صحاب هذا ال��ر�أي� :أن القارة الأمريكية كانت موئ ًال حل�ضارة قدمية يعتقد �أنها تعود وبالدرجة الأوىل
�إىل الهنود الذين قدموا من قارة �آ�سيا عرب م�ضيق (بريجن �سرتايت)((( �إىل كندا �أو ًال ومن ثم �إىل بقية �أنحاء القارة
الأمريكية.
�أما املو�سوعة العربية العاملية فقد جاء فيها �أن الهنود احلمر �أو الهنود الأمريكيني وخالل مطارداتهم حليوان
ال�صيد كانوا يعربون ذلك امل�ضيق �أحيان ًا وكان عر�ضه ال يتجاوز  80كيلو مرت ًا((( .ولقد ا�ستوطن الهنود الأمريكيون يف
معظم جزر الهند الغربية والأمريكتني.
ويف العام 1492م عندما عرب كوملبو�س املحيط الأطل�سي من �إ�سبانيا خالل رحلة بحثه عن طريق �أق�صر يو�صله �إىل
جزر الهند ال�شرقية ،مل يكن الأوروبيون حتى ذلك الوقت يعرفون �شيئا عن وجود الأمريكتني على الكرة الأر�ضية .فلما
توقفت �سفنه يف ما يعرف الآن بجزر الكاريبي مل يكن يعرف �أنه و�صل �إىل �أر�ض جديدة (بالن�سبة للأوروبيني) بل ظن �أنه
و�صل �إىل منطقة ما يف الهند فكانت ال�صدفة املح�ضة هي التي قادته �إىل اكت�شاف الأمريكتني.
وتقول بع�ض امل�صادر التاريخية املوثقة �أن الهنود احلمر كانوا ما يزالوا يعي�شون حياة بدائية عند جميء الرحالة
الإيطايل كوملبو�س �إليهم بل وحتى بداية احلملة اال�سبانية يف العام 1540م كما مل يروا �أحد ًا من خارج عرقهم لعدة
قرون .وعموما فقد بد�أت �أفواج املهاجرين الأوائل من الأوروبيني تتوافد �إىل الأرا�ضي التي هي الآن الواليات املتحدة
مع بدايات القرن ال�ساد�س ع�شر وكان جميئهم بغر�ض �إن�شاء امل�ستعمرات وطمعا يف الرثاء ال�سريع �أو هربا من حياة
الفقر واال�ضطهاد ،لذلك فقد قامت عالقات ودية بني الطرفني يف بادئ الأمر لكن بعد �أن �أخذ املهاجرون ي�ستولون على
الأرا�ضي بقوة ال�سالح وب�شكل متزايد فقد بد�أ القتال ين�شب بني اجلانبني بني احلني والآخر.
كان املهاجرون يريدون ال�ثروة ال�سريعة والأرا�ضي اخل�صبة ،و�سرعان ما و�ضح للهنود �أن الغزاة اجلدد لي�سو
على ا�ستعداد للتفاهم �أو التعاي�ش ال�سلمي وذلك ب�سبب اجل�شع ونظرة التعايل التي �سيطرت عليهم وتعاملهم مع الهنود
(ال�سكان الأ�صليني) على �أنهم جماعة من الهمج املتوح�شني الذين ال ي�ستحقون العي�ش يف هذه الأر�ض املعطاءة حتى لو
كانت هي يف الواقع �أر�ضهم و�أر�ض �أجدادهم و�إن كان بها مت�سع للجميع.

حرب اإلبادة الجماعية والتطهير العرقي
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هناك من يقول� :أن الإ�سالم و�صل �إىل القارة الأمريكية على يد الرقيق املخطوفني من غرب �أفريقيا .فيما يرى
�آخرون �أن الرواد الأوائل كانوا من االملوري�سكيني ) ((((The Moriscoesالذين ا�صطحبهم الرحالة الإيطايل كوملبو�س
معه يف رحلته الأوىل عام 1492م على ظهر ال�سفينة �سانتا ماريا� .إال �أنني ال �أميل كثري ًا لهذا الر�أي والذي تفنده �أي�ض ًا
العديد من ال�شواهد التاريخية ،فهناك من الآثار والنقو�ش العربية والإ�سالمية يف مناطق من الربازيل واملك�سيك احلاليتني
ما ي�ؤكد �أن العرب وامل�سلمني و�صلوا �إىل تلك البقاع قبل كوملبو�س بع�شرات ورمبا مئات ال�سنني ،و�إن كان املرجح �أنهم
�سلكوا طريق ًا غري الذي �سلكه كوملبو�س �إذ كانت وجهتهم �شرق ًا عرب املحيط الهندي مرور ًا بجزر الهند ال�شرقية ومن ثم
وعرب املحيط الهادي �إىل الدنيا اجلديدة.
وح�سب بع�ض امل�صادر التاريخية فقد �سلك الرحالة العربي ماوي ـ والذي يعود موطنه الأ�صلي �إىل ليبيا احلالية ـ
هذا الطريق وو�صل �إىل �أمريكا ال�شمالية يف العام  232قبل امليالد ولعل ما ي�ؤيد ذلك �أن وجدت يف املك�سيك حتديدا نقو�ش
تعود لذلك التاريخ ( 232ق.م) مكتوبة باللغة العربية .ولعل هذا هو �سبب وجود كلمات عربية يف لغات الهنود احلمر
(�سكان �أمريكا الأ�صليني) .كما حكى كوملبو�س نف�سه يف �سجل يومياته �أن بع�ض الهنود احلمر املك�سيكيني كانوا يرتدون
العمامة كنوع من الوجاهة .ومعروف �أن العمامة هي زى عربي �إ�سالمي �صرف.
وكتب �أي�ض ًا �أنه ويف الطريق �إىل العامل اجلديد توقف يف جزيرة ي�سكنها �أقوام لهم �أ�شكال غريبة ،فرجالهم كانوا
�سمر الب�شرة �سود العيون وال�شعر .ون�سا�ؤهم كن يغطني ر�ؤو�سهن ووجوههن فال يكاد يظهر منهن �شيء .و�أنهن عموم ًا
ي�شبهن و�إىل حد كبري ن�ساء االملوري�سكيني الالئي كان قد �شاهدهن يف ا�سبانيا قبيل مغادرته لها.
ولعل هذا االعرتاف ال�صريح يقف دلي ًال على �صحة رواية امل�ؤرخ العربي امل�سلم العمري (((التي �أ�شار فيها �إىل �أن
�أول مهاجر �أفريقي م�سلم و�صل �إىل العامل اجلديد هو من�سا �أبو بكر من مملكة مايل القدمية.
وي�ؤكد العمري يف كتابه �أن من�سا و�صل �إىل منطقة خليج املك�سيك وا�ستقر فيها عام1312م �أي قبل و�صول كوملب�س
�إىل الأر�ض اجلديدة ب�أكرث من  180عام ًا .وقد حظيت هذه الفر�ضية باهتمام وا�سع من قبل الباحثني وامل�ؤرخني وعلماء
الإنرثبولوجي (الآث��ار) .هذه الرواية وغريها ت�ؤكد حقيقة �أن امل�سلمني و�صلوا �إىل الدنيا اجلديدة قبل كوملبو�س .هذا
عالوة على ق�صة الأفريقي امل�سلم كونتا كنتي الذي وردت �أكرث من �إ�شارة له يف كتاب اجلذور لـ �إليك�س هيلي الذي مت
ت�صويره �سينمائيا.
�أما الدكاترة ح�سان حتحوت� ،صفي الدين حامد والق�س �إكرام ملعي فلهم ر�أى مفاده �أن �أول �صلة للإ�سالم ب�أمريكا
مل تكن جمرد حماورة بل كانت وجود ًا حقيقي ًا .ومي�ضون �إىل القول (وكان امل�صدر لهم هو غرب �أفريقيا .ونقر�أ يف �أدبيات
حركات الأفرو�أمريكانز �أن عنا�صر من امل�سلمني قد نزحت بطريقة �أو ب�أخرى مع كري�ستوفر كوملبو�س �أو حتى قبله يف
�أوائل القرن اخلام�س ع�شر).
 )1ا�ستخدمت هذه الكلمة يف الإ�شارة �إىل امل�سلمني الذين عا�شوا يف الأندل�س قبل وبعد �سقوط غرناطة التي كانت �آخر املعاقل الإ�سالمية يف الأندل�س
وقد تظاهروا بالتن�صر حيث كان �أمام �أي فرد م�سلم �أحد خيارين �إما اجلالء عن ا�سبانيا �أو اعتناق امل�سيحية ومن اختار غري ذلك فقد كان م�صريه
ال�سجن واملوت ،لكنهم ظلوا ميار�سون �شعائرهم الإ�سالمية �سر ًا �إىل �أن مت �إجالئهم نهائيا خالل عملية الطرد اجلماعي للموري�سكيني يف عام 1610م
وكان عددهم حوايل ثالثمائة �ألف .هاموا على وجوهم ومل يجدوا بلد ًا ي�أويهم ،ب�سبب اتهامهم بالتن�صر وعدم معرفتهم باللغة العربية� ،إال تون�س
و�إ�سطنبول التي ا�ستقبلت �أعداد ًا حمدودة جد ًا فيما لقي الآالف م�صرعهم يف الطريق.
 )2ابن ف�ضل اهلل العمري �صاحب كتاب (م�سالك الأب�صار يف ممالك الأ�سمار) والذي �أعيد ن�شره بالقاهرة عام 1342هـ ،كما متت ترجمته ون�شره
بالفرن�سية يف باري�س عام 1927م.
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ومع الإع�لان عن ت�شكيل الواليات املتحدة الأمريكية اعتقد بع�ض الهنود الذين كانوا قد اندجموا يف احلياة
االجتماعية للبي�ض �أن هذا الإعالن يعترب ن�صر ًا لهم كمواطنني �أمريكيني و�أنه �سيرتتب عليه ح�صولهم على كامل حقوق
املواطنة .ولكن �سرعان ما عرفوا �أن �أحالمهم مل تكن �سوى �سراب .فقد مت جتميعهم من كل فج عميق ليكون م�صريهم
النفي �إىل مناطق نائية وغري �صاحلة للعي�ش �أو غري مرغوب فيها بالن�سبة للبي�ض عامة.
وعندما ح�صلت الواليات املتحدة على ا�ستقاللها عن التاج الربيطاين يف العام 1775م قامت احلكومة اجلديدة
بعقد معاهدات مع الهنود احلمر ومبوجبها تعهدت القبائل الهندية بالعي�ش يف �سالم مع املهاجرين كما تعهدت باالعرتاف
بالت�شريعات التي ت�صدرها الإدارات الأمريكية وتنازلت كل قبيلة عن الكثري من �أرا�ضيها ويف املقابل وعدت احلكومة
الفدرالية بدفع تعوي�ضات نقدية وتوفري احلماية لهم.
�إال �أن هذه املعاهدات تعر�ضت لالنتهاك ب�سبب تغ ّول الأوروبيني على �أرا�ض خ�ص�صت للهنود مما نتج عنه حروب
كثرية .ثم �أ�صدرت احلكومة الأمريكية قانون ًا يق�ضي برتحيل من بقي من الهنود من الأماكن املخ�ص�صة لهم وتوطينهم
هجرت احلكومة الأمريكية
يف غرب الواليات املتحدة لإعطاء الأر�ض للمهاجرين .وح�سب املو�سوعة العربية العاملية فقد ّ
خالل ع�شرة �سنوات �أكرث من � 70ألف هندي �أحمر عرب نهر مي�سوري فمات كثري منهم يف الطريق الطويل ال�شاق نحو
الغرب وعرفت هذه الرحلة يف كتب التاريخ برحلة الدموع((( .ومرة �أخرى وقبل �أن ينق�ضي وقت طويل �أخذ املهاجرون يف
االندفاع نحو الغرب متوغلني يف الأرا�ضي املخ�ص�صة للهنود حتى و�صلوا املحيط الهادي .وتدخلت الإدارة الأمريكية مرة
�أخرى حيث قامت بتخ�صي�ص مناطق حجز منفردة للهنود يف �أماكن متفرقة.
هكذا ا�ستقر من بقي من الهنود احلمر يف هذه املواقع املحجوزة وعا�شوا فقراء معدمني .وقد ا�ضمحل عددهم
كثري ًا فبعد �أن كان تعدادهم �أكرث من مليون ن�سمة قبل االت�صال بالأوروبيني انخف�ض العدد �إىل حوايل � 300ألف بعد ذلك
االت�صال .ويف �أمريكا الالتينية حيث كان يعي�ش عدد من الهنود يرتاوح بني  15ـ  20مليون عند بداية االجتياح الأوروبي
فقد انقر�ضت قبائل ب�أكملها ومل يبق لها �أثر.
فهناك حتى اليوم من الهنود احلمر من يعي�ش كما كان يعي�ش �آبا�ؤهم الأولون
وحتاول معظم �أقطار الأمريكتني الآن �إعطاء �شعوبها الهندية حقوقها املدنية امل�سلوبة
وفر�ص ًا كالآخرين �إال �أن النعرة العن�صرية التي ما تزال تخيم على عقول الكثري من
البي�ض وعدم رغبة بع�ض الهنود يف االندماج يف احلياة الع�صرية ملجتمعاتهم جعال
معظم الهنود يقفون حتى الآن خارج التيار الرئي�سي ملجتمعاتهم.
وح�سب �أحدث الإح�صاءات املتوفرة لدي ف�إن كندا حتت�ضن حالي ًا حوايل
 350.000هندي وهم م�سجلون كهنود يف �إدارة ال�ش�ؤون الهندية� .أما الواليات
املتحدة فيوجد بها ح��وايل 1.400.000هندي �أحمر لهم احلق يف �أن يعي�شوا
تظاهرة للهنود احلمر
حيثما �شاءوا وكيفما �أرادوا .كما و�ضعت برامج وخطط لتح�سني امل�ستوى املعي�شي
واالقت�صادي لهم يف املناطق املحجوزة خا�صة .وكانت قد قامت جمعيات هندية يف ال�ستينات من القرن الع�شرين طالبت
باحل�صول على احلقوق االقت�صادية وال�سيا�سية امله�ضومة للهنود احلمر حتى ولو �أدى ذلك ال�ستخدام القــوة للح�صــول
عــلى احلقوق ومن ه�ؤالء اجلماعة املعروفة بالقــوة الهنــدية ).(The Indian Power

دخول اإلسالم والمسلمين األراضي األمريكية
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الباب األول

 )1كتاب (مروج الذهب ومعادن اجلوهر) لعلي بن احل�سني امل�سعودي (املتوقي عام 346هـ) الذي �أعادت دار الأندل�س يف بريوت طباعته يف1973م،
املجلد الأول� ،ص .135-134
 )2كتاب (اجلغرافيون العرب) مل�صطفى �شهاب الدين الذي ن�شر �ضمن �سل�سلة (اقر�أ) العدد � 230ص( 34دار املعارف القاهرة 1962م).
 )3كتاب ) (Al- Andalusلفريين وما�سات�س ،الذي مت ن�شره يف مدريد عام1992م �ص .184

 )1كتاب (العرب قبل كوملبو�س) �ص  ،52النا�شر دار القلم ،دم�شق.
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وي�ستطرد م�ؤلفو الكتاب قائلني( :لكن ما ميكن �أن ن�سميه موجة منهم مل توجد �إال عندما ذهب الأوروبيون �أفواج ًا
�إىل العامل اجلديد لي�ستوطنوا هناك وي�ضيفوا �إىل بالدهم الأوروبية امتدادات جديدة بد�أت يف �شكل م�ستعمرات فدويالت
ثم دو ًال �أهمها الواليات املتحدة).
�أما عن رحلة املغامر امل�سلم خ�شخا�ش التي اختلف النا�س حولها كثري ًا ما بني م�ؤيد ومعار�ض فاملرجح عند امل�ؤيدين ـ
وهم الأكرثية ـ �أنها متت قبل عام943م �أي العام الذي بد�أ فيه امل�سعودي ت�أليف كتابه (�أخبار الزمان) الذي فقدت ن�سخته
الأ�صلية.
حيث كتب امل�سعودي يقول ( :و�أن منهم رج ًال من �أهل الأندل�س يقال له خ�شخا�ش وكان من فتيان قرطبة و�أحداثها،
فجمع جماعة من �أحداثها وركب بهم البحر يف مراكب ا�ستعدها يف هذا البحر املحيط �( -أي املحيط الأطل�سي والذي كان
امل�سعودي يطلق عليه ا�سم بحر �أقيانو�س) ـ فغاب فيه مدة ثم انثنى بغنائم وا�سعة وخربه م�شهور عند �أهل الأندل�س) (((.
�إال �أن امل�ؤيدين لرواية امل�سعودي ـ والتي وافقه فيها الإدري�سي يف كتابه (نزهة امل�شتاق) ـ عادوا واختلفوا حول النقطة
النهائية التي و�صل �إليها ،فمنهم من ر�أى �أن خ�شخا�شاً ورفاقه و�صلوا �إىل جزر �أمريكا اجلنوبية الواقعة �شرق الربازيل
كما قال بذلك م�صطفى �شهاب الدين والذي ذهب �أبعد من ذلك ليقول( :وال ي�ستبعد بعد ذلك �أن يكون ه�ؤالء العرب قد
ا�ستوطنوا هذه اجلزيرة ثم توغلوا يف القارة اجلنوبية((().
ولعله من نافلة القول �أن �أوىل دول �أمريكا الالتينية التي ا�ستقبلت الرقيق الأفارقة هي الربازيل وكان بينهم مئات
من الأفارقة امل�سلمني الذين خدعهم جتار الرقيق الربتغاليني ف�أوهموهم ب�أنهم �سي�أخذونهم �إىل مكة املكرمة لأداء فري�ضة
احلج وانتهى بهم املطاف �إىل ميناء �سلفادور يف الربازيل وغريها من دول �أمريكا اجلنوبية.
وتوجد الآن يف �سلفادور العديد من ال�شواهد على الوجود الإ�سالمي والآثار الإ�سالمية و�إن كان بع�ضها مهدد بالزوال
ب�سبب التقادم والإهمال وقد حتول �أكرب م�ساجد امل�سلمني و�أواله��ا �إىل كني�سة �إال �أن الكتابات للآيات القر�آنية باللغة
العربية ما تزال تزين جدرانه رغم مرور مئات ال�سنني.
ومهما يكن ف�إن ق�ضية �أيهم كان له ق�صب ال�سبق يف اكت�شاف العامل اجلديد لي�ست مو�ضوع هذا العمل .و�إن كان
كوملبو�س قد �أنكر ب�شدة ف�ضل البحارة العرب وامل�سلمني فيما و�صل �إليه ف�إن العديد من امل�ؤرخني الأوروبيني اعرتفوا ب�أن
الأدوات التي ا�ستخدمها هذا الرحالة الإيطايل من خرائط بحرية وبو�صالت ومزاول �شم�سية وجداول فلكية ومرا�صد
ومناظري وحتى خيوط الر�صا�ص التي ا�ستخدمها ل�سرب �أعماق املحيط الأطل�سي ـ �أو (بحر الظلمات) كما �سماه امل�سلمون ـ
كانت معظمها �إن مل تكن كلها من اخرتاع علماء م�سلمني(((.
ومما تقدم ف�إننا نخل�ص �إىل نتيجة هامة وهي �أن القول با�صطحاب كوملبو�س لبع�ض االملوري�سكيني معه �إىل العامل
اجلديد يف �أي من رحالته الأربعة يبدو يف غري حمله بل يتناق�ض مع الظروف التي كانت �سائدة وقتها وقرائن الأحوال� ،إال
�أن يكون من ا�صطحبهم هم نفر قليل ممن احتاج لال�ستعانة بهم من �أهل العلم واخلربة يف ركوب بحر الظلمات .ذلك �أن
رحالت كوملبو�س اال�ستك�شافية كلها كانت رحالت مدفوعة الثمن من ملك وملكة �أ�سبانيا اللذان �شجعاه وا�ست�أجراه لهذا
العمل يف وقت كان فيه عداء الدولة الأ�سبانية للإ�سالم وامل�سلمني على �أ�شده.

ولعله من غرائب ال�صدف �أن (العام1492م) الذي بد�أ فيه كوملبو�س رحلته الأوىل �إىل العامل اجلديد كان هو نف�س
العام الذي فقد فيه امل�سلمون �آخر معقل لهم يف الأندل�س (غرناطة) .وبعد اكت�شاف العامل اجلديد وعندما ان�صب اهتمام
امل�ستعمرين على اال�ستحواذ على ثروات امل�ستعمرات فيما وراء البحار و�أ�صبح على ر�أ�س جدول الأولويات والأهداف
ا�ستغالل �أرا�ضي امل�ستعمرات لإنتاج املحا�صيل الزراعية مثل القطن والقمح وال�سكر و�أي�ض ًا املعادن وعلى ر�أ�سها الذهب
واحلديد ثم م�صادر الطاقة .ولكي ميكن حتقيق تلك الأهداف فقد عمد اال�ستعماريون ومبن فيهم الأ�سبان �إىل �سيا�سة
�إبادة ال�سكان الأ�صليني �أو تن�صريهم مع جعلهم مواطنني من الدرجة الثانية �أو ا�ستعبادهم.
وكان املطلوب الجناز هذه املهام ـ وكما يقول املهند�س لطف اهلل قاري(((( :رجال ذوو قلوب �ضالة و�ضمائر ميتة،
وهذا ال ينطبق على االملوري�سكيني الذين كانوا م�ضطهدين �أ�ص ًال يف �إ�سبانيا نف�سها مع اليهود والربوت�ستانت والغجر).
ولهذا فقد منعت كل هذه الطوائف من امل�شاركة يف احلمالت اال�ستعمارية على جزر الهند الغربية والأمريكتني .وال
يعقل بالطبع �أن حتارب ا�سبانيا الإ�سالم يف �أرا�ضيها وتقيم له حماكم التفتي�ش ثم تقوم بت�صديره وزراعته يف م�ستعمراتها
بالأر�ض اجلديدة.
ومما يدعم هذا الر�أي وي�ؤكده �أي�ض ًا �أن الأ�سبان عندما اكت�شفوا �أن عدد ًا من االملوري�سكيني واليهود والربوت�ستانت
ا�ستطاعوا �أن ي�صلوا �إىل العامل اجلديد بعد اكت�شافه طالبوا حلفاءهم من امل�ستعمرين ب�إن�شاء حماكم تفتي�ش يف
الأمريكتني على غرار ما كان موجود ًا با�سبانيا يف ذلك الوقت .ونتيجة له مت �إن�شاء �أول ديوان تفتي�ش ب�أمريكا ال�شمالية يف
عام1569م.
وقد �أورد الباحث الفرن�سي كاردياك �أمثلة حلوايل ع�شرة حاالت لأفراد مثلوا �أمام جهاز التفتي�ش الأمريكي بتهمة
االنتماء �إىل االملوري�سكيني �أو ل�ضبطهم وهم متلب�سني بجرمية ممار�سة ال�شعائر الإ�سالمية !
لكن �سيا�سة احلظر مل متنع �أعداد ًا ال ي�ستهان بها من امل�سلمني من الو�صول �إىل الدنيا اجلديدة وذلك �سواء يف �شكل
�أفراد �أو جمموعات �صغرية وكان ه�ؤالء هم الرواد الذين نقلوا بذرة الإ�سالم للدنيا اجلديدة.

األفرو أمريكانز :األصول والجذور
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الباب األول

 )1هناك رواية تقول �أن �أول فوج من الرقيق الأفارقة كان قوامه ع�شرون فرد ًا ،و�أنهم و�صلوا �إىل جيم�س تاون (فرجينيا) يف العام1619م �أي�ض ًا.
 )2املقال بعنوان (الأمريكيون ينب�شون للمرة الأويل ق�ص�صهم مع م�سلمني ا�ستعبدوهم) الذي كتبه حممد على �صالح مرا�سل جريدة ال�شرق الأو�سط يف امللحق
الثقايف الأ�سبوعي لل�شرق الأو�سط (املنتدى الثقايف) عدد الأربعاء 2005/9/21م� ،ص ،2وقد حتدث فيه عن املعر�ض الذي �أقيم يف وا�شنطن يف �سبتمرب
2005م حتت عنوان (اجلذور املن�سية) والذي ا�شتمل على وثائق وخمطوطات عمرها �أكرث من � 200سنة ويعترب هذا املعر�ض الأول من نوعه يف �أمريكا.

 )1من البحث بعنوان (Evaluation and Assessment of the Growth and Development of Islam. etc) :الذي قدمه �أمري الإ�سالم� ،ص.7
 )2املقال بعنوان (الأمريكيون ينب�شون للمرة الأويل ق�ص�صهم مع م�سلمني ا�ستعبدوهم) ملحمد علي �صالح ،املنتدى الثقايف عدد 2005/9/21م� ،ص .2
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عن �أ�صل الأمريكان الأفارقة ـ م�سلمني وغري م�سلمني ـ فالثابت هو �أنهم
من غرب �أفريقيا �أو املنطقة الواقعة جنوب وغرب ال�صحراء الكربى ا�صطادهم
وهجروهم �إىل الأر�ض اجلديدة عنوة .وهناك باعوهم
جتار الرقيق الأوروبيني َّ
كما تباع ال�سوائم وا�ستخدموهم يف املزارع خا�صة ويف امل�صانع وكخدم يف البيوت
وعاملوهم ب�أ�شد �أنواع الق�سوة مع اال�ستباحة لأعرا�ضهم والإهدار لكرامتهم.
وعموما فقد و�صل �أول فوج منهم �إىل �أمريكا على ظهر باخرة تابعة للبحرية
امللكية البلجيكية يف عام 1619م وكان قوامه مائة فقط جعلوهم كتجربة(((!
وكان ه�ؤالء املائة ـ �ش�أنهم �ش�أن مئات الآالف الذين حلقوا بهم ـ مكبلني
باحلديد� ،أعناقهم م�شدودة �إىل �أقدامهم والأ�صفاد ت�شد �أعناقهم بع�ض ًا لبع�ض.
متثال للعبودية
ولعل ما �ساهم يف انتعا�ش جتارة الرقيق �أي�ض ًا دخول املحالج يف �صناعة القطن
اعتبار ًا من عام  1793م .وا�ستمرت الأفواج تتواىل حتى مت حترمي جتارة الرقيق
بعد نحو قرنني من الزمان بعد �أن مت نقل حوايل مليوين �أفريقي (وهذا الرقم ميثل الذين و�صلوا �أحياء) �إىل �أمريكا
ال�شمالية ويعتقد �أن ما بني  ٪25 - 20منهم على الأقل كانوا من امل�سلمني.
وح�سب بع�ض املراجع التاريخية ف�إن من الأ�سماء املعروفة للم�سلمني الأوائل من �ضحايا جتارة الرقيق املهجرين
�إىل �أمريكا يورو حممود (�أو يارو ماموت كما ينادونه) و�أيوب بن �سليمان ديالو (الذي حرفوا ا�سمه لي�صبح جون بن
�سولومون) و�آخر يدعى عبد الرحمن وكثريون غريهم .وعن عبد الرحمن هذا كتب مرا�سل جريدة ال�شرق الأو�سط يف
وا�شنطن يقول( :ولد عبد الرحمن بن �إبراهيم بن �سوري يف مايل عام 1762م وعندما كرب �أر�سله والده �إىل متبكتو التي
كانت معلم ًا �إ�سالمي ًا يف تلك املنطقة حيث حفظ القر�آن الكرمي و�أجاد القراءة والكتابة .ومر باملنطقة يوم كان عمره
ع�شرين �سنة جتار رقيق يعتقلون الأفارقة للعمل يف مزارع القطن والتبغ يف واليات اجلنوب الأمريكي و�أخ��ذوه معهم.
و�أعجب �إقطاعي �أمريكي من �سكان م�سي�سبي بذكاء عبد الرحمن وبعلمه و�أخالقه فاختاره رئي�س ًا لعبيده البالغ عددهم
�أكرث من �أربعمائة و�س ّماه �أمري العبيد (�أو الأمري عبد الرحمن) .وقد حاول الأمري بعد ثالثني �سنة من حياة الرق العودة
لأهله �أو االت�صال بهم على الأقل ف�أر�سل خطابا �إىل ال�سناتور توما�س ريد ع�ضو الكوجنر�س عن والية م�سي�سبي مل�ساعدته
يف ذلك .و�شاء ال�سناتور م�ساعدته فبعث باخلطاب �إىل قن�صلية املغرب يف وا�شنطن حيث كانت املغرب �أول دولة عربية
و�إ�سالمية تعرتف با�ستقالل �أمريكا .و�أر�سلت القن�صلية اخلطاب �إىل املغرب وبعد �شهور قليلة جاء الرد من ملك املغرب
بخطاب �إىل الرئي�س جون كوينزي مل�ساعدة الرجل يف العودة لأفريقيا ،ووافق الرئي�س .ويف �صباح يوم بارد من عام
1828م ارتدى �أمري الرقيق �أح�سن ثيابه وذهب �إىل البيت الأبي�ض وقابل الرئي�س و�شكره ومن وا�شنطن �سافر الرجل �إىل
ميناء بلتيمور يف والية مرييالند القريبة حيث ركب �سفينة حملته �إىل �أفريقيا وعمره �ستون �سنة �أم�ضى �أربعني منها يف
حياة الرق ب�أمريكا)(((.

ولقد حيل بني الأفارقة امل�سلمني ودينهم واتخذ ال�سادة البي�ض كل ال�سبل التي حتول بينهم وبني �أي معرفة بالإ�سالم
بل �أجربوهم على تغيري �أ�سمائهم الإ�سالمية والعربية �إىل �أ�سماء مالكيهم البي�ض ومنعوهم من تعلم اللغة العربية �أو
التحدث بها طاملا �أن (�أ�سيادهم) يجهلونها((( .ومع ذلك فقد ا�شتمل املعر�ض الذي �أقيم بوا�شنطن العا�صمة م�ؤخر ًا على
�صورة مر�سومة للأمري عبد الرحمن وورقة بخط يده كتبها تلبية لطلب �سيده الذي يبدو �أنه حاول �إقناعه برتك الإ�سالم
واعتناق امل�سيحية حيث كتب ال�سيد باللغة الإجنليزية �أن عبده يقدر على كتابة (�صالة الرب) امل�سيحية باللغة العربية.
لكن الن�ص املكتوب واملوجود �ضمن املعر�ض هو ل�سورة الفاحتة وال يبدو �أن ال�سيد الحظ ذلك لكن يالحظه كل من ي�ستطيع
�أن يقر�أ الورقة بجزئيها الإجنليزي والعربي((( .ومما يراه الزائر للمعر�ض �إعالن ًا يف جريدة عن هروب عبد ر�صدت
جائزة مقدارها خم�سة دوالرات ملن يعرث عليه وو�صف يف الإعالن ب�أنه (عمالق طويل وله �أُذن مقطوعة وا�سمه حممد).
ويف املعر�ض يجد الزائر ما كان ي�سمي (قر�آن حممد) وهو �أول م�صحف طبع يف �أمريكا باللغة العربية �سنة 1857م يف
فالدفيا (بن�سلفانيا) وكان يف مكتبة جامعة �ألباما التي احرتقت خالل احلرب الأهلية ويقال �أنه كان الناجي الوحيد من
املكتبة .وهناك قر�آن كتبه باليد قبل ذلك مبائة �سنة تقريبا �أيوب بن �سليمان بن ابراهيم ديالو .وكتب �أيوب معه ق�صة
حياته ،حيث قال �أنه من قبيلة الفالتة يف غرب �أفريقيا و�أنه تزوج ابنة �إمام م�سجد باموك (رمبا بامكو عا�صمة مايل
احلالية و�أجنب منها ثالثة �أطفال �أ�سماهم عبد اهلل وابراهيم و�سامبو .ثم تزوج مرة ثانية �إبنة �إمام م�سجد �أبام و�أجنب
منها بنت ًا �أ�سماها فاطمة .وكتب �أيوب �أن جتار الرقيق اعتقلوه �سنة 1730م ونقلوه يف �سفينة ا�سمها (�أرابيال) �إىل والية
مرييالند حيث ا�شرتاه الك�سندر تو�سلي و�سماه جون بن �سولومون وحاول تن�صريه لكنه رف�ض وهرب .وعندما ت�أكد �سيده
من قوة �إميانه �أعاده و�سمح له بال�صالة وال�صيام كما �سمح له يف وقت الحق بكتابة القر�آن وق�صة حياته باللغة العربية.
وقد مت ن�شر ملخ�ص للق�صة باللغة الإجنليزية يف جملة (جنتلمان ماغازين) يف لندن �سنة 1750م .وعندما ا�شتهر الرجل
يف بريطانيا �أعتقه �سيده و�سمح له بال�سفر �إليها مع �أمريكي �ساعده يف ن�شر مذكراته باللغة الإجنليزية حتت عنوان:
(مذكرات جون بن �سولومون) وكتبت عنه ال�صحف الربيطانية ب�أنه (بهر كل الذين قابلوه) و�أ�شارت �إىل �أنه حفظ
القر�آن كامال ويف النهاية عاد �أيوب لوطنه ليجد زوجته و�أوالده يف انتظاره.
ولكن هذا ال مينع ـ ومل مينع ـ �أن تقوم هناك �أطياف للإ�سالم� .ضعفت �صورتها يف بع�ض الأحيان لكنها مل تختف
متام ًا يف �أي وقت وظل يتوارثها اخللف عن ال�سلف جي ًال بعد جيل .هذه الأطياف والب�شريات ميكن �أن تتبلور �إذا وجدت
من يحركها فيهم وي�ضفي عليها روح ًا ت�شيع االعتزاز بها بني جنباتهم وااللتفاف حولها .ذلك �أن الإ�سالم وف�ض ًال عن كونه
دين الفطرة فهو �أي�ض ًا العقيدة التي يجد فيها امل�ست�ضعفون وامل�ضطهدون كل ما ين�شدونه من العدل وامل�ساواة عالوة على
ال�شعور بالعزة والكرامة والطم�أنينة.
ولهذا مل يكن غريب ًا �أن يظهر يف ه�ؤالء الأفارقة قادة يتعللون بالإ�سالم وحركات تت�سمى به وحتاول اختطافه فهل
كان هدف ه�ؤالء هو الإ�سالم �أم �أن الإ�سالم كان عندهم عام ًال ثانوي ًا ي�ستفاد منه و�إن مل يق�صد بذاته؟ �سرنى.

الهجرات المنظمة إلى األرض الجديدة
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سكان أمريكا األصليون
من هم؟ ومن بقي منهم؟

الباب األول

 )1مو�سوعة الزاد املجلد رقم � ،7ص ،1823- 1822النا�شر :زاد �س.ل مدريد (�أ�سبانيا).

ر�سم ي�صور عمليات التعذيب

 )1املرجح �أن القانون جاء جتاوبا مع القانون الذي �أ�صدرته احلكومة الربيطانية يف وقت �سابق من نف�س ذلك العام والذي منعت مبوجبه جتارة الرقيق
يف عموم الإمرباطورية الربيطانية حيث كانت بريطانيا وقتها هي �سيدة البحار يف العامل.
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�إن حركة التهجري ب�أعداد كبرية من القارة ال�سمراء �إىل الأمريكتني مل تن�شط �إال عندما �أخذت جتارة الرقيق �شك ًال
جديد ًا مل تعرفه الب�شرية من قبل .كان ذلك يف �أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر وحتديد ًا يف العام 1502م عندما �أ�صبحت
ال�سفن البخارية العابرة للمحيطات يف خدمة هذه التجارة امل�شينة .هذا التطور يعترب نقطة حتول كربى يف تاريخ الب�شرية
والعالقات الإن�سانية الدولية .فبعد اكت�شاف العامل اجلديد وحتويله �إىل م�ستعمرات ،حيث �أ�صبح ال�سبانيا ن�صيب الأ�سد
من امل�ستعمرات يف �أمريكا الالتينية يف حني ا�ستحوذت بريطانيا على اجلزء الأكرب من �أرا�ضي �أمريكا ال�شمالية التي مت
تق�سيمها �إىل ثالث ع�شرة م�ستعمرة.
وكنتيجة لزيادة الطلب العاملي على �سلعة ال�سكر على وجه اخل�صو�ص وحيث كانت الأرا�ضي البكر يف الأمريكتني
بحاجة ملن يفلحها وكانت ال�سفن العابرة للمحيطات بحاجة لبحارة يعملون عليها ،حيث كان ركوب البحر من الأعمال
الطاردة للأوروبيني ،فقد ن�شطت جتارة الرقيق وتدافع النخا�سون واملغامرون من ال��دول الأوروبية وخا�صة ا�سبانيا
والربتغال وبريطانيا ثم هولندا و�إيطاليا و�أملانيا وفرن�سا يف وقت الحق .تدافعوا �إىل �أفريقيا الغربية للعمل يف �صيد وجتارة
الرقيق كما تعاون معهم قلة من �أ�صحاب النفو�س املري�ضة من الأفارقة �أنف�سهم ممن �أعماهم اجل�شع والفتات الذي كانوا
يلقونه من �أولئك الأوروبيني .فباعوا �أوطانهم و�سلموا �أهليهم �إىل الغزاة وامل�ستعمرين بثمن بخ�س .وحتكي كتب التاريخ �أن
بع�ض الأفارقة وقعوا يف (�شراك) �أ�صحاب احلانات عدميي ال�ضمري .فقد كان ه�ؤالء يبيعون ال�سكارى والغائبني عن الوعي
منهم �إىل �أ�صحاب ال�سفن فيحملونهم �إىل �سطح ال�سفينة قبل �إبحارها بفرتة وجيزة وهناك يتعر�ضون �إىل معاملة وح�شية
ومل يكن لهم طعام �إال الأغذية املجففة(((.
ونقر�أ يف املو�سوعة �أي�ضا( :لقد جاءت جتارة الرقيق �ضمن من جاءت بهم من العبيد مبئات الآالف من امل�سلمني من
غرب القارة الأفريقية �إىل �أمريكا ال�شمالية �إال �أن الظروف القا�سية التي عا�شوها وارتفاع معدل الوفيات بينهم وت�شتت
عائالتهم واال�ضطهاد الوح�شي الذي تعر�ضوا له ،جعل بقاءهم �ضمن منظومة الإ�سالم ال�صحيح �أمر ًا م�ستحي ًال) .ويو�ضح
أرا�ض العامل اجلديد تبني لهم �أنهم بحاجة �إىل
م�ؤلفو كتاب (الإ�سالم يف �أمريكا) �أن الأوروبيني عندما �شرعوا يف ا�ستغالل � ِ
م�صادر كبرية للطاقة ،ومل تكن الطاقة تتمثل يف ذلك الوقت �إال يف ال�سواعد الب�شرية القوية والفتية .فقرروا �أن تكون �أفريقيا
هي امل�صدر لهذه الطاقة ،ال عن طريق اال�ستقدام وعقود العمل ولكن عن طريق
اخلطف الق�سري واال�ستعباد وال�سخرة .وقامت جتارة الرقيق ال على �أنها جرائم
تتم يف اخلفاء ولكن كعمل م�شروع �صنعته وباركته بل وولغت فيه دول كربى ،ثم
اعرتفوا به ك�أمر واقع �ضمن البنية االجتماعية للمجتمع الأمريكي .والذين قر�أوا
عن هذه احلقبة من التاريخ ال�شك �أ�صابهم الهلع والتقزز من مدى ق�سوة الإن�سان
على �أخيه الإن�سان والوح�شية التي �صاحبت حركة اال�سرتقاق ابتداء من عمليات
االختطاف حيث كان �صيادو الرقيق يهاجمون القرى الأفريقية الآمنة لي�صطادوا
�أهلها عبيد ًا .مرور ًا بعمليات ال�شحن لهم كال�سوام �إىل العامل اجلديد عرب ما كان
يعرف با�سم (الرحلة الو�سيطة) ،وكان من �ضحايا هذه الرحالت عدة ماليني
هكذا كانت معاملة الرقيق
من الأفارقة الذين مات كثريون منهم يف الطريق و�ألقيت �أج�سادهم يف املحيط

وانتهاء بعمليات البيع للأحياء منهم يف �أ�سواق النخا�سة الأمريكية باعتبارهم �سلع ًا من �سقط املتاع .ولعل الأ�سو�أ من
ذلك كله التفريق املتعمد للأ�سرة حيث كانت الأم تباع يف اجتاه وزوجها يف اجتاه �آخر �أما الأبناء فيباع كل منهم يف والية
خمتلفة .وبعد ذلك جتيء املعاملة املذلة التي و�صلت لدرجة التقنني ملبد�أ �أن الرقيق هو بع�ض �إن�سان ولي�س �إن�سان ًا كام ًال ثم
�إجبار ه�ؤالء الرقيق على تغيري �أ�سمائهم ومعتقداتهم وق�سرهم على اعتناق امل�سيحية مع منعهم من دخول كنائ�س البي�ض
و�إجبارهم على الأعمال ال�شاقة ويف كثري من الأحيان يكون ذلك حتت �إ�شراف حرا�س يعاملونهم معاملة وح�شية.
وعليه ف�إن ق�صة �إ�سرتقاق الأفارقة يف �أمريكا بد�أت يف القرن ال�ساد�س ع�شر عندما بد�أ تهجري الرقيق من �أفريقيا
للعمل يف م�ستوطنات �أمريكا ال�شمالية ،وكان النا�س يقتنون الرقيق يف كافة امل�ستوطنات التي �أ�صبحت فيما بعد الواليات
املتحدة الأمريكية خا�صة يف اجلنوب وذلك للعمل يف املزارع �أوال ثم يف امل�صانع وحتى كخدم يف البيوت يالقون معاملة
مذلة و�صلت حلد اال�ستباحة لأعرا�ضهم .وا�ستمرت عمليات التهجري حتى العام 1807م((( عندما �أ�صدر الكوجنر�س
قانونا مينع ا�سترياد الرقيق لكنه مل يحرم الرق .ومع حلول العام 1861م كانت  19والية قد ح ّرمت الرق بينما ا�ستمرت 15
والية (خا�صة يف اجلنوب) يف العمل به .كانت �ضربة البداية لعملية التغريب والتجريد من الهوية هي �إجبار الرقيق امل�سلم
بعد �شرائه على تغيري ا�سمه �إىل ا�سم عائلة �سيده �أو �أي ا�سم غربي يختارونه له ومن رف�ض االن�صياع لذلك كان ن�صيبه
ال�ضرب والتعذيب الذي قد ي�صل �إىل حد الكي باحلديد املحمى �أو اجللد حتى ي�سيل الدم من ظهره و�ساقيه.
�أما ممار�سة ال�شعائر الإ�سالمية فكانت من الكبائر التي يرتتب عليها �أق�سى العقاب .ومع ذلك فقد ا�ستطاع �أفراد
منهم �أن تكون لهم الغلبة على اال�ضطهاد والتعذيب فلم يهنوا �أو ي�ستكينوا بل �صربوا و�صابروا ومن ه�ؤالء الرجال ذلك
ال�شيخ الذي كتب القر�آن الكرمي الذي كان يحفظه عن ظهر قلب كامال والذي مل يحرتق �ضمن موجودات مكتبة �ألباما
كما �أكد ذلك �أكرث من م�صدر.
وي�ضيف م�ؤلفو كتاب (الإ�سالم يف �أمريكا) �أن العبيد املخطوفني كان من بينهم �أعداد غري قليلة من امل�سلمني .و�أن
البع�ض منهم قاوم الو�ضع اجلديد �إما مبحاولة الهرب ،وقد جنح يف ذلك �أفراد منهم مثل �أيوب بن �سليمان الذي وردت
ق�صته يف �صفحات �سابقة وغريه ممن مت�سكوا ب�إ�سالمهم و�أداء عباداتهم وامتنعوا عن �أكل حلم اخلنزير بل وراحوا ي�ؤلبون
غريهم من الرقيق على مالكهم يف حتد للعقوبات والأنظمة فكانت تلك هي ال�شرارة الأوىل ،كما توارثت بع�ض الأجيال
الإ�سالم �سر ًا وتوارثوا ن�سخ ًا من القر�آن الكرمي والكتب والعادات الإ�سالمية.
ولقد ا�ستطاع نفر منهم بالفعل �أن يورث الإ�سالم لأبنائه و�أحفاده ولكن
الأغلبية ال�ساحقة مل ت�ستطع �أن ت�صمد �أو متتنع عن الذوبان يف املجتمع اجلديد
مع مرور الأيام وتعاقب الأجيال.
ومت�ضي الأيام ويكرث عدد الأفارقة حتى بعد توقف حمالت التهجري ب�سبب
ارتفاع معدل املواليد بينهم .ورغم احلرية الظاهرية التي �شرعها القانون ف�إنهم
كانوا يجدون �أنف�سهم �ضحايا للتمييز العن�صري كونهم ما يزالون يف قاع املجتمع
وفر�صهم االقت�صادية واالجتماعية حمدودة للغاية .وتبد�أ هذه ال�شريحة يف التململ
وتظهر فيها قيادات وزعامات تدعوها �إىل االحتاد وعدم قبول الظلم واالعتماد
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 )1املقال بعنوان (م�ستقبل الإ�سالم يف �أمريكا مب�شر باخلري) الذي ن�شرته جملة العامل الإ�سالمي بقلم مرا�سلها يف نيويورك.
 )2كتاب (African American Islam) :لأمينة بيفريل ماك كالود �ص .45
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على نف�سها يف ك�سب رزقها بد ًال من قبول الفتات املمزوج بالذل الذي يقدمه الرجل الأبي�ض .وهكذا بد�أت تظهر وتتبلور فكرة
القومية ال�سوداء وكان من بني قيادييها م�سلمون ولكن كان �إ�سالمهم يف الغالب رد فعل ملظامل الرجل (امل�سيحي) الأبي�ض
وعلى م�سيحيته التي ت�أبى على امل�سيحي الأ�سود �أن ميار�س عباداته مع امل�سيحي الأبي�ض يف مكان واحد.
�أما الوجود احلا�سم واملنظم للم�سلمني يف الواليات املتحدة فريجع �إىل موجة الهجرات التي تدفقت من بالد ال�شام
يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر و�أوائل القرن الع�شرين .ففي عام1876م �أر�سلت الإمرباطورية العثمانية وفد ًا
�إىل معر�ض فالدلفيا �إال �أن عدد ًا كبري ًا من �أع�ضاء هذا الوفد وخا�صة احلرفيني من ال�سوريني واللبنانيني وغريهم من
التجار ،ف�ضلوا البقاء وعدم العودة �إىل الديار التي قدموا منها .وقد �شجعت هذه الهجرة �آخرين ليحذوا حذوهم خا�صة
بعد جلوء ال�سلطات يف الدولة العثمانية �إىل تطبيق نظام اخلدمة الع�سكرية الإلزامية عام 1908م.
ثم جاءت موجة الهجرات احلديثة يف اخلم�سينات وال�ستينات يف �أعقاب الأحداث ال�سيا�سية والتطورات الهامة التي
طر�أت على ال�ساحتني الإقليمية والدولية .كما زاد عدد �أفراد اجلالية الإ�سالمية مع قدوم مئات الآالف من الطالب واملهاجرين
العرب وامل�سلمني الذين جاءوا �إىل الواليات املتحدة من خمتلف �أنحاء العامل طلبا للعلم �أو العمل �أو كليهما مع ًا.
ففي �أوائل ال�ستينات من القرن الع�شرين وعندما مت تعديل قوانني الهجرة لأمريكا وعلى وجه اخل�صو�ص القانون املعروف
با�سم ) ،(The Oriental Exclusion Actوهو القانون الذي و�ضع خ�صي�صا لوقف املد الإ�سالمي من خالل منع امل�سلمني
(دون غريهم) من الهجرة �إىل الواليات املتحدة .وب�إلغاء هذا القانون وجد الآالف من امل�سلمني الفر�صة الرتياد الأر�ض
الأمريكية �سواء بغر�ض الدرا�سة �أو الإقامة الدائمة وكان من �أوىل ثمار هذه النقلة اجلديدة �إن�شاء رابطة الطالب امل�سلمني
)( (The Muslim Students Associationالتي انطلقت فكرتها على يد طالب عرب وم�سلمني بجامعة �إلينوى و�سرعان ما
انت�شرت و�أ�صبح لها فروع يف املدن اجلامعية على امتداد الواليات املتحدة .ويف العام 1964م مت �إن�شاء منظمة الأطباء امل�سلمني
ثم �أعقب ذلك عام 1970م �إن�شاء منظمة العلماء واملهند�سني امل�سلمني وكذلك منظمة علماء االجتماع امل�سلمني ،ثم كان �إن�شاء
االحتاد الإ�سالمي لأمريكا ال�شمالية املعروف اخت�صارا با�سم الـ ) (ISNAوالذي تن�ضوي حتته الآن املئات من املنظمات واملراكز
الثقافية الإ�سالمية وامل�ساجد وذلك يف عام 1977م ،ثم كان ت�أ�سي�س الوقف الإ�سالمي لأمريكا ال�شمالية وبعده املعهد العايل
للفكر الإ�سالمي يف 1980م والذي �أ�صبح م�ؤ�س�سة �أكادميية عليا تعنى ب�شئون املعرفة و�أ�سلمه املعارف ،ثم تتويج كل ذلك ب�إن�شاء
املجل�س الإ�سالمي الأمريكي يف1990م(((حيث �أ�صبح هذا املجل�س ركيزة العمل والوجود الإ�سالمي يف �أمريكا.
وقد �شهدت هذه الفرتة �أي�ض ًا حركة دءوبة لإقامة املراكز الإ�سالمية واملزيد من امل�ساجد يف جميع املدن الأمريكية
الكربى .وظل امل�سلمون ال�سنيون وال�شيعة ي�ؤدون �صلواتهم جنب ًا �إىل جنب يف ذات امل�ساجد وا�ستمر احلال على هذا املنوال
حتى وقت قريب جد ًا((( ،وتوجد حالي ًا يف الواليات املتحدة حوايل �سبع ع�شرة جمموعة وطائفة تت�سمى بالإ�سالم وترفع
�شعاراته .وتتفاوت هذه الطوائف من حيث االلتزام ومدى القرب �أو البعد من الإ�سالم ال�صحيح.
�إن املوجات املتالحقة من املهاجرين اجلدد من ناحية وتزايد �أعداد امل�سلمني الأفارقة من الناحية الأخرى هو الذي
ي�شكل اجلالية الإ�سالمية احلالية وي�ضفي عليها خ�صائ�صها وخ�صو�صيتها و�سماتها الأ�سا�سية ،فامل�سلمون يقطنون اليوم
يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة من �أ�صغر والية وهى (فريمونت) وبها حوايل  2000م�سلم �إىل كربى الواليات �أمثال
نيويورك وكاليفورنيا و�إلينوى ومت�شجان حيث يقطن بكل منهما حوايل مليون م�سلم واحلمد هلل.

لقد �أ�صبح من املمكن الآن التمييز بني خم�س جمموعات �إثنية تك ِّونُ اجلالية امل�سلمة يف الواليات املتحدة
وهذه املجموعات هي:
 )١امل�سلمون الذين نزحوا �إىل الواليات املتحدة واتخذوها مقر ًا ووطن ًا لهم واكت�سبوا جن�سيتها و�إن بقيت �صالتهم ب�أوطانهم
الأ�صلية حية يف �أذهانهم وقلوبهم و�ضمائرهم وه�ؤالء �أ�صبحوا �أمريكان بالتجن�س ت�شغلهم حقوقهم املدنية وهموم
لقمة العي�ش واحلياة اليومية كما ت�شغلهم يف الوقت ذاته هويتهم الأ�صلية التي يريدون املحافظة عليها وهم يقفون يف
�صدارة املتحم�سني للعمل الإ�سالمي العام وغالبيتهم العظمى من حملة ال�شهادات العليا وبع�ض �أ�صحاب التخ�ص�صات
النادرة وفيهم الأثرياء الذين �أ�صبحوا و�أبنا�ؤهم جزء ًا هام ًا من املجتمع الأمريكي.
� )٢شريحة �أبناء املهاجرين وهم الأجيال املتعاقبة من املولودين يف �أمريكا وقد �أ�صبح اجلزء الأكرب منهم منتمي ًا �إىل
الواقع الأمريكي ذائب ًا فيه بعد �أن ت�شرب ثقافته ومثله وعاداته وتقاليده وقيمه .لكن وبرغم ذلك ف�إن معظم �أفراد هذه
ال�شريحة ومع ممار�ستهم حلقوقهم كمواطنني �أمريكيني وذوبانهم يف املجتمع الأمريكي �إال �أنهم مل ينف�صلوا بالكامل
عن جيل الآباء خا�صة من مكنته الظروف من حت�صيل قدر ال ب�أ�س به من الثقافة الإ�سالمية عن طريق االلتحاق
ب�إحدى اجلمعيات �أو املدار�س الإ�سالمية ومعظم ه�ؤالء من �أبناء اجليلني الثالث والرابع.
 )٣امل�سلمون الوافدون الذين قدموا �إىل الواليات املتحدة ملهام م�ؤقتة درا�سية �أو مهنية وال يخططون للبقاء الدائم يف
املهجر .وه�ؤالء يعتربون خارج دائرة االهتمام مبمار�سة احلقوق املدنية وال�سيا�سية وارتباطهم ب�أوطانهم الأ�صلية
�أقوى و�أوثق من ارتباطهم مبجريات الأحداث يف املجتمع الأمريكي وبني �أفراد هذه املجموعة تربز �شريحة الطالب
ب�صفة خا�صة.
 )٤امل�سلمون الأمريكيون الأفارقة وهم جزء �أ�صيل من بنية املجتمع الأمريكي وهذه املجموعة يزداد عدد �أفرادها با�ستمرار
ويختلط �إ�سالمهم بن�ضالهم العرقي �ضمن ن�ضال الأمريكيني الأفارقة �ضد التفرقة العن�صرية .ه�ؤالء �أكرث ت�شدد ًا يف
�إ�سالمهم ويف مطالبهم و�شعاراتهم نتيجة لهذا اخللط �أو الدمج بني الإ�سالم والن�ضال العرقي و�إن كان ارتباطهم
بق�ضايا الأمة الإ�سالمية عامة يبدو �ضعيف ًا �إىل حد كبري.
 )٥امل�سلمون الأمريكيون البي�ض وهذه املجموعة و�إن كان عدد �أفرادها ما يزال حمدود ًا �إذ يقال �أنهم عدة مئات فقط
�أكرثهم من الن�ساء �إال �أنه مما يلفت النظر �أن ن�سبة كبرية منهم دخلت الإ�سالم كرد فعل للطغيان الكا�سح ملنطق
احلياة املادية الذي يدفع البع�ض �إىل الرف�ض والتمرد والتحول عنه بزاوية انحراف قد ت�صل �إىل معدل  180درجة
وذلك من خالل اال�ستغراق يف احلياة الروحية.
و�إذا كان امل�سلمون الأفارقة ميثلون م�صدر اخللط بني العمل الإ�سالمي والن�شاط املعادي للتفرقة العن�صرية الذي تتزعمه
جماعاتهم ومنظماتهم ،ف�إن امل�سلمني الأمريكيني العرب ي�شاركون بنوع �آخر من اخللط يتمثل يف ازدواجية الأدوار والو الءات
بني العمل الإ�سالمي �ضمن اجلالية الإ�سالمية وبني ن�شاط اجلاليات العربية وهموم وق�ضايا الأمتني العربية والإ�سالمية.
و�إنه ووفق ًا لأحدث الإح�صاءات املتوفرة لدي ( )1998يوجد بالواليات املتحدة حوايل  2.5مليون �أمريكي من �أ�صل
عربي� .إال �أن الق�سم الأكرب منهم م�سيحيون هاجروا من بالد ال�شام ثم من م�صر و�شمال �أفريقيا يف وقت الحق ،و�أهم ما
مييز هذه ال�شريحة ظاهرة الت�شرذم اجلهوي والوطني و�ضعف روح العمل اجلماعي كجالية واحدة.
ورمبا يكون احلل الأمثل ـ لكنه الأ�صعب ـ حلل هذه الإ�شكالية اخلا�صة بامل�سلمني الأفارقة وامل�سلمني العرب وكما
�أوردته جريدة اخلليج يف عددها رقم  5993ال�صادر بتاريخ 1995/10/19م هو (�أن ي�سعى امل�سلمون عموم ًا جلذب �أكرب
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 )1زعيم الف�صيل املن�شق عن حركة �أمة الإ�سالم و�سيجيء احلديث عنه ب�صورة مو�سعة الحق ًا.

 )1املقال بعنوان (حتى ال نفقد قوة �إ�سالمية يف �أمريكا) املن�شور بجريدة املدينة .عدد ال�سبت .1998/11/4

عليه وفيما يتعلق بالوجود الإ�سالمي يف القارة الأمريكية ف�إن هناك جملة من احلقائق الهامة واجلديرة
باملالحظة هي:
�أوال� :أن الإ�سالم يعد من �أول الأديان التي دخلت الواليات املتحدة حيث ارتبط الوجود الإ�سالمي املوثق تاريخي ًا بالعقود
الأوىل التي تلت اكت�شاف �أمريكا ولعل خري دليل على ذلك ما �أ�شارت �إليه كتب التاريخ من �أن املغربي (ا�ستيفانكو)
كان واحد ًا من �أول ثالثة عربوا �أمريكا ال�شمالية مع البعثة اال�ستك�شافية الإ�سبانية يف 1529م.
ثانيا ً � :أن الإ�سالم وكما يجمع املراقبون هو الدين الأ�سرع منو ًا وانت�شار ًا يف الواليات املتحدة و�أن الزيادة يف �أعداد
امل�سلمني ترافقها زيادة مماثلة يف عدد امل�ساجد واملراكز الإ�سالمية.
واملجتمع الأمريكي ف�ضال عن كونه جمتمع ًا مفتوح ًا فهو �أي�ض ًا يتمتع بدرجة عالية من احلرية وفيه بالطبع معادون
للإ�سالم والعرب كما فيه متعاطفون �أو على الأقل متفهمون للإ�سالم وللق�ضايا العربية ،غري �أن ال�صوت امل�ؤثر يف
هذا املجتمع هو �صوت �أ�صدقاء �إ�سرائيل لي�س لأنهم على حق ولكن لأن �أ�صحاب احلق غائبون ومغيبون لأنف�سهم،
فال هم يفدون �إىل املنابر املتاحة لهم وال هم يتعاونون مع الأ�صدقاء واملتعاطفني معهم ونحن بالطبع ال ن�ستطيع
�أن نغري ما يف العقلية الأمريكية ما مل ن ّغري ما يف عقولنا عن املجتمع الأمريكي.
ثالث ًا� :إن هناك عالقة ارتباط ع�ضوي وثيقة وقد ت�صل �إىل درجة االندماج الكامل بني الإ�سالم من جهة وحركة امل�سلمني
الأمريكيني �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء من جهة �أخرى.
رابعا ً� :إن الأمريكيني الأفارقة ،م�سلمني وغري م�سلمني ،هم جزء �أ�صيل من بنية املجتمع الأمريكي وتركيبته ال�سكانية
بل وال�سناريو للم�شهد الدميوغرايف العام للواليات املتحدة .و�أن �سيا�سة الإلهاء من خالل ال�سهرات الكروية �أو ما
يعرف با�سم الـ ) ،(Midnight Basketballالتي بد�أت الإدارات الأمريكية املتعاقبة تنتهجها المت�صا�ص طاقات
الأفارقة و�إ�شغالهم قد ال جتدي كثري ًا .بل �إن هذا النهج يعك�س يف الواقع ال�سطحية التي تتعامل بها الإدارات
الأمريكية مع هذه الق�ضية العميقة اجلذور .وما مل تغري �أمريكا البي�ضاء هذه النظرة اخلاطئة ف�سوف تظل هذه
ال�شريحة م�صدر قلق دائم للمجتمع الأمريكي ب�سبب حالة الال انتماء والإحباط التي يعي�شون فيها خا�صة بعد
�أن تعددت يف الآونة الأخرية احلوادث والق�ضايا التي ت�ؤجج نار ال�صراع العرقي والإح�سا�س بالفوارق الطبقية
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عدد ممكن من الأمريكيني لتبني مواقف و�أطروحات امل�سلمني يف الواليات املتحدة .ورمبا تكون امل�سرية املليونية التي
نظمتها جماعة �أمة الإ�سالم بزعامة لوي�س فراخان((( مدخال مهم ًا لتحقيق جناح من هذا النوع .فقد ا�ستطاع فراخان
بعد تلك امل�سرية �أن يحظى باحرتام وم�ساندة �أعداد كبرية من الأمريكيني الأفارقة ومن زعمائهم ال�سيا�سيني البارزين.
و�إن قيام امل�سلمني العرب بدور مماثل و�سط اجلالية العربية ميكن �أن يدعم مكانة احلركة الثقافية وال�سيا�سية للم�سلمني
يف الواليات املتحدة ب�صفة عامة).
وعموم ًا وح�سب الإح�صاءات الر�سمية املتوافرة قبيل بداية العام  2000ف�إن عدد امل�سلمني الأفارقة يف الواليات
املتحدة يزيد قلي ًال عن املليونني من �أ�صل �أكرث من  42مليون ًا هم �إجمايل عدد الأمريكيني الأفارقة .وي�شكل امل�سلمون منهم
حوايل  %42من �إجمايل عدد امل�سلمني يف الواليات املتحدة والذين يقدر عددهم بحوايل خم�سة �إىل �سبعة ماليني م�سلم.
�أما امل�سلمون العرب فهم حوايل � 620ألفا ( .)%12.5ومن جنوب وجنوب �شرق �آ�سيا حوايل املليون وربع املليون (.)%25

بني البي�ض والأفارقة داخل الواليات املتحدة ،ولعل
�أبلغ دليل على ذلك �أعمال ال�شغب والعنف وال�سطو
التي رافقت انقطاع التيار الكهربائي يف نيويورك
وغريها .فامل�سلمون الأفارقة �أ�صبحوا قوة متنامية
ال ميكن �إغفالها �ضمن منظومة املجتمع الأمريكي
و�إن بدوا للبع�ض كنغمة ن�شاز .وهذه القوة �سيكون
لها ت�أثريها الوا�ضح ـ �إن كان �إيجابا �أو �سلبا ـ مبا
مواطنون من نيويورك جتمهروا يف ال�شوارع لي�ستمعوا خلطاب عمدة
لها من �إمكانات هائلة مادية وب�شرية ومعنوية وهي
املدينة من �أجهزة املذياع بال�سيارات خالل فرتة انقطاع الكهرباء
�إن توحدت ووجدت الدعم الكايف لتفجري طاقاتها،
ومع زيادة الإقبال على التعليم ف�سوف ت�صبح قوة لها وزنها املتعاظم يف �صناعة القرار والأحداث.
خام�س ًا( :وهذا هو الأهم)� :إن علينا نحن يف العاملني العربي والإ�سالمي واجب ًا جتاه ه�ؤالء الإخوة يف العقيدة والبد �أن
مند لهم يد امل�ساعدة ونعمل بجدية الجتذابهم ومد ج�سور التوا�صل والتعاون معهم وبخا�صة فيما يتعلق بالنواحي
التحاب والتوا َّد والتوا�صل والتكافل
الثقافية والتعليمية حتقيقا ملبد�أ الأخ��وة الإ�سالمية احلقة القائمة على
ًّ
والرتاحم ،ذلك لي�س باعتبارهم جمرد عمق ا�سرتاتيجي لنا فح�سب بل و�أي�ضا لأنهم امتداد جغرايف مهم للعامل
الإ�سالمي يف الغرب كما �أ�شار لذلك الأخ الدكتور عبد العزيز التويجري يف الدرا�سة القيمة التي ن�شرها له موقع
الإي�سي�سكو م�ؤخرا على الإنرتنت.
وال يجب �أن نكتفي بالتحدث عن ال�سلبيات والأخطاء يف املفاهيم والتطبيقات لبع�ض تعاليم الإ�سالم من دون �أن
نفعل �شيئ ًا فيما يتعلق بت�صحيح هذه املعتقدات واملمار�سات .لأننا بذلك نهدر طاقات هائلة وقوة كامنة متنامية
نحن يف �أم�س احلاجة لها لتعديل نظرة و�سيا�سة �أعظم دول العامل و�أكرثها نفوذ ًا وت�أثري ًا جتاه الإ�سالم وامل�سلمني.
ولي�س من احلكمة يف هذا ال�صدد �أن ننتظر منهم �أن ي�سعوا هم �إلينا بل الواجب يحتم �أن ن�أخذ نحن زمام املبادرة.
و�إننا �إذا مل نبادر النتهاز الفر�صة فنتوا�صل معهم ونتحاور ف�إننا وبال �شك نفرط بذلك يف قوة عظيمة �سيكون
لها �ش�أن يف م�ستقبل الواليات املتحدة .وعليه وكما يقول الأخ عبد اهلل فراج ال�شريف( :فهل نطمع يف �أن ت�سعى
املنظمات الإ�سالمية وقادة دول العامل الإ�سالمي �إىل احت�ضان ه�ؤالء الإخوة ب�صفة عامة وجماعة �أمة الإ�سالم
ب�صفة خا�صة والتحاور معهم ومد يد العون لهم لتنمو هذه احلركة داخل وطنها وت�ؤثر فيه ويف �سيا�ساته .والذي
ال ن�شك فيه �أن ذلك �سيكون يف م�صلحة ديننا و�شعوبنا فقد حان اليوم وقت العمل جلمع كلمة امل�سلمني والتفاهم
فيما بينهم بكثري من الأخوة والت�سامح)(((.
�ساد�س ًا� :إنني على ثقة تامة من �إمكانية التقارب وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة والأفكار الدخيلة على الإ�سالم التي �أل�صقت
به وبالتايل عودة حركة الإ�سالم ممثلة يف جماعة �أمة الإ�سالم ـ قيادة وقاعدة ـ �إىل طريق احلق والر�شاد فقط
�إذا خل�صت النوايا وو�ضعنا جانبا املواقف ال�سلبية والأحكام امل�سبقة مع التفهم الكامل للظروف واملالب�سات التي
مرت به�ؤالء الإخوة واال�ضطهاد الذي تعر�ضوا له على مر احلقب والع�صور ،و�إين لأرجو خمل�صا �أن نبد�أ م�شوار
التوا�صل والتالحم مع �أع�ضاء وقيادة هذه اجلماعة الآن وقبل فوات الأوان .وهذا التوا�صل �أو التقارب ميكن �أن
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 )1املقال بعنوان (انطباعات من �أمريكا) املن�شور بجريدة الأهرام يف �صفحة (�شئون عربية) عدد الأربعاء 2005/6/1م �ص  ،9ملحمد ال�سماك.
( )1من موقع ) (Encartaعلى �شبكة الإنرتنت ،كتاب )� ، (African American Historyص.1

ح�سب امل�صادر التاريخية املوثوقة ف�إن عدد الأفارقة الذين مت ا�صطيادهم� ،شرا�ؤهم �أو خطفهم ومن ثم �شحنهم
كالدواب عن طريق ال�سفن البخارية �إىل جزر الكاريبي والأمريكتني و�صل �إىل �أكرث من  12مليون ًا .وح�سب تلك امل�صادر
نف�سها ـ وهي م�صادر غربية ـ ف�إن عدد الذين و�صلوا �أحياء منهم ومت بيعهم كان حوايل ع�شرة ماليني �إال �أن اجلزء الأكرب
منهم ا�ستقروا يف �أمريكا اجلنوبية وجزر الكاريبي.
وكانت منطقة �صيد الرقيق الرئي�سية متتد مل�ساحة تعادل م�ساحة الواليات املتحدة احلالية حيث امتدت من املحيط
الأطل�سي غربا عند م�صب نهر ال�سنغال �شماال ،حتى خليج غينيا جنوبا ،و�شرقا حتى بحرية ت�شاد وبذلك فقد �شملت
معظم الدول التي تعرف الآن ب�أ�سماء :ال�سنغال ـ غينيا ـ توجو ـ ليبرييا ـ �سرياليون ـ �ساحل العاج ـ غامبيا ـ بنني ـ غانا
(�ساحل الذهب �سابقا) و�أجزاء وا�سعة من نيجرييا والكامرون والكنغو واجنوال وزائري و�أفريقيا الو�سطى ومايل والنيجر
وت�شاد وبوركينافا�سو (فولتا العليا �سابقا) ،ويف �شرق �أفريقيا �أجزاء من كينيا و�أثيوبيا.
�أما �أوىل الدول الأوروبية التي �شاركت يف جتارة الرقيق يف ثوبها اجلديد فكانتا هما ا�سبانيا والربتغال وذلك منذ
�أوائل القرن ال�ساد�س ع�شر امليالدي ثم ان�ضمت �إليهما بعد ذلك ومنذ �أوائل القرن ال�سابع ع�شر كل من هولندا واجنلرتا
وفرن�سا وبلجيكا بعد �أن �أ�صبحت لهذه الدول م�صالح وم�ستعمرات يف الأر�ض اجلديدة.
وكانت ال�صورة امل�ألوفة هي �أن ت�صل �سفن الرقيق
الأوروب��ي��ة �إىل �سواحل غ��رب �أفريقيا حمملة ب�سلع �أهمها
اخلمور واملالب�س والأ�سلحة النارية حيث يتم بيع هذه ال�سلع �أو
مقاي�ضتها بالرقيق وذلك بو�ساطة بع�ض التجار وال�سما�سرة
الأوروبيني ليتم تخزين الرقيق يف جزيرة قوري املواجهة
للعا�صمة ال�سنغالية داكار قبل �شحنهم �إىل (دكك الرقيق)
يف لندن وباري�س واملوانئ بال�سواحل ال�شرقية واجلنوبية
للواليات املتحدة لبيعهم على الراغبني من جتار الرقيق.
بوابة الالعودة �أو بالأحرى وداع ًا �أفريقيا
حيث ي�صبح اخلارج منها �إىل العامل اجلديد جمرد رقم
ولقد فكرت ال�سنغال التي امتلكت جزيرة قوري
باملقاي�ضة مع بريطانيا ،والتي ح�صلت بدال عنها على �إقليم غامبيا� ،أن تقيم على هذه اجلزيرة متثاال للعبودية ،خ�صو�ص ًا
و�أنها تقابل مدينة نيويورك املقام بها متثال احلرية ،وا�ستطاعت فرن�سا بنفوذها على ال�سنغال و�أد الفكرة لع�شرات ال�سنني
حتى ال تدان باري�س علنا �أمام العامل باملتاجرة يف حرية الإن�سان و�إن ظلت جزيرة قوري مبا فيها من عنابر و�سال�سل
للرقيق �شاهد ًا على ممار�سة هولندا وبلجيكا وفرن�سا لتجارة الرقيق يف �أب�شع �صورها(((.
�أما الرقيق من �شرق �أفريقيا ،و�إن كانت �أعدادهم حمدودة ن�سبيا ،فقد كان الت�صدير لهم يتم من ميناء جيبوتي
الذي اكت�سب �سمعة �سيئة نتيجة لذلك .وعموم ًا فخالل فرتة وجيزة �أ�صبح الكثري من �سكان �أمريكا ال�شمالية ـ وبخا�صة يف
الواليات اجلنوبية ـ ميلكون رقيقا .وبد�أ النخا�سة من �أهل اجلنوب يقومون بحمالت م�سلحة منظمة �إىل القارة ال�سمراء
يخطفون الرجال والن�ساء من خالل املداهمات والغارات املفاجئة على قراهم وم�ساكنهم .ثم يجلبونهم ق�سر ًا �إىل املدن
والأرياف الأمريكية ـ وبخا�صة يف اجلنوب ـ ليبيعونهم يف �أ�سواق النخا�سة عبيدا.
 )1املقال بعنوان (التكتل االقت�صاد الأفريقي) لر�ضا حممد الري ،جريدة الريا�ض العدد بتاريخ 2005/6/22م� ،ص .22
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يتم من خالل و�ضع �آلية للقاءات والزيارات املتبادلة واعتماد برامج للتعاون يف خمتلف املجاالت االقت�صادية
والثقافية واالجتماعية .واعتماد برامج منح درا�سية لأبنائهم لاللتحاق باجلامعات واملعاهد العليا بالدول
الإ�سالمية والعربية .والعمل على ن�شر اللغة العربية يف �أو�ساطهم مع اال�ستخدام لو�سائل الإعالم املختلفة :املرئية
وامل�سموعة واملقروءة يف تنفيذ هذه الربامج ومن خالل و�سائل االت�صال املختلفة .و�إيفاد عدد من العلماء والدعاة
ممن يت�سمون باحلكمة والعقالنية لعمل برامج ودورات تدريب وتثقيف وتوعية .وعلى �أن يتم كل ذلك وفقا خلطط
مدرو�سة وم�ستمرة .ومع �أهمية م�شاركتهم يف املنا�سبات الدينية وامل�ؤمترات والندوات لتحقيق املزيد من التقارب
والرتابط ،لي�شعروا ب�أننا معهم على احلق نهتم ب�أمورهم ونتفاعل مع ق�ضاياهم.
وعلينا �أن نتذكر �أي�ض ًا �أن ال�صورة العامة عن الإ�سالم وامل�سلمني الآن يف �أمريكا �أ�سو�أ مما نت�صور ومما كانت عليه
قبل �أحداث � 11سبتمرب �إال �أن الر�أي العام يف �أمريكا متلهف �أكرث من �أي وقت م�ضى ملعرفة احلقائق املو�ضوعية عن الفكر
الإ�سالمي وعن �أو�ضاع العاملني الإ�سالمي والعربي من م�صادر �إ�سالمية وعربية حتى لو كان ذلك من باب الف�ضول �أحيانا،
و�أن هناك فراغ ًا معرفي ًا يعمل �أعداء الإ�سالم والعرب على ملئه ب�ضخ معلومات و�صور م�شوهة لي�س فقط من خالل �أجهزة
الإعالم املختلفة ،بل ومن خالل املنابر الثقافية والكن�سية �أي�ض ًا كما �أو�ضح ذلك حممد ال�سماك وكما ظهر ذلك جلي ًا
من خالل املحا�ضرة التي �ألقاها بابا الفاتيكان م�ؤخر ًا واالتهامات الباطلة التي وجهها للإ�سالم وامل�سلمني والتي جتيء
�ضمن احلملة العاملية ملحا�صرة الإ�سالم وامل�سلمني يف حماولة لإيقاف املد الإ�سالمي عن طريق تخويف النا�س وترويعهم
من الإ�سالم و�إظهاره مبظهر الدين الذي يدعو للقتل و�سفك الدماء .ويف مقابل ذلك نلحظ غياب ًا عربي ًا و�إ�سالمي ًا �شبه
كامل عن هذه املنابر وانقطاع ًا تام ًا عن �أي توا�صل معها كما هناك اعتقاد خاطئ ب�أن الهيمنة ال�صهيونية على هذه
املنابر جتعل من �أي حماولة عربية �أو �إ�سالمية للولوج �إليها حمكومة بالف�شل .ومما يزيد ال�شعور بالإحباط كما يقول الأخ
ال�سماك :االعتقاد ب�أن اليمني الديني املتطرف الذي يهيمن على اتخاذ القرار يف الإدارة الأمريكية احلالية ميثل الر�أي
العام الأمريكي ولكن هذا اعتقاد خاطئ ،فاليمني املتطرف ال ميثل الأغلبية كما �أنه بد�أ يثري القلق لدى كثري من النخب
والأو�ساط املعنية مب�ستقبل �أمريكا وهو يتعر�ض لعمليات انتقاد وجتريح قا�سية يف اجلامعات وحتى يف العديد من ال�صحف
ال�سيا�سية واملجالت الثقافية كما �أكدت ذلك نتائج االنتخابات الرئا�سية للعام  2008م.
و�أخريا والأهم من كل ذلك �أن هناك جماعات كن�سية �أمريكية متعاطفة مع الق�ضايا العربية ،لي�س لأنها ق�ضايا
عربية ،ولكن لأنها ق�ضايا عادلة .وعلى �سبيل املثال ف�إن الكني�سة امل�شيخية وهي من الكنائ�س الإجنيلية الكربى يف الواليات
املتحدة وخارجها اتخذت قرار ًا ب�سحب كل ا�ستثماراتها من �إ�سرائيل وحتى من ال�شركات اململوكة من �إ�سرائيليني ودعت
�أتباعها �إىل �سحب ا�ستثماراتهم �أي�ضا .وبررت الكني�سة هذا املوقف الذي ي�شكل �سابقة يف تاريخ احلركات الكن�سية
الأمريكية ب�أنه رد على ما يتعر�ض له الفل�سطينيون يف الأر�ض املحتلة من انتهاكات حلقوقهم الإن�سانية والوطنية ،وال
تقت�صر �أهمية هذا املوقف على �أنه �سابقة جديدة فقط بل لكونه قد ي�شكل قدوة لكنائ�س �أخرى عديدة بد�أت تدر�س اتخاذ
مواقف مماثلة .ومن �أجل ذلك يتعر�ض امل�سئولون يف هذه الكني�سة الآن �إىل حمالت ت�شهري تقوم بها الأبواق ال�صهيونية
عالوة على �سيل عارم من ر�سائل اال�ستهجان التي ت�صلها عرب الربيد الإلكرتوين ،وهنا ال بد من الإ�شارة �إىل �أهمية
التوا�صل والتجاوب مع مثل هذه املواقف من املنظمات والهيئات الإ�سالمية ولو من قبيل مقابلة الإح�سان مبثله(((.

المسلمون األوائل في أمريكا الشمالية
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وكانت معاملة ه���ؤالء الأ�سرى املخطوفني يف غاية
الق�سوة والفظاعة .وكان القانون الأمريكي ين�ص على �أن
لل�سيد كل احلق يف الإبقاء على رقيقه حيا �أو �إماتته �إذا �أراد
ذلك .بل �صرح هذا القانون ب�أنه لي�س للرقيق روح وال عقل،
و�أن حياته حم�صورة فقط يف ذراعيه !
ومبوجب هذا القانون مل يكن للرقيق حق اخلروج �إىل
ال�شوارع وقت �شدة احلر �إال بت�صريح ر�سمي .و�إذا �شوهد
جزيرة قوري كما تظهر من على �سطح ال َع َّبارة
�أكرث من �سبعة �أرقاء جمتمعني يف مكان واحد كان لكل رجل
�أبي�ض احلق يف �إلقاء القب�ض عليهم وجلدهم ولو كان خروجهم �إىل ال�شارع بت�صريح ر�سمي.
وكان القانون يجيز لل�سيد �أي�ض ًا بيع رقيقه ورهنه �أو �إعارته بل واملقامرة عليه فهو يف نظر القانون والعرف واملجتمع
�شيء من �سقط املتاع .ويف �أوا�سط العام1861م انف�صلت  11والية عن االحتاد ب�سبب ق�ضية الرق خ�شية من �أن ي�صدر
�أبراهام لنكولن ـ الذي كان قد انتخب حديثا للرئا�سة ـ قانونا بتحرمي الرق يف كافة واليات االحتاد ،حيث كان العديد من
اجلنوبيني يعتقدون �أن �سلطات احلكومة الأمريكية ال تعلو على حقوق و�سلطات الواليات ،ور�أت تلك الواليات يف �إزالة الرق
تهديد ًا لبقائها االقت�صادي ف�شكلت احتادا كونفدراليا م�ستقال عن الواليات ال�شمالية بل �أعلنت عليها احلرب .ويف �أبريل من
عام1865م انتهت احلرب الأهلية بانت�صار واليات ال�شمال و�صدور القرار بتحرمي الرق يف جميع الواليات كما مت الت�صديق
على التعديل الثالث ع�شر للد�ستور وقد �سبق ذلك موافقة الكوجنر�س يف1861م على منح الأفارقة حق اخلدمة يف اجلي�ش.
كان تاريخ � 23سبتمرب لعام 1862م يوما خالدا وم�شهودا يف التاريخ الأمريكي عندما �أ�صدر �أبراهام لنكولن ـ رئي�س
الواليات املتحدة الأمريكية وقتها ـ �إعالن حترير الرقيق يف واليات اجلنوب الأمريكي ويف جميع �أنحاء الواليات املتحدة
الأمريكية ،اعتبار ًا من بداية العام 1863م ،وكان ذلك القرار التاريخي ال�شجاع الذي انتظره الأفارقة �أكرث من ثالثة
قرون ،واحد ًا من �أهم الأ�سباب التي �أدت �إىل اغتيال الرئي�س لنكولن يف عام 1865م على يد �أعداء احللم الأمريكي(((.
وبعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل يف العام  1918وقعت الدول الأع�ضاء يف ع�صبة الأمم اتفاقية تق�ضي مبالحقة
جتارة الرقيق واملعاقبة عليها والعمل على �إلغاء نظام الرق بجميع �صوره و�أ�شكاله .كان ذلك يف عام 1926م .ويف 1948م
�أ�صدرت هيئة الأمم املتحدة (التي حلت حمل ع�صبة الأمم) الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان الذي حظر الرق وجتارته
وقد وقعت عليه كل دول العامل با�ستثناء جنوب �إفريقيا.
ولكن� .إن القوانني والقرارات واملواثيق وحدها ال تعني �شيئا ما مل يتم تطبيقها على �أر�ض الواقع فقد حمل �إعالن
ا�ستقالل الواليات املتحدة عن بريطانيا بني ثناياه عبارات و�شعارات براقة كما حدد هذا الإعالن املبادئ التي قاتل
الوطنيون من �أجلها .وفيما يلي مقتطفات منه كما مت ن�شرها على العامل يف الرابع من يوليو عام 1776م (عندما يرى
�شعب ما ـ يف جمرى احلوادث الب�شرية ـ �أن ال�ضرورة حتدوه �إىل قطع العالقات ال�سيا�سية التي تربطه ب�شعب �آخر و�إىل �أن
يحتل مكانه اخلا�ص بني دول العامل والذي متنحه احلق به قوانني الطبيعة و�إله الطبيعة ،ف�إن االحرتام ال�صحيح لر�أي
الإن�سان يتطلب من هذا ال�شعب �أن يعلن الأ�سباب التي حملته على هذا االنف�صال ،هذه احلقائق هي ـ يف نظرنا ـ حقائق
بديهية يف جوهرها .وهي �أن جميع النا�س يولدون �أحرارا ومت�ساوين يف احلقوق .و�أن خالقهم منحهم حقوقا ثابت ًة منها
حق احلياة واحلرية وال�سعي وراء ال�سعادة).

لكن املجتمع الأمريكي عا�ش بعد اال�ستقالل تناق�ضات وا�ضحة �أدت يف
نهاية الأمر �إىل احلرب الأهلية الأمريكية .فالأمريكيون الذين حاربوا �إجنلرتا
و�أرادوا �أن ينت�صر احل��ق الطبيعي على قانون يخ�ضعهم للتاج الربيطاين
عادوا بعد اال�ستقالل فتنكروا ملبادئهم وال�شعارات التي رفعوها عندما �صاغوا
د�ستورهم اخلا�ص الذي قنن الرق وجعله جزء ًا من حقوق امللكية اخلا�صة .فلم
يكفهم حذف الفقرة التي تدين النخا�سة وحترمها بل عمدوا �إىل �إفراغ العبارة
املتعلقة باحلرية وامل�ساواة من معناها حيث كان �إعالن اال�ستقالل الذي �صاغه
توما�س جيفر�سون((( يحمل بني طياته ن�ص ًا يحرم النخا�سة لكن هذا الن�ص مت
الرئي�س الأمريكي الثالث توما�س جفر�سون
حذفه �إر�ضاء لواليتي كارولينا اجلنوبية وجورجيا .وقد ت�صور �أعداء الرق ـ وعلى
الذي يعترب وا�ضع وثيقة اال�ستقالل
ر�أ�سهم جيفر�سون نف�سه ـ �أن القبول بهذا التنازل ال يعني �شيئا طاملا �أن العبارات
الأوىل من الإعالن تنادي بحرية الب�شر جميعا وامل�ساواة بينهم بغ�ض النظر عن �ألوانهم.
وهكذا بد�أ احللم الأمريكي ب�أن تكون �أمريكا احلار�س والقائد لعامل ت�سوده مبادئ احلرية والعدل وامل�ساواة يتبخر
�شيئا ف�شيئا .هذا احللم الذي عرب عنه الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جون كنيدي بقوله( :الأمريكيون هم احلرا�س على
معاقل احلرية يف العامل)(((.
�أما �أعداء احللم الأمريكي فيجيء على ر�أ�سهم تاريخيا ً (جون كالهون) والذي كان من �أ�شد �أن�صار الإبقاء على
الرق .وقد �شغل الرجل العديد من املنا�صب الهامة منها وزير احلرب ثم نائب ًا لرئي�س الواليات املتحدة و�أخريا اختري
ع�ضوا مبجل�س ال�شيوخ عن والية كارولينا اجلنوبية حيث و�ضع فل�سفة خا�صة ت�ضمنت ر�ؤيته فيما يتعلق باحلرية ومن �أقواله
امل�شهورة�( :إنه خلط�أ كبري وفادح الت�أكيد على �أن جميع ال�شعوب �سوا�سية يف حقها يف احلرية لأن احلرية مكاف�أة ينبغي �أن
ي�ستحقها من يبتغيها ولي�ست بركة ت�سبغ على النا�س جميعا بال متييز)(((.
ويقول الكاتب الفرن�سي املعروف كلود جوليان يف كتابه (احللم والتاريخ)�( :إن جون كالهون هو تاريخي ًا على �صواب
عندما يقرر �أن احلرية لي�ست (هبة متنح) .فاجنلرتا مل تقدم للواليات املتحدة ا�ستقاللها منحة بل انتزعته هذه كفاح ًا
وغالب ًا .و�أمريكا البي�ضاء ال ومل ولن تقدم لل�سود احلرية وامل�ساواة هبة ومنحة .وهم ال يزالون يقارعون للح�صول عليها.
و�إنه لقتال دام ذاك الذي �أ�شعل احلرائق يف ال�شوارع ويف جميع املدن الأمريكية الكربى).
وعموما ف�إن معظم دول العامل تعي�ش تناق�ضات كتلك التي عا�شتها وتعي�شها الواليات املتحدة .تناق�ضات بني املثل
التي تنادي بها وبني تراكمات واقعها املوروث .والواليات املتحدة ال تقف مبفردها يف هذا النق�ص �أو االعوجاج .فقد بذل
�أنا�س فيها �أق�صى ما ميكن يف �سبيل بقاء ونقاء احللم الذي كافح لأجله �صناع اال�ستقالل ،خا�صة و�أن هذا احللم ظهر �إىل
الوجود قبل ا�ستقالل الواليات املتحدة .و�إن ق�ضية �أمريكا ـ وكما عرب عنها جورج وا�شنطن(((ـ تتحد بق�ضية الإن�سانية كلما
ت�شبثت �أمريكا بهذا احللم ،لكن �أمريكا ال تتم�سك كلها بنقائه ذلك �أن الغلبة ظلت دائما ملن ي�سعون ل�ضربه لأنه يتعار�ض
مع م�صاحلهم االقت�صادية واالجتماعية ولي�س الوطنية .ولعله من املفارقات �أنه منذ �سنوات قليلة م�ضت وعندما دعي
مواطنون �أمريكيون يف �أحد �شوارع نيويورك �إىل التوقيع على ن�ص بيان �أن معظمهم رف�ض ذلك بغ�ضب وا�ستنكار مع �أن
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الن�ص الذي عر�ض عليهم للتوقيع عليه مل يكن يف واقع الأمر �إال جزء من ن�ص �إعالن اال�ستقالل الذي بدا لهم حمتواه
ه ّدام ًا ومناوئ ًا ل�سيا�سة الواليات املتحدة!
وعلى �صعيد �آخر فقد قاد رئي�س �أ�ساقفة كانرتبري و�أ�سقف يورك يف �أبريل 2007م امل�سرية التي حملت ا�سم (م�سرية
ال�شاهد) ،عرب العا�صمة الربيطانية �إحياء لذكرى مرور  200عام على �إلغاء بريطانيا لتجارة الرقيق يف 1807م وان�ضم �إىل
امل�سرية د .روان ويليامز و�أ�سقف يورك ذو الأ�صول الأفريقية جون �سنتامو و�شخ�صيات �أجنبية وزعماء كنائ�س �أخرى ،وقال
ويليامز� :أن امل�سرية تعرب عن رغبة �أتباع الكني�سة الإجنليكانية يف �إبراء املظامل التاريخية التي ارتكبت با�سم الكني�سة،
وكانت كني�سة �إجنلرتا قد قدمت اعتذارا ر�سميا يف 2006م عن دورها يف الرق .وقالت الكني�سة �إن هذا اليوم لي�س فقط
لتجديد التوبة �أو االعتذار بل للتوجه والإقرار ب�أننا كنا جزء ًا من هذا التاريخ الب�شع ولإيقاظ �ضمائر النا�س �إىل ما نحن
فيه اليوم وامل�شكالت التي ما زالت قائمة ،و�أ�ضافت �أن الأ�ساقفة يرغبون يف �أن يفكر النا�س مليا يف فظائع جتارة الرقيق
عرب الأطل�سي وا�ستغالل فر�صة مرور قرنني للتعامل مع �آثار اال�ستعباد ومبا يف ذلك مناذج االجتار يف الب�شر والقمع حول
العامل .و�أ�ضاف ويليامز قائ ًال�( :إن العبودية �أ�سهمت يف انحدار الأمم الواقعة يف براثن الفقر و�أنها فر�صة الآن لإ�شراك
الذين كان �أ�سالفهم منخرطني يف هذا الأمر والذين ما زالوا ي�شعرون ب�آثاره ،لإخراج الأمر �إىل النور و�إي�ضاح ماذا كان
يعني هذا الأمر وبع�ض ما تكلفه) .هذا وقد بد�أت امل�سرية من مقر احلكومة الربيطانية مرورا بالربملان وعرب ج�سر المبيت
حتى حديقة كينجتون حيث �أجري قدا�س تذكاري ،وكان من بني امل�شاركني جمموعة بد�أت م�سريتها من م�سافة  250ميال
�شمال لندن يف مدينة (هال) حيث مقر الدائرة الربملانية التي وفد منها ويليام ويلربفور�س الذي كان له دور بارز يف
�إلغاء الرق ،وقد �ساروا مقيدين بال�سال�سل وحتت نري يرمز لال�ستعباد .وقاد عدد من الأ�ساقفة القدا�س وحملوا �إكليال عليه
عدد  2704وهو عدد ال�سفن التي �أبحرت من لندن لنقل رقيق عرب الأطل�سي وقام دريك�سبل جوميز رئي�س �أ�ساقفة جزر
الهند الغربية بفك �سال�سل من جاءوا من (هال) رمزا للتحرير ،وقال يف حديثه لراديو هيئة الإذاعة الربيطانية( :علينا
االعرتاف مبا�ضينا �إذا �أردنا االعرتاف مبا فينا وبناء م�ستقبل ،و�سوف ي�سلط هذا االعرتاف ال�ضوء على االمتهان والطرق
الال �إن�سانية التي ت�صرف بها �أنا�س يف املا�ضي مما ي�شكل جزءا من تاريخنا وارثنا �سواء �أحببنا ذلك �أم ال وباالعرتاف
باملا�ضي نقوم ب�إقرار ما وقع من خط�أ ونر�سم طريقا �إىل الأمام حتى نتجنب حدوث مثل تلك الأفعال يف امل�ستقبل).
وعموما ف�إن العبودية تعترب �أ�سو�أ االنتهاكات حلقوق الإن�سان بل �أ�شد �أنواع الإ�ساءة والوح�شية التي حدثت يف تاريخ
الب�شرية حيث ي�صبح فيها ال�شخ�ص وما ميلكه من قدرات ومواهب ملكا لإن�سان �آخر يتحكم فيه كيف ي�شاء .وعلى الرغم
من �إلغاء الرق منذ  200عام ما تزال هناك الع�شرات من ع�صابات املافيا التي تقوم ببيع و�شراء الأطفال والن�ساء ونقلهم
من بلد لآخر ،وت�ؤكد تقارير دولية �أنه يتم االجتار �سنويا بنحو � 700ألف من الن�ساء والفتيات وال�صبية والأطفال عرب
احلدود وبعيدا عن �أ�سرهم وبلدانهم ولعلنا نتذكر هنا ق�ضية الأطفال الذين مت تهريبهم من دارفور �إىل فرن�سا دون علم
ذويهم باعتبارهم �أيتام ،كما ورد �ضمن تقرير �صدر عن الأمم املتحدة مبنا�سبة مرور � 200سنة على الق�ضاء على جتارة
الرقيق عرب الأطل�سي �أن نحو  5.7مليون طفل يف العامل هم من �ضحايا العمل الق�سري واال�سرتقاق مما يعني �أن عهد الرق
مل ينتهي كما �أورد ذلك خرباء من املنظمة الدولية حذروا من �أن �سوق االجتار بالب�شر وجتارة الرقيق يف ثوبها الع�صري
اجلديد يقدر عائدها ال�سنوي بحوايل  32مليار دوالر ،مما دفع وكاالت الهيئة الدولية والعديد من احلكومات واملنظمات
احلكومية وغري احلكومية لإطالق مبادرة عاملية ملكافحة االجتار بالب�شر(((.
 )1املقال بعنوان (بعد  200عام على �إلغاء الرق 32 :مليار دوالر حجم جتارة الرقيق حول العامل) ملحمود بابكر جعفر ،جريدة اخلرطوم ال�سودانية،
� 11أبريل 2007م.
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قوانين تحرير الرقيق
بد�أ حترير الرقيق على مراحل بد�أت ب�إعالن الرئي�س لنكولن يف � 22سبتمرب 1862م �أن جميع الأرقاء يف الواليات
املتحدة والأرا�ضي اخلا�ضعة لها �سي�صبحون �أحرارا ابتدا ًء من �أول يناير 1863م .وبعد هذا التاريخ بد�أت بع�ض الواليات يف
�إ�صدار قوانني لتحرير الرقيق بوا�سطة جمال�سها الت�شريعية .ويف  18دي�سمرب من عام 1865م وافق الكوجنر�س الأمريكي
على التعديل الثالث ع�شر للد�ستور الأمريكي الذي ق�ضى بتحرمي الرق يف جميع الأرا�ضي الأمريكية.
�إال �أن هذا التعديل قوبل مبعار�ضة �شديدة من جانب املجال�س الت�شريعية للواليات اجلنوبية با�ستثناء تن�سي .ثم
توالت بعد ذلك القوانني والتعديالت الد�ستورية التي جاءت يف جمملها ل�صالح ال�سود ومنها التعديل رقم  15الذي منحهم
ولأول مرة حق امل�شاركة يف االنتخابات وذلك يف عام  1870م.
وعندما وجد ال�سود الفر�صة للم�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية �سيطروا متام ًا على املجال�س الت�شريعية بواليات اجلنوب
حيث ظل يقيم حوايل  %80من ال�سود حتى مطلع القرن الع�شرين وخا�صة يف لويزيانا (امل�ستعمرة الفرن�سية ال�سابقة) ونيو
�أورليانز وكارولينا اجلنوبية وامل�سي�سبي(((.
لكن بقي ال�س�ؤال املهم :هل انتهى عهد الرق فع ًال و�إىل غري رجعة �أم كان على الأمريكيني ال�سود انتظار مائة عام
�أخرى ليتقدموا خطوة ثانية يف طريق احلرية وامل�ساواة؟
 )1كتاب (تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية من القرن  16حتى القرن )20للدكتور عبد العزيز نوار والدكتور حممود جمال الدين� ،ص .110
 )2كتاب (تاريخ الواليات املتحدة من القرن  16حتى القرن� ،)20ص .138

قاتل الزنوج يف احلرب الأهلية الأمريكية قتال الأبطال جنب ًا �إىل جنب مع
القوات االحتادية ال�شمالية كما قاتلوا وبنف�س ال�ضراوة واحلما�س قبل نحو مائة
عام من �أجل �إجالء امل�ستعمر الربيطاين .لكن بالن�سبة لهذه احلرب بالذات فقد
قاتلوا مع القوات االحتادية ال�شمالية وهم على يقني من �أن الق�ضية مدار احلرب
هي ق�ضيتهم اخلا�صة و�أنها �ستكون الأخرية التي يتقرر بعدها نكون �أو ال نكون
فيما يتعلق بح�صولهم على احلرية.
كانوا مينون النف�س ب���أن �شم�س احلرية وامل�ساواة الحت يف الأف��ق وقد
ا�ستب�شروا خريا باالنت�صارات التي حتققت على جبهات القتال .ولكن �سرعان
ما تبني لهم �أنهم يرك�ضون خلف ال�سراب و�أنهم خدعوا مرة �أخرى يف ال�شعارات
�أبراهام لنكولن
التي حاربوا من �أجلها كما خدعوا قبل ذلك يف �إعالن اال�ستقالل.
وعموم ًا ميكن القول �إن نظام الرق ا�ستمر حتى مت حظره ر�سميا يف الأول من يناير عام 1863م ليبد�أ نظام التمييز
العن�صري املقنن الذي ا�ستمر حتى عام 1964م عندما مت حظره ر�سميا ب�إعالن قانون احلقوق املدنية للملونني.
ذلك �أن الت�شريعات والتعديالت الد�ستورية والأنظمة ال ت�ساوي �شيئ ًا �إذا مل يتم االلتزام بها وتطبيقها على �أر�ض
الواقع يف وجود الآليات التي حتول دون التحايل عليها وااللتفاف حولها لت�صبح ثقافة مت�أ�صلة و�سلوكا يوميا.
لكن الزيادة املطردة يف �أعداد ال�سود الأحرار (�أي الذين ح�صلوا على حريتهم �سواء بال�شراء �أو العتق) نتج عنها
زيادة القلق يف �أو�ساط �أعداء احللم الأمريكي .وكان من �إفرازات ذلك �إ�صدار عدد من القوانني التع�سفية التي ا�ستهدفت
ال�سود على وجه اخل�صو�ص حتى يف بع�ض الواليات ال�شمالية التي كانت تنا�صرهم .ففي �أجزاء من والية نيو �إجنلند ،وهي
من واليات ال�شمال ال�شرقي ،مت منع ال�سود الأحرار من ال�سفر داخل الوالية �إال بت�صريح ر�سمي بل ما كان ي�سمح للأ�سود
احلر �أن ي�ستقبل رقيقا يف بيته �إال ب�إذن .ويف الواليات اجلنوبية �صدرت قوانني جتيز ا�سرتقاق الأ�سود احلر �إذا مل يكن
يحمل ما يثبت �أنه حر.
ومهما يكن فقد �أظهر معظم الزعماء ال�سود بع�ض االعتدال فهم مل يدعوا �إىل الثورة �أو التمرد بل �إىل حت�سني و�ضع
الرقيق ب�صورة تدريجية ويف ظل التقيد بال�شرعية الد�ستورية �إذ كانوا يدركون جيد ًا �أن �أي �أعمال عنف على م�ستوى وا�سع
قد يكون من نتائجها �إحراج الأقلية املتعاطفة معهم من البي�ض بل ورمبا فقدان هذا التعاطف والدعم املادي واملعنوي
الذي يقدمونه لهم ،و�أي�ضا عدم االلتفات �إليهم واال�ستماع �إىل ق�ضيتهم ومطالبهم العادلة لذلك اختاروا الن�ضال على
ال�صعيد الذي و�ضح �أنه الأ�صعب �أال وهو احرتام الد�ستور.
وكان من نتائج هذه الأعمال والنداءات �أن قامت بع�ض الواليات باتخاذ تدابري حمدودة لتخفيف معاناة الرقيق
حيث �أ�صدرت والية كارولينا ال�شمالية قانونا خا�صا حدد العمل اليومي للرقيق(((بخم�س ع�شرة �ساعة يف ال�صيف و�أربع
 )1ولعل القارئ ي�ستغرب �إذا علم �أنه كانت هناك �سوق نخا�سة �أخرى للرقيق البي�ض يف الواليات املتحدة وبع�ض الدول الأوروبية ا�ستمرت حتى منت�صف
القرن التا�سع ع�شر تقريب ًا .وكان الرقيق البي�ض يف الغالب هم الفقراء الذين تقطعت بهم ال�سبل �أو املحكوم عليهم بالإعدام الذين ير�ضون با�ستبدال
حكم الإعدام بالعمل كرقيق لآجال حمددة بدون �أجر ،وكان الرقيق الأبي�ض �أقل حظ ًا من ر�صيفه الأ�سود من حيث املعاملة والأجر ذلك �أن الرقيق
الأ�سود يف نظر �سيده هو ثروة دائمة يجب املحافظة عليها �أما الرقيق الأبي�ض فهو حالة م�ؤقتة يراد ا�ستغاللها لأق�صى حد قبل انق�ضاء الأجل
املحدد.
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ورثت حكومة الواليات املتحدة �ضمن ما ورثته عن اال�ستعمار الربيطاين م�شكلة وجود �أعداد كبرية من الرقيق على
�أرا�ضيها وقد نوق�شت هذه الق�ضية من الناحية القانونية خالل فرتة �إعداد الد�ستور الأمريكي �إال �أن وا�ضعي الد�ستور
وجدوا �أنف�سهم مكرهني على الإبقاء على نظام الرق باعتباره �شكال من �أ�شكال امللكية اخلا�صة التي يجب �أن ي�صونها
الد�ستور .ومع ذلك �أ�صدرت احلكومة يف عام 1807م قرارا ق�ضى مبنع ا�سترياد الرقيق من اخلارج �إال �أن عدد الرقيق
املوجود �أ�صال يف �أمريكا وقتها كان قد �أ�صبح كبري ًا الرتفاع معدل املواليد بينهم ب�صورة وا�ضحة .وبينما �أخذت واليات
ال�شمال حترر رقيقها ومتنع االجتار فيهم كانت احلاجة لهم يف تزايد م�ستمر يف واليات اجلنوب حيث �أ�صبح الرقيق هم
ع�صب احلياة واالقت�صاد املتمثل يف زراعة القطن والقمح وق�صب ال�سكر والتبغ على م�ساحات وا�سعة ويف ظروف مناخية
مل يعتد البي�ض على حتملها .ومع تزايد عدد الرقيق يف اجلنوب كانت الدعوة يف ال�شمال تتزايد لتحريرهم ورفعهم
�إىل م�ستوى املواطن العادي ،لكن وابتداء من العام 1830م بد�أت تظهر يف ال�شمال خا�صة منظمات وجماعات معار�ضة
لنظام الرق نذكر منها (جماعة الكويكرز) التي ا�ستطاعت �أن حتقق لل�سود العديد من املكا�سب واالنت�صارات با�ستخدام
الو�سائل ال�سلمية .وعموما فقد بد�أت مب�ساعدة الرقيق على الفرار حتت جنح الظالم �إىل مالجئ �آمنة يف ال�شمال ومنها
و�إىل كندا حيث عرفت هذه احلركة با�سم (الطريق احلديدي ال�سري) وبلغ عدد الذين �ساعدتهم على الفرار يف �أوهايو
وحدها حوايل �أربعني �ألف ًا بني عامي 1830م و1860م .وعموما فقد و�صل عدد اجلمعيات املناه�ضة للرق �إىل �ألفي جمعية
يف عام 1840م بلغ عدد �أع�ضائها حوايل مائتي �ألف ع�ضو(((.

األفرو أمريكانز من نار العبودية إلى نفق التفرقة العنصرية
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الحركات المناهضة للرق
في الواليات المتحدة

الباب الثاني

م�شانق الأ�شجار

 )1كتاب (احللم والتاريخ) لكلود جوليان� ،ص .246
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .174

 )1ح�سب املو�سوعة العربية العاملية (املجلد � ،21ص  )165فقد �ساعدت االنت�صارات العديدة التي حققتها القوات االحتادية يف عام 1864م على �إعادة
انتخاب لنكولن لفرتة رئا�سية ثانية .و�أخريا ويف 1865/4/9م ا�ست�سلم القائد يل للقائد جرانت بوالية فرجينيا .وهكذا ك�سب لنكولن احلرب �ضد
الرق والواليات اجلنوبية املتمردة .وفى م�ساء 1865/4/14م وبينما كان لنكولن يح�ضر عر�ضا مل�سرحية (ابن عمنا الأمريكي) مب�سرح فورد يف
وا�شنطن ،قام جون ولك�س بول ،املمثل امل�شهور وقتها واملتعاطف مع اجلمهوريني ،ب�إطالق النار من اخللف على ر�أ�س لنكولن فتويف املحامى النحيل
الطويل لنكولن يف اخلام�س ع�شر من �أبريل 1865م مت�أثرا بجراحه.
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ع�شرة �ساعة يف ال�شتاء .كذلك �صوتت والية لويزيانا على قانون يحدد �أوقات �إطعامهم� ،أما والية جورجيا فقد و�ضعت
عقوبات على من ي�سيء معاملة الرقيق �إال �أن قانون العقوبات ذاته ن�ص على �أن الإق��دام على تعليم �أي رقيق القراءة
والكتابة يعترب جرمية يف نظر القانون(((.
كان �سعر الرقيق يف عام 1860م يرتاوح بني  2000 - 1400دوالر ح�سب عمره وقوته البدنية وكانت تكلفة طعامه
ترتاوح بني  40ـ  50دوالر يف العام ويف حالة �أن يكون له �أوالد ف�إنهم ي�صبحون مملوكني للم�شرتي كقيمة م�ضافة بال مقابل
على �أن يتكفل ب�إعا�شتهم.
ولعل امل�ؤ�س�سني للدولة الأمريكية �أرادوا ومنذ البداية �أن يرتكوا م�س�ألة الرق بدون ح�سم �إر�ضا ًء لبع�ض الواليات
و�ضمانا لوحدة اجلمهورية الأمريكية مع املحافظة على التوازنات القائمة .ومن الأمثلة على املفارقات الغريبة �أنه وعند
توزيع املقاعد النيابية ومقاعد املجال�س الت�شريعية على الواليات املختلفة ـ ح�سب عدد ال�سكان ون�سبتهم ـ ر�أى امل�ؤ�س�سون �أن
يح�سب ح�ساب ثالثة �أخما�س الرقيق .ويا له من ح�ساب عجيب �أن اخلم�سة من ال�سود اعتربوهم يعادلون ثالثة مواطنني.
�أي بعبارة �أخرى �إن الإن�سان الأ�سود يعادل  0.6الإن�سان العادي وحتى هذه الن�سبة كانت باعتبار ما �سيكون يف امل�ستقبل.
ومن الق�ص�ص التي تروى يف هذا ال�سياق ق�ضية دريد �سكوت ال�شهرية .فدريد �سكوت رقيق �ساقه �سيده �إىل �أر�ض
حرة (�أي �إحدى الواليات التي يحظر فيها الرق (ثم �أراد �أن يعيده �إىل والية مي�سوري فقررت املحكمة التي نظرت يف دعوى
دريد �سكوت (عام 1857م) �أن الأ�سود ال يحق له الطموح �إىل �صفة املواطن .ثم �أو�ضح رئي�س املحكمة العليا �أن الزنوج
عند و�ضع الد�ستور و�إقراره كانوا يعدون كائنات من مرتبة دنيا تنحدر �إىل م�ستوى لي�س لهم فيه �أي حق يلتزم البي�ض
باحرتامه .ثم �أ�ضاف �أن ال�سود لي�سوا معنيني ب�إعالن اال�ستقالل الذي �أقر مبد�أ امل�ساواة بني النا�س جميع ًا .وهو ت�أويل
�صحيح تاريخيا لأن الفقرة التي ورد فيها ذكر الرق انتزعت من الن�ص الذي �أعده جيفر�سون .فدريد �سكوت بالتايل لي�س
مواطن ًا يف �أي والية من واليات االحتاد� ،أي لي�س مواطن ًا من مواطني الواليات املتحدة الأمريكية ولي�س له يف الواقع �أي حق
يف اللجوء �إىل حمكمة فدرالية(((.
لقد �أو�ضح القا�ضي روبرت تيني ـ رئي�س املحكمة العليا ـ وهو ي�صدر هذا احلكم التاريخي على مئات الآالف من
الرقيق وقتها �أن على املحكمة العليا التقيد ب�أحكام الد�ستور تقيد ًا حرفي ًا فهو الذي ي�ضمن للمواطنني حقوقهم يف امللكية
والرقيق يف واقع الأمر لي�سو �أكرث من �سلعة ملكيتها للم�شرتي وعليه ف�إن ال�سلطة
الت�شريعية ال ت�ستطيع حظر الرق يف �أي منطقة �أو والية من الواليات املتحدة و�إال
كان ذلك انتهاكا حلرمة الد�ستور !
لكن بعد ق�ضية دريد �سكوت �أدرك جون براون ( ،)1895 - 1800وهو �أحد
املنا�ضلني ال�سود� ،أن �أ�سلوب حرب الع�صابات لي�س كافيا فقام يف ت�شرين الأول
من عام 1895م يرافقه �ستة ع�شر من البي�ض وخم�سة من ال�سود بالهجوم على
(هاربرز فرياري) يف والية فرجينيا ،ويف خ�ضم الذهول امل�سيطر على ال�سكان
ا�ستطاع اال�ستيالء على املدينة و�أحكم قب�ضته على (دار �صناعة الأ�سلحة) و�أخذ
عددا من ال�سكان كرهائن .وعلى �إثر ذلك �سارعت احلكومة الفدرالية ب�إر�سال

قوة من رجال احلر�س الوطني يف الوالية وقامت هذه القوة بهجوم معاك�س �أ�سفر عن �أ�سر براون وبع�ض رفاقه كما قتل
ع�شرة منهم والذ الباقون بالفرار .ثم حاول بع�ض �أن�صاره �أن يرتبوا له �سبيال للهرب �إال �أنه رف�ض ذلك ب�شدة وقال قولته
امل�شهورة�( :إن جرائم هذا البلد الآثم ال ميكن �أن تغ�سل �إال بالدم)
وحكم على براون ،وكان وقتها �شيخا جتاوز الت�سعني ،بالإعدام �شنقا ونفذ فيه احلكم .وفى ذلك كتب رالف والدو
�إمير�سون يقول( :هذا القدي�س �سيجعل للم�شنقة جمدا كمجد امل�سيح)!
هكذا وكما قال �أبراهام لنكولن عندما تنكر له الأ�صدقاء ال�شماليون يف الكوجنر�س( :الأمر فعال �أكرب من �أن
يبكي لكنه �أي�ض ًا �أوجع من �أن ي�ضحك).
فلو كان الرق قائم ًا فقط على الك�سب املادي الذي يجده بع�ض النا�س عندما ي�سومون �أنا�س ًا �آخرين كما ت�سام الدواب
لكان من املمكن حل املع�ضلة من خالل املداوالت النيابية والتعوي�ضات الكافية .لكن امل�س�ألة �أعمق من ذلك و�أكرث تعقيد ًا.
ذلك �أن ممار�سة الرق انطوت على تر�سيخ مفهوم (تفوق و�سيادة اجلن�س الأبي�ض والنظر باحتقار �إىل كل من هو
�أ�سود) وهذا هو ما عناه لنكولن عندما قال( :بني الأ�سود والأبي�ض فارق يحول و�إىل الأبد دون عي�شهما على
قدم امل�ساواة االجتماعية وال�سيا�سية).
و�إن كان لنكولن مل ي�ؤمن بامل�ساواة الكاملة �إال �أنه كان من دعاة حترير الرقيق فهو الذي رفع عقريته فج�أة خالل
اخلطاب الذي �ألقاه وهو ي�ستهل فرتته الرئا�سية الثانية يف  4مار�س 1865م ـ قبل حوايل �شهر من اغتياله ـ وقد م�ضى على
احلرب الأهلية الدائرة خم�س �سنوات ليقول( :و�إذا ما قدر اهلل ا�ستمرارها (�أي احلرب الأهلية)� .إىل �أن يتم الأتيان على
الرثوة كلها املرتاكمة خالل مائتني وخم�سني عاما من العمل غري املكاف�أ عليه والذي �أجنزه الإن�سان امل�ستعبد .و�إىل �أن
ندفع ثمن كل نقطة دم �أراقها ال�سوط بنقطة �أخرى ي�سيلها ال�سيف� .إذ ًا علينا �أن نردد ما قيل منذ ثالثة �آالف �سنة :عادلة
و�صحيحة هي �أحكام الرب).
ويف العام 1864م ،كتب لنكولن �إىل رئي�س حترير �صحيفة (كنتاكي) �ألربت هوجز قائ ًال( :من الطبيعي �أنني �ضد
العبودية� .إن كانت العبودية لي�ست خط�أ� ،إذن فلي�س هناك من �شيء خط�أ) .ومن هنا يت�ضح جلي ًا �أن الرئي�س لنكولن كان من
�أن�صار حترير الرقيق ولكن لي�س من دعاة امل�ساواة الكاملة .وهكذا عا�ش لنكولن ومات يلفه الغمو�ض والتناق�ضات(((.
�أما ويليام غاري�سون ( 1805ـ 1879م) فقد �أدرك ومنذ البداية �أن نظرية التدرج لي�ست �سوى حيلة وو�سيلة لإرجاء
احلل �إىل �أجل غري م�سمى .ف�أن�ش�أ �صحيفة (ال�صحافة احلرة) وهو يف احلادية والع�شرين من عمره وظل يكتب فيها
مطالب ًا بتحرير فوري وبال �شروط ،راف�ض ًا �أي تعوي�ض للمالكني البي�ض لأنه يعني كما قال�( :أن ندفع ماال لل�ص كي يعيد
ما �سرقه فلنكف عن الكالم عن �شراء حرية الرقيق فالعدالة تقت�ضي حتريرهم).
كما �أ�صدر غاري�سون �صحيفة (املحرر) التي ا�ستمر يف ن�شرها حتى تاريخ حترير الرقيق .وكان عقاب من يلقى
عليه القب�ض وهو متلب�س بقراءة هذه ال�صحيفة يف جورج تاون ـ القريبة من وا�شنطن ـ غرامة قدرها  25دوالرا وال�سجن
�شهرا.
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�إن �أكرث ما �أثار حفيظة غاري�سون ما بلغه من وجود
م��زارع لرتبية الرقيق يف بع�ض ال��والي��ات و�أن بع�ض هذه
املزارع يف فرجينيا تربي وت�صدر �سنويا �أكرث من 40.000
رقيق �إىل الواليات الأخ��رى وحتقق من وراء ذلك �أرباح ًا
ت�صل �إىل ماليني ال����دوالرات .وق��د و�صف غاري�سون يف
جريدته من ميار�سون هذا العمل بالل�صو�ص والقتلة مطالبا
باحلكم عليهم بال�سجن امل�ؤبد لكن وبدال عن ذلك �أحيل
�إىل الق�ضاء وحكم عليه بغرامة باهظة ال قبل له بها فق�ضى
�سبعة �أ�سابيع يف ال�سجن قبل �أن يتدخل رجل من �أهل املروءة وينقذه.
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بعد انتهاء احلرب الأهلية الأمريكية يف 1865م والتي �أ�سفرت عن انت�صار واليات ال�شمال االحتادية ومن ثم �إعالن
حترير الرقيق وتعزيز ذلك بالتعديالت على الد�ستور الأمريكي التي حملت الأرقام  14 ،13و 15التي كانت يف جمملها
ل�صالح ال�سود الأمريكيني كما �أ�شرت له �سابق ًا ،حتققت لهم العديد من املكا�سب وكان �أهمها احل�صول على حق الت�صويت
وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية ،و�إن كان هذا احلق اقت�صر يف بادئ الأمر على الرجال فقط يف معظم الواليات.
ويف العام 1868م مت انتخاب (جون مانارد) ع�ضو ًا يف جمل�س النواب الأمريكي عن والية لويزيانا حيث كان ال�سود
ي�شكلون ن�سبة  %50من ال�سكان ،و�سجل مانارد ا�سمه بذلك ك�أول �أمريكي �أ�سود يتم انتخابه مبجل�س النواب �إال �أن الفرحة
مل تكتمل �إذ رف�ض الكوجنر�س �أن يخ�ص�ص له مقعد ًا.
مل يكن هذا الرف�ض مق�صود ًا به النائب مانارد يف �شخ�صه �أو ب�سبب لونه الأ�سود بل كان هذا الإجراء معمو ًال به
بالن�سبة جلميع النواب املنتخبني يف واليات اجلنوب حيث مل يكن م�صريها فيما يتعلق بالع�ضوية يف الكوجنر�س وجمل�س
النواب قد مت ح�سمه بعد .فبعد انتهاء احلرب الأهلية مت تق�سيم اجلنوب �إىل خم�س مناطق جعلوا على كل منها حاكم ًا
ع�سكري ًا يتم اختياره بالتعيني(((.
وف��ى العام 1870م مت انتخاب ه�يرام ريفل�س من امل�سي�سبي ليكون �أول �أمريكي �أ�سود يدخل جمل�س ال�شيوخ
الأمريكي(((كان ذلك بعد �أن وافق الكوجنر�س على قبول ع�ضوية �سبع واليات جنوبية يف االحتاد وهى� :أركن�سا�س ،كارولينا
ال�شمالية ،كارولينا اجلنوبية ،لويزيانا ،جورجيا� ،ألباما وفلوريدا� .أما الواليات اجلنوبية الثالث الأخرى وهي امل�سي�سبى،
تك�سا�س وفرجينيا فقد ا�ضطرت الحقا للر�ضوخ ل�شروط الكوجنر�س ومت قبولها يف االحتاد عام 1871م (((.
وعموم ًا وخالل الفرتة التالية للحرب الأهلية� ،أي الفرتة التي عرفت يف التاريخ الأمريكي با�سم (حقبة �إعادة
الأعمار) ،ا�ستطاع ع�شرون من الأفرو �أمريكانز الفوز مبقاعد يف جمل�س النواب فيما ح�صل اثنان على ع�ضوية جمل�س
ال�شيوخ .وخالل هذه احلقبة �أي�ض ًا ظهر نوع من التحالف ال�سيا�سي بني اجلمهوريني والأف��رو �أمريكانز ،وا�ستمر هذا

التحالف فرتة من الزمن مما �أدى لتوجه معاك�س من البي�ض و�أن�صار الرق يف الواليات اجلنوبية الذين �سارعوا �إىل ت�أييد
احلزب الدميقراطي الذي �أ�صبحت له الغلبة يف معظم هذه الواليات.
�إن املكا�سب التي ب��د�أت تتحقق لل�سود الأمريكيني مبوجب الت�شريعات والتعديالت الد�ستورية التي ج��اءت يف
م�صلحتهم ما كانت لتمر مرور الكرام يف جمتمع تر�سخت فيه جذور الرق والعبودية لأكرث من ثالثة قرون .والغريب �أن
كثري ًا مـن الأمريكيني مل يكونـوا على علم مب�أ�ساة ال�سود �إىل �أن مت ن�شر كتاب (كوخ العم �سام) !
ذلك �أن �أن�صار الرق من �أهل اجلنوب �ساءهم �أن الزنوج وبحكم القانون والتعديالت الد�ستورية �أ�صبحوا يعدون
ب�شر ًا ،فبد�أوا يعملون وب�شتى الو�سائل على �إجها�ض املكا�سب التي حتققت لل�سود وخا�صة بعد �سحب �آخر فوج من القوات
الفدرالية التي كانت ترابط يف اجلنوب عام 1877م حيث كانت هذه القوات هي امل�س�ؤولة عن تنفيذ القانون وحماية ال�سود
وحفظ النظام.
وب�سحب هذه القوات بد�أ ف�صل جديد من م�أ�ساة الإن�سان الأ�سود �إذ (تفننت) واليات اجلنوب يف التحايل على
القوانني والعمل على �إفراغ التعديالت الد�ستورية من فحواها ب�أ�ساليب نظامية فبد�أت ب�إ�صدار ت�شريعات خا�صة بها،
ت�شريعات ال تناق�ض التعديل اخلام�س ع�شر �صراحة �أو من حيث اجلوهر .فهي مل متنع ال�سود من حق االقرتاع بو�صفهم
�سود ًا لأن يف ذلك خمالفة �صريحة لن�ص الد�ستور .لكنهم وب�أ�ساليب �شيطانية �أبعدوا ال�سود عن �صناديق االقرتاع لأ�سباب
�أخرى و�شروط تعجيزية ال �ش�أن للعرق واللون بها ومن ذلك:
(�أ) �شرط حيازة املواطن الأ�سود على �شهادة معرفة القراءة والكتابة و�إذا ا�ستوفى هذا ال�شرط ف�إن عليه �أن يجتاز اختبار
الثقافة العامة والقدرات وقد ظل هذا ال�شرط مرعي ًا يف  19والية ـ منها �ست واليات جنوبية ـ حتى عام 1895م.
(ب) دفع ال�ضريبة االنتخابية وهي ترتاوح بني دوالر واحد �إىل ثالث دوالرات مقابل الت�سجيل يف القوائم االنتخابية وظلت هذه
ال�ضريبة �سارية املفعول (وبخا�صة على ال�سود) حتى �ألغتها املحكمة العليا يف 1896م حيث وجدت �أنها غري نظامية(((.
وبالن�سبة لل�شرط الأول ـ وعلى �سبيل املثال ـ ففي نيويورك كان حملة ال�شهادة الثانوية معفيني من �شرط اجتياز
اختبار الثقافة العامة� ،أما يف اجلنوب فكان موظفون �صغار يقررون �أن زجني ًا ـ ي�شغل وظيفة �أ�ستاذ جامعي ـ ال يتمتع
بامل�ستوى الثقايف الذي ي�ؤهله للت�صويت(((!
وقد كان نظام االختبار والأ�سئلة غريبني فع ًال ،ففي بع�ض احلاالت كان ال�س�ؤال للأ�سود �أن يقول ب�سرعة وعلى وجه
الدقة عمره بال�سنني وال�شهور والأيام ف�إذا �أخط�أ يف يوم واحد كان هذا �سبب ًا كافي ًا لأن يحرم من الت�صويت .و�إذا علمنا
�أن ن�سبة الأمية يف �أو�ساط ال�سود حتى العام 1915م كانت مبعدل  %50فلنا �أن نتخيل ما كان عليه احلال قبل �أربعة عقود
من ذلك التاريخ.
معنى هذا �أن الأو�ضاع ما لبثت �أن انقلبت يف الواليات اجلنوبية �أو بالأحرى عادت �إىل �أ�صلها �إذ ا�ستطاع �أعداء احللم
الأمريكي �أن (ي�ضحكوا) مرة �أخرى على القوانني ،وكمثال فقط :كان عدد �سكان مدينة تو�سكنجي (والية �ألباما)6700
ن�سمة يف عام 1858م ال�سود منهم�( 4800أي حوايل  .)%72ومع ذلك فقد بلغ عدد ال�سود الذين ت�أهلوا للت�سجيل يف
القوائم االنتخابية للت�صويت  420فقط يف حني بلغ عدد البي�ض امل�سجلني يف القوائم لنف�س الدائرة  600وكان هذا العدد
كافيا النتخاب جمل�س ت�شريعي جل �أع�ضائه من البي�ض.
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 )1يف عام 1896م حتدى هومر �أدولف بلي�سي ـ الذي كان ن�صف �أ�سود ـ قانون التمييز يف لويزيانا عندما جل�س يف مقعد بالقطار خم�ص�ص للبي�ض،
وخ�سر بلي�سي الدعوى و�صادقت املحكمة العليا على احلكم و�شرعت (املعاملة املنف�صلة �إمنا املت�ساوية (لل�سود .وبعد � 58سنة �أي عام 1954م نق�ضت
املحكمة العليا احلكم يف دعوى بارزة من دعاوى احلقوق املدنية عرفت با�سم (براون �ضد جمل�س التعليم يف كن�سا�س) حيث ق�ضت املحكمة ب�أن
التمييز يف التعليم غري د�ستوري.
 )2من موقع ) (encartaحتت عنوان )� ،(African American Historyص .19

 )1جمعية �سرية �أ�سها بع�ض البي�ض املتطرفني وظلت متار�س �أعمال القتل والإرهاب بحق ال�سود والعرب وامل�سلمني.
 )2كتاب احللم الأمريكي :كلود جوليان� ،ص .284
� )3صاحب كتاب احللم الأمريكي رئي�س حترير جريدة)لوموند ديبلوماتيك الفرن�سية.
 )4املقال بعنوان بعد � 10سنوات من البحث يف ال�سجالت والوثائق :جا�سبني ير�صد بع�ضا من املمار�سات املخيفة �ضد ال�سود يف �أمريكا .جريدة الوطن
ال�سعودية ،عدد الأربعاء 2007/4/18م� ،ص  .26وقد ح�صل جا�سبني على عدة جوائز عن كتاباته وهو متخ�ص�ص يف ال�صحافة الإلكرتونية.
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الباب الثاني

ثم توالت االنتكا�سات ففي العام 1883م قررت املحكمة العليا �أن حق االق�تراع لل�سود الذي �أج��ازه الكوجنر�س
يف 1870غري د�ستوري .كما قررت نف�س املحكمة يف 1896م ـ وبالتحديد يف ق�ضية بلي�سي �ضد فريج�سون ـ �أن الف�صل
العن�صري عمل م�شروع نظامي ًا(((.
وابتدا ًء من �أوائل الت�سعينات من القرن التا�سع ع�شر وعندما �أ�صبح احلزب الدميقراطي هو �صاحب الكلمة والأغلبية
وخا�صة يف واليات اجلنوب مت منع ال�سود من الإدالء ب�أ�صواتهم يف االنتخابات الأولية اخلا�صة بهذا احلزب الختيار مر�شحه
للرئا�سة وذلك بحجة �أن احلزب الدميقراطي هو (ناد خا�ص) ال يخ�ضع للقوانني الفدرالية التي متنع التمييز العن�صري.
ومع زيادة املد للحزب الدميقراطي يف الواليات اجلنوبية �أخذت �أح��وال ال�سود تزداد �سوء ًا مما دفع الكثريين
منهم للهجرة �إىل ال�شمال والغرب .وخالل هذه احلقبة �أ�صبح من امل�ألوف تنفيذ �أحكام الإعدام بحق ال�سود بدون توجيه
اتهامات حمددة وبدون حماكمة ر�سمية .وح�سب الإح�صاءات الر�سمية امل�سجلة فقد زادت عمليات الإعدام لل�سود من
معدل  50عملية �إعدام �سنوي ًا يف �أوائل الثمانينات من القرن التا�سع ع�شر �إىل نحو  75يف العام خالل اخلم�س �سنوات
التالية ثم �إىل معدل يزيد عن  100عملية �إعدام �سنوي ًا خالل الت�سعينات.
فخالل الفرتة ما بني عامي 1890م و1900م مت �إعدام �أكرث من  1200من ال�سود الأمريكيني من الرجال والن�ساء
على حد �سواء((( ،ويف العام � 1944أ�صدرت املحكمة العليا قرار ًا ببطالن الت�شريعات التي كان يتبعها احلزب الدميقراطي
والتي كانت متنع ال�سود من امل�شاركة يف االنتخابات التمهيدية الختيار مر�شح احلزب لرئا�سة الدولة.
�أما العام 1942م فقد �شهد تكوين تنظيم جـديـد لل�سـود با�سـم م�ؤمتر امل�ساواة العرقية (The Congress of Racial
)( Equalityوكان من �أهم �أهدافه �إزالة مظاهر الف�صل العن�صري يف ال�سكن واملوا�صالت واملرافق العامة بواليات ال�شمال.
وخالل �سنوات احلرب العاملية الثانية (1945-1938م) قامت �صحف ال�سود بحملة دعائية وا�سعة لتحقيق ن�صر مزدوج
على الفا�شية يف �أوروبا والعن�صرية يف الواليات املتحدة .ولعل مما يجدر ذكره �أن حوايل مليون من ال�سود الأمريكيني
�شاركوا �إىل جانب قوات احللفاء يف املعارك التي دارت يف �أوروبا و�آ�سيا .وكان من جراء ذلك �أي�ض ًا �أن ت�ضاعف عدد
الأمريكيني البي�ض املتعاطفني مع ق�ضايا الأفرو �أمريكانز ملا ر�أوا من ح�سن بالئهم وفدائيتهم يف املعارك التي خا�ضوها
جنب ًا �إىل جنب معهم .وبعد عودتهم �إىل �أر�ض الوطن بدا وا�ضحا �أن الأمريكيني الأفارقة الذين �شاركوا يف احلرب العاملية
الثانية �أ�صبحوا �أكرث ت�صميم ًا على نيل حقوقهم املدنية املغت�صبة مما دفع الرئي�س الأمريكي وقتها هاري ترومان �إىل
�إ�صدار قرار ب�إنهاء نظام الف�صل العن�صري يف اخلدمة الع�سكرية وذلك يف عام 1948م.
هذا التطور الإيجابي الذي جاء يف م�صلحة الأمريكيني ذوى الب�شرة ال�سوداء جعل املت�شددين من �أعداء احللم
الأمريكي يتحركون من جديد .فبعد حالة ال�صدمة والذهول التي انتابتهم يف بادئ الأمر �سرعان ما بد�أوا القيام بعمليات
تنم عن عدم الر�ضا والتحدي مثل �إحراق املدار�س العامة التي تفتح �أبوابها لل�سود ،وحماربة الأ�ساتذة والإداريني الذين
يتجاوبون مع قرار املحكمة العليا فيما يتعلق بالدمج بني ال�سود والبي�ض يف م�ؤ�س�سات التعليم العام ،و�إقفال بع�ض املدار�س
العامة للحيلولة دون قبول ال�سود فيها ،بل ومقاطعة �أي مدر�سة عامة تنفذ قرارات الدمج بني العرقني الأبي�ض والأ�سود.

ومل يقف الأم��ر عند هذا احلد بل تطور �إىل �إن�شاء جمل�س خا�ص للمواطنني البي�ض با�سم
) Councilوقاد هذا املجل�س حمل ًة �شعوا َء ارتكزت على �إعالن احلرب االقت�صادية �ضد كل �أ�سود �أو �أبي�ض يقف مع قرار
املحكمة الد�ستورية العليا اخلا�ص بالدمج بني العرقني.
(((
وخالل تلك احلقبة زاد عدد �أع�ضاء جماعة الـ (كو كلوك�س كالن  )KKKب�صورة ملحوظة كما كثفوا ن�شاطهم و�صعدوا
عملياتهم الإرهابية التي اعتمدت �أ�سلوب التهديد بالقتل و�إذا مل يجد ذلك ف�إنهم كانوا ال يتورعون عن القتل �إذا دعت ال�ضرورة.
وكمجرد مثال لتو�ضيح طريقة عمل هذه اجلماعة ف�إنني �أقتب�س الق�صة التالية كما جاءت يف كتاب احللم الأمريكي:
(يف العام � 1954أجر مواطن ا�سمه برادن منزله لل�سيد ويد وزوجته وهما �أ�سودان .ويف اليوم التايل وجدوا ال�صليب
امللتهب وهو �شعار جماعة الـ ) (KKKمغرو�س ًا �أمام املنزل وكان هناك من يطلق الر�صا�ص على النوافذ .وبعدها بيوم واحد
(((
فقط مت ن�سف املنزل وتفجريه ب�شحنة من الديناميت).
كما حكى كلود جوليان (((ق�صة ال�شاب الأ�سود ماك باركر  23عام ًا الذي مت اختطافه من ال�سجن يف � 25أبريل
 1959مبدينة بوبلرفيل (امل�سي�سبي) وكان متهما بجرمية اغت�صاب لينفذ املختطفون فيه حكم الإعدام �شنق ًا قبل �أن
ت�صدر املحكمة قرارها يف الق�ضية .هذه اجلرمية الب�شعة هزت �ضمري ال�شعب الأمريكي وا�ستنكرتها الأغلبية العظمى
حتى من البي�ض �أنف�سهم ويقول كلود جوليان� :إن هذه اجلرمية بالذات �أثارت من اال�ستنكار واال�شمئزاز �أكرث مما �أثري
خالل الفرتة التي كانت ت�سجل فيها عمليات �شنق لأكرث من مائة وخم�سني �أ�سود يف العام �سواء بقرارات ق�ضائية �أو بفعل
من بع�ض الأفراد واجلماعات املتطرفة مثل الـ ).(KKK
لقد كان الطريق �إىل احلقوق املدنية الكاملة طويال ووعرا مهدت �إليه �سل�سلة طويلة من الأعمال ال�صغرية والكبرية
التي قام بها �أفراد وجمموعات �ضحوا ت�ضحيات ج�سام ًا ،و�شهدت تلك احلقبة مواطنون �أمريكيون عاديون من ال�سود
والبي�ض �أي�ض ًا �أظهروا �شجاعة فائقة و�سط �أخطار �شخ�صية هائلة .وعلى �سبيل املثال فقد ا�ستمرت الطالبة اليزابيث
ايكفورد البالغة من العمر  15ربيع ًا ا�ستمرت مت�شي و�سط ح�شد من الغوغاء ي�صرخون (�أعدموها .اقتلوها (يف �أول يوم لها
باملدر�سة الثانوية املركزية يف ليتل روك عام 1957م عندما كانت حتاول مع �ستة طالب �سود �آخرين �أن تدخل �إىل مدر�سة
كل طالبها من البي�ض ،ف�أ�صدر الرئي�س �إيزنهاور �أمرا تنفيذيا و�أر�سل قوات فدرالية ومظليني لتمكني الطالب ال�سود من
دخول مدر�ستهم �ضمانا للتمازج العرقي باملدر�سة.
ولقد فوجئت عندما ر�أيت ال�سيدة اليزابيث خالل املقابلة التي �أجرتها معها قناة اجلزيرة الف�ضائية يف فرباير
2009م وهي ما تزال حتتفظ برباطة ج�أ�شها رغم بلوغها العقد ال�سابع من العمر ،كما �أفادت ب�أنها ما تزال تذكر ذلك
اليوم وك�أنه ماثل �أمامها الآن.
وكذلك فقد ر�صد �إليوت جا�سبني م�ؤلف كتاب (مدفون يف املياه املرة) ) (Buried In The Bitter Waterالعديد
من املمار�سات املخيفة لبلدات �صغرية يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة والأ�ساليب التي اتبعها البي�ض لطرد ال�سكان ال�سود
منها ،وهو �أمر يرقى �إىل ما ي�سمى (التطهري العرقي) يف العرف ال�سيا�سي ((( حيث يك�شف التغيريات الدميوغرافية التي
(The White Citizens
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تظهر انخفا�ضا حادا يف عدد ال�سكان ال�سود يف بع�ض البلدات وبناء بلدات �أخرى بقي جميع �سكانها من البي�ض .ومع �أن
النا�س كانوا يعرفون �أن مثل هذه الأحداث وقعت منذ حوايل قرن من الزمان� ،إال �أن مثل هذه الق�ص�ص مل تكن من النوع
الذي يجر�ؤ النا�س على التحدث عنها علنا ،ورمبا نقلها البي�ض هم�سا للأجيال الالحقة مع �إح�سا�س بالزهو والفخر ،لكن
الو�ضع بد�أ يتغري منذ حوايل عقد من الزمان ،وبد�أ ال�صمت الذي كان مفرو�ضا على ق�ضية التطهري العرقي �ضد ال�سود
يف �أمريكا يفقد قد�سيته ،فقد �شكلت والية �أوكالهوما مثال جلنة عامة للتحقيق يف تدمري حي كامل للأفارقة الأمريكيني
يف تول�سا يف �أحداث مريعة جرت يف  1921م .ومنذ عامني ن�شر العامل االجتماعي جيم�س لوين كتابه (بلدات غروب
ال�شم�س) الذي فاز بجائزة �أدبية وحتدث فيه عن املوجات املنظمة للتطهري العرقي �ضد ال�سود �أي�ضا� .أما جا�سبني فقد
حتدث بعمق عن  12حادثة كبرية من هذه العمليات التي اعتربها (�أ�سو�أ الأ�سو�أ) حيث حكى عن اخلطوات بالتف�صيل التي
�سبقت كل حادثة من تلك احلوادث ،مقدما و�صفا حيا لتجربة الأ�شخا�ص الذين جرفتهم �أحداث العنف يف تلك الفرتة.ز
ثم ينتقل �إىل الوقت احلا�ضر لريوي كيف تركت تلك الأحداث جروحا عميقة ترف�ض �أن تندمل.
يقول جا�سبني� :أن ال�سكان ال�سود يف قلب و�سط �أمريكا (امليد وي�ست) �إىل جنوبها ومن جبال نورث كاروالينا �إىل
حدود تك�سا�س ،كانوا يتلقون تهديدا (ب�أن �أرحلوا الآن �أو واجهوا املوت) .وبالطبع مل تكن تلك التحذيرات تعلن عن كارثة
طبيعية حمتملة مثل �إع�صار �أو زلزال �أو ثورة بركان ،لكنها كانت م�ؤ�شرا على قرب حدوث كارثة من �صنع الإن�سان الأبي�ض
�ضد الإن�سان الأ�سود .ومي�ضي �إىل القول ب�أن هذا الو�ضع ا�ستمر حتى الع�شرينات من القرن الع�شرين حيث كان البي�ض
ي�شكلون ع�صابات م�سلحة تعمل على بث الرعب بني ال�سكان ال�سود وتدفعهم �إىل النزوح من تلك املناطق .وقامت تلك
الع�صابات بارتكاب جرائم ب�شعة مثل �إحراق بع�ض ال�سكان ال�سود وهم �أحياء والقتل الع�شوائي ومتكنت من طرد ع�شرات
الآالف من م�ساكنهم و�أحرقتها ،الأمر الذي �أوجد مقاطعات كاملة خالية من ال�سود .وكانت عمليات الطرد �سريعة جدا
ويف بع�ضها مل يكن الأمر ي�ستغرق �أكرث من � 24ساعة للتخل�ص من �أحياء كاملة لل�سود مما دعا البع�ض العتبار هذا الكتاب
تقريرا ير�سم و�صمة عار على جزء من التاريخ الأمريكي خالل فرتة زمنية حمددة �أعيد خاللها ت�شكيل اجلغرافيا العرقية
لبع�ض مناطق الواليات املتحدة ب�صورة كاملة.

الحركات المنظمة لألفرو أمريكانز
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لمحة عن األوضاع االقتصادية واالجتماعية لألفروأمريكانز
خالل العقدين األولين من القرن العشرين
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 )1املو�سوعة العربية العاملية اجلزء التا�سع �ص.196
 )2كتاب كليفتون مار�ش� ، (From Black Muslims To Muslims) :ص .19

)What’s Gone Wrong

حيث جاء فيه �أن �أكرث من  %80من الرثوة يف �أمريكا ميلكها ب�ضعة �أفراد وم�ؤ�س�سات ال يزيد عددها عن �أ�صابع
اليدين.
على �أن �أخطر ما واجه الأفرو �أمريكانز عامة من حتديات جديدة بعد اال�ستعباد والتمييز واال�ضطهاد كانت عمليات
التعقيم الق�سري (احلرمان من القدرة على الإجناب) التي راح �ضحيتها ع�شرات الآالف من الفقراء من �أ�صحاب الب�شرة
ال�سمراء يف �أمريكا وذلك عندما اتخذت نظرية الإجنليزي مالتو�س((( الت�شا�ؤمية التي �أثارت �ضجة عظيمة يف وقتها
واتخذت مربر ًا للإبادة اجلماعية لكثري من ال�شعوب الفقرية ولعلي �أ�ست�شهد هنا مبا ورد يف كتاب �آالن ت�شي�س الذي جاء
بعنوان (تركة مالتو�س) اعرتاف القا�ضي الفيدرايل جريهارد جيل يف خ�ضم �إحدى جل�سات الق�ضية التي ترافعت فيها
املحاكم الأمريكية مل�صلحة �ضحايا التعقيم الق�سري يف العام 1974م ،حني قال ح�سبما ورد يف الكتاب املذكور( :على مدى
ال�سنوات القليلة املا�ضية قامت الدولة والهيئات والوكاالت الفيدرالية بتعقيم ما بني مائة �إىل مائة وخم�سني �ألف �شخ�ص
�سنوي ًا من متدين الدخل الفقراء).

 )1توما�س روبرت مالتو�س  1823-1766وهو راهب اقت�صادي خرج للعامل بنظرية حملت ا�سمه فيما بعد ،وقال فيها �أن اجلن�س الب�شري حمكوم عليه
باملوت جوع ًا لأن عدد �سكان العامل يزيد مبتوالية هند�سية يف حني تزيد املوارد الغذائية مبتوالية ح�سابية ،كما قال �أن الرجل الذي لي�س له من يعيله
وال ي�ستطيع �أن يجد له عم ًال يف املجتمع هو ع�ضو زائد يف وليمة الطبيعة وهي ت�أمره مبغادرة الزمن!.
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�شهد الثلث الأول من القرن الع�شرين العديد من التطورات والأحداث الهامة على ال�صعيد العاملي .وكما هو معروف
فقد اندلعت احلرب العاملية الأوىل يف �أواخر يوليو 1914م بني دول املحور بقيادة �أملانيا ودول التحالف بقيادة بريطانيا
(�سيدة البحار وقتها) .ا�ستمرت تلك احلرب زهاء �أربع �سنوات وراح �ضحيتها ما يقارب ع�شرة ماليني من الأنف�س ف�ض ًال
عن خ�سائر مادية ال تعد وال حت�صى خا�صة بالن�سبة لفرن�سا وبلجيكا و�أملانيا .والثابت تاريخي ًا �أن الواليات املتحدة بقيت
على احلياد يف بادئ الأمر �إال �أن الأملان ارتكبوا اخلط�أ الذي دفع الإدارة الأمريكية للتدخل وترجيح الكفة ل�صالح احللفاء.
كان ذلك عندما بد�أت الغوا�صات الأملانية يف �إغراق ال�سفن غري احلربية املتجهة من و�إىل بريطانيا التي كانت حتت
احل�صار .هذه احلرب ومن قبلها احلرب الأمريكية الأ�سبانية يف 1898م حول ق�ضية حترير كوبا �أظهرتا الواليات املتحدة
كقوة عظمى جديدة لها وزنها.
كان احللفاء بحاجة �إىل مدد من القوات حتى يتمكنوا من مقارعة اجليو�ش الأملانية يف اجلبهة الغربية فطلبوا من
�إدارة ويل�سون �إر�سال ثالثة ماليني مقاتل على وجه ال�سرعة و�أعلن الرئي�س التعبئة العامة حيث مت خالل فرتة وجيزة
جتنيد حوايل مليوين مقاتل و�إر�سالهم �إىل جبهات القتال يف �أوروبا فيما عرف تاريخيا با�سم (احلملة الأمريكية)((( .وقد
و�ضح منذ البداية �أن الت�سجيل للراغبني يف التجنيد يتم على �أ�سا�س اللون والت�أ�صيل ملبد�أ تفوق اجلن�س الأبي�ض ،فمن بني
 350.000رجل �أ�سود �سجلوا �أ�سمائهم للتجنيد مل ي�صرح �إال حلوايل  40.000بالتوجه �إىل مناطق العمليات((( .وحتى
ه�ؤالء وجدوا �أنف�سهم عر�ضة للتمييز يف التدريب ويف ميادين القتال فكانت املراكز القيادية والإ�شرافية كلها من ن�صيب
البي�ض.
ومت�ضي املو�سوعة �إىل القول (لقد �أتاحت �أو�ضاع ال�سود الذين مل ي�سمح لهم بامل�شاركة يف احلرب الفر�صة للم�شتغلني
بعلم النف�س للتحقق من �صحة االفرتا�ضات القائلة ب�أن الرجل الأ�سود ينتمي �إىل �ساللة ب�شرية �أقل ذكاء ون�ضج ًا من �ساللة
الإن�سان الأبي�ض فكانت الأ�شغال اليدوية وال�شاقة من ن�صيب ال�سود الذين بذلوا غاية جهدهم لإثبات والئهم لوطنهم من
ناحية و�أنهم لي�سو �أقل كفاءة من زمالئهم البي�ض من ناحية �أخرى).
وكان من �أبرز مظاهر التمييز العن�صري يف �أو�ساط اجلي�ش الأمريكي خالل احلرب العاملية الأوىل احلملة الدعائية
التي �شنتها احلكومة �ضد اجلنود ال�سود عند و�صولهم �إىل الأرا�ضي الفرن�سية حيث وزعت وثائق �سرية حاولت من خاللها
الت�أثري على نظرة ال�سلطات الفرن�سية جتاه اجلنود ال�سود والتحذير من �أعمال العنف املتجذرة يف تركيبة الإن�سان الأ�سود،
�إال �أن ال�سلطات الفرن�سية مل تعاملهم من منطلق اجلن�س �أو اللون فكانوا يتنقلون بني املدن الفرن�سية دون �أي قيود ،ورمبا
كانت احلكومة الأمريكية تخ�شى من �أي معاملة �إن�سانية قد ت�ؤلب ال�سود �ضدها �إثر عودتهم �إىل �أمريكا.
�أما ال�سود الذين مل ي�شاركوا يف احلرب فقد ع�صفت بهم الأحداث وانقلبت حياتهم ر�أ�س ًا على عقب فقد �شهدت
واليات اجلنوب حركة مكثفة لهجرة ال�سود �إىل مدن ال�شمال حيث ازدهرت ال�صناعات احلربية التي كان احللفاء بحاجة
لها يف ميادين القتال .كما �أن تراجع معدالت الهجرة الأوروبية �إىل �أمريكا ب�سبب ظروف احلرب زاد من حدة النق�ص يف
اليد العاملة لكن التفرقة يف املعاملة والأجر عادت لتطل من جديد فكان توظيف ال�سود يتم ب�أقل الأجور.

وفيا يتعلق بالن�شاط االقت�صادي تقول الإح�صاءات الر�سمية �أن ال�سود يف واليات اجلنوب و�إىل ما قبل احلرب
الكونية الأوىل كانوا ميثلون �أكرث من  %70من جمموع القوى العاملة يف جمال الزراعة .ومل يكن من حقهم امتالك
الأرا�ضي الزراعية �إال �إذا كانت غري مرغوب فيها �أ�صال .وعالوة على ذلك كان على الرجل الأ�سود �أن يح�صل على كفيل
ي�ضمنه و�أن يكون هذا الأ�سود نف�سه مقبوال لدى املجتمع الأبي�ض يف املنطقة التي ينوي امتالك قطعة �أر�ض فيها .ثم جاء
الك�ساد الكبري وكان الأفرو �أمريكانز �أكرث فئات املجتمع الأمريكي ت�أثر ًا وت�ضرر ًا من الأزمة االقت�صادية والك�ساد الذين
عانت منهما الواليات املتحدة يف �أواخر الع�شرينات و�أوائل الثالثينات من القرن الع�شرين �إذ ارتفعت ن�سبة البطالة يف
الواليات املتحدة �إىل �أعلى م�ستوياتها وزادت معدالت الهجرة الداخلية من واليات اجلنوب ومناطق الزراعة �إىل مدن
ال�صناعة والتجارة يف ال�شمال وال�شرق.
وبينما بد�أت الأو�ضاع تتح�سن بعد انتهاء الأزمة االقت�صادية الكربى �إال �أن �أو�ضاع الأفرو �أمريكانز مل تزدد �إال �سوء ًا
مما �أفقدهم الثقة يف �أي حت�سن ملمو�س يف �أو�ضاعهم ،وما يزال هذا التباين موجود ًا ب�صورة �أو ب�أخرى داخل املجتمع
الأمريكي حتى �أيامنا هذه مما يزيد من �صعوبة �أية حماولة جادة لإيجاد خمرج �أو معادلة متوازنة بني القوى العاملة
وطبقات املجتمع الأخرى ب�صفة عامة .كما ُك�شف النقاب عن هذا اخللل يف توزيع الرثوة يف كتاب با�سم(America: :
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 )1ولعله يح�ضرين هنا القول امل�شهور املن�سوب للكاتب ال�ساخر برنارد �شو حيث قال:
)!� languageأي �أن اجنلرتا و�أمريكا دولتان فرقت بينهما نف�س اللغة!).

(England and America are two countries separated by the same

مقدمة:

ذكرت يف الباب الثاين من هذا الكتاب �أن الواليات املتحدة واعتبار ًا من منت�صف القرن التا�سع ع�شر بد�أت ت�شهد
حركات مقاومة ورف�ض ن�شطة ات�سمت بالعنف �أحيان ًا وبال�سلم �أحيان ًا �أخرى ،كانت تعبرّ عن الرف�ض ل�سيا�سة الف�صل
العن�صري واالمتهان لكرامة الإن�سان الأ�سود� .إال �أن تلك احلركات يف جمملها كانت اجتهادات فردية �أما العمل اجلماعي
املنظم القائم على �إ�سرتاتيجية وا�ضحة وبرامج حمددة لتحقيق �أهداف بعينها فلم يبد�أ �إال مع حلول القرن الع�شرين حيث
كان املخا�ض �شاق ًا وع�سري ًا .وكان من رواد هذا االجتاه احلديث ورموزه ماركو�س قاريف ونوبل درو علي اللذين ظهرا
على ال�ساحة يف نف�س التوقيت تقريبا .كانت تلك نقلة هامة وتطور ًا طبيعي ًا حلركة الن�ضال امل�ستمر �ضد �سيا�سة الف�صل
العن�صري.
فاحلديث �إذ ًا عن حركة الأمريكان ال�سود ال ميكن �أن تتكامل حلقاته من دون التعر�ض لرجل يف قامة ماركو�س قاريف
باعتباره واحد ًا من �أبرز �شخ�صيات الثلث الأول من القرن الع�شرين على م�ستوى العامل.
ولد قاريف يف � 17أغ�سط�س 1887م ب�سانت �آن يف جامايكا (امل�ستعمرة الربيطانية وقتها) من �أبوين �أ�سودين .يقول
�إ�سن �أدوم� :أن قاريف قام بعدة جوالت يف دول �أمريكا الالتينية قبل �أن ي�ستقر به املقام يف لندن عام 1912م بغر�ض التعرف
على �أو�ضاع الزنوج يف الأجزاء الأخرى من الإمرباطورية الربيطانية((( .وفيها عمل مع امل�ؤلف امل�صري ديو�س حممد
علي الذي كان ي�شرف على حترير مطبوعتي ) (African Timesوالـ ) .(Orient Reviewوخالل هذه الفرتة بد�أ اهتمامه
ين�صب حول �أو�ضاع ال�سود يف الواليات املتحدة خا�صة بعد قراءته كتاب( (Up From Slavery) :التحرر من العبودية)
الذي حكى فيه بوكر وا�شنطن ق�صة حياته(((.
ويف �صيف 1914م عاد قاريف �إىل جامايكا وقد اختمرت يف ذهنه فكرة توحيد جميع ال�شعوب ال�سوداء و�أن تكون لهم
دولة خا�صة بهم وحكومة منهم وفيهم .وهناك بد�أ قاريف يب�شر مبولد عامل جديد ال يكون ال�سود فيه عبيد ًا م�سخرين بل
تكون لهم ال�سيادة والقيادة وامل�ساهمة الفاعلة يف �إثراء احل�ضارة الإن�سانية.
ويف العام 1915م بد�أت عالقة مرا�سلة بني ق��اريف وبوكر وا�شنطن الذي رحب بالتعاون معه ودعاه لزيارته يف
نيويورك مبدي ًا ا�ستعداده مل�ساعدته يف جمع التربعات لفتح مدر�سة خا�صة للزنوج يف جامايكا تكون على غرار معهد
ت�سكنجي الذي يعترب �أول معهد خا�ص بال�سود يف الواليات املتحدة(((.
لكن البدايات يف �أمريكا جاءت خميبة للآمال فلدى و�صوله �إىل حي هارمل بنيويورك يف  23مار�س 1916م علم
قاريف �أن بوكر وا�شنطن �أ�صبح يف عداد املوتى فهام على وجهه �أيام ًا ال يكاد يجد ما ي�سد رمقه .و�إن كنا ال نعرف الكثري
عن حياة قاريف و�سنواته الأوىل يف الواليات املتحدة ف�إن كل ال�شواهد تقول �أن جنمه بد�أ يف الظهور �سريع ًا كخطيب بارع
وزعيم واعد امتاز على �أقرانه ب�سحر البيان كما �ساعدته موهبته ال�شعرية وف�صاحة الل�سان .وقد كتب يف ذلك كيلي ميلر
قائال ً ( :ح�ضر ماركو�س قاريف �إىل الواليات املتحدة قبل �أقل من ع�شرة �سنوات ومل يكن لديه �صديق يف هذه البالد �أو
 )1من كتاب )� ، (Black Nationalism: A Search For Identity In Americaص .37 - 26
 )2بوكر وا�شنطن �أحد زعماء احلركة القومية ال�سوداء ومن ن�شطاء حركة نه�ضة هارمل التي ازدهرت يف العقود الأوىل للقرن الع�شرين .كان من دعاة
انف�صال ال�سود وتكوين دويلة خا�صة بهم داخل الواليات املتحدة كما كان يرى عدم جدوى م�شاركة ال�سود يف احلياة ال�سيا�سية ،تويف يف فرباير 1916م.
 )3كتاب )� ، (Black Nationalism: A Search For Identity In Americaص.40
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خا�ض الأمريكيون الأفارقة معارك كثرية اتخذ معظمها الطابع ال�سلمي وذلك مثل امل�سريات الهادرة �أو ال�صامتة
واملقاطعة لبع�ض ال�سلع واملحالت التجارية ومرافق اخلدمات العامة وعمليات االعت�صام وحتدي الأنظمة باجللو�س يف
الأماكن املخ�ص�صة للبي�ض كما �أن�ش�أوا العديد من املنظمات واجلمعيات واالحتادات التي كان الغر�ض الأ�سا�سي منها
الدفاع عن ق�ضاياهم .ولعل �أهم هذه اجلمعيات هي :الرابطة الوطنية للأمريكيني الأفارقة التي ت�أ�س�ست يف 1890م
وحركة نياجارا (1905م) واجلمعية الوطنية لتقدم امللونني (1908م) ثم الرابطة الوطنية للتحول احل�ضري يف 1910م.
ومعروف �أنه وحتى العام 1910م كان �أكرث من  %70من ال�سود ي�سكنون يف الواليات اجلنوبية لكن وخالل الفرتة ما بني
 1910ـ 1950م حدث تغيري دراماتيكي على اخلارطة ال�سكانية الأمريكية عندما نزح �أكرث من خم�سة مليون �أمريكي من
�أ�صول �أفريقية من مزارع اجلنوب �إىل املدن ال�صناعية يف ال�شمال .كانت تلك �أكرب عملية هجرة داخلية يف تاريخ الواليات
املتحدة وقد ن�شطت وب�صورة �أكرث و�ضوح ًا خالل فرتة احلرب العاملية الأوىل (1914م ـ 1918م) وكانت هذه الهجرات
طلب ًا لظروف حياتية �أف�ضل و�أم ًال يف ال�شعور بالأمن ولو يف غياب العدل وامل�ساواة ،حيث متيز �أهل ال�شمال الأمريكي عامة
ومنذ �أمد بعيد ب�أنهم �أقل عن�صرية و�أكرث ت�ساحم ًا فيما يتعلق بامل�س�ألة اللونية� .إال �أن ال�سود الذين نزحوا �إىل ال�شمال
ا�صطدموا مبناف�سة �شديدة وغري متكافئة من جانب املهاجرين الأوروبيني .على �أن هذا النزوح �أدى �إىل حت�سن ملمو�س يف
الظروف املعي�شية والنمط احلياتي للكثري من الأ�سر املهاجرة .وكان من �إفرازات الهجرة �إىل ال�شمال �أن ظهرت �إىل حيز
الوجود حركة ثقافية ن�شطة يف نيويورك عام 1920م عرفت با�سم (نه�ضة هارمل) ) .(Harlem Renaissanceوا�ستخدم
�أع�ضاء هذه الرابطة خمتلف �أنواع الفنون لإظهار القدرات واملواهب الإبداعية التي يتمتع بها الأفرو �أمريكانز الذين �أثروا
ال�ساحة الفنية من خالل �إدخال بع�ض الآالت والإيقاعات الأفريقية يف املو�سيقى الغربية .ولعل الأثر الأفريقي يف املو�سيقى
والغناء والرق�ص يبدو وا�ضح ًا جد ًا على ال�ساحة الفنية يف املجتمع الأمريكي حتى اليوم بل �أ�صبحت النكهة واللونية
الأفريقية هي ال�سمة الغالبة واملميزة لهذه الفنون ،واملتفح�ص للإجنليزية الأمريكية يالحظ بو�ضوح الأثر الأفريقي حيث
�أ�صبحت لهجة الأفرو �أمريكانز هي الغالبة يف كثري من الأحيان((( .وعالوة على ذلك ومنذ اخلم�سينات من القرن املا�ضي
�أظهر الأمريكيون ال�سود تفوق ًا وا�ضح ًا يف �ضروب الريا�ضة وخا�صة املالكمة وكرة ال�سلة وامل�صارعة و�ألعاب القوى حتى
كاد التفوق يف هذه الألعاب ي�صبح وقف ًا عليهم.
�إال �أن �أحدث التقارير الواردة من الواليات املتحدة ت�شري �إىل حركة هجرة عك�سية الآن يف �أو�ساط ال�سود من مدن
ال�شمال �إىل اجلنوب وخا�صة واليتي فلوريدا وفالدلفيا حيث فر�ص العمل الآن �أكرث يف املناطق اجلنوبية بعد �أن زال
نظام التمييز العن�صري �إىل حد كبري ،وهذه الهجرات اجلديدة �أ�صبحت يف �شكل موجات غيرّ ت يف بع�ض املدن تركيبتها
ال�سكانية ،وخري مثال على ذلك مدينة �أتالنتا التي �أ�صبح عدد ال�سود فيها يعادل �ضعف عدد البي�ض كما �أ�صبح البي�ض
يف�ضلون ال�سكن يف ال�ضواحي برغم �أن �أ�سعار املنازل يف اجلنوب عامة �أرخ�ص كثري ًا منها بالو�سط وال�شمال.

ماركوس قارفي الشاعر األمة (1940 – 1887م)
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ماركو�س قاريف

 )1املقال بعنوان (Marcus Garvey: Life & Lessons) :املن�شور على املوقع ) (File://A:Lifeintr.htmب�شبكة الإنرتنت � ،ص  3من .26
 )2زعيم زجني �إدّعى �أنه م�سلم عا�صر قاريف ويعترب من رواد حركتي احلقوق املدنية والقومية ال�سوداء كما �سريد ذلك ب�شيء من التف�صيل الحقا.
 )3املقال بعنوان (The Man who Was Almost Made King) :من موقع ).(www.Marcusgarvey.Com/almost.htm
 )4زعيم الف�صيل املن�شق عن حركة �أمة الإ�سالم وهو من املخ�ضرمني وقد خ�ص�صت له جزء كامل �ضمن هذا العمل.
 )5املرجع ال�سابق� ،ص  1من .4

 )1من املقال بعنوان (The Fundamentals of African Nationalism) :ملاركو�س قاريف واملن�شور يف موقع
على االنرتنت.
 )2مغني جامايكي يقال �أنه انتحر لإدمانه املخدرات وكتب يف و�صيته �أن يدفن يف �أثيوبيا حيث ما يزال الأثيوبيني يحتفلون بالذكري ال�سنوية لرحيله بل
هاجر �إىل �أثيوبيا عدد كبري من اجلامايكيني وما يزالوا م�ستقرين بها قرب مدينة يقال لها �شا�شامني.
)(www.themarcusgarveybbs.com/garvey.html
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�أقارب .ومل تكن لديه حرفة �أو �صنعة يعي�ش منها .كان هذا اجلامايكي يف حوايل الثالثني من عمره وكان �أ�سود اللون بن�سبة
 %100ومل يكن قد �أكمل تعليمه .و�إذا �أردت تقييمه من خالل مظهره اخلارجي ف�إنك ال جتد فيه �شيئا مييزه عن �آالف
ال�سود املهاجرين من جزر الهند الغربية الذين يتوافدون �إىل بالدنا زرافات ووحدانا .لكن وخالل ب�ضع �سنوات فقط،
�أ�صبح هذا الرجل الأ�سود علما ي�شار �إليه بالبنان .و�أ�صبحت �سريته وكلماته على كل ل�سان)((( .فعندما ا�ستقر به املقام يف
هارمل كانت ال�ساحة تعج بالع�شرات من اخلطباء والزعماء وال�سيا�سيني وال�شعراء الزنوج الذين اتخذوا من �أر�صفة �شارع
لينوك�س منربا لهم وجعلوه �أ�شبه بهايد بارك لندن.
كانت حركة نه�ضة هارمل يف ذروتها وكان على ر�أ�س فر�سانها وقتها هيوبرت هاري�سون وفيليب راندولف و�شاندلر
�أوين ودبليو دومينقو ونوبل درو علي((( .و�سط هذا اخل�ضم والزخم بد�أ جنم قاريف يلمع ويظهر �أما مناف�سوه فقد تواروا
الواحد تلو الآخر ومل يبق على ال�ساحة �إال قارفى ودرو علي .بقي قاريف لأنه مل يكن جمرد ظاهرة عابرة .مل يكن جمرد
�شاعر ثائر ومقاتل .مل يكن خطيب ًا مفوه ًا وم�شروع قائد عظيم فح�سب ،بل كان �صاحب مدر�سة رائدة جديدة وفل�سفة
مميزة .كانت له ر�ؤى وا�ضحة فيما يتعلق ب�أو�ضاع ال�سود و�إمكاناتهم وم�ستقبلهم والدور املنتظر منهم .وكانت فل�سفته تقوم
على العمل اجلماعي املنظم والتخطيط ال�سليم الذي هو �أ�سا�س كل جناح .وكان قاريف �صاحب ق�ضية ور�سالة كر�س لهما
كل وقته وحياته .وفوق هذا وذاك ولأنه كان يتمتع ب�شخ�صية قيادية م�ؤثرة وكانت له عزمية تقهر امل�ستحيل فقد �أ�صبح
الرمز للقوة ال�سوداء القادمة وال�صوت املجلجل الذي يحمل يف طياته الويل والوعيد لأمريكا البي�ضاء �أحيانا .فال غرو �أن
كتب عنه كثريون ،وال عجب �أن �أغدقوا عليه الألقاب مثل (نبي ال�سود مو�سى) و(نابليون الأ�سود)(((.
�أ�صبح قاريف ي�شق طريقه و�سط اجلموع ب�صعوبة بالغة �إذا دعوه ليتحدث .و�إذا اعتلى املنرب ي�ضطر للوقوف فرتة
قد ت�صل �أحيانا �إىل الع�شر دقائق ريثما يتوقف احل�ضور عن الهتاف والت�صفيق .و�إذا بد�أ يتحدث �أو يلقي �إحدى ق�صائده
النارية الغا�ضبة خيم على املكان �صمت القبور .كانت لديه ملكة �سحرية يف �إجبار النا�س على الإ�صغاء والتزام ال�صمت
والهدوء .والوا�ضح �أن كل من جاءوا بعده ت�أثروا به وحاولوا تقليده يف النهج والأ�سلوب حتى الذين مل يعا�صروه �أمثال
مالكومل �إك�س ولوي�س فراخان(((.
و�إن مل يكن قاريف هو �أول من �أطلق �شعار (العودة �إىل �أفريقيا) لكنه من
القالئل الذين عملوا على و�ضع هذا ال�شعار مو�ضع التنفيذ وب�صورة مل ي�سبق لها
مثيل .وقد كتب عنه �أحدهم يقول( :ولد قاريف ليكون زعيما فهو قائد مطبوع
وزعيم بالفطرة ،و�أنت ترى الت�صميم وقوة الإرادة يف كل ذرة من ق�سمات وجهه.
ولعلي �أذكر جيد ًا كلماته الأوىل حيث وقف �أمام حوايل � 25.000أ�سود جتمعوا يف
�ساحة مادي�سون �سكوير قاردن ليقول�( :أينما ذهبت و�سواء كان ذلك يف فرن�سا
�أو �أملانيا �أو �إجنلرتا �أو �أ�سبانيا كنت �ألقى �إجابة واحد ة( :لي�س لدينا غرف يف
هذا املكان للزنوج)(((!.

(�إن كل �شعب من �شعوب الأر�ض له وطن خا�ص به .وقد �آن الأوان ل�شعبنا املكون من �أربعمائة مليون (�أ�سود) �أن
يعلن للملأ �أن �إفريقيا هي الوطن ل�شعبنا� .آن لنا �أن نعلن للعموم� :أن عهد العبودية وال�سخرة والرق واال�ستعمار ل�شعبنا
ووطننا قد ولىّ �إىل غري رجعة .نحن نطالب بتحرير �أفريقيا الآن يف هذه اللحظة .و�إنني �أكاد �أرى �إثيوبيا وقد رفعت يديها
�إىل ال�سماء .و�أكاد �أرى مالئكة ال�سماء وقد رفعت راية الأحمر والأ�سود والأخ�ضر عالية خفاقة وهي تنادي وتقول :هلموا
يا رجال اجلن�س الأ�سود .يا رجال �إثيوبيا� .سريوا من خلفي� .إنه قدر هذا اجليل �أن يحمل الراية ويحطم الأغالل التي
تكبل �أفريقيا اليوم ولي�س غدا .فهل ت�ستطيعون القيام بهذا العمل؟ هلموا لنبد�أ رحلة ال�صعود لنزرع رايتنا ب�أعلى القمم
الأفريقية .وتخيلوا وطننا احلر اجلميل املمتد من م�ضيق جبل طارق حتى ر�أ�س الرجاء ال�صالح ،دولة حرة لل�سود.
(يجب على ال�سود ويف جميع �أنحاء العامل �أن تكون لهم عقيدة واحدة �أ�سا�سها الثقة يف النف�س .و�أن تكون لهم
ق�ضية واحدة وهدف واحد وم�صري واحد .لن�صنع دولتنا ،الإمرباطورية العرقية التي ال تغرب عنها ال�شم�س .ال تن�سوا
�أبدا ق�ضيتكم وتذكروا دائما �أننا نعمل ونخطط لإر�ساء دعائم مملكة عرقية عظيمة تقوم على مبد�أ احلرية للأفارقة يف
بالدهم وخارجها و�أن تكون �أفريقيا للأفريقيني)(((.
�أ�س�س ق��اريف املنظمة العاملية لتقدم الزنوج يف 1916م واختار لها راية حتمل �أل��وان الأحمر والأخ�ضر والأ�صفر
والأ�سود ،الأحمر رمز ًا للدماء التي �سالت ك�شالل نهر ،الأخ�ضر رمز ًا للأر�ض البكر ،الأ�صفر للذهب الذي �سرقوه كما قال
والأ�سود رمز ًا لل�شعوب الأفريقية ،وفيما بعد مت حذف اللون الأ�صفر و�إن كانت معظم دول القارة الأفريقية ما تزال تعتمد
بع�ض هذه الألوان �أو جميعها ك�شعارات لها.
واختفى قاريف عن الأنظار يف 1927م �إثر طرده من الواليات املتحدة بعد �أن �أم�ضى فرتة يف ال�سجن وبقي �صدى
(((
ال�صوت امل ّغني يرتدد يف كل مكان .ويف منت�صف الثمانينات من القرن املا�ضي �أطلق املغني ذائع ال�صيت بوب ماريل
الأغنية امل�شهورة التي يقول مطلعها(I Will never forget، no way they sold Marcus for rice) :
ال ميكن �أن �أن�سى بحال �أنهم باعوا ماركو�س مقابل حفنة �أرز

المنظمة العالمية لتقدم الزنوج
و�إن كانت منظمة الـ (Universal Negro Improvement Association
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 )1املقال بعنوان (The Man Who Was Almost Made King) :املن�شور مبوقع )� ، (www.marcusgarvey.com yalmost.htmص .4

ومل ين�س قاريف �أن يحيي اجلموع بق�صيدة طويلة حملت ا�سم :حتية للواليات املتحدة الأفريقية
) (A Tribute to the United States of Africaقال فيها:
(�سالم عليك واليتنا املتحدة الأفريقية احلرة.
�سالم على الأر�ض الأم الأكرث �إ�شراق ًا .دولة العدل ب�أمر الرب.
�سالم عليك يا من وحدتها رابطة الإخاء املولودة من رحم احلقيقة .القادرة �أينما كنت.
على امتداد �أرجائك كيما ترتفع راية احلرية من ال�سواحل الغربية امل�ساملة لليبرييا احلرة �إىل الر�أ�س ال�صالح الثائر يف
�أق�صى اجلنوب ,راية واحدة نعتز بها ونلتف حولها).
كما كتب ق�صيدة �أخرى بعنوان :قفي �أمريكا ) (America! Haltقال فيها:
�أمريكا التي يحكمها الرجل الأبي�ض
رب ال�سماوات يناديك
لقد ا�ستخدمت الإن�سان الأ�سود ك�أداة
وبرهنت على �أن احلب والعقيدة جمرد �سراب
عقيدتك امل�سيحية يف جمملها كذبة �إذا مل تقومي ببع�ض التغيريات
لقد �أح�ضرونا هنا لنموت
لكن الرب �سيحمينا من �أجله هو
هذه دعوة لكي لت�ضعي الأمور يف ن�صابها ال�صحيح
ونحن ننا�شد �ضمريك احلي ـ نحن ندعو لل�سالم
ال نريد احلرب .ال نطلب منك �إال معاجلة اجلرح
لقد عملنا طوي ًال يف عدة جماالت لتنظيف طرقاتك وفالحة احلقول
�شاركنا يف حروبك وكنا لك الدروع
لكنك رميت بنا �إىل احل�ضي�ض
�أمريكا �ستنه�ض دولة عظيمة �إذا اجتمع فيها احلب وال�صدق
ما ندعو الواليات له �أن حترر نف�سها من الداء القاتل
دعوة الزنوج هي كلمة مقد�سة والرب ينت�صر للحق العادل
املالئكة تتحدث بالرماح امل�شتعلة ،وهكذا ي�صنع الإن�سان القادر
 )1املقال بعنوان (The Man Who Was Almost Made King) :الرجل الذي �أو�شك �أن يتوج ملك ًا)� ،ص 3من.4
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)) (UNIAالتي �أ�س�سها قاريف لي�ست هي �أوىل املنظمات الكربى التي قامت كرد
فعل لال�ضطهاد الذي يلقاه ال�سود يف �أمريكا �إال �أنها تعترب ـ وبال جدال ـ املنظمة
الوحيدة بني املنظمات الكربى التي مل تت�شبه بالإ�سالم �أو حتاول اختطافه .كان
الهدف الأ�سا�سي لهذه املنظمة كما جاء يف ميثاقها هو( :توحيد الأمة ال�سوداء
املبعرثة والعمل على تطويرها والنهو�ض بها لتحتل مكانها الالئق بني الأمم).
وكان من الو�سائل التي �أعدها لتحقيق الأخوة العاملية وتقوية روح العزة
والكربياء يف �أو�ساط الزنوج �أن بد�أ يف �إ�صدار �صحيفة ناطقة بل�سان احلركة
�أطلق عليها ا�سم (عامل الزنوج) ) (Negro’s Worldوكانت تطبع باالجنليزية
والفرن�سية والإ�سبانية وو�صل توزيعها �إىل �أكرث من مائتي �ألف ن�سخة يف اليوم
كما ا�ستطاعت �أن ت�صل �إىل �أب�صار الزنوج يف �شتى �أنحاء العامل مذكرة �إياهم
بتاريخ �أجدادهم وممجدة لهم الأبطال ال�سود الذين قدموا �أرواحهم قرابني
ماركو�س قاريف يف زيه الر�سمي
رخي�صة من �أج��ل احلرية لل�سود امل�ست�ضعفني وامل�ضطهدين .م�صورة لهم
ح�ضارتهم التي �سادت العامل يف فجر التاريخ حينما مل يكن البي�ض �شيئ ًا مذكور ًا كما قال قاريف.
ويف اليوم اخلتامي لالجتماع التنظيمي للحركة الذي دام ثالثني يوم ًا وح�ضره �أكرث من ثالثة �آالف وفد من ممثلي
احلركة واملتعاطفني معها من خمتلف �أنحاء العامل ،تزينت قاعة احلرية يف ال�شارع رقم  138بحي هارمل بالأعالم والزينات.
ويف ذلك اليوم �أعطى املمثلون الذين جاءوا من �أفريقيا وجزر الكاريبي وبرمودا ،بالإ�ضافة للمقيمني يف الواليات املتحدة،
الإجازة النهائية لإعالن حقوق الإن�سان الأ�سود .كان ذلك يوم ًا م�شهود ًا يف تاريخ ال�شعوب ال�سوداء .حيث مت �إعالن ت�أ�سي�س
جمهورية �أفريقيا اجلديدة التي �أطلق عليها ا�سم (الواليات الأفريقية املتحدة) كما مت انتخاب قاريف بالإجماع ك�أول رئي�س
لعموم القارة الأفريقية .ويف م�ساء نف�س اليوم وقف قاريف يف بزته الأرجوانية املهيبة املزينة بال�شارات والنيا�شني وبد�أ يتلو
مواد �إعالن حقوق الإن�سان الأ�سود والتي و�صلت يف جمموعها �إىل �أربع وخم�سني مادة.
ولعله من املفارقات �أن جاءت املادة الأوىل من مواد هذا الإعالن حتمل نف�س الكلمات والعبارات التي ا�ستهل بها
توما�س جيفر�سون وثيقة �إعالن ا�ستقالل الواليات املتحدة عن التاج الربيطاين والتي جاء فيها( :وحيث �أن جميع النا�س
يولدون �أحرارا ومت�ساوين يف احلقوق .الخ).
�أما املقدمة للإعالن فقد جاءت على النحو التايل( :نحن ممثلو ال�شعوب ال�سوداء مبختلف �أنحاء العامل بعد التوكل
على الرب القوي العادل نعلن للعموم �أنه واعتبارا من هذا اليوم ف�إن جميع الزنوج املنت�شرين بكافة �أرجاء املعمورة ،رجاال
ون�ساء و�أطفاال �أ�صبحوا مواطنني �أحرارا و�أبنا ًء لأفريقيا ،القارة الأم والوطن املف ّدى لكل الزنوج)(((.
كما ت�ضمنت وثيقة الإعالن فقرة على قدر من الأهمية تقول:
(ونحن �إذ نفعل ذلك نعلن �أي�ض ًا �أنه ال يجوز لأي زجني �أن ي�شارك يف �أي حرب دفاع ًا عن م�صالح �أي �شعب �آخر
بدون املوافقة امل�سبقة من زعيم ال�شعوب الزجنية �إال يف حالة الدفاع عن النف�س �أو امل�صالح القومية .ونحن �إذ نعلن ذلك

ن�ؤكد على حق كل زجني يف احل�صول على العدل وامل�ساواة �أمام جميع املحاكم ويف �أي بلد كان .و�إذا حرم �أي مواطن �أ�سود
من هذا احلق ب�سبب لونه �أو عرقه ،ف�إن هذا احلرمان يعد اهانة لعموم الزنوج وعليهم جميع ًا �أن يهبوا للرد عليها باملثل �أو
ا�ستنكار مثل هذا الت�صرف و�شجبه ك�أقل �شيء)(((.
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 )1كتاب ) (Black Nationalismلأ�سن �أدوم �ص � .19أما بول كويف فهو بحار �أ�سود من منطقة نيو اجنلند الأمريكية وهناك من يقول �أنه كان من رجال
الأعمال .ويعتقد الكثريون �أنه وبعمله هذا مهد الطريق لت�أ�سي�س اجلمعية الأمريكية اال�ستعمارية يف 1916م التي تبنت فكرة �إعادة الزنوج �إىل
�أفريقيا.
 )2من كتاب (Marcus Garvey، Philosophy and Opinions) :الميي جاك قاريف� ،ص .23

 )1كالفن كوليدج الرئي�س الثالثون للواليات املتحدة 1929-1923م
 )2معروف �أن قاريف كان من املعجبني بهتلر ومو�سوليني وقد كتب ق�صيدة( (A Tribute To Hitler And Mussolini) :تعظيم �سالم لهتلر ومو�سليني) ثم
عاد و�إنقلب على مو�سوليني بالذات وهجاه يف عدة ق�صائد منها ق�صيدة ).(The Devil In Mussolini
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وبعد الإج��راءات التنظيمية التي قام بها ول�ضمان ا�ستمرارية �صحيفة عامل الزنوج ) (World Negro’sا�شرتى
مطبعة �أطلق عليها ا�سم (مطبعة الزجني العجوز) ) (Old Negro’s Printing Pressكما �أ�س�س �شركة النجم الأ�سود
للنقل البحري ) ،(Black Star Line Steamship Companyوكان الغر�ض من �إن�شاء هذه ال�شركة �إعادة زنوج العامل
اجلديد �إىل �أفريقيا وجعل ليبرييا قاعدة وحمطة ترانزيت ت�ستقبل �أفواج العائدين من الدنيا اجلديدة .ومعروف �أن
املحاولة الأوىل لإعادة ال�سود من �أمريكا �إىل �أفريقيا قام بها بول كويف عام 1815م عندما �أر�سل جمموعة من � 38أفريقي ًا
بحرا �إىل �سواحل �أفريقيا الغربية((( ،فيما �شهد العام 1861م ترحيل �أول جمموعة من ال�سود من فالدلفيا �إىل هاييتي
وكان عددهم حوايل �ألفني.
ويف العام 1923م بد�أ ت�شغيل �شركة (النجم الأ�سود) بعد �أن ا�شرتى �أربع بواخر عابرة للقارات وكان عدد �أع�ضاء
املنظمة قد ارتفع �إىل �أكرث من مليوين ع�ضو يف الواليات املتحدة وخارجها .ثم �أر�سل قاريف بعثة �إىل ليبرييا قوامها خم�سة
ع�شر فردا من الفنيني� ،إال �أن الأعمال وامل�شاريع التجارية مل حتقق النجاح املنتظر ب�سبب �سوء الإدارة وقلة اخلربة وبع�ض
ال�صعوبات الأخرى.
كان قاريف يعرف �أنهم لن يرتكوه طوي ًال يف �أمريكا وقد �أملح �إىل ذلك خالل لقاء جماهريي بالعا�صمة الأمريكية
وا�شنطن حيث قال( :الق�ضية بد�أت يف �أمريكا ولكنها لن تنتهي هنا على �أية حال).
وخالل االنتخابات الرئا�سية التي جرت يف الواليات املتحدة عام 1924م �أ�صدر قاريف قائمة ب�أ�سماء املر�شحني
املعتمدين من احلركة والذين يجوز للأع�ضاء الت�صويت لهم .وفيما يتعلق باالنتخابات الرئا�سية �أظهر ت�أييد ًا قوي ًا لكالفن
كوليدج مر�شح احلزب اجلمهوري لرئا�سة الواليات املتحدة.
ويف هذا اخل�ضم وقد بد�أت الأزمات تطل بر�أ�سها وحا�صرته امل�شكالت املالية وجدت احلكومة الأمريكية الفر�صة التي
كانت تنتظرها للتدخل والق�ضاء على قاريف وحركته قبل �أن ي�ستفحل �أمرها ،فتم تقدميه للمحاكمة يف الق�ضية امل�شهورة:
الواليات املتحدة �ضد ماركو�س قاريف ،ووجد نف�سه متهما بالن�صب واالحتيال و�إ�ساءة ا�ستخدام الربيد احلكومي.
كان كل �شيء مرتب ًا فلم ت�ستغرق املحاكمة وقتا يذكر ،ويف الثامن من فرباير 1925م مت حجز قاريف ب�سجن �أطالنطا
يف جورجيا ،ويف ال�سجن كتب ق�صيدته امل�شهورة (م�أ�ساة العدل الأبي�ض) ) (The Tragedy Of White Justiceكما بعث
بر�سالة �إىل �أتباعه كتب فيها:
(�إذا قدر يل �أن �أموت ب�سجن �أطالنطا ف�أعلموا �أن ذلك �سيكون �إيذانا ببداية عملي ور�سالتي لأنني �س�أعي�ش لأرى
اليوم الذي حتطم فيه �أفريقيا �أغاللها وحتقق جمدها .و�إذا مت فاربطوا حول نع�شي الراية التي حتمل �ألوان الأحمر
والأ�سود والأخ�ضر ،ذلك �أنني �س�أنه�ض يف احلياة الأخرى اجلديدة .لأقود املاليني ال�سوداء �صعود ًا �إىل القمم ونحن نحمل
الألوان التي تعرفونها جيد ًا� .أبحثوا عني يف الزوابع والتم�سوين يف الأعا�صري الثائرة .ابحثوا عني يف كل مكان حولكم.
ومب�شيئة اهلل �سوف �أح�ضر و�أح�ضر معي ماليين ًا ال تعد من العبيد الذين ماتوا يف �أمريكا وبغرب جبال االنديز ،وماليني
�أخرى من �أفريقيا مل�ؤازرتكم يف القتال من �أجل احلرية والعدل والكرامة)(((.

لكن كوليدج((( مل ين�س اجلميل الذي �صنعه معه قاريف خالل حملته االنتخابية ف�أ�صدر يف �أواخر العام 1927م �أمرا
بالعفو عنه ،ويف دي�سمرب من نف�س العام مت ترحيله �إىل بلده الأ�صلي (جامايكا) باعتباره �شخ�ص ًا غري مرغوب فيه.
رجع قاريف �إىل موطنه حزينا ومثقال بالإحباط وخيبة الأمل .ولعل �أكرث ما �ساءه و�آمله هو تنكر الأ�صدقاء وتخلي
ال�صحاب عنه يف حمنته فلم يجد من يقف �إىل جانبه �إال الرئي�س الأمريكي كوليدج� .أدرك قاريف �أن املهمة التي انربى لها
دونها عقبات كثرية و�أن الوقت كان ما يزال مبكرا جدا لتحقيق حلم الوحدة الأفريقية .ذلك �أن حترير ال�شعوب ال�سوداء
وح�صولها على حقوقها املدنية هما الأولوية التي يجب �أن تتحقق قبل التفكري يف الوحدة ال�سيا�سية.
ويف العام 1940م تويف قاريف قبل �أن يحقق حلمه الكبري وكان قد قال وهو يف ذروة جمده عام 1924م�( :أعرف �أنني
قد ال �أعي�ش لأرى احللم ي�صبح حقيقة لكن الكلمات التي �أطلقتها من على هذا املنرب (منرب قاعة احلرية يف نيويورك)
�سوف ترددها خالل ال�سنوات القادمة الأجيال التي �ست�أتي ،و�سوف يرفرف يف يوم ما على الأركان البعيدة املظلمة للقارة
ال�سمراء .اللواء الذي يحمل الأحمر والأ�سود والأخ�ضر ،عالي ًا خفاق ًا).
وهكذا مات الرجل الذي ادعى يف يوم ما �أنه �سبق هتلر ومو�سوليني يف فكرة القومية العرقية التي تكون لها ال�سيادة
على العامل((( .وحاليا ف�إن امللتزمني من �أتباعه ي�شريون �إليه با�سم (قدي�سنا  )Our Saintوه�ؤالء لهم ن�شاط ملمو�س يف
حي هارمل و�شيكاغو وبع�ض املدن الأمريكية الأخرى �إال �أن املنظمة التي �أن�ش�أها �أ�صبحت �ضعيفة وممزقة .ثم ظهرت يف
نيويورك حركة (القومية الأفريقية الرائدة) بزعامة كارلو�س كوك�س ،وما يزال �أن�صار هذه احلركة يقيمون االحتفاالت
والقدا�س �إحياء لذكرى قاريف يف �شوارع هارمل ويحاولون جمع املال الالزم لبناء قاعة �ضخمة يف نيويورك حتمل ا�سمه.
ولعله مما يجدر بالذكر �أن م�ؤ�س�س هذه احلركة القومية اجلديدة ـ والذي �أراد �أن تكون �إمتداد ًا للـ ) (UNIAـ يعترب
من �أ�شد املعار�ضني ال�ستخدام كلمة ) (Negroيف الإ�شارة لل�سود ذلك باعتبار �أنها تنطوي على �إ�ساءة وحتقري لهم .لكن
كوك �سار على نهج قاريف فيما يتعلق بالتعاليم الدينية ،وكان قاريف قد جعل للم�سيحيني ال�سود �إلها �أ�سود ًا خا�ص ًا بهم
وم�سيح ًا �أ�سود ًا وعذراء �سوداء وجعل احلركة حتت مظلة رئي�س روحي �أ�سود هو الأب جورج ،كما طلب من �أع�ضاء احلركة
التحلي بالأخالق امل�سيحية الرفيعة بعيد ًا عن نفاق كنائ�س البي�ض .و�سوف نرى يف الف�صول القادمة من هذا الكتاب �أن
غالبية الأفرو �أمريكانز ما يزالون �أ�سرى لهذه الأفكار ومل ي�سلم من ذلك حتى كثري من امل�سلمني الأمريكيني.
ويف ال�سابع ع�شر من �أغ�سط�س 1987م خرجت جامايكا عن بكرة �أبيها �إحياء لذكرى قاريف واحتفاال مبرور قرن على
ميالده كما �أ�صبح هذا التاريخ عطلة �سنوية ر�سمية يف العديد من الدول الأفريقية ودول الكاريبي.

حركة المور االجتماعية (المعبد العلمي للموريين)
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 )1من املقابلة التي �أجراها كليفتون مار�ش مع (جورج بي) �أحد وزراء احلركة املورية يف �أغ�سط�س 1976م.
ً
 )2املالحظ �أن كلمة (مور) هذه موجودة �ضمن �أ�سماء بع�ض دول ال�شمال الأفريقي كموريتانيا واملغرب (موروكو) و�أي�ضا يف ا�سم جزيرة مور�شيو�س يف اجلنوب
ال�شرقي من القارة ويف �أ�سماء بع�ض �سكان �أفريقيا جنوب ال�صحراء كا�سم (موري) مثال ورمبا كانت امل�س�ألة حتتاج لدرا�سة ملعرفة كنه هذه الكلمة.
 )3كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) لإريك لنكولن �ص .66
 )4كتاب )� ، (From Black Muslims To Muslimsص .44

تعترب عقيدة ن��وب��ل درو ب�صفة عامة مزيج ًا من التعاليم الإ�سالمية
والتعاليم امل�سيحية وتعاليم �أخرى ما �أنزل اهلل بها من �سلطان .فاملعبد عندهم
يقوم مقام امل�سجد ويف ال�صالة يراعون الف�صل بني اجلن�سني ويتجهون �شرق ًا
�صوب مكة املكرمة .لكن ال�صالة عندهم ثالثة �أوق��ات يف اليوم :عند �شروق
ال�شم�س ويف منت�صف النهار وعند الغروب.
ويعترب املعبد ) (The Templeهو الوحدة الرئي�سية ومركز الن�شاط حلركة
املوريني التي جعلت مقرها الرئي�سي يف نيو �آرك قبل �أن ينقلوه �إىل �شيكاغو حيث
و�صل عدد الأع�ضاء �إىل ما يقدر بحوايل ع�شرة �آالف .و�أ�س�س درو علي معابد
�أخرى يف ديرتويت وبط�سربج وفالدلفيا وكن�سا�س �سيتي ورت�شموند وغريها من
نوبل درو علي
املدن الأمريكية .وكان عدد الأع�ضاء قبل وفاته يف 1929م قد و�صل �إىل �أكرث
من ثالثني �ألف ع�ضو� .أما م�صادر الدخل للحركة فكانت تتمثل يف ا�شرتاكات الأع�ضاء والتربعات والعائدات عن الأعمال
التجارية ال�صغرية اخلا�صة باحلركة.
ويويل املوريون عناية خا�صة مبلب�سهم فالرجال يجب عليهم تغطية الر�أ�س يف كل الأوقات بطربو�ش �أحمر مزين
بخيوط �سوداء ومن حوله العمامة البي�ضاء مع البنطال والقمي�ص �أو البذلة الكاملة .وفيما يتعلق بالنواحي الغذائية
فهم نباتيون طعامهم الرئي�س هو اخل�ضروات عامة� ،أما اللحوم بجميع �أنواعها وحتى البي�ض فهي عندهم حرام ماعدا
الأ�سماك .كما نهى درو �أتباعه عن �شرب اخلمر والتدخني وفرد ال�شعر �أو �صبغته� .أما الريا�ضة و�ضروب اللهو والر�سوم
املتحركة والرق�ص فهي عنده من املكروه الذي يحبذ اجتنابه .ومع الت�شدد يف منع ا�ستخدام املر�أة والرجل للم�ساحيق
و�أدوات التجميل و(املكياج) التي تعترب عند درو علي من املحرمات لكن يجوز للرجل �أن ي�ستخدم حلية م�ستعارة �إذا دعت
ال�ضرورة و�شر البلية ما ي�ضحك كما يقولون !
واختار راية حمراء يف و�سطها جنمة خ�ضراء خما�سية الزوايا ك�شعار حلركة املوريني االجتماعية و�إن مل يكن من
دعاة االن�سالخ وتكوين دويلة خا�صة بال�سود داخل الواليات املتحدة .يقول �إريك لنكولن:
(ومع �أن احلركة تعترب نف�سها �إ�سالمية ف�إننا نراها قد �أبقت على الكثري من املظاهر املميزة للم�سيحية ،فقد بقيت
�صورة امل�سيح امل�صلوب تزين اجلدران يف املعابد والبيوت .وا�ستمرت الرتانيم الكن�سية حتتفظ ب�أحلانها بالرغم مما طر�أ
عليها من تغيري يتفق والروحانية امل�ألوفة لدى الزنوج)(((.
وعليه ميكن القول �إجماال �أن ما قام به درو علي ـ و�إن كنا نختلف معه يف كثري من املفارقات ـ يعترب �أول حماولة جادة
وجريئة لإعادة الأفرو �أمريكانز �إىل الإ�سالم .ذلك �أن ما قام به ميكن �أن يعترب خطوة هامة نحو الطريق ال�صحيح الذي
تاه عنه الآالف من �أبناء امل�سلمني ب�سبب ظروف وتداعيات خارجه عن �أيديهم وال منلك �إزاءها �إال �أن جند لهم بع�ض العذر
ونرفع الأكف بالدعاء لهم .و�إذا كان �أكرث امل�سلمني الأفرو �أمريكانز ما يزالوا يعي�شون يف جاهلية حتى الآن ف�إن اللوم ال
يقع عليهم وحدهم .وعلينا �أن ن�س�أل �أنف�سنا :ماذا قدمنا لهم نحن؟ وهل وجدوا من يبلغهم ر�سالة الإ�سالم احلقيقي كما
بينها �سيد الأولني والآخرين فنك�صوا عنها؟
 )1نقال عن (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) تعريب الديراوي� ،ص .68
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حركة املور االجتماعية (املعبد العلمي للموريني) ) (The Moorish Science Templeو�أ�س�سها تيموثي درو يف نيو
ك�ساعي
�آرك (نيوجري�سي) عام  1913وهو من مواليد كارولينا ال�شمالية (1886م) ومل يحظ بقدر يذكر من التعليم .عمل
َ
بريد يف �أول حياته قبل �أن ي�ستقر يف نيو �آرك حيث �أ�س�س معبده الأول عام 1913م .وهناك من يقول� :أنه جاء �أ�ص ًال من مكة
ٍ
املكرمة ،ولعل ما يدعم هذا االعتقاد �أن تعاليم تيموثي فيها الكثري من تعاليم طائفتي ال ُبهرا الهندية والإ�سماعيلية ال�شيعية
وه�ؤالء كانت لهم بع�ض الأوقاف يف مكة املكرمة .وهناك من يدعي �أي�ض ًا �أن العاهل املغربي كلفه بتعليم الزنوج يف �أمريكا.
اختار لنف�سه ا�سم نوبل درو علي وب�سبب جاذبيته وال�شعارات الرباقة التي كان ينادي بها التف حوله عدد ال ب�أ�س به
من الأتباع واملريدين و�إن كانوا ال يقارنون بالعددية والألوف التي التفت حول قاريف الذي و�صلت حركته �إىل قمة ازدهارها
مع بداية الع�شرينات من القرن املا�ضي .ويعتقد �أتباع درو علي �أن قاريف جاء ليب�شر ويهيئ النا�س لقدوم زعيمهم((( الذي
مل يكن من �أن�صار عودة الأمريكان ال�سود �إىل �أفريقيا بل كان من دعاة القومية ال�سوداء داخل املجتمع الأمريكي .وظل
يرفع �شعار الإ�صالح من الداخل والتغيري االقت�صادي واالجتماعي ف�أمر �أتباعه بتغيري �أ�سمائهم ورموزهم الثقافية �أم ًال
يف �أن تتغري حظوظهم املالية .وبد�أ ين�شر بني �أتباعه فكرة �أن اخلال�ص احلقيقي لن يتم �إال من خالل معرفة الأمريكان
ال�سود للرتاث الأفريقي و�أن ي�صبحوا م�سلمني .وزعم �أن امل�سيحية هي عقيدة الأوروبيني والإ�سالم هو دين ال�شعوب التي
تنتمي للقارة ال�سمراء.
وعموم ًا فقد �أ�س�س درو علي حركته على مبد�أ �أن الأمريكان الأفارقة هم يف احلقيقة �شعب من �آ�سيا �أ�صال نزحوا �إىل
�شمال �أفريقيا بعد الفتوحات الإ�سالمية� ،أما عن ن�سبه فيقول �إنه من املور الذين قدم �أجدادهم من املغرب .ورمبا يكون املور
الأمريكيون هم �أحفاد قبائل املوبايت البائدة التي ا�ستوطنت ال�سواحل ال�شمالية الغربية واجلنوبية الغربية لأفريقيا(((.
و�أعلن �أن (مراك�ش) هي وطنهم املوعود لكن ال ب�أ�س من �أن تكون �أمريكا وطن ًا ثاني ًا م�ؤقت ًا لهم حلني حترير مراك�ش
من امل�ستعمرين البي�ض .ولعل علي �أراد من �إطالق كلمة (امل�سلمني) على �أع�ضاء حركته �أن يربطهم روحي ًا وعقائدي ًا
بال�شعوب الإ�سالمية يف خمتلف �أنحاء العامل.
وحتقيقا لذلك كانت البطاقات التعريفية التي طبعها ليحملها الأع�ضاء للتعريف ب�شخ�صياتهم وهويتهم حتمل
النجمة والهالل (كرموز �إ�سالمية) وحتدد ملة حاملها ب�أنه م�سلم يطيع �شريعة اهلل  كما وردت يف القر�آن الكرمي
الذي نزل مبكة املكرمة ،و�أنه يرعى ف�ضائل املحبة وال�صدق وال�سالم واحلرية(((.
�أما فل�سفته واملبادئ العامة التي قامت عليها عقيدته فقد �صاغها يف كتابه (املقد�س) الذي �سماه (القر�آن) (The
) Holy Quranوهو كتاب من � 64صفحة يحتوي على �آيات من القر�آن الكرمي ون�صو�ص من الإجنيل وبع�ض تعاليم قاريف
و�أفكاره القومية بالإ�ضافة �إىل ت�أويالت �أخرى هي من بنات �أفكاره هو.
ومنع غري املنتمني حلركته من قراءة هذا الكتاب الذي ي�شري �صراحة �إىل �أن نوبل درو نبي �أمره اهلل �أن يبلغ ر�سالة
الإ�سالم لل�شعوب املنحدرة من �أ�صول �أفريقية يف �أمريكا ،لذلك فقد جعل الع�ضوية وقف ًا على الآ�سيويني فقط ويعني بذلك
ال�سود غري القوقازيني كما يقول كليفتون مار�ش(((.

الطقوس الدينية والعبادات لحركة الموريين
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وفاة نوبل درو علي :ح�سب رواية كليفتون مار�ش ف�إنه ويف خ�ضم ال�صراع حول ال�سلطة بني زعماء احلركة خالل
حياة درو علي ،لقي ال�شيخ كلود قرين م�صرعه بر�صا�صة �أ�صابته وهو جال�س على مكتبه ف�أردته قتي ًال وذلك يف  15مار�س
1929م .وحيث �أن ال�شيخ كلود كان قد نازع درو علي الزعامة بل حاول �أن ين�شق عنه يف وقت �سابق .وبالرغم من عدم
وجود الأخري يف �شيكاغو حلظة وقوع اجلرمية فقد مت �إلقاء القب�ض عليه ووجهت �إليه تهمة اغتيال ال�شيخ كلود ف�أم�ضى يف
ال�سجن �شهرا ومت الإفراج عنه بكفالة �إال �أنه تويف بعد ذلك ب�أ�سابيع قليلة وهو يف الثالثة والأربعني.
وكما هو احلال بالن�سبة ملعظم قادة حركات الأمريكان ال�سود فقد جاءت وفاة درو علي �أي�ض ًا وهو يف ريعان ال�شباب
و�أي�ضا يف ظروف غام�ضة وحمرية .فهناك من يقول �إنه اغتيل �أو مات مت�أثر ًا بجراح ناجتة عن ال�ضرب والتعذيب من قبل
رجال ال�شرطة �أثناء اعتقاله.
وبوفاته ورحيل ماركو�س قاريف قبله بالإبعاد من الواليات املتحدة �إىل جامايكا يف 1927م �أ�صبحت ال�ساحة خالية
متاما ومهي�أة لظهور زعماء جدد فكان �أن ظهر رجالن حاول كالهما �أن ي�سد الفراغ �أولهما هو واال�س فارد حممد الذي
�سيجيء احلديث عنه بالتف�صيل الحقا� .أما ثانيهما فهو (جون قيفن�س) ال�سائق اخلا�ص لدرو علي حتى حلظة وفاته.
وقد حكى البع�ض ق�صة غريبة مفادها �أن هذا اجلون �أ�صيب بحالة �إغماء فيما كان يقود �سيارة �سيده بعد وفاته
بفرتة وجيزة .وعند الك�شف عليه وجدوا �صورة الهالل والنجمة مر�سومتني داخل عينيه فعرفوا على الفور �أنه (النبي) درو
علي الذي جت�سد يف هيئة �سائقه اخلا�ص(((!.
والذين �آمنوا بال�سائق (جون) هم الذين يعرفون الآن با�سم املوريني الأمريكيني� .أما الذين تبعوا واال���س فارد
باعتباره التج�سيد احلقيقي لنوبل درو علي فهم الذين يعرفون الآن با�سم (جماعة �أمة الإ�سالم).

 )1من املقابلة التي �أجراها كليفتون مار�ش مع �أحد من�سوبي حركة املوريني وا�سمه �سام بي يف  12نوفمرب 1975م كما �أورد ذلك يف �صفحة  49من
كتابه.
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� )1أحد من�سوبي حركة �أمة الإ�سالم املخ�ضرمني و�صديق عزيز عمل فرتة بالفلبني على �سبيل الإعارة وقد قدم يل الكثري من املعلومات والوثائق عن
حركة �أمة الإ�سالم ومنها �صور نادرة وكتب و�صحف بالإ�ضافة �إىل �أ�شرطة كا�سيت ب�صوته.
 )2كتاب(امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) تعريب عمر الديراوي� ،ص .127
 )3املرجع ال�سابق نف�س ال�صفحة.

 )1كتاب (منظمة الأليجا حممد الأمريكية) للدكتور عبد الوهاب �إبراهيم �أبو �سليمان� ،ص 14والدكتور �أبو �سليمان حما�ضر ومفكر �إ�سالمي وع�ضو
هيئة كبار العلماء ال�سعودية.
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و�صلنا �إىل م�شارف القرن الع�شرين وما تزال ق�ضايا احلرية وامل�ساواة و�إنهاء نظام الف�صل العن�صري املقنن وامل�سترت
حم�ض �أحالم تداعب خياالت الأفرو�أمريكانز ،بل �أ�ضغاث �أحالم .فقد �أخذت عمليات البط�ش والتنكيل والتعذيب �أبعاد ًا
جديدة و�صارت �أكرث وح�شية و�ضراوة .فبعد �أن كانت عمليات الإعدام وال�سحل تتم �سر ًا با�ستخدام اخليول �أ�صبحت الآن
تقام علن ًا وتدعى لها اجلماهري .وحلت ال�سيارات واملركبات مكان اخليول وم�شانق الأ�شجار .يقول بالل عجيب(((� :إن
عقلية مواطنه الأبي�ض تفتقت عن طريقة جديدة لزرع اخلوف يف كيمياء احلليب الذي ير�ضعه من �سيولدون من �أبناء
الأفرو �أمريكانز حيث جعلوا امل�شاهدة لعمليات الإعدام وال�سحل �إلزامية على ال�سكان القريبني من مناطق العمليات.
وكانوا يتعمدون و�ضع كل حبلى �أو مر�ضعة من الن�ساء ال�سود يف ال�صفوف الأمامية ومعهن الأطفال وال�شباب لي�شاهدوا
كيف تتقطع �أو�صال الع�صاة واملارقني �إرب ًا و�أ�شالء يذهب كل منها يف اجتاه مع �إحدى ال�سيارات �أو ال�شاحنات امل�ستخدمة
يف عملية ال�سحل .وك�أنهم يريدون بذلك زرع اخلوف والرعب يف جينات من �سيولدون من الأفرو �أمريكيني وهم �أجنة
تتخلق يف الأرحام.
ولئن كانت قلة منهم قد وجدت بع�ض العزاء يف ال�شعر والغناء واملو�سيقى ف�أ�صبحت املتنف�س وواحدة من الأدوات
املهمة للتعبري العلني عن الرف�ض والتمرد على هذا الواقع املرير� .إال �أن الإبداع والنبوغ ومن ثم ال�شهرة يف هذه الفنون ال
يكون عادة �إال لأ�صحاب املوهبة واحلظوظ.
ويجيء اندفاع الكثريين منهم �إىل حياة العنف واالنحراف �أو طريق الرذيلة واجلرمية كمالذ �أخري تعبري ًا عن
الإح�سا�س املفرط بالدونية وال�ضياع والال انتماء .بل و�أي�ض ًا الي�أ�س من احلياة ،حياة الذل والقهر واال�ستعباد التي �أ�صبحت
قدر ًا و�أمر ًا واقع ًا ي�صعب الفكاك منه ،فالقوة ال تقابل �أو تقاوم �إال بقوة م�ضادة توازيها وتت�صدى لها .والقوة ت�أتي من
خالل وحدة اجلماهري والتفافها حول قيادة واعية وثوابت متفق عليها من املبادئ والقيم .لكن وكما يقول الدكتور لنكولن:
(�إن توافر العوامل االجتماعية ال�ضرورية ال ي�ؤدي تلقائي ًا �إىل ظهور حركة جماهريية ما مل يوجد الرجل القائد) .وي�ضيف
قائ ًال( :لذلك نرى �أن جميع القادة العظام الذين بدا ظهورهم على م�سرح الأحداث ملح ًا و�ضروري ًا مل يربزوا فج�أة بل
�سبقت ظهورهم فرتات انتظار كانت غالب ًا ما تطول)((( .والواقع �أنه وكلما طالت فرتة االنتظار جاء االنفجار �أكرث قوة
وعنف ًا ،وهو عني ما حدث يف هذه احلركات التي اندلعت �ضد البي�ض يف �أمريكا �سواء منها ما ارتبط بالإ�سالم ـ نقي ًا �أو
م�شوه ًا ـ �أو ما ارتبط بغريه .يقول هوفر( :ميكن للحركة اجلماهريية �أن تقوى وتزدهر من دون اعتقاد باهلل لكنها ال
ت�ستطيع ذلك بدون (�شيطان(ت�صب عليه جام غ�ضبها وحقدها)(((.
وح�سب اعتقاده ف�إن جماهري ال�سود وجدت (ال�شيطان) الذي توجه �إليه غ�ضبها ممث ًال يف الرجل الأبي�ض .و�أ�صبح
على كل قائد لهم �أن مي�سك بقوة بهذا اخليط ويحارب هذا (ال�شيطان) بال�صورة التي يراها .فمزرعة البغ�ضاء ال تثمر
�إال املزيد من الكراهية والأحقاد والث�أرات .وحني يبلغ ال�سيل الزُبا ويجاوز احلزام الطيبني كما يقول العرب يف �أمثالهم،
ينفجر الربكان الأ�سود وتندلع حوادث ال�شغب واحلرائق وتخرج املظاهرات وامل�سريات الهادرة تعبري ًا عن ال�شعور بال�سخط
والرف�ض .لكنها تقابل بالعنف ال�شديد ،فت�سلط عليهم الكالب البولي�سية املدربة تنه�ش الأج�ساد ويكون العقاب اجلماعي

هو الرد على �أي خط�أ من �أحد الأفراد .ويف هذا ال�صدد يورد الدكتور �أبو �سليمان نق ًال عن م�صادر مل ي�سمها ما يلي:
(فيما بني عامي 1918م و1921م تعر�ض ثمانية وع�شرون من ال�سود للموت حرق ًا .وكان من �صور التعذيب امل�ألوفة
ال�شنق وال�سحل خلف ال�سيارات وال�ضرب والرمي بالر�صا�ص والإغراق يف املاء �أو ال�سحب خلف اخليول الراك�ضة حتى
املوت)(((.
�إنها م�أ�ساة حقيقية اختزلها ال�شهيد مالكومل �إك�س عندما قال�( :إن النار التي �أ�ضرموها ف�أحرقت بيت والدي ال
تزال ت�ستعر يف نف�سي).
وهكذا بد�أت تتبلور فكرة حركة جديدة �إذ توافرت الظروف االجتماعية ال�ضرورية ومل يبق �إال ظهور القائد ،فكان
ذلك �إيذانا بظهور حركة (�أمة الإ�سالم) التي تعترب كربى املنظمات اجلماهريية التي �أ�س�سها ال�سود يف �أمريكا حتى الآن.
ولئن كان هناك من يعتربها الوريث واالبن ال�شرعي للحركة التي �أ�س�سها (قاريف عام1916م) فهناك �أي�ض ًا من يراها
امتدادا حلركة املوريني الأمريكيني التي �أ�س�سها درو علي ،ذلك �أن امل�ؤ�س�س الثاين لها كان من بني الأربعة الذين ر�شحهم
درو علي خلالفته ح�سب �إحدى الروايات.
و�أيا كان الأمر فالثابت �أن هناك ثمة ت�شابه وا�ضح بني احلركات الثالث يف عدد من الأمور والتعاليم ذلك لأنها
خرجت من رحم واحد ويف �أوقات متقاربة فلي�س غريب ًا واحلال كذلك �أن يوجد بينها بع�ض الت�شابه والتناغم .فجميعها
تنم عن نعرة عن�صرية وا�ضحة وتك�شف عن توجهات قومية �صارخة متجد الإن�سان الأ�سود وترفعه �إىل درجة الإن�سان
الكامل ،بل و�إىل م�صاف الآلهة �أحيانا ولكن .ومع هذا الت�شابه يف ظروف الن�ش�أة والتكوين وبع�ض ال�شعارات فقد اختلفت
يف كثري من الأ�شياء خا�صة ما يتعلق باملعتقدات والأهداف و�أي�ض ًا يف الو�سائل لتحقيق هذه الأهداف.
ففي خ�ضم خلو ال�ساحة من الزعامات القومية وال�سيا�سية والروحية للأفرو �أمريكانز يف �أواخر الع�شرينات من
القرن املا�ضي وحيث حاولت بع�ض املنظمات (�أمثال الوالية التا�سعة والأربعون ،حركة ال�سالم الإثيوبية واالحتاد الوطني
للإفريقيني) �سد الفراغ وا�ستقطاب ال�سود.
يف هذا اخل�ضم من الفراغ الروحي الذي تزامن مع اخلواء االقت�صادي الناجت عن الك�ساد والأزمة االقت�صادية
التي �ضربت كل دول العامل .وو�سط حالة الي�أ�س والب�ؤ�س التي خيمت على الآالف بل املاليني من �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء
بالذات يف �أمريكا .و�سط هذه الأجواء املفعمة بالي�أ�س والإفال�س ظهر فج�أة يف ديرتويت (مت�شجان) رجل غريب الأطوار
طلق املحيا �أنيق الثياب .ك�أمنا ان�شقت الأر�ض عنه �إذ ال يعرف �أحد كيف ومتى بال�ضبط ظهر ومن �أين جاء .وادعى هذا
(الغريب) �أن ا�سمه واال���س دي فارد حممد و�أنه جاء من الأرا�ضي املقد�سة ليخل�ص ال�سود يف �أمريكا من حياة الذل
والهوان ويهديهم �إىل الإ�سالم دين �آبائهم الأولني.
وهنا ال بد من وقفة ق�صرية نحاول من خاللها ا�ستك�شاف حقيقة وهوية هذا الغريب الذي ن�سجت حوله الأ�ساطري
وت�ضاربت حوله الأخبار.

واالس فارد :الغريب األسطورة
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ال يعرف �أحد على وجه الدقة متى وكيف و�صل فارد �إىل ديرتويت وال من �أين جاء فكل ما يقال يف هذا ال�صدد ال
يعدو �أن يكون حم�ض افرتا�ضات واجتهادات بل بع�ضها �أ�ساطري من ن�سج اخليال .ذلك �أن حياة هذا الغريب ويف جميع
مراحلها ما تزال لغز ًا غام�ض ًا حري الألباب .واملرجح عندي �أن هذا الغمو�ض وال�ضبابية حول �أ�صله ون�سبه و�شخ�صيته
ون�ش�أته ،بل وفيما يتعلق ب�أطوار حياته املختلفة حتى حلظة اختفائه املفاجئ والغام�ض �أي�ض ًا كانا من العوامل التي �ساعدت
يف جناحه وانت�شار دعوته بني ال�سود انت�شار النار يف اله�شيم .ذلك �أن ما فعله خالل �أقل من �أربع �سنوات هو �شيء ي�شبه
املعجزات وق�ص�ص اخليال .ولعل هذا الغمو�ض وهذه ال�سرية ـ املق�صودة على ما يبدو ـ هما ما �أ�ضفى عليه تلك الهالة
القد�سية لدى �أتباعه .ف�أ�صبح يف نظر من كانوا م�سيحيني منهم امل�سيح عي�سى� .أما من عرفوا الإ�سالم قبله فاعتربوه
املهدي املنتظر .كان ذلك قبل �أن يتفقوا جميع ًا يف �آخر الأمر على �أنه (الرب) الذي حل وجت ّلى يف �شخ�ص فارد (وال حول
وال قوة �إال باهلل).
ومما يقال عن �أ�صله رواية تدعي �أنه من زنوج جامايكا على �أن هذه الفر�ضية تبدو �أبعد ما يكون عن احلقيقة
فكل من ر�أوا فارد ر�أي العني (و بع�ضهم ما يزال على قيد احلياة) �أو من خالل ال�صور الفوتوغرافية القليلة املن�شــورة
له ي�ؤكــدون �أنـه وبلونـه الــذي ميــيل �إىل البيـا�ض ليــ�س فيــه �شيء من الدماء الزجنية �أو من الق�سمات واملالمح املعروفة
للمنحدرين من �أ�صول �أفريقية ولو كان كذلك ملا �آمنوا به وعبدوه فالعقدة اللونية حتول دون ذلك.
وهناك من يقول� :أن والده كان م�سلم ًا من بالد ال�شام هاجر �إىل جزر الكاريبي حيث تزوج وا�ستقر هناك .ويدعي
�آخرون �أنه قر�شي الأ�صل هاجر �إىل ديرتويت من مكة املكرمة مبا�شرة� .أما �أغرب الروايات و�أكرثها �إثارة فهي ما ذكر على
ل�سان �إليجا حممد((( ب�أن فارد �أ�سر �إليه ب�أنه من الأ�شراف الها�شميني .كما وجدت هذه الرواية دعما من ال�سيدة كالرا حممد
(زوجة �إليجا حممد) التي ن�سب �إليها قولها �أن فارد �أملح يف �أكرث من منا�سبة �إىل �أنه ينتمي �إىل قبيلة قري�ش العربية(((.
ولقد �أ�شاعت هذه الروايات خا�صة ما جاء على ل�سان �إليجا وزوجته هال ًة قد�سي ًة حول فارد لدى �أتباعه .لي�س ذلك
فح�سب بل مهدت الطريق للقبول بفكرة (احللول) التي روج لها و�س ّوقها �إليجا فيما بعد لغر�ض يف نف�سه كما �سريد ذكره
مبزيد من التف�صيل الحق ًا.
لكن احلقائق حول (الغريب) بد�أت تتك�شف يل �شيئ ًا ف�شيئ ًا من خالل �إف��ادات و�شهادات �سماعية .ففي �إحدى
لقاءاتي مع الإمام وارث الدين حممد((( ب�شيكاغو يف �صيف 1995م وحتديدا يف تاريخ 1995/6/1٣م �س�ألته عن حقيقة
و�أ�صل فارد و�إن كان يعرف عنه �شيئ ًا.
ابت�سم وقال�( :أعرف عنه الكثري و�إن كنت مل �أره) ثم فوجئت به ي�س�ألني (�أال تعرف �أنه من ب�شر والدي مبولدي وهو
الذي اختار يل ا�سم واال�س تيمنا به؟((( .وزادت ده�شتي وهو يهم�س قائ ًال�( :أعتقد �أن فارد كان من الأحمدية �أو رمبا
ال ُبهرة ((( لكنه كان متدين ًا ومل يكن يرغب يف الظهور �شخ�صي ًا فكان يطلب من وزيره الأول (�إليجا) دائم ًا �أن يقدمه على
�أنه امل�سيح �أو املهدي املنتظر).

على �أن �أغ��رب ما �أ�سر ىل به وارث ال��دي��ن هو �أن
فارد كان يرتدد على والده (�إليجا حممد) يف بيته خالل
اخلم�سينات من القرن الع�شرين بل عر�ض عليه �أن يعلم
�صحت،
وارث الدين اللغة الأردية ! ولعل هذه ال�شهادة� ،إن ّ
تدعم فر�ضية �أن ف��ارد ينتمي �إىل �شبه القارة الهندية.
وهكذا ب��د�أت ال�صورة تت�ضح �شيئ ًا ف�شيئ ًا .وميكن القول
عموما �أن فارد ينحدر من �أب هندي و�أم قوقازية بي�ضاء.
ولعله �أخذ من �أمه لون الب�شرة الذي مييل �إىل البيا�ض فيما
�أخذ عن والده ال�سحنة واملالمح الهندية املعروفة.
وبالن�سبة لظهوره ،وعلى ذمة مارتا يل((( ،ف�إن فارد
ظهر عالنية �أول ما ظهر بديرتويت يف الرابع من يوليو من
مدينة ديرتويت كما تبدو من الطائرة
عام 1930م((( .ويوافقها فى ذلك م�صطفى حممد الذي
كتب يف مقــال بعنــوان )(A Short Defense of Master Fard Muhammad
(نحن ن�ؤمن ب�أن اهلل (الرب) جتلى يف �شخ�ص ال�سيد فارد حممد يف يوليو1930م ون�ؤمن �أي�ض ًا ب�أنه امل�سيح الذي
طال انتظار امل�سيحيني له وهو املهدي املنتظر عند امل�سلمني)((( .وعموم ًا يعترب فارد امل�ؤ�س�س الأول جلماعة �أمة الإ�سالم
بديرتويت عام 1930م كما جاء ذلك يف املو�سوعة العربية العاملية حيث نقر�أ� :أ�س�س احلركة بائع الأقم�شة املتجول واال�س
فارد يف ديرتويت .واعتقد �أتباعه �أنه قدم �إىل الواليات املتحدة من مكة املكرمة ليعتق ال�سود ممن �أ�سماهم (ال�شياطني
البي�ض) الذين كانوا ي�سرتقونهم)(((.
وكانت البداية �سر ًا عندما بد�أ فارد يحدث زبائنه الذين يثق بهم و�أكرثهن من الن�ساء عن مزايا الإ�سالم و�أنه دين
الفطرة بل العقيدة الأ�صلية الأ�صلح والأن�سب للإن�سان الأ�سود .و�أن امل�سيحية هي عقيدة البي�ض وهي التي دعمت الرق
وقننت نظام الف�صل العن�صري من خالل عدم ال�سماح لل�سود مبمار�سة �شعائرهم �إال يف الكنائ�س املخ�ص�صة لهم.
وفيما يتعلق بطريقته يف الدعوة �أخربين وارث الدين �أن فارد كان يتجول يف الأحياء الفقرية بديرتويت فيلتقي
ال�سيدات يف بيوتهن ويقدم لهن �أغطية من احلرير ومعاطف واقية من املطر وبع�ض القطع الأثرية والتحف .وكان يتقرب
�إليهن ويحدثهن عن مزايا الإ�سالم .والوا�ضح �أن الطريقة التي اتبعها �أتت �أٌكلها.
هكذا وبحكم طبيعة عمله الذي كان ي�ضطره للتنقل من منزل لآخر وقدرته الفائقة على الإقناع ،عالوة على جاذبيته
ال�شخ�صية ،فقد القت دعوته هوى يف نفو�س ال�سود و�سرعان ما التفوا حوله .و�أ�صبح عدد �أتباعه يزداد يوم ًا بعد يوم حتى
و�صل يف ديرتويت وحدها �إىل ما يقارب الع�شرة �آالف خالل فرتة وجيزة جد ًا((( .و�أ�صبح فارد يف نظرهم (املنقذ) لذي
جاء من الأرا�ضي املقد�سة لي�ساعدهم يف العثور على وطن وهوية ودولة تكون لهم خا�صة .يقول بالل� :أن (الغريب) ح�صر
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 )1كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا)� ،ص.18
 )2املرجع ال�سابق ،نف�س ال�صفحة.
 )3املرجع ال�سابق� ،ص .19

� )1أن�ش�أ فارد �أول م�سجد لل�سود يف ديرتويت يف 1932م كما �أ�س�س جامعة الإ�سالم يف نف�س العام.
� )2أطروحة حامت �صاحب للماج�ستري )�( (The Nation Of Islamأمة الإ�سالم)� ،ص.68
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عمله ون�شاطه يف �أحياء ال�سود بديرتويت ولعله �أول رجل �أبي�ض يطرق بيوت ال�سود يف ديرتويت ال ليعتقلهم �أو يفت�ش بيوتهم
بحث ًا عن املمنوعات لكن ليهديهم �إىل دين احلق .وهو �أمر غريب وقتها �أن ي�أتي رجل �أبي�ض يزور ال�سود يف بيوتهم ويعر�ض
عليهم ب�ضاعته ب�صورة حمببة.
وكان يعمد �أي�ض ًا ال�ستيقاف املارة يف ال�شوارع ليتفرجوا على ب�ضاعته ولو من قبيل الف�ضول ولي�شرتي منه من �شاء
منهم .وخالل ذلك كان يعر�ض على احل�ضور الإ�سالم .مذكر ًا ال�سود بوطنهم الأول ودين �أجدادهم احلقيقي .م�ستثري ًا
رغبتهم يف معرفة املزيد وجعلهم يتلهفون ملعرفة تاريخهم وتاريخ وطنهم الذي ال يعرفون عنه �إال النذر الي�سري.
يقول لنكولن� :إنه مل مي�ض وقت طويل حتى بد�أ هذا (الغريب) يعقد احللقات يف البيوت فتتجمع حوله الن�ساء
وال�شباب وحتى الأطفال لي�ستمتعوا ب�أحاديثه)((( .وي�ضيف �أن هذا (الغريب) كان ي�ستخدم الكتاب املقد�س ليعلم النا�س
دينهم احلقيقي ،دين امل�سلمني يف �آ�سيا و�إفريقيا (((وعن ال�سبب الذي دعاه ال�ستخدام الإجنيل يقول لنكولن( :كان يلج�أ
�إىل الكتاب املقد�س لأنه الكتاب الوحيد الذي يعرفه �أتباعه وكان يف�سره بكل
حذر وي�شرحه مبا يتنا�سب مع ما يهدف �إليه .وبذلك كان ميهد الطريق لهم
لتعلم القر�آن الكرمي ،كتابهم اجلديد)((( .وهذا ت�أويل قد يجد بع�ض القبول يف
ظل الظروف واملالب�سات املحيطة وقتها بل ويدل على �سعة الأفق والذكاء اللذين
متتع بهما ذاك (الغريب) .فقد ا�ستطاع �أن يجذب كثريين �إىل الإ�سالم من
دون �أن يعرفوا �أنهم �أ�صبحوا م�سلمني .وهنا تتجلى عبقرية الداعية الذي يدعو
�إىل �سبيل ربه باحلكمة واملوعظة احل�سنة مع االلتزام ب�آداب الدعوة واحلوار
واالح�ترام للآخر ولهذا جنح ف��ارد وك��ان من �أه��م العوامل التي �ساهمت يف
جناحه:
فارد حممد يحمل القر�آن الكرمي
1ـ �أنه كان وافدا غريب ًا لكنه متعاطف �أ�شد التعاطف معهم ،وكان لون ب�شرته
مييل �إىل البيا�ض وهذا مهم جدا للح�صول على القبول من ال�سود ولو كان مثلهم ملا رفعوه �إىل م�صاف الآلهة.
2ـ الغمو�ض املحيط ب�شخ�صيته و�أ�صله جعل النا�س ين�سجون الأ�ساطري حوله و�أك�ثر النا�س يحبون الرجل الأ�سطورة
وينجذبون تلقائي ًا �إىل من يج�سد لهم معاين الرجولة والبطولة.
3ـ �أن فارد كان يتمتع ب�شخ�صية جذابة �سواء من حيث ال�شكل وامللب�س �أو من حيث طيب املع�شر والقدرة على الإقناع وحالوة
الل�سان ،هذا ف�ض ًال عن طريقته الب�سيطة القائمة على احلوار املبا�شر و�إثارة االهتمام والف�ضول.
4ـ �أنه �ضرب على الوتر احل�سا�س من خالل متجيد العرق الأ�سود و�إثارة الكراهية للرجل الأبي�ض.
5ـ خلو ال�ساحة والفراغ الروحي يف الوقت الذي ظهر فيه فارد.
6ـ اعتماده �أ�سلوب التدرج والرتكيز على ما يتفق وعقليات امل�ستهدفني بالدعوة ورغباتهم.
وهكذا ت�سامع النا�س به و�شاقهم ما �سمعوا منه فت�سابقوا للقائه واال�ستماع �إليه وطبقت �شهرته الآفاق فلم تعد
البيوت تكفي ال�ستيعاب الأعداد املتزايدة من املهتدين فا�ست�أجروا قاعة كبرية علها ت�ستوعب هذه احل�شود التي �شرعت

تدخل يف دين اهلل �أف��واج��ا .وملا كان ف��ارد مدركا لأهمية
العلم والتعليم ف���إن��ه مل يكتف ب�إعمار م�سجد لل�صالة
وال��ع��ب��ادة((( ب��ل ب���د�أ يعلم الأم��ي�ين م��ن �أت��ب��اع��ه القراءة
والكتابة .وقام بت�أ�سي�س معاهد تدريب للفتيات امل�سلمات يف
�أحياء ال�سود بديرتويت يتعلمن فيها كل ما ت�ساعد طبيعتهن
عليه كالتدبري املنزيل واخلياطة ورعاية الأبناء وتربيتهم
الرتبية الإ�سالمية ال�سليمة والعناية بالأزواج �إىل غري ذلك
مما يجعلها زوجة �صاحلة� ،أُم�� ًا را�شد ًة ومواطن ًة م�سئول ًة
لها دور ت�ؤديه يف خدمة جمتمعها و�أمتها .و�أطلق فارد على
هذه املعاهد ا�سم ) ،(Muslim Girls Trainingكما قام
بت�أ�سي�س قوة �أمنية �شبه ع�سكرية �أطلق عليها ا�سم (فاكهة
الإ�سالم) )) (The Fruit of Islam (FOIوجعلها خا�صة
وارث الدين يلقي حما�ضرة
بالرجال دون الن�ساء وذلك حلماية �أع�ضاء املنظمة وخا�صة
ال�سيدات والفتيات من �أي �أذى �أو اعتداء.
وكان االختيار ملن�سوبي هذه القوة غري امل�سلحة يتم على �أ�سا�س اللياقة البدنية والتم�سك بتعاليم احلركة والوالء
لزعيمها.
و�أذك��ر بهذه املنا�سبة �أن وارث الدين ذكر يل خالل لقاء معه هنا يف جدة �أن �أه��م نزعه عند ف��ارد كانت هي
عزل ال�سود يف جمتمع خا�ص بهم و�أن تكون لهم �شخ�صيتهم املميزة وامل�ستقلة حتى �أنه ما كان ي�سمح لأحد غري �أ�سود
بدخول م�ساجد �أتباعه .وكان يريد �أن يجعل لهم تاريخهم امل�ستقل لرت�سيخ مبد�أ ال�شعور بالذات وروح االنتماء واالعتزاز
بالنف�س واالعتماد عليها من خالل االلتزام بالإ�سالم قو ًال وعم ًال لالرتقاء بهم .وكان ي�ؤكد على �أهمية نظافة الروح والبدن
واالن�ضباط والتعاون حتقيقا ملبد�أ الأخوة .وكان يردد دائم ًا �أن البي�ض هم ال�شياطني ويجب عدم التعاون معهم حتت �أي
ظرف لذلك مل يحاول �أبد ًا دعوتهم لالن�ضمام �إىل حركته .ومل يكتف بذلك بل �أعلن عن مكاف�أة ملن يقتل �أربعة من البي�ض
ب�أنه ي�ضمن له رحلة جمانية �إىل مكة املكرمة (((.
كان ذلك خط�أ تكتيكي ًا فادح ًا من رجل كان يرجى منه الكثري �إذ (ح�شر) فارد نف�سه بال مربر يف ق�ضية ال ناقة له
فيها وال جمل .فالتحري�ض ال�صريح على قتل الأبرياء من النا�س بي�ض ًا كانوا �أو �سود ًا لي�س من الإ�سالم يف �شيء بل هو من
املحرمات والكبائر .وك�أنه �أراد بذلك التقرب لل�سود من خالل احلرث يف مزرعة الأحقاد ،لكنه دفع الثمن غاليا .فقد
و�ضع نف�سه يف مواجهة مبا�شرة مع ال�سلطات قبل �أن ي�ستعد جيد ًا ملثل هذه املواجهة غري املتكافئة ومت �إلقاء القب�ض عليه
�أكرث من مرة بتهمة �إثارة الفتنة العن�صرية والتحري�ض على القتل .وبد�أت ال�سلطات تر�صد ن�شاطه وت�ضعه حتت املجهر
من خالل عدد من املخربين واجلوا�سي�س كما مت و�ضع بريده وهاتفه حتت املراقبة.
والوا�ضح �أن فارد كان مطلعا على جتارب من �سبقوه فبالإ�ضافة �إىل الأثر امل�سيحي الوا�ضح يف التعاليم التي كان
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 )1الـدر�س الأول ) (Lost Found Muslim Lesson No. 1كماـ و�ضعــه فـارد وع ّلمـه لتلميـذه �إليجــا حممــد .موقـع
). lesson
 )2م�ؤ�س�س معهد ت�سكنجي والذي يعد �أول معهد خا�ص بال�سود يف �أمريكا ،وقد حاول قاريف �إن�شاء معهد يف جامايكا على غراره قبل هجرته �إىل �أمريكا.
ومعروف �أن بوكي هذا كان من املنادين ب�أهمية التدريب املهني والع�سكري �أي�ض ًا لل�سود عامة.
 )3من درو�س واال�س فارد حتت ا�سم( :غاية احلكمة) )� (The Supreme Wisdomإىل تلميذه �إليجا حممد كما جاءت يف موقع احلركة على االنرتنت والذي
يحمل ا�سم ).(TheNationofIslam.org/supreme wisdom
 )4يجدر بهذه املنا�سبة الإ�شارة �إىل �أن الأخ بالل عجيب بد�أ م�شروعا طموحا ال�ستنطاق حوايل مائة من الرعيل الأول حلركة �أمة الإ�سالم وكهول
الأفرو�أمريكانز وذلك بغر�ض �إعادة كتابة تاريخ الأفرو�أمريكانز عامة وتنقيته مما حلق به وهو م�شروع ي�ستحق الدعم.
(The Nation of Islam. Org/Lost found

احلديث عن ظروف ومالب�سات اختفاء فارد يطول ويت�شعب وقد يخرج بنا عن مقا�صد هذا البحث ومع ذلك فالبد
من وقفة ق�صرية ن�ستعر�ض خاللها بع�ض الروايات وال�شائعات التي راجت عقب اختفائه.
فلئن كان هناك �إجماع على �أن فارد اختفى عن الأنظار يف يوم من �أيام العام1934م يف ظروف دراماتيكية غام�ضة
ف�إن �أحدا ال ي�ستطيع �أن يدعي معرفة احلقيقة الكاملة فيما يتعلق مب�صري هذا الغريب� :أين ذهب؟ كيف تويف ومتى؟ هل
اغتيل �أم مات موتا طبيعيا؟ �أين دفن؟ ومن هي اجلهة التي اغتالته �إن كانت هناك ثمة جرمية اغتيال؟
فكما ظهر فج�أة يف الأحياء الفقرية بديرتويت حيث ي�سكن ال�سود فقد �أراد �أن يكون اختفا�ؤه مفاجئا �أي�ض ًا بل وحمريا.
وك�أنه �أراد بذلك �أن يكمل حلقات (احلدوتة) التي بد�أها ليجعل حياته كلها لغزا حتاك حوله الأ�ساطري في�صبح هو نف�سه يف
�آخر الأمر لغزا و�أ�سطورة .ورمبا ق�صد بذلك �أن ينتحل لنف�سه �صفة الإمام الغائب املعروفة عند ال�شيعة وهذا لي�س م�ستبعد ًا
كما تدل على ذلك الأحداث التي �أعقبت اختفاءه .وعموما ف�إن �أهم الروايات وال�شائعات التي تناولت هذا املو�ضوع هي:
 )١يف �أعقاب اختفاء فارد انطلقت �شائعة قوية تتهم �إليجا
حم��م��د ب���أن��ه �ضحى ب��ه وق��دم��ه قربانا للرب لينفرد
بزعامة احلركة .ووجدت هذه الإ�شاعة رواجا وقبوال
لدى الكثريين ال�سيما و�أن اختفاء فارد جاء يف الوقت
الذي بد�أ فيه جنم �إليجا ي�ستطع .ورمبا ا�ستند �أن�صار
ه��ذا ال��ر�أي �إىل انتقاد �إليجا �أو ب��الأح��رى امتعا�ضه
�إزاء دعوة فارد لقتل البي�ض والتي ج ّرت على احلركة
جمموعة من الرعيل الأول حلركة �أمة الإ�سالم
و�أع�ضائها الكثري من املتاعب.
 )٢ذهب البع�ض �إىل القول ب�أن جمموعة من البي�ض املناوئني حلركة الإ�سالم يف �أمريكا اختطفوا فارد ونفذوا فيه حكم
الإعدام جزاء ًا لفتواه ب�إهدار دم كل من هو �أبي�ض .ومن امل�ؤيدين لهذه الفر�ضية الدكتور عبد اهلل ال�صنيع الذي ذهب
�إىل القول (عندما ر�أى �أعداء هذه الدعوة �أنها بد�أت تنت�شر ب�سرعة دبروا لها املكائد لتحطيمها يف مهدها فقاموا
ب�إخفاء (حممد فارد) وحما�صرة الدعوة ود�س الكثري من اخلرافات وال�شركيات على (�إليجا حممد) حديث العهد
بالإ�سالم .وهكذا �أخذت الدعوة تنحرف تدريجيا عن الإ�سالم ال�صحيح .وامتلأت باخلرافات وال�شركيات حتى �أن
(�إليجا) ا ّدعى لنف�سه النبوة وا ّدعى الربوبية لفارد ومل يبق له ولدعوته من الإ�سالم �إال ا�سمه وبع�ض تعاليمه التي
ح ّرفوها وقد منت الدعوة يف هذا االجتاه املنحرف م�ستمدة وقودها من �أفرادها ومن �أعداء الإ�سالم ((().
�إذ قال( :املرجح عندي �أن ال�سبب يف اختفاء فارد �أو اغتياله
و �سايره يف ذلك الأخ حممد علي يو�سف
بالأحرى يرجع �إىل مت�سكه بالتعاليم الإ�سالمية النقية ،تلك التعاليم التي ال يغ�ض م�ضاجع �أهل الكفر و�أعداء الإ�سالم
وال يخيفهم �شيء مثلها).
 )٣هناك من يقول �إنه �شوهد على ظهر �إحدى البواخر املتجهة �إىل �أوروبا ،و�إذا �ألقينا نظرة �سريعة �إىل هذه الروايات
جند �أنها جميع ًا ال تعدو �أن تكون حم�ض افرتا�ضات واجتهادات ال يقوم عليها �أي دليل.
فالقول ب�أن البي�ض املناوئني للحركة هم امل�سئولون عن خطفه ومن ثم اغتياله فهو ،و�إن كان جائزا �إال �أن مثل هذه
 )1خمطوطة كتاب (الزنوج يف الواليات املتحدة الأمريكية)� ،ص .5
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يروج لها ،وحيث �أدرك �أن ال�سود يف �أمريكا وبحكم تكوينهم النف�سي والعقلي وخلفياتهم الثقافية يريدون منوذج ًا خا�ص ًا
مميز ًا يقوم بالأ�سا�س على النعرة العرقية �أو (القومية ال�سوداء) كما ي�سمونها ،فقد ر�أى �أن من املهم �إدخال بع�ض هذه
املفاهيم والأفكار �ضمن تعاليمه ليزيد من جاذبية ما يدعو له .فالعقيدة والقومية يف جمتمع الأمريكيني ذوى الأ�صول
الأفريقية �أمران مرتبطان ارتباط ًا ي�صعب الفكاك منه وهذه حقيقة يجب الإقرار بها والتعامل الواعي معها .ولعل هذا هو
�سبب جلوء فارد يف بداية دعوته �إىل ا�ستخدام الإجنيل بد ًال عن القر�آن الكرمي .ومن هنا جاء الأثر امل�سيحي الذي جعل
البع�ض ي�شريون �إىل احلركة با�سم (�إر�سالية امل�سلمني الأمريكيني).
يقول بالل عجيب �أن فارد �أو (فراد) كما ي�سميه اقتب�س فكرة (القومية ال�سوداء) والوطن القومي امل�ستقل لل�سود
من ماركو�س قاريف كما �أخذ منه �أي�ض ًا مبد�أ متجيد اجلن�س الأ�سود عامة واعتباره الأ�صل والأ�سا�س للحياة الب�شرية و�أنه
ا�ستلهم من درو علي فكرة �أن البي�ض هم ال�شياطني وهم �أ�صل ال�شر والبالء((( �أما من بوكي تي وا�شنطن((( فاقتب�س
فكرة �إن�شاء قوة فاكهة الإ�سالم ومعاهد التدريب والت�أهيل واالهتمام بالنواحي التعليمية .وهكذا مل مي�ض وقت طويل حتى
�أ�صبحت مبادئ احلركة مزيج ًا من تعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف وبع�ض التعاليم امل�سيحية امل�أخوذة من العهد القدمي
مع خمتارات من تعاليم درو علي وقاريف ذات النزعة العن�صرية ال�صارخة.
واملالحظ �أي�ض ًا �أن فارد �أوىل اهتمام ًا خا�ص ًا ملادة الريا�ضيات والتي حاول ا�ستخدامها �أي�ض ًا يف �إثبات وحدانية
اخلالق عز وجل ويف تف�سري العديد من حقائق الكون فقد جعل لكل رقم قيمة ومعنى .وبالطبع ف�إن هناك بع�ض الأرقام
التي اكت�سبت قد�سية عند �أتباعه وهي الأرقام التي ارتبطت ب�أحداث هامة يف حياة امل�ؤ�س�س فارد ومنها على �سبيل املثال
الرقم �( 2إ�شارة �إىل ال�شهر الذي ولد فيه (فرباير) والرقمان  4و�( 7إ�شارة �إىل اليوم الرابع وال�شهر ال�سابع (يوليو) لأول
ظهور له بديرتويت) والرقم �( 26إ�شارة �إىل يوم ميالده) وهكذا.
ويف امل�س�ألة رقم  13من تعاليمه املعروفة با�سم (غاية احلكمة) ،ويف �إطار احلث على تعلم مادة الريا�ضيات جاء
�أن (الريا�ضيات هي الإ�سالم والإ�سالم هو الريا�ضيات)((( .ومعروف �أن فارد �س ّلم �إليجا قبيل اختفائه املفاجئ قائمة
ب�أ�سماء  104كتاب ًا يف ال�سرية النبوية والفقه والعبادات والريا�ضيات وطلب منه قراءتها بعناية والعمل مبا جاء فيها.
وعموما ف�إن الذين �سمعوا عن فارد �أو التقوا به بديرتويت قبل اختفائه و�صل عددهم �إىل �أكرث من  20.000بع�ضهم
ما يزال على قيد احلياة يف وقت �إعداد هذه الدرا�سة(((.
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)� Black Muslims To Muslimsإىل القول ب�أن الغياب �أو االختفاء املفاجئ لواال�س فارد ق َّوى يف نفو�س �أتباعه االعتقاد
ب�أنه (الرب) الذي حل يف ج�سم ب�شر (((وال حول وال قوة �إال باهلل.
ويبدو �أنه ا�ستقل �أحد القطارات وغادر ديرتويت من دون �أن ي�شعر به �أحد برغم ما يقال من �أن هناك من �شاهده
فعال ي�ستقل القطار من حمطة ديرتويت .واملرجح �أنه وقبيل رحيله �أ�صدر �آخر التوجيهات �إىل �إليجا و�سلمه قائمة ب�أ�سماء
الكتب التي �أمره بقراءتها واال�ستعانة بها و�أخربه �أنه �سيكون على ات�صال به و�أنه �سيتابع ن�شاطه عن كثب لتوجيهه وت�صحيح
م�ساره كلما لزم.
ومن اجلائز �أي�ض ًا ح�سب الروايات �أنه و�إمعانا يف الت�ضليل ملن �أراد تعقبه عمد �إىل التنقل عرب عدة واليات متنكرا
قبل �أن ي�ستقر به املقام �أخري ًا يف املك�سيك .وهذه الفر�ضية تدعمها �أي�ض ًا الر�سالة التي كتبها �إىل �إليجا التي �أ�شار فيها
�إىل �أنه يف مكان ما من (غرب �أمريكا ال�شمالية).
هكذا يقول املنطق وما ي�ست�شف من الروايات والأخبار املتواترة .ولعل اختيار املك�سيك بالذات هو اختيار ذكي لعدة
�أ�سباب �أهمها� :أنه وبلجوئه �إليها يكون قد خرج من الواليات املتحدة وابتعد عن دائرة املالحقة الق�ضائية فيها ويف نف�س الوقت
يكون يف �أقرب مكان منها ي�ستطيع من خالله متابعة التطورات وامل�ستجدات على ال�ساحة بل و�إ�صدار الأوامر والتوجيهات،
ومن يدري فرمبا تتغري الظروف ويتمكن من العودة لإكمال ما بد�أه �إن �أمد اهلل يف العمر وهي�أ الظروف والأ�سباب؟
ولعل هذه الفر�ضية تتفق وما �أخربين به وارث الدين من �أن فارد عندما �شعر ب�أن ال�سلطات بد�أت ترتاب فيه
وتتعقبه �سارع باملغادرة �إىل �شيكاغو ومنها توجه �إىل املك�سيك التي �أقام فيها فرتة .وي�ضيف وارث الدين �أن �أخباره
انقطعت بعد ذلك �إال من ر�سائل ق�صرية �أو بطاقات تهنئة كان يبعث بها �إىل �إليجا يف بع�ض املنا�سبات الهامة .وهذا يتفق
�أي�ض ًا مع ما جاء يف �أطروحة حامت �صاحب الذي رجح �صحة الر�سالة من فارد �إىل �إليجا التي وردت الإ�شارة لها .على
�أن �أكرث ما �أده�شني هو ما � ّأ�سر يل به وارث الدين من اعتقاده ب�أن فارد حاول �إقناع ال�سلطات ب�أنه ي�ستطيع حماية الكتل
ال�سوداء من خطر االجنراف �إىل ال�شيوعية التي كانت يف حالة انت�شار وقتها .وكانت الإدارة الأمريكية تعمل �ألف ح�ساب
لذلك العتقادها ب�أن �أي وجود لل�شيوعية داخل �أرا�ضيها من �ش�أنه �أن ي�شكل خطرا مبا�شرا على �أمنها القومي خا�صة و�أن
انت�شار ال�شيوعية يف �أو�ساط الطبقات امل�ضطهدة والفقرية �أمر وارد جدا .وي�ضيف وارث الدين �أن الإدارة الأمريكية
باركت ن�شاط فارد ورغبت يف �أن يحت�ضن ال�سود خوفا من ان�ضمامهم للحزب ال�شيوعي .على �أن هذا االتهام يبدو يف غري
حمله فقد تعر�ض فارد لل�سجن والنفي �إن مل نقل القتل ولو كان الأمر كذلك ملا فعلوا به ما فعلوا.
ومهما يكن ف�إن االختفاء الغام�ض واملفاجئ للزعيم كان �ضربة قوية للحركة التي كانت ما تزال يف مهدها حيث
حاولت بع�ض اجلماعات والأحزاب اخرتاق �أتباعه واجتذابهم �إليها م�ستغلني حالة الفو�ضى وال�صراع حول ال�سلطة .وكان
من بني الذين �سعوا لذلك احلزب ال�شيوعي الأمريكي واجلاليتني اليابانية والإثيوبية و�إن كان � ٌأي منهم مل يحقق جناحا
يذكر �إال �أنهم متكنوا من �إ�ضعاف احلركة و�ساعد على تفاقم الو�ضع ال�صراع حول ال�سلطة الذي ن�شب بني �إليجا و�شقيقه
الأ�صغر حيث انق�سم الأع�ضاء �إىل فريقني كل منهما ي�ؤيد �أحد ال�شقيقني ويرى �أنه الأجدر بالزعامة.
وعموما وباختفاء فارد تكون انطوت املرحلة الأوىل من عمر احلركة �أي مرحلة و�ضع القواعد واللبنات لتبد�أ بعد
ذلك املرحلة الثانية والأهم التي قاد لواءها �إليجا حممد الذي يعترب يف نظر الكثريين امل�ؤ�س�س احلقيقي حلركة (�أمة
الإ�سالم) يف �أمريكا وفيما يلي ملحة عن �سريته وحياته.

 )1كتاب(امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا)� ،ص .227

� )1ص  3من الكتاب املذكور.
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اجلرمية املزعومة �إن كانت قد متت فعال النك�شف �أمرها ولو بعد حني ،و�سجالت الـ ) (FBIالتي مت الك�شف عنها فيما يتعلق
بفارد ال تت�ضمن �أي �إ�شارة جلرمية كهذه �أو �أنه فارد مات مقتوال .وبالن�سبة لر�أي الأ�ستاذين اجلليلني ال�صنيع ويو�سف،
ومع احرتامي له ،لكن كل الدالئل ت�شري �إىل �أن االنحرافات عن تعاليم الدين القومي بد�أت قبل اختفاء فارد.
والقول ب�أن �إليجا هو امل�س�ؤول عن اختفاء فارد وقتله يبدو م�ستبعد ًا عندي بل ويتناق�ض مع كثري من املعطيات واحلقائق
التي تك�شفت بعد ذلك فالذين عرفوه عن كثب ومنهم كثريون ما يزالون على قيد احلياة ي�ؤكدون �أن الرجل لي�س من �شيمته
الغدر ،ناهيك �أن يغدر ب�أ�ستاذه وويل نعمته ،بل الرجل الذي اختاره ليكون وزيره الأول وخليفته برغم وجود من هو �أكرث منه
�أهلية وجدارة .وقد �أفا�ض لنكولن يف احلديث عن ال�شائعات التي انطلقت عقب اختفاء فارد حيث كتب( :ثم اختفى فارد عام
1934م و�سرعان ما �أخذ ه�ؤالء املناف�سون يف ن�شر الإ�شاعات متهمني حممد ًا (يعني �إليجا) ب�أنه �أقنع فارد ب�أن يقدم نف�سه
كت�ضحية �إن�سانية باجل�سد وفقا لالعتقاد ال�شائع بني �أتباعه ب�أن امل�سلم الذي ي�ضحي بحياته يكون هو خم ّل�ص العامل)(((.
هذا الإدعاء يبدو �أي�ض ًا غري منطقي �إذ ال يعقل �أن يكون فارد مبثل هذا الغباء الذي يجعله ي�ضحي بحياته من �أجل
تلميذه �أو ا�ستجابة لن�صيحته .وعالوة على ذلك ف�إن اختفاء فارد �أو حتى وفاته يف ذلك التاريخ ما كانا يعنيان انتقال
ال�سلطة والزعامة تلقائيا �إىل �إليجا الذي ا�ضطر للهرب هو الآخر خوفا على حياته واختفى ما ال يقل عن �سبعة �أعوام
قبل �أن ي�ستتب له الأمر خليفة لفارد .ويف واقع الأمر فقد كان من م�صلحته �أن يبقى فارد يف ديرتويت فرتة �أطول لإكمال
عملية اختياره ر�سميا كنائب �أول وخليفة له ولتثبيت دعائم احلركة �أكرث .فقد لقي �إليجا معار�ضة �شديدة من املناف�سني
والراف�ضني لزعامته وو�صل الأمر ببع�ضهم �إىل درجة تهديده بالقتل .و�إن كان قد ع َّبـر عن عدم الر�ضا فيما يتعلق بفتوى
فارد التي �أهدر مبوجبها دماء الأمريكيني البي�ض فالكل يعلم �أن �إليجا ما كان يجر�ؤ على انتقاد فارد حول هذا الأمر يف
حياته علنا .كما �أن عدم الر�ضا عن فتوى �أ�صدرها فارد ال يعد دليال �أو �سببا كافيا للإقدام على مثل هذه اجلرمية الب�شعة،
وفوق هذا وذاك فقد �أكد �أكرث من م�صدر موثوق �أن العالقة بني الرجلني مل تنقطع باختفاء فارد و�أن االت�صاالت بينهما
ا�ستمرت ردحا من الزمن بعد اختفاء فارد.
وعن مالب�سات اختفاء فارد فقد ن�سب �إىل �إليجا قوله �أن فارد اجته �أوال �إىل �شيكاغو ثم تنقل بعد ذلك عرب عدة
واليات قبل �أن يعود �إليها جمددا يف فرباير 1934م .وعلى �أية حال ف�إن �آخر ات�صال موثق بني الرجلني كان هو ر�سالة بعث
بها فارد �إىل �إليجا من املك�سيك .واملرجح �أنها الر�سالة امل�ؤرخة يف  18دي�سمرب 1934م التي اطلعت على ن�سخة منها وهي
بخط اليد .ولعل هذه الر�سالة تنفي التهمة عن �إليجا جملة وتف�صيال� .أما القول ب�أنه �شوهد على ظهر �إحدى البواخر
املتجهة �إىل �أوروبا فلم �أجد له ما ي�سنده وهو �أي�ض ًا م�ستبعد عندي ونف�س ال�شيء ينطبق على ما زعمه البع�ض من �أنه اجته
�إىل جامايكا �أو هاييتي حيث توجد جماعات من الأحبا�ش الذين اتخذوا هيال�سال�سي (�إمرباطور �إثيوبيا الأ�سبق) �إلها
يعبدونه من دون اهلل ،ب�سبب هطول �أمطار غزيرة يوم زيارته لها بعد انقطاع وجفاف داما عدة �سنوات كما يقولون.
ما هي احلقيقة �إذن حول مالب�سات اختفاء هذا الغريب؟
من خالل الروايات والأخبار املتداولة وجمريات الأحداث بعد ذلك ،ثم ما توفر يل من معلومات وم�ستندات ميكن
القول وب�شيء من اليقني �أن فارد عندما �أح�س ب�أن حياته �ستكون يف خطر �إذا بقي يف ديرتويت و�أنه و�إن ا�ستطاع الهرب
واالختفاء من رجال ال�شرطة فهو ال ي�ستطيع �أن ي�ضمن النجاة من املتطرفني البي�ض الذين �أ�صبحوا يرتب�صون به .وقرائن
الأحوال ت�شري �إىل �أنه �أخفى نف�سه خوفا على حياته ورمبا �أي�ض ًا طلب ًا للمزيد من ال�شهرة واملجد .واملرجح �أنه حزم �أمره
و�آثر االختفاء عن الأنظار ولو �إىل حني .وبالطبع فهو مل يخرب �أحدا عن وجهته وموعد رحيله وذلك �إمعانا يف احلذر وحتى

إليجا محمد (1975-1897م)

84

أمـة اإلسـالم
الباب الرابع

 )1لعله من املهم هنا الإ�شارة �إىل �أن الق�ساو�سة ال�سود ما كان ي�سمح لهم بالعمل يف كنائ�س البي�ض �أو التعامل معهم ،كما كان حمظورا عليهم �أ�صال
دخول كنائ�س البي�ض حتى ولو للعبادة .وكان من �أهم �شروط االختيار للق�ساو�سة واملب�شرين ال�سود �أن يكون املر�شح لهذا العمل من �أ�صحاب الب�شرة
الفاحتة �أو التي متيل �إىل البيا�ض ،ولعل الهدف من وراء ذلك تر�سيخ مفهوم تفوق اجلن�س الأبي�ض عموما بحيث ي�صبح من امل�سلم به �أن اللون الأبي�ض
هو يف حد ذاته ميزة ،وبذلك ير�سخ مفهوم �أن الرجل الأبي�ض واقعيا هو ال�سيد )� (The Masterأو (الرب)بعبارة �أخرى.
 )2ورد يف كتاب ) (Black Nationalismال�سن �أدوم (�ص � 75-74أن �إليجا رزق من كالرا �أربعة �أوالد وبنتني ثم ان�ضم �إليهم يف وقت الحق عدد من الأبناء
غري ال�شرعيني و�صل عددهم �إىل �أكرث من ع�شرة وقد �أ�صبحوا جميع ًا �أع�ضاء يف احلركة كما �سيجيء ذكره الحق ًا ب�شيء من التف�صيل.
 )3كتاب ) (The Nation Of Islamملارتا يل� ،ص.21

كالرا حممد زوجة �إليجا حممد

 )1املرجع ال�سابق� ،ص.23
 )2كتاب ) (The Trumpet Shaw Soundلبيرت وار�سلي� ،ص .991- 0
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ولد �إليجا بول (وهذا ا�سمه احلقيقي) مبزرعة م�ست�أجرة يف �ساندرفيل (جورجيا) يف العا�شر من �أكتوبر 1897م
ك�سابع مولود لأ�سرة فقرية تعي�ش حياة الكفاف ،فوالده كان يعمل يف جمال التب�شري كداعية غري متفرغ لقاء �أجر زهيد ال
يفي مبتطلبات احلياة لأ�سرة ت�ضم �أربعة ع�شر فردا.
ولقد حدثني بالل و�أفا�ض عن معنى �أن تكون �أ�سود يف اجلنوب الأمريكي خالل الفرتة حتى بداية الن�صف الثاين
من القرن املا�ضي .وعن م�شاعر الذل واالنك�سار التي كان يح�سها الرجل وهو عائد لأ�سرته ولي�س يف يده �إال �صحيفة ممزقة
كان يقر�أ فيها الإعالنات عن الوظائف ال�شاغرة .وكيف �أن الواحد منهم ما كان ليجر�ؤ على النظر يف وجه زوجته و�أطفاله
اجلياع .ومنهم من كان ال يدخل بيته �إال مت�سلال وقد اطم�أن �إىل �أن جميع �أفراد الأ�سرة يغطون يف نوم عميق .وكيف �أن
الكثريين منهم انزلقوا �إىل هاوية اجلرمية ومعاقرة اخلمر واملخدرات والإدمان هربا من هذا الواقع املرير.
و مت�ضي الأيام والأعباء تت�ضاعف على الأب بول لتزداد احلياة ق�سوة و�شظفا .فبعد �إليجا ان�ضم �إىل الركب خم�سة
من الأبناء والبنات ليكتمل العدد اثني ع�شر طفال .وي�ضطر �إليجا للتوقف عن الدرا�سة قبل �أن يكمل ال�صف اخلام�س
االبتدائي �أمال يف م�ساعدة والده �أو بالأحرى تخفيف العبء عنه كما فعل ذلك من �سبقه من �إخوته .ويبدو �أن الأب بول
�آن�س يف ال�صغري �إليجا توقد الذهن والرغبة يف موا�صلة الدرا�سة ف�صار ي�صطحبه معه �أحيانا خالل جوالته التب�شريية
وبد�أت مدارك ال�صغري تتفتح وتتبلور ،كان عمل الأب بول حمددا يف دعوة ال�سود �إىل امل�سيحية و�شرح تعاليمها وتزيينها
بال�صورة التي حتببها �إليهم(((.
ويف ال�سابع من مار�س1919م تزوج ال�شابة كالرا �إيفان�س من كورديلي
(جورجيا) وهو يكربها بعامني .ويدخل �إليجا مرحلة جديدة �إذ �أ�صبح رب
�أ�سرة يزداد عدد �أفرادها عاما بعد عام وال�شيء يلوح يف الأفق والآمال تتبدد(((.
ويجرب العمل يف كل امليادين املتوفرة ابتداء من احلقول وامل�صانع ومرورا
ب�أعمال الطرق فم�صانع الن�سيج ومعامل الطوب .ويف العام1923م ينتقل ال�شاب
�إليجا �إىل ديرتويت م�صطحبا معه زوجته كالرا وطفليه.
والثابت �أنه عانى كثري ًا خالل �سنواته الأوىل يف ديرتويت جراء البطالة
وحتى بعد �أن ح�صل على وظيفة عامل يف م�صانع �شفروليه لتجميع ال�سيارات والدة �إليجا حممد (الأم ماري كما ينادونها)
والتي ا�ستمر فيها حتى العام1929م عندما ا�ضطرت الإدارة لتخفي�ض العمالة
ب�سبب الأزمة االقت�صادية .وهكذا عا�ش حياة عادية �إىل �أن جاء يوم غري جمراها ر�أ�سا على عقب.
كان ذلك عندما ح�ضر لال�ستماع �إىل ما يقوله فارد وقد كتبت مارتا يل عن ذلك قائلة( :تلك اللحظة كانت لها
�أهمية عظيمة يف تاريخ وتطور احلركة)(((.

�أما �إليجا فقد كتب عنها قائ ًال( :عندما وقفت �أمامه �صافحته وقلت له �إنني �أعرف من يكون .ف�أطرق بر�أ�سه حتى
كاد يالم�س وجهي وقال يل فيما ي�شبه الهم�س( :نعم� .أخي) .قلت له� :أنت من قر�أنا يف الكتاب املقد�س �أنه �سي�أتي يف �آخر
الزمان با�سم امل�سيح عي�سى .وبعد برهة �صمت قال :نعم� .أنا من كنتم تبحثون عنه منذ �ألفي عام)(((.
وت�ضيف مارتا يل( :كانت تلك اللحظة بالفعل نقطة حتول هامة يف تاريخ احلركة وم�سارها .فحتى ذلك الوقت مل
يكن فارد قد �أعلن �سواء ب�صورة مبا�شرة �أو حتى تلميح ًا �أنه الرب �أو امل�سيح� .إال �أن الفكرة التي � ّأ�سر بها �إليه �إليجا بول
القت هوى يف نف�سه وا�ستهوته متام ًا .و�سرعان ما التقط القفاز وانتحل لنف�سه دور ًا جديد ًا .ففي �أول اجتماع بعد تلك
الواقعة �أعلن �أنه امل�سيح عي�سى الذي طال انتظاره)(((.
بعد ذلك ظل �إليجا يحر�ص على ح�ضور اجتماعات
احلركة بانتظام �إىل �أن كان يوم يف �شتاء 1931م .يقول
�إليجا� :أنه �آثر البقاء باملنزل مع �أطفاله يف ذلك اليوم ليتيح
الفر�صة لزوجته كالرا لتنال حظها من اال�ستمتاع بحديث
فارد ،وي�ستطرد قائ ًال� :أن فارد �س�أل احل�ضور عنه قائ ًال:
(هل يعرف �أحد منكم �شيئ ًا عن الرجل ق�صري القامة الذي
ي�سكن يف هامت رامك؟ فانربت كالرا قائلة :نعم �سيدي،
�إليجا حممد يوم عر�سه
�إنه زوجي) .وح�سب رواية �إليجا ف�إن فارد �أمرها �أن تخرب
زوجها ب�أنه ي�أذن له بالبدء يف الدعوة للإ�سالم و�أنه �سيدعمه.
فرح �إليجا بهذه الب�شارة والإجازة فرح ًا عظيم ًا ومن يومها �أ�صبح واحد ًا من �أبرز رجاالت فارد و�أكرثهم �إخال�ص ًا.
واختار له فارد ا�سم (�إليجا حممد) بد ًال من ا�سمه احلقيقي .وعلى الرغم من حقيقة �أنه كان ثالث وزير يختاره فارد
�إال �أنه �سرعان ما �أ�صبح �صاحب احلظوة عنده بل و�ساعده الأمين .وعند اختفاء فارد وفى خ�ضم حالة الذهول التي
�أ�صابت �أع�ضاء احلركة والظروف الع�صيبة التي حلت بها ،انربى �إليجا لينقذها من امل�صري املحتوم الذي كان يحيق بها
عندما ظن الكثريون �أن احلركة �ستلقى نف�س م�صري حركتي قاريف ودرو علي اللتني انهارتا بعدهما خا�صة و�أن فارد مل
ي�سعفه الوقت ليكمل بناء �أجهزة احلركة �أو ي�ضع لها القواعد والأطر والآلية التي ت�ضمن لها اال�ستمرار .لذلك فقد راهن
كثريون على انهيار احلركة ا�ستنادا على حقيقة �أنه ال يتوافر لديه احلد الأدنى
من امل�ؤهالت واملوا�صفات للقائد الذي تتطلبه طبيعة املرحلة والذي ي�ستطيع
انت�شال احلركة وال�سري ب�سفينتها �إىل بر الأمان.
لكن �إليجا ا�ستطاع �أن يقلب كل املوازين والتوقعات ،وكما عر�ضنا له ف�إن
احلركة وحتى اختفاء م�ؤ�س�سها كانت حبي�سة يف منطقة ديرتويت و�إن كان فارد
ا�ستطاع �أن يجمع حوله ب�ضعة �آالف من �سكان املدينة� .إال �أن ال�سواد الأعظم
من الأمريكيني عموما يف امل��دن والواليات الأخ��رى مل يكونوا قد �سمعوا عنه
حتى حلظة اختفائه .وي�صف �إليجا ال�صعوبات التي واجهها قائ ًال( :يف خريف
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� )1أطروحة حامت �صاحب للماج�ستري وعنوانها� .(The Nation of Islam) :ص  80ولعله من املهم هنا الإ�شارة �إىل �أن �إليجا عندما يقول (اهلل) فهو يق�صد
بذلك (فارد) وال حول وال قوة �إال باهلل.
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .97
� )3ص  81من الأطروحة.
 )4كتاب )� ، (Islam، Black Nationalism & Slaveryص 142
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1934م تبدل معظم �أع�ضاء احلركة وبد�أ يظهر عليهم النفاق بل �أخذ بع�ضهم يقوم ب�أعمال تخريبية وين�ضم �إىل �أعداء
احلركة� .سارت الأمور من �سيء �إىل �أ�سو�أ وبحلول العام1935م �أ�ضحى من امل�ستحيل بالن�سبة يل التعامل معهم .وو�ضح �أن
�أكرث من  %75منهم �أ�صبحوا منافقني فكان لزام ًا علي �أن �أتركهم لأجنو بنف�سي فقد ا�ست�شرى النفاق حتى و�صل �إىل داخل
بيتي و�إذا ب�شقيقي الأ�صغر الذي يقا�سمني �سكني يريد الزعامة لنف�سه بل ت�آمر مع وزير م�ساعد �ضدي ثم ان�ضما لأعدائي
هنا يف ديرتويت وبد�أوا يخططون للتخل�ص مني وعندها �أمرين اهلل بالرحيل)((( .وبالفعل فعندما �أح�س �أن حياته باتت يف
خطر غادر ديرتويت وظل خمتفي ًا �سبع �سنوات لكنه مل يتوقف عن العمل �إذ ظل يدعو بحما�س �أزكاه اعتقاده الرا�سخ ب�أن
الألفية ال�سعيدة لل�سود باتت و�شيكة.
وادعى �إليجا �أن �صوت فارد كان يوجه خطاه خالل
تلك الفرتة ((( التي �أم�ضى جزء ًا منها متنق ًال بني خمتلف
الواليات الأمريكية �إال �أن حامت �صاحب ي�ؤكد �أنه �أم�ضى
معظم تلك ال�سنوات (1941-1934م) يف الدعوة بوا�شنطن
العا�صمة حتت ا�سم م�ستعار هو حممد ر�سول(((.
وهذا ما ي�ؤكده �أي�ض ًا �إ�سن �أدوم حيث يقرر �أن �إليجا
�أقام يف وا�شنطن العا�صمة من 1935م وحتى 1941م و�أنه
�إليجا يف طريقه �إىل ال�سجن ب�صحبة �أحد عنا�صر الـ  FBIيف 1942م
ق�ضى الفرتة ما بني 1942م حتى 1946م يف ال�سجن .وبعد
�إطالق �سراحه انتقل �إىل �شيكاغو التي ا�ستقر فيها ب�صفة م�ستدمية حتى وفاته يف 1975م.
ويف �أوائل العام 1942م ـ وقبل دخوله ال�سجن ـ �أ�س�س املقر الرئي�سي حلركة �أمة الإ�سالم يف �شيكاغو .وعلى الرغم
من �أن عدد �أع�ضاء احلركة يف ديرتويت وحدها كان قد و�صل �إىل �أكرث من � 8آالف ع�ضو على �أقل تقدير قبل اختفاء فارد
�إال �أن ال�صراعات الداخلية التي �أعقبت اختفا�ؤه �أدت �إىل تدين الع�ضوية ب�صورة وا�ضحة.
كانت عملية �إر�ساء الدعائم والبناء �أ�صعب مما كان متوقع ًا وتفاقم الأمر �أكرث مع اعتقال �أكرث من مائة ع�ضو
من نا�شطي احلركة وقياداتها يف ذلك العام ( )1942ب�سبب التهرب من اخلدمة الع�سكرية الإلزامية مما �أدى �إىل
انخفا�ض الع�ضوية مرة �أخرى حتى قدرها البع�ض ب�أنها تدنت �إىل ب�ضع مئات فقط((( .ثم جاء الدور على �إليجا نف�سه
فتم اعتقاله ومعه �أحد ع�شر من قيادات احلركة بوا�سطة الـ ) (FBIحيث �أودعوا ال�سجن بتهمة الع�صيان والتحري�ض على
الفتنة وعدم الوطنية �إذ مل ي�سلموا �أنف�سهم لإدارة التجنيد والتدريب .على �أنني �أميل �أكرث لر�أي �أديب ر�شاد والقائل ب�أن
�سبب اعتقاله كان هو �إعالنه التعاطف مع اليابان يف حربها �ضد الواليات املتحدة (خالل احلرب العاملية الثانية) وما
�أبداه من تعاطف مع ق�ضية اليابانيني الأمريكيني الذين مت �إبعادهم وترحيلهم �إىل مع�سكرات االعتقال التي �أقيمت لهم
يف مناطق معزولة ظلوا فيها ملدة �أربع �سنوات .فقد ذكر الأمريكي العربي الدكتور جيم�س زغبي (رئي�س املعهد العربي
الأمريكي يف وا�شنطن) �أن واقعة اعتقال و�إبعاد الأمريكيني من �أ�صل ياباين �إىل مع�سكرات االعتقال التي راح �ضحيتها

�أكرث من � 120ألف مواطن �أمريكي من �أ�صل ياباين جاءت تنفيذ ًا للأمر رقم
 9066ال�صادر من الرئي�س فرانكلني روزفلت الذي اعترب �أج��زاء وا�سعة يف
غرب البالد (مناطق ع�سكرية حتتاج حماية خا�صة(ومنح اجلي�ش الأمريكي
�سلطة �إبعاد (الغرباء الأعداء) من تلك املناطق وذلك رد ًا على الهجوم الياباين
على ميناء بريل هاربر الأمريكي .وعموم ًا و�إن كان الدكتور زغبي قد �أكد على
�أن العن�صرية كانت هي الدافع احلقيقي وراء هذه احلملة االنتقامية ذلك �أن
�أمريكا كانت وقتها يف حالة حرب �ضد �أملانيا و�إيطاليا واليابان �إال �أن الذين مت
�إر�سالهم �إىل مع�سكرات االعتقال كانوا هم الأمريكان اليابانيني فقط .وعموما
ف�إن معظم الر�ؤ�ساء الذين تعاقبوا على �سدة الرئا�سة الأمريكية بعد ذلك حاولوا
االعتذار لأ�سر ال�ضحايا .وبعد كثري من ال�ضغوط �أقر الكوجنر�س يف 1988م
ت�شريع ًا قرر مبوجبه تعوي�ضا مبعدل � 20ألف دوالر لكل واحد من الـ � 60ألفا من
نزالء مع�سكرات االعتقال الباقني على قيد احلياة وقتها(((.
وبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية و�إط�لاق �سراحه �شهدت حركة �أمة
الإ�سالم مرحلة جديدة من النمو والتطور .ومت �شراء �أول معبد للحركة يف
�شيكاغو وبد�أ �إليجا ين�شر تعاليمه ومنها ما ا ّدعاه من �أنه الر�سول املبعوث من
فارد((( ،ثم وا�صل ما كان فارد يدعو له مع الرتكيز على ثالثة حماور هي:
 )١حاجة ال�سود للح�صول على وطن و�إن�شاء دولة م�ستقلة لهم داخل منظومة
الواليات املتحدة.
 )2احل�صول على هوية مميزة مقبولة لل�سود الأمريكيني.
 )3ت�أمني اال�ستقالل االقت�صادي لل�سود يف دولتهم امل�ستقلة(((.

�إليجا وبيده ن�سخة لرتجمة معاين
القر�آن الكرمي

 )1املقال بعنوان (لطخة �سوداء يف تاريخ الواليات املتحدة :عرب �أمريكا ي�شاركون يف �إحياء الذكرى ال�ستني العتقال الأمريكيني اليابانيني �أثناء احلرب
العاملية الثانية) املن�شور بجريدة ال�شرق الأو�سط ال�صادرة بتاريخ 2002/2/18م� ،ص .10
 )2كتاب (The Message To The Blackman In America) :لإليجا حممد� ،ص .87
 )3كتاب (World Book) :وحتت عنوان )� ، (The African American Journeyص  1من  2على املوقع ).(www.worldbook com/fun

أعمال إليجا محمد وإنجازاته

88

أمـة اإلسـالم
الباب الرابع

 )1كتاب ) (Black Nationalismالذي وردت الإ�شارة له �أكرث من مرة� ،ص .79
� )2أطروحة حامت �صاحب للماج�ستري� ،ص .148
 )3كتاب� ، (Evolution & Christian Hope) :ص .23

العبادات كما صاغها وروج لها إليجا محمد

ر�أينا كيف م�سخ �إليجا العقيدة احلنيفية وح ّور ن�سكها وغريها .فبعد �أن ن�صب فارد �إله ًا ون�صب نف�سه ر�سو ًال له.
وبعد �أن �أف�سد العقيدة هوى بف�أ�سه على العبادات مبتدئ ًا بال�صالة .فهو و�إن كان يتفق مع جمهور امل�سلمني يف �أن ال�صالة
فري�ضة موقوتة و�أن ال�صلوات املكتوبة عددها خم�س �صلوات يف اليوم ويتفق معهم �أي�ض ًا يف �أن يقف امل�صلي موليا وجهه
�شطر امل�سجد احلرام(((� .إال �أنه يخالفهم يف كيفية �أداء ال�صالة خالفا جذري ًا فال�صالة عنده هي:
�أو ًال :ال تزيد عن رفع اليدين والتوجه �شطر امل�سجد احلرام ثم قراءة الفاحتة �أو ما تي�سر من الذكر احلكيم .وهناك من
جماعته من يقر�أ فقط بع�ض الأدعية وغالب ًا ما تكون باللغة الإجنليزية وهذا يعني �أن ال�صالة على الطريقة الإليجية
 )1كتاب (The Nation Of Islam) :ملارتا يل � ،ص .28
 )2كتاب ) (The Message To The Blackman In Americaلإليجا حممد� ،ص .142
 )3املرجع ال�سابق� ،ص .278
 )4كتاب ال�صالة يف الإ�سالم ) (Prayer in Islamلإليجا حممد� ،ص ( .)7ومما جتدر الإ�شارة له �أن الو�صف لل�صلوات يف هذا الكتاب وبيانها ال يكاد
يختلف عما هو متفق عليه عند جمهور امل�سلمني.
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خالل الفرتة ما بني عامي 1934م و1946م ت�ضاعفت الع�ضوية عدة مرات و�أ�صبح لإليجا �أتباع يف �شيكاغو وملواكي
ووا�شنطن العا�صمة ف�ضال عن ديرتويت ولو�س �أجنل�س والعديد من املدن الأخرى حيث و�صل عدد �أع�ضاء احلركة �إىل �أكرث
من ربع مليون ،فيما و�صل عدد املعابد �إىل خم�سني معبد ًا يف العام1959م موزعة على  22والية.
وعموم ًا فقد انتقل �إليجا و�أ�سرته يف �أواخر الأربعينات لي�سكن يف ق�صر فخم الت�أثيث ي�شتمل على ثماين ع�شرة غرفة
بالق�سم الراقي من حي هايد بارك يف �شيكاغو .كما جعل له مكتبا بجامعة الإ�سالم (�شيكاغو) ومكاتب �أخرى بالطابقني الثاين
والثالث من ق�صره وعينّ خم�س �سكرتريات على الأقل و�أربع خادمات لت�صريف �شئون الق�صر من نظافة وطهي وخالفه.
وباعتباره القائد والقدوة كان يكتفي بوجبة واحدة فقط يف اليوم ح�سب تعاليم احلركة �أما لبا�سه الر�سمي فكان
هو البذلة الكاملة ال�سوداء �أو الرمادية املقلمة مع ربطة عنق �صغرية (على �شكل فرا�شة) والطربو�ش الأحمر الذي مييزه
عن �سائر �أع�ضاء احلركة((( .وعند الظهور �أمام العامة وخالل االحتفاالت واملنا�سبات الر�سمية كانت حتر�سه قوة كبرية
من �أع�ضاء احلركة املدربني ،وعن نف�سه كان يقول� :إنه (م�صلح اجتماعي و�إنه من عامة ال�سود عا�ش معهم ومثلهم حياة
الت�شرد والبطالة واملعاناة يف (جحيم) �أمريكا ال�شمالية و�إنه تعر�ض لال�ضطهاد على �أيدي (ال�شياطني) يف اجلنوب
ولذلك فهو خري من يفهم ويقدر �أو�ضاعهم).
وعلى �صعيد �آخر فقد ظل �أتباعه يلحون عليه للقيام بجولة يزور خاللها الدول الإ�سالمية يف �أفريقيا وال�شرق
الأو�سط �إال �أنه كان ي�ؤجل ال�سفر متعلال ب�أن تكلفته فوق طاقة �أتباعه .و�أخري ًا متت الرحلة ورافقه فيها ولداه هربرت و�أكرب
الذي التحق فيما بعد بالأزهر ال�شريف يف م�صر حيث بد�أت الرحلة يف نوفمرب 1959م وا�ستمرت حتى يناير 1960م ومتت
تغطية اجلزء الأكرب مل�صروفاتها من تربعات الأع�ضاء وكانت مبعدل خم�سة وع�شرين دوالرا من كل ع�ضو .وهنا ال بد من
التنويه �إىل �أن كل الدالئل ت�شري �إىل �أن �أتباعه كانوا متعلقني به �أ�شد التعلق و�أخل�صوا له حتى �أن �أحدهم �صرح ب�أن �إليجا
كان ي�أمرهم ب�أن يعبدوا اهلل  وال يعبدوه هو!
ولكل ذلك ف�إن الغياب املفاجئ �سواء بالوفاة الطبيعية �أو خالفه لزعيم كهذا كان �سيرتك فراغ ًا و�صدمة ال قبل
لأع�ضاء احلركة بتحملها .وقد �أدرك �إليجا هذه احلقيقة فبد�أ يعمل ومنذ وقت مبكر حل�سم م�س�ألة اخلالفة .فكان �أن
اختار ولده وارث الدين (املولود يف ديرتويت بتاريخ � 30أكتوبر1933م) خليفة له وبد�أ يدربه على القيام بهذه املهمة.
والباحث عن تعاليم حركة �أمة الإ�سالم ومبادئها العامة كما �أعاد �صياغتها �إليجا يجدها م�ضمنة يف ثالث كتب هي:
 )١الر�سالة �إىل الرجل الأ�سود يف �أمريكا )(The Message To The Blackman In America
 )٢غاية احلكمة :احلل ملا يعرف بامل�شكلة الزجنية ).(Solution To The So Called Negro’s Problem
 )٣التعاليم حلركة �أمة الإ�سالم املفقودة املكت�شفة بطريقة ريا�ضية.
وجميع هذه الكتب من ت�أليف �إليجا والكتاب الثاين منها يذخر بالكثري من الغمو�ض والتناق�ضات �أما الكتاب الأخري
فال ي�سمح للبي�ض باالطالع عليه(((.
يقول �إرن�ست بنز� :إن الباحث العادي يجد �صعوبة يف االطالع على هذه الكتب ال�سرية على الرغم من �أن امل�ؤ�س�سني
للحركة واال�س فارد و�إليجا حممد �أدخال العديد من التعاليم امل�سيحية امل�أخوذة من الكتاب املقد�س (الإجنيل).
ويربر هذا ب�أنه رمبا يكون راجع ًا خللفيتهما امل�سيحية ومعرفتهما بالإجنيل �أكرث من القر�آن الكرمي((( .ولكن هذا

القول تعوذه الدقة ذلك �أن كل الدالئل ت�شري �إىل �أن فارد جاء من العامل الإ�سالمي و�إن كان قد در�س الإجنيل وحاول
ا�ستخدامه �إذ ر�أى مالءمته للم�ستهدفني بالدعوة ف�إن ذلك ال يقوم دلي ًال على �أن خلفيته كانت م�سيحية.
ويعتقد �أع�ضاء احلركة �أن �إليجا حممد هو �آخر ر�سول لواال�س فارد و�أنه �أر�سله ليوحد ال�سود الأمريكيني حتت
راية الإ�سالم ،و�أن ال�سود هم �شعب اهلل املختار وينتمون �إىل قبيلة �شاباز الأفريقية ح�سب ادعاء اليحيا و�أن معاناتهم يف
الواليات املتحدة ذات مغزى(((.
ويف بع�ض الكتب ال�سرية للحركة ق�ص�ص غريبة عن البي�ض و�شرورهم ومن ذلك وعلى �سبيل املثال فقط ما كتبه
�إليجا وهو يروي ق�صة يعقوب الذي حكى عنه �أنه ا�ستطاع بو�سائل �شيطانية تغيري لون ب�شرة قومه من الأ�سود �إىل الأبي�ض
وح�سب نبوءة �إليجا ف�إن فرتة �سيادة اجلن�س الأبي�ض على العامل واملحدد لها ـ ح�سب النبوءة ـ �ستة �آالف �سنة قد بد�أت
تقرتب من نهايتها .و�أن بداية االنهيار العظيم لدولة البي�ض ظهرت �أوىل عالماته يف العام 1914م الذي �شهد اندالع
احلرب العاملية الأوىل .وكانت تلك العالمة هي بداية النهاية(((.
لكن وبح�سب نبوءة �إليجا �أي�ض ًا ف�إن على ال�سود �أن ي�صلوا �أو ًال �إىل معرفة �أنف�سهم حتى يتحقق االنهيار لدولة
البي�ض .مبعنى �أن ي�صبحوا على علم بتاريخهم وم�صريهم ،حيث �أ�شار �إىل هذه العملية على �أنها (البعث) للأمريكيني
ال�سود ،كما �أو�ضح �أن مهمته هي و�ضع الأ�س�س حلياة جديدة لأفراد �شعبه(((.
وترى مارتا يل �أن �إطالع ال�سود على تاريخ قبيلة �شاباز �أعطى احلركة قوة دفع ال ي�ستهان بها و�أنهم عندما علموا
ب�أنهم الأ�صل والأ�سا�س للحياة و�أنه كان لهم جمتمع هو الأكرث حت�ضر ًا ومدنية على م�ستوى العامل فقد �أ�صبحت دعوة البعث
لذلك املجتمع الفا�ضل جتد �أذن ًا �صاغية.
هذا احللم باالنقالب الألفي احلتمي الذي تنتقل فيه دورة القيادة وال�سيادة من اجلن�س الأبي�ض �إىل الأ�سود جعل
�أع�ضاء احلركة يحر�صون كل احلر�ص على االلتزام بتعاليم الدين كما بينها لهم �إليجا مع احلر�ص �أي�ض ًا على الطهارة
والنظافة من اخلارج والداخل .وا�ستجابوا �أي�ض ًا لأوامره �إذ منعهم من تناول العديد من الأطعمة التقليدية التي اعتاد
ال�سود على تناولها وخا�صة يف الواليات اجلنوبية وا�صفا �إياها ب (�أطعمة العبيد) ) .(Slave Dietكما نهاهم عن �أكل حلم
اخلنزير لي�س باعتباره حمرم ًا يف الإ�سالم فح�سب بل لدوافع �سيا�سية �أي�ضا.
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أمـة اإلسـالم
الباب الرابع

 )1يطلق من�سوبو احلركة ا�سم(ال�سيد حممد) �أو ) (The Honorable Mr. Muhammadعلى �إليجا �أما جنله وخليفته وارث الدين في�شريون �إليه با�سم)
�إمام حممد (وللأهمية فقد لزم التنويه.
 )2كتاب( :منظمة الأليجا حممد الأمريكية) للدكتور �أبو �سليمان� ،ص  ،97ومع العلم ب�أن �إليجا �أدى العمرة يف عام 1959م كما �سرتد الإ�شارة له مبزيد
من التف�صيل الحق ًا.
� )3آخر يوم خمي�س يف �شهر نوفمرب من كل عام وقد جرت العادة على االحتفال به �شكرا هلل �أن �أنعم على املهاجرين الأوائل بالبقاء على قيد احلياة
برغم ال�صعوبات التي واجهتهم وخا�صة الظروف الطبيعية.

العقيدة اإلليجية في الميزان
املرجح �أن �إليجا كان ملما بتعاليم الإ�سالم ومبادئه الأ�سا�سية و�أركانه ال�صحيحة كما جاءت يف القر�آن الكرمي وال�سنة
املطهرة .فكتبه ومقاالته وحتى �أحاديثه عرب الإذاعات وخطاباته ت�شهد ب�أنه كان على علم بتعاليم ال�شرع احلنيف(((� .أما
من حيث املمار�سة الفعلية والتطبيق فالأمر خمتلف متاما .يقول املدافعون عنه� :أن �إليجا وجد نف�سه من�ساقا ال�ستحداث
تعديالت وحتريفات يف �صلب العقيدة �إر�ضاء للم�ستهدفني بالدعوة وذلك ملا ر�أى ما يعي�ش فيه قومه من جاهلية وحالة
الب�ؤ�س وال�ضياع التي هم فيها فاختار �أن ي�سلك معهم �سبيل التدرج والرتغيب جلذبهم.
هكذا يقولون ونختلف معهم �إذ ال ميكن مل�سلم عاقل �أن يقر مثل هذا الطرح مهما كانت الأعذار واملربرات ملخالفته
ال�صريحة لتعاليم ال�شرع.
لكن من يتعامل مع مثل هذه الق�ضايا ال�شائكة يتعني عليه التحلي ب�شيء من املرونة يف التعامل مع الوقائع �أو احلقائق،
والتعاطي معها كما هي ولي�س كما نريدها �أن تكون.
و�إن كان لي�س لأحد �أن يتجر�أ على �شرع اهلل  بالتعديل والتبديل �أو الت�أويل �إر�ضاء للنا�س و�أهوائهم .فعلينا �أن
نعرتف ب�أن هذا هو عني ما حدث بالن�سبة حلالة �إليجا فقد وجد قومه يعبدون الرجل الأبي�ض ويكرهونه يف نف�س الوقت.
ولو �أنه ادعى الإلوهية ملا وجد من ي�صدقه �أو ي�صغي �إليه .ولعله وجد �أن احلل الأمثل لهذه املعادلة ال�صعبة يكمن يف
ا�ستخدام لغة الإ�سالم و�شعاراته ومنهجه الو�سطي مع حتريف هذه التعاليم مبا يتالءم وعقلية وتركيبة الأفرو �أمريكانز
التي ت�شوبها بع�ض التناق�ضات والت�شوهات ب�سبب ما تعر�ضوا له من ظلم وا�ضطهاد ومبا يحقق له م�صاحله اخلا�صة
وطموحاته ال�شخ�صية .ويرى البع�ض �أنه اختار منهج التدرج حيث كانت النقلة املطلوبة يف نظره �أكرب من طاقة �أتباعه
ومن �أن ميكن حتقيقها دفعة واحدة .ولعله �أراد �أن تكون فرتته مرحلة انتقالية لإعداد النا�س وتهيئتهم لقبول تعاليم
الإ�سالم ال�صحيحة عندما يحني الوقت املنا�سب فرتك هذه املهمة خلليفته �أو من يجيء بعده .هذا ما يقوله املدافعون عنه
ول�ست منهم على �أية حال ومعاذ اهلل �أن �أجد نف�سي مع املدافعني عن رجل ا ّدعى النبوة وراح يح َّرف يف العقيدة احلنيفية
.
كيفما �شاء ومهما كانت عالقتي بنجله وارث الدين
واملرجح �أن �إليجا �أخذ من فارد بع�ض تعاليم الإ�سالم ال�صحيحة لكنه وخالل الفرتة التي �أم�ضاها خمتفيا ومتنقال
ما بني نيويورك ووا�شنطن وغريها من مدن ال�ساحل ال�شرقي (ما بني1941-1934م) قر�أ ع�شرات الكتب يف الفقه وال�سرية
والتاريخ الإ�سالمي عامة كما �أمره بذلك فارد قبل اختفائه .ولعله وجد �ضالته يف مكتبة الكوجنر�س التي تعج بع�شرات
الآالف من الكتب واملطبوعات والوثائق((( والرتجمات للكتب الإ�سالمية التي ال تخلو من الد�س وبع�ض الأخطاء.
وهناك �أي�ض ًا ما ي�شري �إىل �أنه ترك الباب مفتوحا ملن �أراد من �أتباعه �أن يتعلم الإ�سالم على النهج ال�صحيح طاملا
�أن لديه الرغبة واال�ستعداد لذلك .ومما يدعم هذه الفر�ضية ا�ستقدامه لأ�ساتذة عرب للعمل بجامعة الإ�سالم التي مت
نقلها �إىل �شيكاغو .ه�ؤالء الأ�ساتذة كانوا من م�صر وال�سودان واملغرب و�سوريا وفل�سطني وقد �سمح لهم بتدري�س العقيدة
ال�صحيحة واللغة العربية وكانوا ي�ؤدون ال�صلوات املفرو�ضة جماعة مع طالبهم كما بينها �سيد الأولني والآخرين وكان ولده
وارث الدين �أحد طالب هذه اجلامعة كما عني �أ�ستاذا خا�صا له للإ�شراف على تعليمه وتثقيفه.
ومما ي�ؤكد على اهتمام �إليجا بالنواحي االجتماعية اعتقاده ب�أن مهمته الأ�سا�سية هي �إنقاذ ال�سود الأمريكيني من
 )1التلخي�ص لكتاب ال�صالة لإليجا حممد الذي ن�شره يف 1956م و�أي�ض ًا �شرحه ملعنى (ال�سالم عليكم يف الإ�سالم) كما قدمه �ضمن برنامج �إذاعي يف
العام 1968م.
 )2لعله حت�ضرين بهذه املنا�سبة ما ذكره الأخ بالل من �أن �إليجا ن�صحه بقراءة كتاب يف ال�سرية النبوية العطرة �ألفه وا�شنطن ايرفنج.
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لي�س فيها ركوع وال �سجود وال جلو�س ويختمونها بالدعاء ملحمد و�أتباعه بالنجاح وال�سداد(((.
ثاني ًا� :إنه يف ا�ستقباله القبلة يتبع �سنة �سيدنا �سليمان  .وي ّدعي �إليجا �أن �سليمان كان من الأمة ال�سوداء وهو
الذي �أر�شدهم لأن يولوا وجوههم �شطر امل�سجد احلرام حني ي�صلون.
ثالث ًا� :إن هذه ال�صالة ي�ستح�ضر فيها امل�صلي النور واحلقيقة الإلهية التي ظهرت جلية يف �شخ�ص واال�س فارد ح�سب اعتقادهم.
رابع ًا :الكيفية التي ت�ؤدى بها ال�صالة على هذا الوجه هي خا�صة بال�سود دون غريهم من امل�سلمني وقد �سمح بو�ضع
كرا�سي داخل امل�سجد ملن �أراد اجللو�س من كبار ال�سن واملر�ضى وغريهم.
�أما الزكاة فهو مل يتعر�ض لها ويبدو �أنه ا�ستبدلها بال�ضريبة �أو الإتاوة التي فر�ضها على �أتباعه وهى مبقدار الع�شر
من دخل الع�ضو امل�سجل يف احلركة .وقد ذكر بالل يف �أحد الأ�شرطة التي �سجلها يل �أنهم كانوا يدفعون ما ي�شبه اجلزية
يف حياة �إليجا .فكل ع�ضو يف احلركة كان عليه �أن يدفع مبلغا ال يقل عن ثمانية دوالرات وثالثني �سنت ًا يف يوم اجلمعة
من كل �أ�سبوع .ويف االحتفال ال�سنوي بيوم املنقذ والذي ي�صادف ال�ساد�س والع�شرين من فرباير يقدم له كل ع�ضو هدية
ترتاوح قيمتها بني � 100إىل  225دوالر.
وفيما يخت�ص بال�صوم ومع �إقراره ب�أنه فري�ضة �إال �أنه يرى �أن هذه الفري�ضة مرفوعة عن ال�سود �إىل �أن يخل�صوا �أنف�سهم
من الظالم الروحي الذي هو من �صنع الرجل الأبي�ض .على �أنه عاد يف وقت الحق و�أوجبه على �أتباعه على �أن يكون �صيامهم يف
�شهر دي�سمرب من كل عام ولي�س يف رم�ضان الذي �أنزل فيه القر�آن .وقد عزا اختياره هذا ال�شهر بالذات ل�سببني رئي�سيني هما:
�أ) �أن دي�سمرب هو �شهر الأعياد واالحتفاالت بالكري�سما�س ( 12/25من كل عام) وال�سنة امليالدية اجلديدة وهي منا�سبات
لها �أهمية خا�صة يف حياة الغربيني وامل�سيحيني عامة حيث يجتمع �شمل الأ�سر ويتبادل النا�س الهدايا ويكونوا مهيئني
نف�سيا وروحيا لتلقي الدعوة والإقبال عليها.
ب) ق�صر �ساعات النهار وبرودة الطق�س خالل �شهر دي�سمرب فيكون ال�صيام �أ�سهل ويف ذلك (ح�سب اعتقاده) تدريب
وتعويد لأع�ضاء احلركة على ال�صيام يف رم�ضان عندما ي�صبحون م�سلمني حقيقيني م�ستقبال .وعالوة على ذلك
كان �إليجا يحث �أتباعه على �صيام ثالثة �أيام على الأقل يف كل �شهر واالكتفاء بوجبة واحدة يف اليوم بالن�سبة للأيام
الأخرى كما كان يحثهم على الإكثار من تناول الع�صريات الطازجة واخل�ضروات والبقوليات .وفيما يتعلق بامللب�س كان
ين�صح بارتداء املالب�س البي�ضاء مع �ضرورة تغطية الر�أ�س عند اخلروج من املنزل للرجال والن�ساء.
وبالن�سبة للحج �إىل بيت اهلل احلرام فكما يقول الدكتور عبد الوهاب �أبو �سليمان :ف�إنه مل ي�أت تنويه عنه يف كتب �إليجا
وتعاليمه و�إن كان ذلك مل مينع عدد ًا من �أتباعه من �أداء فري�ضة احلج بعد وفاته((( .فاحلج عنده ح�سب �إفادة الأخ بالل عجيب
فري�ضة ت�ؤدى على الرتاخي حيث �أفتى ب�أن الع�ضو ال يجوز له احلج قبل �أن ي�صبح م�سلما حقيقيا ويتعلم اللغة العربية.
و�أخريا ف�إن �أهم املنا�سبات والأعياد الدينية ح�سب العقيدة الإليجية هي االحتفال بيوم املنقذ ) (Savior’s Dayيف
 26فرباير من كل عام وهو التاريخ املتفق عليه كما ذكرنا مليالد فارد وما يزال �أتباع حركة �أمة الإ�سالم الذين يتزعمهم
حالي ًا لوي�س فراخان يحتفلون بهذه الذكرى كما ي�شاركون يف االحتفاالت الأخرى مع غريهم من الأمريكيني ما عدا
االحتفال بيوم ال�شكر ). ((( (The Thanksgiving Day
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 )1من حديث �إليجا الذي بثته �إحدى الإذاعات الأمريكية يف خريف1968م الذي �شرح فيه معنى (ال�سالم عليكم) كما ن�شرت �صحيفة
) Speaksن�ص احلديث.
 )2كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) الريك لنكولن� ،ص .105
 )3املرجع ال�سابق� ،ص.278
 )4املرجع ال�سابق� ،ص .268

(Muhammad

 )1املقال بعنوان (تف�سري جديد لأ�سباب انت�شار الإ�سالم بني الأفارقة الأمريكيني) جريدة احلياة عدد  28يناير 2006م.
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حياة ال�ضياع والت�شرد التي يعي�شون فيها �أوال ،و�أي�ض ًا من الهالك مع البي�ض حني حتل �ساعة احل�ساب والعقاب الإلهي
اجلماعي لأمريكا ب�سبب ت�صرفات البي�ض الأمريكيني ح�سب اعتقاده .وكان يردد دائما �أن الرب مل ي�ؤخر عقابه وبط�شه
ب�أمريكا �إال لوجود ال�سود فيها كما كان يقول عن نف�سه �إنه (ر�سول احلرية والعدالة وامل�ساواة)(((.
وقد كتب يف ذلك قائ ًال�( :إننا ننا�ضل من �أجل الو�صول �إىل جميع ال�سود وعلى اختالف طبقاتهم �أولئك الذين يف
اجلامعات و�أي�ض ًا من هم يف ال�سجون)(((.
ومن هذا املنظور ميكن اعتبار �إليجا من دعاة الإ�صالح االجتماعي فاالهتمام باملر�أة عامة والأ�سرة خا�صة وا�ضحان
جدا يف تعاليمه فهو و�إن كان قد جعل كل رجل �أ�سود يف مقام (الرب) يف �صورة من ال�صور لكن مع عدم �إمكانية عبادته
�إذ حتول العقدة اللونية دون ذلك فقد جعل �أي�ض ًا كل �أنثى �سوداء يف مرتبة املالك الطاهر �إذا كانت من من�سوبي احلركة.
ولعل ما ي�ؤكد هذا التكرمي وهذه احلفاوة واملكانة للمر�أة ال�سوداء يف تعاليمه �أن جعل تعدد الزوجات مكروها مربرا ذلك
ب�أنه جاء �أ�سا�سا لإعادة بناء الأ�سرة ال�سوداء ومل �شملها بعد �أن عانت طويال من التفكك والت�شرد وال�شتات ،خا�صة مع
االرتفاع الوا�ضح لن�سبة الأمهات بدون زواج والأبناء جمهويل الآباء يف جمتمعات الأفرو �أمريكانز ب�صفة عامة.
وعموما فقد عا�ش �إليجا حوايل �أربعني عاما كزعيم مطلق حلركة �أمة الإ�سالم ولعله �أخذ العربة والعظة من جتارب
القادة الآخرين الذين لقوا م�صرعهم �أو مت الق�ضاء عليهم قبل �أن يحققوا ما يريدون.
لكني �أود �أن �أتوقف هنا قليال عند مغالطة لنكولن للحقائق البديهية حينما يقول�( :إن بع�ض �أئمة الفقه �سيعتربون
�إليجا م�سلم ًا منحرف ًا ،ف�إن لكل دين منحرفيه .وكل دين �شامل البد و�أن يحمل ت�صور ًا �شامال يرتك فيه م�ساحات وجتاوزات
كبرية لت�أويل عقيدته مبا يالئم الظروف والأحوال)(((.
وك�أنه يريد �أن يقول� :إن على الإ�سالم ـ �إذا كان دين ًا �شام ًال بحق ـ �أن يتجاوز عن بع�ض االنحرافات .والوا�ضح �أنه
يحاول �إظهار امل�سيحية على �أنها املثل الأعلى يف احلب والإخاء والدعوة لهما .وحبذا لو حذا الإ�سالم حذوها .و�إذا كان
يف �أمريكا وحدها وفى املذهب الربوت�ستانتي فقط خم�سون طائفة فما �ضري امل�سلمني �أن ي�ضيفوا طائفة واحدة حتى لو
اختلفت معهم يف الأ�صول والفروع؟ هكذا تفعل امل�سيحية وكل الأديان ال�شمولية ح�سب مفهوم لنكولن.
والواقع �أن �إليجا وطائفته كان ب�إمكانهم �أن يعتربوا دينهم هذا دين ًا جديد ًا م�ستق ًال بذاته �ش�أنه يف ذلك �ش�أن
الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية مث ًال لكنه مل يفعل ذلك لعلمه �أن ا�ستحداث عقيدة جديدة لن يكون مقبوال يف �أمريكا و�سوف
يرتتب عليه عدم االعرتاف بهم وبعقيدتهم بل رمبا حماربتهم .يقول لنكولن�( :إن الأمريكيني يرف�ضون بل يقاومون �أي
منظمة تزعم نف�سها دين ًا منف�ص ًال بذاته .ولكنهم لن ي�ستنكفوا �أن هذه املنظمة �أو تلك تتبع دين ًا قائما)((( .ملاذا �إذا هذا
الإ�صرار منهم على الإ�سالم؟
يحاول �أبو �سليمان الإجابة قائ ًال( :الواقع يقول �إنهم منطقيون يف التم�سح بالإ�سالم والت�سرت وراءه ولو ملجرد �أن
يعرتف بهم الأمريكيون وذلك لعدة �أ�سباب �أهمها:
الأول� :أن امل�سيحية يف نظر الغالبية العظمى من ال�سود هي عقيدة الرجل الأبي�ض (خلق يعقوب كما يقول �إليجا ومن

�سار على نهجه) وبذلك فهي ال تليق بال�سود الذين خلقهم اهلل  وا�صطفاهم على من �سواهم ح�سب زعمه.
واعتقاد �إليجا �أن عقيدة ال�سود هي الإ�سالم لأنه قدمي قدم اهلل وال�سود هم �أول خلق اهلل فهم �أول امل�سلمني
والإ�سالم دينهم �أ�ص ًال ودين �آبائهم و�أجدادهم فلن يختاروا امل�سيحية عليه.
الثاين� :أن الإ�سالم هو دين العدل وامل�ساواة والإخاء بني النا�س جميع ًا وال فرق فيه وال ف�ضل لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى
والعمل ال�صالح وهو الذي مينح النا�س ال�شعور بالعزة والثقة والكرامة.
الثالث� :أن املخطط الذي ا�ستخدم (�إليجا) لهذه الغاية و�أعانه عليها ر�أى �أن من م�صلحته �أن تدعي حركته �أنها م�سلمة
وال �صلة لها بامل�سيحية لأنهم يريدون �إ�سالم ًا مليئ ًا باخلرافات .كتلك التي �أدخلتها الكني�سة على امل�سيحية احلقيقية
فنف ّرت املثقفني عموم ًا منها .ولأنهم يعلمون �أن الإ�سالم لو ظل نقي ًا كما �أنزل ف�سوف يكت�سح العامل �شرقه وغربه
الأمر الذي يق�ض م�ضاجعهم .لذلك ف�إن خلق هياكل �إ�سالمية م�شبعة باخلرافات قد ي�ؤدي لإيقاف هذا املد
املن�صرون من �أموال وما يبذلونه من جهود لوقف هذا
املده�ش الذي ينت�شر به الإ�سالم على الرغم مما ينفقه ّ
الزحف املقد�س واملد املبارك واهلل غالب على �أمره ولو كره الكافرون .ويختتم �أبو �سليمان حتليله قائ ًال( :هذه
بع�ض الدوافع التي حملت حركة �إليجا لإيجاد ولو ثغرة واحدة تت�سلل منها �إىل مظلة الإ�سالم).
�أما الدكتور �شرمان جاك�سون ـ النا�شط امل�سلم الأمريكي املعروف و�أ�ستاذ الدرا�سات الإ�سالمية بجامعة مت�شجان
الأمريكية ـ فقد �أورد يف كتابه (الإ�سالم والأمريكي الأ�سود :نظرة يف الإحياء الثالث) ال�صادر عن مطابع جامعة �أك�سفورد
الأمريكية (2005م) �أن �أهم �أ�سباب انت�شار الإ�سالم يف �أمريكا خا�صة يف �أو�ساط الأمريكيني الأفارقة وبالتحديد خالل
الن�صف الثاين من القرن الع�شرين ترجع �إىل �أن الأمريكيني الأفارقة كانوا يبحثون عن دين �أفريقي فوجدوا الإ�سالم
�أفريقيا ،وكانوا يبحثون عن دين غري �أبي�ض �أو غري �أوروبي على الأقل فوجدوا الإ�سالم كذلك ،كما بحثوا عن دين له تاريخ
يف املقاومة فوجدوا الدول الإ�سالمية امل�ستعمرة تقاوم الغرب وبحثوا عن دين له تاريخ ح�ضاري م�ستقل عن احل�ضارة
الأوروبية ومل يخيب الإ�سالم ظنهم يف هذا ال�شرط املهم �أي�ض ًا ،كما بحثوا عن دين ي�ؤمن بفكرة (الأخوة) بني �أبنائه ،وهي
فكرة منت�شرة بني الأفارقة الأمريكيني لأ�سباب مو�ضوعية ناجتة عن اال�ضطهاد الذي تعر�ضوا له فوجدوا الإ�سالم كذلك.
ثم بحثوا عن دين له اهتمام خا�ص بق�ضايا العدالة االجتماعية وامل�ساواة فوجدوا ذلك يف الإ�سالم ،و�أخري ًا بحثوا عن دين
بال هرياركية وم�ؤ�س�سات دينية هرمية فوجدوا ال�سلطة يف الإ�سالم ال مركزية مما يحقق حلمهم يف امتالك دين خا�ص
بهم .ومع توافر كل هذه ال�شروط مل يرتدد ه�ؤالء يف الإقبال على الإ�سالم وكانت (العقيدة ال�سوداء) �أو القومية ال�سوداء
هي املرحلة الأويل يف طريق التحول �إىل الإ�سالم �أو العودة �إليه بالأحرى.
وكما ذكرت يف جزء �سابق ف�إن (العقيدة ال�سوداء) �أيا كان توجهها ،والتي ميكن القول عامة �أن ماركو�س قاريف ونوبل
درو علي هما امل�ؤ�س�سان لها ،هي التي مهدت الطريق لزيادة الإقبال على الإ�سالم ذلك �أن (العقيدة ال�سوداء) تركز يف
جوهرها على الإميان بالعدالة الإلهية و�إنهاء اال�ضطهاد والتمييز العن�صري .ويرى جاك�سون �أن البيئة الأمريكية �ساعدت على
ظهور الدين الأ�سود لأ�سباب خمتلفة من بينها نظام العبودية القا�سي الذي �أدى �إىل انقطاع الأفارقة الأمريكيني عن تراثهم
الديني والثقايف الأفريقي ،كما �أ�شعر املجتمع الأمريكي الأفارقة الأمريكيني باحلاجة لدين خا�ص بهم ولإله يحميهم.
ولقد رف�ض (الدين الأ�سود) امل�سيحية والوثنية معا ومال للبحث عن �إله ولهذا قامت احلركات التي حاولت �أن
ت�سطو على الإ�سالم �أو تت�سمى به ،بل و�أكرث من ذلك انتحلت لنف�سها الكثري من �شعاراته وحتى بع�ض رموزه ،ومن بني هذه
احلركات (�أمة الإ�سالم) وغريها (((.
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حتت ال�ضغط والإحل��اح من بع�ض وزراء احلركة ونا�شطيها قرر �إليجا
التوجه �إىل الأرا�ضي املقد�سة لأداء العمرة بعد �أن تلقى ما ي�شبه ال�ضوء الأخ�ضر
وكانت الزيارة ت�أجلت عدة مرات لأ�سباب خمتلفة.
يقول بالل� :إن �إليجا لي�س بالغباء الذي يجعله ي�سافر يف رحلة جمهولة
العواقب قبل �أن يت�أكد من �أنه لن يتعر�ض لأي اهانة �أو �إحراج .وعليه ر�أى �أن يوفد
م�ساعده ووزيره الأول وقتها (مالكومل �إك�س) �إىل الأرا�ضي املقد�سة لال�ستطالع
ومعرفة رد الفعل من جانب ال�سلطات والعلماء يف اململكة ،و�أي�ض ًا ال�ستك�شاف
مدى القبول ونوعية املقابلة واملعاملة التي �سيلقاها حال قدومه �شخ�صيا لأداء
العمرة(((.
والوا�ضح �أن �إليجا كان قد علم من بع�ض م�صادره اخلا�صة �أنه قد ال
ي�سمح له بدخول الأرا�ضي املقد�سة معتمرا ب�سبب عدم �صحة عقيدته مما دعاه
للرتدد والتخوف .وح�سب معلوماتي اخلا�صة فقد و�صل مالكومل �إىل جدة عن
�إليجا عائد ًا من الأرا�ضي املقد�سة
طريق كرات�شي يف �أوائل العام 1959م وكانت تلك هي املرة الأوىل التي يزور فيها
اململكة بعد �أن �سبقته �شهرته �إليها .وعلى غري املتوقع فقد وجد االحرتام والتقدير ومتكن من �أداء العمرة يف �سهولة وي�سر.
وي�ؤكد بالل �أن مالكومل تلقى دعوة ر�سمية للبقاء يف اململكة لأداء فري�ضة احلج �إال �أنه اعتذر مو�ضحا �أنه ال يجوز للوزير
�أن ي�ؤدى الفري�ضة قبل قائده وزعيمه الروحي .ولعله ق�صد بذلك الت�أكد من �أن زعيمه �سيجد نف�س القبول واملعاملة �إذا
قرر املجيء لأداء احلج �أو العمرة.
ومهما يكن فقد اعترب مالكومل ما لقيه �شخ�صيا مبثابة ال�ضوء الأخ�ضر ل�إليجا �إن �أراد احل�ضور للمملكة حاجا
�أو معتمرا طاملا �أنه م�سلم موحد .وهكذا وح�سب الوثائق التي اطلعت عليها فقد و�صل �إليجا مطار جدة يوم الأربعاء
1959/12/23م ويف اليوم التايل لو�صوله وولديه املرافقني (�أكرب وهربرت) انتقل �إىل مكة املكرمة يف �سيارة وفرتها
لهم اجلهات املخت�صة((( .وقد كتب �إليجا بعد عودته مقاال مطوال عن جتربته يف الأرا�ضي املقد�سة ت�ضمن و�صفا دقيقا
للإحرام واملنا�سك وكيف �أن املطوف كان مي�سك بيده طوال الوقت وك�أنه طفل �صغري .واختتم مقاله ب�أن تلك الزيارة
للأرا�ضي املقد�سة تركت يف نف�سه �أثرا لن ينمحي و�إن كان قد �أملح يف �أكرث من منا�سبة بعد ذلك �إىل �أنه �أدى فري�ضة احلج
ولي�س العمرة وهذا بالطبع غري �صحيح.
وعند توقفه يف م�صر يف طريق عودته �إىل الواليات املتحدة وجد �أي�ض ًا حفاوة وتكرمي ًا كما اعتمدت احلكومة
امل�صرية منحة لولده �أكرب للدرا�سة يف الأزهر ال�شريف .وح�سب �إفادة الأخ بالل فقد كلف الرئي�س امل�صري جمال عبد
النا�صر الوزير �أنور ال�سادات ب�أن يكون املرافق ال�شخ�صي ل�إليجا طوال فرتة �إقامته مب�صر.

جعل �إليجا مبد�أ التحرر االقت�صادي من �أولويات احلركة وكان يرى �أن هذا التحرر �أو اال�ستقالل االقت�صادي
ال ميكن �أن يتحقق �إال من خالل الوحدة .والواقع يقول �إن ال�سود عا�شوا عبيد ًا لأكرث من ثالثة قرون عانوا فيها من
اال�ضطهاد واال�ستعباد والقهر والتحقري ما ملأ قلوبهم بالأحقاد التي كان من املفرت�ض �أن توحد �صفوفهم .فامل�صائب
يجمعن امل�صابني كما يقولون لكنهم حتى بعد �أن ح�صلوا على احلرية ف�إن ذلك مل يغري �شيئا .فالتمييز يف املعاملة ما يزال
ي�أخذ بتالبيبهم .كما نقل لنكولن عن بع�ض قادتهم ما معناه (�إذا كانت �أج�سادنا قد حتررت جزئي ًا فما زالت �سيطرة
البي�ض متلك علينا عقولنا).
ف�ض ًال عن �أن البي�ض �أنف�سهم ال يتوج�سون خيفة من �شيء مثل توج�سهم من �أي حماولة لتوحيد ال�سود .وال ينكر
لنكولن هذه احلقيقة حيث يقول�( :إن البي�ض يتملكهم الرعب والي�أ�س حني ي�سمعون جمرد احلديث عن وحدة ال�سود
ويعتربون ذلك عم ًال تخريبي ًا .ولهذا فهم يوزعون املخربين يف كل زاوية للتج�س�س على ال�سود وبث الإ�شاعات بينهم
للوقوف يف وجه �أي حماولة لتحقيق وحدتهم املن�شودة)((( .وي�ؤكد �إليجا على ذلك حيث يقول:
�إنهم يراقبون هواتفنا ويالحقوننا ليلتقطوا كل �شاردة وواردة وي�ستخدمون يف ذلك �آالت ت�سجيل ال�صوت وين�شرون
عيونهم بيننا ويجعلون لنا م�صائد كثرية .وهم ال يتورعون عن �س�ؤال �أقاربنا عنا وحثهم على العمل �ضدنا و�إثارة الفنت
والنعرات يف �صفوفنا)((( .ويوافقه يف ذلك لنكولن �إذ يقول:
(�إنه قريب من الواقع ولي�س فيه كثري من املبالغة .ف�إن �إدارة اال�ستخبارات املركزية ورجال ال�شرطة املحلية يخ�ضعون
(حممدا) وحركته �إىل مراقبة �شديدة وحتر �صارم �سواء يف داخل احلركة �أو خارجها)(((.
وي�ضيف( :وال�شك �أن اال�ستخبارات املركزية ومكتب
التحقيقات الفدرالية الـ ) (FBIيبذالن كل جهد ملعرفة ما
ت�ضمره حركة امل�سلمني ال�سود من �أهداف خفية)((( .وهكذا
وقف البي�ض املتطرفني لهم باملر�صاد فما ا�ستطاعوا �أن
يتكتلوا يف جبهة واحدة عري�ضة برغم روابط الدم واللون
واللغة وال�تراث وامل�صري وبرغم ما يجمع بينهم من ظلم
وفقر وا�ضطهاد.
لكن وب��رغ��م ك��ل ه��ذه امل��ع��وق��ات ا�ستطاعت حركة
�شارع وم�سجد مالكومل �إك�س يف هارمل  /نيويورك
امل�سلمني ال�سود يف عهد �إليجا �أن تكون لها جبهة اقت�صادية
�شدت �إليها الأنظار حيث بد�أ الأع�ضاء اخلطوة الأوىل لتحقيق هذه الغاية بالتق�شف فاقت�صروا يف طعامهم على اخل�ضار
والفواكه وتناول وجبة واحدة يف اليوم .وا�ستنكفوا �أن يهدروا �أموالهم يف الزنا واخلمر والتدخني واملخدرات .كذلك
ا�ستطاعت املنظمة �أن متتلك مزارع كبرية جمهزة بالآالت احلديثة يف �شتى �أنحاء الواليات املتحدة.
وعموم ًا وح�سب امل�صادر التي وقفت عليها فقد ا�ستطاعت املنظمة يف حياة �إليجا �شراء �أرا�ض زراعية يف عدد من

 )1من �أحد الأ�شرطة ال�صوتية التي �سجلها يل عجيب بالل خالل زيارته للمملكة يف نوفمرب 2006م.
 )2املقال بعنوان ) (Messenger Elijah Muhammad Pilgrimage To Meccaاملن�شور ب�صحيفة (�سالم) يف يوليو  1960وجريدة

).(Muhammad Speaks

 )1كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا)� ،ص .106
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .234-223
 )3املرجع ال�سابق� ،ص .234
 )4املرجع ال�سابق� ،ص .17
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اهتم �إليجا كثريا بق�ضية الدعوة وتو�سيع دائرة الع�ضوية باقتنا�ص كل
الفر�ص املمكنة يف الدعاية للحركة وال��دف��اع عنها وعر�ض ما تقوم به على
ال�صعيدين االجتماعي واالقت�صادي �سواء من خ�لال �إلقاء املحا�ضرات يف
مالكومل �إك�س يلقي كلمة
اجلامعات واملنتديات �أو املقابالت الإذاعية والتلفزيونية .وكان من �أبرز الدعاة
ـ بطبيعة احلال ـ زعيم احلركة( .ف�أينما وقف �إليجا خطيبا جتمعت الألوف لال�ستماع �إليه .ومل يحدث �أن اجتمع �أقل
من �أربعة �آالف �شخ�ص (حني يتكلم �إليجا) .وقد ي�صل العدد �إىل ما بني ثمانية وع�شرة �آالف يف الأحوال العادية)(((.
وللو�صول �إىل قلوب اجلماهري وك�سبهم ك�أع�ضاء يف احلركة مل يرتك �إليجا ووزرا�ؤه و�سيلة �أو منا�سبة �إال اقتن�صوها .فكل
�أماكن التجمع هي �ساحات للدعوة عندهم .وهو ير�سل الوزراء امل�ؤهلني للدعوة يف جممعات الطالب يف الكليات واملدار�س
وحتى داخل جمعيات ال�شبان امل�سيحيني و�آخرون يجوبون ال�شوارع واحلدائق العامة بل ويتعر�ضون للخارجني من الكنائ�س
�أو الداخلني فيها .ويرتادون ال�سجون والإ�صالحيات حيث مت حتقيق جناحات كبرية .ويفخر �إليجا (ب�أن حركته وحدها
هي التي انفردت بالعمل يف هذا املجال وحققت ما عجزت عنه جميع الطوائف امل�سيحية واحلركات االجتماعية جمتمعة
يف �أمريكا)((( .ولنا �أن نت�صور كيف كان ل�إليجا �أن يتفوق على جميع الطوائف امل�سيحية واحلركات االجتماعية التي
تغ�ص باملتخ�ص�صني يف جماالت الرتبية وعلم النف�س؟ وكيف يتفوق على احلركات االجتماعية التي تقوم براجمها على
�أ�سا�س الإ�صالح العلمي املربمج وحترير النفو�س من نوازع ال�شذوذ اخللقي ودوافع الإجرام ! وبالطبع مل يكن له �أن ينجح
فيما ف�شل فيه غريه لوال تلك الوم�ضات من نور الإ�سالم والقب�سات من الهدي ال�سماوي التي اند�ست بني جوانب هيكلها
الهجني .و�إذا كان هذا ما يتحقق با�ستخدام الإ�سالم على الطريقة الإليجية فكيف يكون احلال �إذا كانت الدعوة مبنية
على الإ�سالم ال�صحيح القائم على الكتاب وال�سنة؟
ويعرتف �إريك لنكولن بهذه احلقيقة �إذ يقول( :يعرتف علماء النف�س وامل�صلحون ب�أن اجلرمية �آخذة يف االزدياد
ومع ذلك ف�إن الإن�سان الأ�سود الذي كان غارق ًا يف اجلرمية بد�أت �أخالقه تتغري وتتح�سن ومهما كان غارق ًا يف الرذائل
واجلرائم فيما م�ضى من عمره ف�إنه ي�صبح �إن�سان ًا جديد ًا ،فمن يف�شل ال�سجان وامل�صلح االجتماعي يف تقوميه جند �أن
احلركة الإ�سالمية هي التي تت�صدى له لتنت�شله من الهوة ال�سحيقة التي تردى فيها)(((.
وي�ضيف�( :إن اجلرمية ما هي �إال �صمام جناة من ال�ضغط املرتاكم نتيجة ال�سخط وعدم الر�ضا عن الأو�ضاع
االجتماعية .ويتفجر هذا الرتاكم يف �شكل جرائم يرتكبها الإن�سان ال�ساخط على �أو�ضاعه .لكن حني يعود الإن�سان املنحرف

 )1كتاب :منظمة الأليجا حممد الأمريكية للدكتور عبد الوهاب �أبو �سليمان دار ال�شروق 1399هـ� ،ص .55
 )2كتاب ) (The Nation of Islamملارتا يل� ،ص .39

 )1كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) للدكتور �إريك لنكولن تعريب عمر الديراوي� ،ص .158
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .101-102
 )3املرجع ال�سابق� ،ص .102

بد�أت املنظمة واعتبار ًا من العام 1972م بث برنامج �إذاعي يوم ال�سبت
من كل �أ�سبوع وملدة �ساعتني ويت�ضمن هذا الربنامج الأ�سبوعي ت�صريحات وزراء
املنظمة التي تت�ضمن عبارات متجيد ل�إليجا وانتقادات للرجل الأبي�ض.
في مجال الدعوة:
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الواليات ومب�ساحة �إجمالية بلغت � 15.000إيكر بالإ�ضافة �إىل �آالف الر�ؤو�س من املا�شية والأغنام.
و�شملت ممتلكاتها �أي�ض ًا طائرة خا�صة واحدة� ،أ�سطول من اجلرارات الزراعية ،م�ستودعات وثالجات للتخزين
البارد ،م�صرف ال�ضمان واالئتمان ) ،(The Guarranty Bank and Trust Co.مطبعة و�صحيفة ناطقة با�سم احلركة
حملت ا�سم ) ،(Muhammad Speaksعدد من املجمعات ال�سكنية وحمالت البيع بالإجمايل واملفرق على امتداد الواليات
املتحدة ،عدد من املخابز واملطاعم واملقاهي وذلك لعزل ال�سود واحليلولة دون اختالطهم بالبي�ض حتى ال يت�أثروا بهم
وب�أخالقياتهم ،وت�سمى هذه املطاعم واملقاهي مطاعم ومقاهي (�سالم).
وفيما يتعلق باملعابد وامل�ساجد �أن�ش�أت احلركة �أكرث
من  76دار ًا للعبادة يف الواليات املتحدة ودول الكاريبي
وبع�ض دول �أمريكا الو�سطى و�أي�ض ًا يف غانا و�إجنلرتا وجزر
فريجن الأمريكية وجميعها كانت تخ�ضع لإدارة و�إ�شراف
رئا�سة احلركة يف �شيكاغو .ومن ن�شاطات املنظمة الأ�سا�سية
�أي�ض ًا الرتبية والتعليم وتقومي ال�سلوك .فتم �إن�شاء العديد
لقاء �إليجا مع بع�ض م�ساعدي مارتن لوثر من الق�ساو�سة
ويظهر معهم يف �أق�صى الي�سار ال�سفري �أندرو يوجن
من املرافق التعليمية التي كان الهدف منها �أن ي�شعر الأ�سود
ب�أنه (�إله ال يختلف عن اهلل �إال يف الدرجة)(((.
ولتحقيق هذه الغاية قاموا ب�إن�شاء العديد من املدار�س االبتدائية والثانوية حتى �أ�صبح لهم ما يربو على �أربعني
مدر�سة موزعة يف خمتلف �أنحاء الواليات املتحدة� .أما جامعة الإ�سالم وبعد نقلها �إىل �شيكاغو فقد خططوا لأن تت�سع
لع�شرة �آالف طالب وطالبة .كما مت بناء مركز ثقايف متعدد الأغرا�ض يف �شيكاغو �أي�ض ًا وهذا املركز يتيح لزائريه فر�صة
التعرف على ما تقوم به املنظمة من �أن�شطة و�أعمال على ال�صعيدين الثقايف والتجاري وقد بلغت تكلفته ع�شرين مليون
دوالر ،وتبلغ امل�ساحة الأر�ضية له خم�سة �أفدنه وموقعه جنوبي مدينة �شيكاغو .ومل تغفل املنظمة تعليم املر�أة والعناية
بدورها يف املجتمع ف�أقاموا العديد من املدار�س اخلا�صة بالبنات يتعلمن فيها اخلياطة والطهي والعناية بالأطفال و�آداب
ال�سلوك داخل البيت .و�أ�صبحت طالبات هذه املدار�س ي�سرتن ر�ؤو�سهن بغطاء �أبي�ض كتب يف مقدمته ) (MGTوهي ترمز
�إىل )� (Muslim Girls Trainingأي تدريب الفتيات امل�سلمات.
كما اهتمت احلركة بالدعوة من خالل و�سائل الإع�لام واالت�صاالت حيث ب��د�أت منذ وقت مبكر يف التعريف
بن�شاطاتها و�أهدافها من خالل الكتيبات والن�شرات قبل �أن تبد�أ ر�سميا يف �إ�صدار ال�صحف اليومية واملجالت ولعل �أهمها
�صحيفة ) (Muhammad Speaksالتي �أ�صبحت واحدة من �أكرث ال�صحف رواج ًا حيث و�صل عدد مبيعاتها اليومية يف
�أواخر ال�ستينات من القرن املا�ضي �إىل حوايل  600.000ن�سخة((( .وعند بداية �صدور هذه ال�صحيفة الناطقة بل�سان
احلركة كان مالكومل �إك�س هو الذي ي�شرف عليها ،وما تزال هذه ال�صحيفة م�ستمرة حتى الآن حتت ا�سم (The Final
)� Callأي (النداء الأخري) و�إن حتولت ملكيتها و�إدارتها للف�صيل الذي يقوده الآن لوي�س فراخان والذي يحمل نف�س اال�سم
(�أمة الإ�سالم).

الباب الخامس
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�إىل الطريق ال�سوي وين�ضم �إىل حركة جماهريية ف�إنها متت�ص طاقاته و�سخطه وت�ستغلهما خلريها وتطورها) (((.
هذا الإدعاء �أي�ض ًا مردود عليه .فلو كانت منظمة �إليجا هي املنظمة اجلماهريية الوحيدة املوجودة على ال�ساحة
لقبلنا هذا ال��ر�أي على عالته .لكننا نعلم �أن الواليات املتحدة كانت وما تزال تعج بالع�شرات بل املئات من الهيئات
واملنظمات ويكفي �أن بها حوايل خم�سني طائفة بروت�ستانتية .وفيها �أي�ض ًا جمعيات �أخرى لل�سود نذكر منها وعلى �سبيل
املثال فقط اجلمعية الوطنية لتقدم امللونني التي و�صلت ع�ضويتها يف العام 1960م �إىل حوايل � 350ألف فرد فلماذا فاقتها
حركة �إليجا وانفردت عنها وعن غريها بهذه امليزة؟ وملاذا ين�ضم ه�ؤالء امل�سجونون �إىل حركة �إليجا بالذات وال ين�ضمون
لغريها من احلركات اجلماهريية بنف�س الن�سبة؟
ومما �سبق نرى �أن �إليجا جنح جناح ًا منقطع النظري يف حتقيق العديد من �أهدافه برغم �أن حركته مل يكن لها
من الإ�سالم �إال اال�سم وبع�ض ال�شذرات لكنها ا�ستفادت منه ونهجت منهج ًا �أخذ �شذرات من روح الإ�سالم وتعاليمه لوال
تلك اخلرافات وال�ضالالت التي �أدخلها ف�أف�سدت اجلوهر و�ض ّيعت النا�س و�أبعدتهم عن الأ�سا�س ال�صحيح وذلك لأغرا�ض
�شخ�صية ورغبة يف الزعامة والت�سلط وركوب موجة التجديد حتى لو كان ذلك على ح�ساب جوهر عقيدة الإ�سالم.
وعموم ًا فقد و�صلت ع�ضوية احلركة يف �أوائل ال�سبعينات من القرن الع�شرين �إىل �أكرث من مليون ع�ضو ربعهم تقريب ًا
من الأع�ضاء العاملني وامللتزمني .فال غرو واحلال كذلك �أن يعتربها �إريك لنكولن (�أعظم حركات ال�سود جناح ًا على
الإطالق)(((.
وقد نتج عن هذا النجاح الذي حتقق يف خمتلف الأ�صعدة وال�سيما يف املجال االقت�صادي �أن زاد حما�س الأع�ضاء
لتحقيق االنف�صال العن�صري الكامل الذي هو �أ�سمى مطالبهم ،ويتمثل هذا االنف�صال يف �صور �شتى منها االمتناع عن
االختالط مع البي�ض واالبتعاد عن التزاوج معهم حيث �أفتى �إليجا ب�أن التزاوج مع البي�ض م�آله �إىل �إ�ضعاف �أخالق الأمة
و�إ�ضعاف االلتزام مببادئها .كما يعتقد كثريون منهم �أن التزاوج مع البي�ض يقلل من درجة (ال�سواد) يف �ألوانهم .هذا
ال�سواد الذي يوحد �صفوفهم ويحر�ضهم للأخذ بث�أر �أجدادهم من م�ستعبديهم.
ومع ذلك نقول �أن هدف �إليجا احلقيقي ،والذي �أخل�ص له وقطع يف حتقيقه �شوط ًا بعيد ًا ،متثل يف تكتل ال�سود ب�أي
ثمن وحتت �أي ظرف ورمبا كان الدين جمرد و�سيلة �أو مطية لتحقيق هذا الهدف.
يقول لنكولن( :بالرغم من �أن امل�سلمني الزنوج ي�ضفون على حركتهم طابع ًا ديني ًا �إال �أن الأهداف الدينية ت�أتي يف
الدرجة الثانية عندهم من حيث الأهمية ،ذلك �أنها لي�ست جزء ًا �أ�سا�سي ًا من �أهدافهم �إال حينما تكون وا�سطة لتقوية
مواقعهم ورفع معنويات �أتباعهم ومتتني �صفوف احلركة حتت �شعارات معينة)(((.
و�إذا كان هذا �صحيح ًا .وطاملا �أن الدين ي�أتي عندهم يف املرتبة الثانية فلماذا اختاروا الإ�سالم؟ وملاذا هذا التم�سح
به والإ�صرار عليه؟

 )1كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا)� ،ص .103
 )2كتاب (امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا)� ،ص.121
 )3كتاب (امل�سلمون الزنوج يف الواليات املتحدة)� ،ص.37

مالكولم إكس (1965 - 1925م)
والدكتور مارتن لوثر كنج (1968 - 1929م)

طفولته وحياته األولى
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 )1كتاب ) (From Black Muslims To Muslimsلكليفتون مار�ش� ،ص .68
 )2كتاب (The Autobiography of Malcolm X) :ق�صة حياة مالكومل �إك�س كما �أمالها على الكاتب الأفرو�أمريكي املعروف �أليك�س هيلي �صاحب كتاب
اجلذور ) (Rootsالذي مت ت�صويره كفيلم �سينمائي و�إن كان البع�ض �أبدوا حتفظات معللني ذلك ب�أن هيلي مل يكن �أمينا يف ت�سجيل �إفادات مالكومل.

االنقالب األول ورحلة البحث عن الذات
بانتقاله �إىل بو�سطن بد�أت مرحلة جديدة يف �صراعه مع رحلة احلياة
�إذ وجد نف�سه يف خ�ضم حياة وظروف جديدتني� .أ�صبح عليه �أن يدخل معرتك
احلياة وهو ما يزال حدث مل يبلغ اخلام�سة ع�شرة ،لكن مراجل الغ�ضب كانت
تغلي يف دواخله حقد ًا وكراهية ملجتمع البي�ض الذي اعتربه ال�سبب الرئي�س
وراء كل ما حل به وب�أ�سرته من م�صائب و�أهوال ،ابتداء باحلرمان من الأبويني
وانتهاء با�ضطراره لرتك املدر�سة.
وتولدت يف نف�سه رغبة جاحمة يف الث�أر واالنتقام لأبيه و�أمه .لإخوته الذين
ت�شردوا يف دهاليز حياة الفقر واحلرمان من الأبوين بال ذنب جنوه ،ولنف�سه.
ويف بو�سطن مل يجد مهنة �شريفة يقتات منها �سوى العمل كما�سح �أحذية يف ملهى
مالكومل �إك�س
روزالند احلكومي ف�أقبل عليها م�ضطر ًا و�شيء خري من ال�شيء كما يقولون.
لكن هذه املهنة ما كانت لت�شبع طموحات الفتى الذي كان ي�أمل يف االلتحاق ب�سلك املحاماة ليدافع عن ق�ضية الآالف
من بني جلدته الذين �سحقهم القهر والظلم االجتماعي .ويف هذا امللهى تعلم ـ من �أ�صدقاء ال�سوء ـ تعاطي املخدرات
والغ�ش يف املي�سر كما بد�أ يرتدي الثياب ال�ضيقة وي�صبغ �شعره باللون الأحمر .وتدرج مالكومل يف طريق اجلرمية بقوة دفع
�أزكتها الرغبة العارمة يف الث�أر واالنتقام.
ف�إىل جانب عمله الر�سمي كما�سح �أحذية دخل عامل الإجرام كمجرم هاو .بد�أ باالجتار يف املخدرات وامل�سكرات
وتدرج �إىل لعب املي�سر والغ�ش فيه و�أخريا عمل كقاطع طريق كلما دعت ال�ضرورة .كانت �ساحاته املف�ضلة لأعمال ال�سطو
الليلي منطقتي هارمل واحلي اليهودي يف بو�سطن ،وخالل هذه الفرتة كان ينظر بعني النفور والكراهية جلميع الأديان
وكل ما يتعلق بها.
ومل يطل بقاءه يف بو�سطن فبعد �أقل من عامني وجد فر�صة للعمل بوظيفة م�ساعد طباخ يف �أحد القطارات التي تعمل
بني بو�سطن ونيويورك .ولقد �أحب مالكومل مدينة نيويورك منذ الوهلة الأوىل .وا�ستهوته ب�صفة خا�صة حانة (Small’s
) Paradice Barيف هارمل ومتنى لو تتاح له فر�صة العمل يف هذا املكان ومل يخب �أمله فقد واتته الفر�صة للعمل ناد ًال يف
هذه احلانة وذلك يف 1942م وعمره �سبعة ع�شر عام ًا .و�أي�ضا مل ي�ستمر يف هذه احلانة طوي ًال ف�سرعان ما مت ف�صله من
اخلدمة .وبعد هذه ال�صدمة اجلديدة اجته �إىل حياة الإجرام بكلياته كمجرم متفرغ بل وحمرتف هذه املرة .وبد�أ يت�سلح
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املتتبع ل�سرية مالكوم �إك�س يف جميع مراحلها البد و�أن يتملكه احلزن والأ�سى فقد كانت حياته يف جمملها م�أ�ساة
مت�صلة مل تتخللها �إال فرتة �إ�شراق وجيزة ،ب�ضع �سنوات فقط فقد امتلأ قلبه باحلقد والكراهية للإن�سان الأبي�ض عموم ًا
وهو مايزال طف ًال يافع ًا مل يبلغ ال�ساد�سة.
ولد مالكومل ك�سابع مولود لأ�سرة ال�سيد ليتل مبدينة �أوماها (نربا�سكا) يف 19مايو من عام 1925م وعا�ش ومنذ
�صغره �صنوف ًا خمتلفة من املمار�سات العن�صرية من طرد لأ�سرته من منزلها و�إحراق للمنزل اجلديد الذي انتقلوا �إليه .ثم
قتل والده �أمام ناظريه و�إيداع والدته يف م�ست�شفى املجانني ،كل ذلك دفعه �إىل طريق اجلرمية الذي قاده �إىل ال�سجن.
كان والده ال�سيد ليتل ) (Littleيعمل ق�سي�س ًا ب�أجر زهيد ولعل �أهم ما ميزه هو طوله الفارع � 6أقدام و 4بو�صات ،كما
كان من �أ�شد املعجبني باملنا�ضل ماركو�س قارفى اجلامايكي الأ�صل الذي عر�ضنا له يف جزء �سابق� ،أما والدته لويز فهي
من مواليد قرينادا يف جزر الكاريبي التي كانت تتبع وقتها للتاج الربيطاين(((.
ويذكر مالكومل �أنه عندما كان يف حوايل الرابعة �أو اخلام�سة قامت جمموعة من ال�شبان البي�ض املن�ضوين حتت لواء
الـ ) (KKKب�إ�ضرام النار يف ال�شقة التي كانت ت�سكن فيها �أ�سرته يف غياب والده .ويذكر �أن والدته �سارعت ال�ستدعاء رجال
الدفاع املدين الذين تلك�أوا يف احل�ضور عمدا ـ ح�سب اعتقاده ـ فعند و�صولهم �إىل مكان احلريق كانت النريان قد �أتت على
كل �شيء .تلك احلادثة هي التي �أ�شار �إليها مالكومل بقوله�( :إن النار التي �أحرقت بيت �أبي ما تزال ت�ستعر يف داخلي).
ويف العام 1931م وعندما كان يف ال�ساد�سة من عمره ر�أى ال�صغري مالكومل م�صرع والده �أمام عينيه ب�صورة غاية
يف الق�سوة وامل�أ�ساوية ،فبينما كان ال�سيد ليتل يف طريقه �إىل منزله هجمت عليه جمموعة من �أع�ضاء رابطة الفيلق الأ�سود
) (The Black Legionـ وهي جماعة �سرية �إرهابية معظم �أع�ضائها من البي�ض املتطرفني ـ ف�أ�شبعوه �ضرب ًا ورك ًال و�ألقوا
به على اخلط احلديدي وهو موثق اليدين والقدمني ووقفوا يتفرجون وي�ضحكون حتى �أجهز عليه القطار فلفظ �أنفا�سه
الأخرية .هذه احلادثة تركت �أثر ًا عميق ًا يف نف�س ال�صغري مالكومل الذي كان واقف ًا ينتظر عودة �أبيه ومل يكن ب�إمكانه فعل
�شيء لإنقاذه ومنع هذه اجلرمية الب�شعة التي مل يعرف لها �سبب ًا �سوى احلقد والكراهية.
هذا امل�شهد الدامي ترك يف نف�سه �أثر ًا مل ي�ستطع �أبد ًا �أن ين�ساه �أو يتخل�ص منه .ومنذ ذلك التاريخ انطبع يف ذهنه
الإح�سا�س ب�أنه �سيلقى م�صرعه هو الآخر ب�صورة م�أ�ساوية مثله مثل الكثريين من �أفراد �أ�سرته وبني جلدته .وكان نتيجة
ذلك �أن �أ�صبحت الأ�سرة بال عائل وحاولت ال�سيدة لويز ـ ب�شتى ال�سبل ـ توفري لقمة العي�ش لأبنائها الثمانية الذين مل يكن
�أكربهم قد بلغ احللم بعد لكن امل�سئولية كانت فوق طاقتها.
وتلج�أ الأم املفجوعة يف زوجها لالجتار يف املخدرات وت�ضطر لال�ستعانة بابنها مالكومل مل�ساعدتها يف هذا العمل
ومل يكن وقتها قد بلغ الثامنة بعد .ومت�ضي ف�صول امل�أ�ساة للأ�سو�أ وتتكامل عنا�صر ال�ضغط على الأ�سرة املنكوبة من كل
اجلهات ،فمع بداية العام الثالث الغتيال ال�سيد ليتل وقعت لويز يف قب�ضة �شرطة مكافحة املخدرات .ولعلها حاولت
التظاهر باجلنون ورمبا تكون قد تعر�ضت النهيار ع�صبي حاد ب�سبب ال�ضغوط الواقعة عليها من جهة وخوفها على الأيتام
الثمانية الذين فقدوا الأب و�أ�صبح من امل�ؤكد �أن يفقدوا الأم �أي�ض ًا من جهة �أخرى.
وعموم ًا فقد قررت املحكمة �إحالتها �إىل ال�سجن .ثم انتهى الأم��ر باحتجازها يف م�ست�شفى كالمزو للأمرا�ض
النف�سية والعقلية حيث ق�ضت ال�ستة والع�شرين عام ًا الأخرية من حياتها يف عزلة تامة عن العامل((( ،وتفرق �شمل الأ�سرة

املنكوبة وت�شرد الأبناء وتوزعوا ما بني دور الرعاية االجتماعية وبع�ض الأقارب .لكن ال�صدمات ظلت تالحق مالكومل حتى
يف جمال الدرا�سة ،فقد ا�ستفزه �أحد الأ�ساتذة وهو ي�س�أل طالب الف�صل عن تطلعاتهم امل�ستقبلية وعندما جاء دوره �أبدى
رغبته يف االلتحاق ب�سلك املحاماة �إال �أن �أ�ستاذه ا�ستكرث عليه ـ وهو الزجني ـ �أن يطمح ملثل هذه الوظيفة املحرتمة ،و�أملح
له �أن الواقعية حتتم عليه �أال يفكر يف وظيفة �أعلى درجة من النجارة فهي �أن�سب �صنعة لأمثاله.
كان ذلك اليوم هو �آخر عهده باملدر�سة ،واعتبارا من ذلك التاريخ بد�أت ال�شقة تت�سع �أكرث ف�أكرث بينه وبني جمتمع
(الن�سنج) خا�صة و�أمريكا البي�ضاء ب�صفة عامة .وبعد �أن ترك املدر�سة وبعد �سل�سلة من املكاتبات والتو�سالت ا�ستطاع
�إقناع �شقيقته الكربى (�إيال) ب�أن تكفله ليعي�ش معها وزوجها يف بو�سطن (ما�سا�شو�ست�س).
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بد�أ التحول الثاين الكبري يف حياة مالكومل وهو يف �سجن نورفولك عندما بد�أ يتعرف على املبادئ التي يدعو �إليها
�إليجا حممد وكان قد تعرف على اخلطوط الرئي�سية لهذه الدعوة من خالل الر�سائل التي كانت ت�صله يف ال�سجن من �إخوته
الذين كانوا قد �سبقوه يف االن�ضمام للحركة .وهناك من يقول� :أنه ان�ضم للحركة ب�إيعاز و�إيحاء من �شقيقه الأكرب رينالد.
ففي ال�سجن �سمع مالكومل عن الإ�سالم ومزاياه وهفا قلبه �إليه .ومن داخل �سجنه كتب طلب االن�ضمام �إىل حركة
�أمة الإ�سالم ح�سب ال�صياغة املطلوبة واملتعارف عليها ووقع على الطلب و�أر�سله �إىل �إليجا.
ويف �أغ�سط�س من عام 1952م خرج من ال�سجن بعد �أن �أم�ضى �ست �سنوات من فرتة العقوبة املقررة عليه بح�صوله
على عفو م�شروط بتعهد منه بعدم العودة �إىل حياة اجلرمية .خرج مالكومل �إن�سان ًا �آخر وكان وقتها قد بلغ ال�سابعة
والع�شرين� .إن�سان يختلف متام ًا عن (�أحمر ديرتويت) الذي كان يتباهى ب�صوالته وجوالته يف عامل الإجرام على طريقة
ال�صعاليك من �شعراء العرب يف الع�صر اجلاهلي !
لكنه ا�ستفاد من فرتة وجوده بال�سجن حيث عكف على قراءة كل ما تقع يده عليه ودر�س قواعد اللغة الإجنليزية كما
تعلم الالتينية وكان يف كل يوم ينقل �صفحة كاملة من قامو�س اللغة الإجنليزية ويحفظها عن ظهر قلب .وانكب على درا�سة
كل ما و�صل �إليه من كتب عن دعوة �أمة الإ�سالم .ثم انتقل من مرحلة القراءة �إىل التدريب العملي ب�إجراء مناظرات داخل
ال�سجن مما �أك�سبه املزيد من الثقة والتمر�س يف فنون اخلطابة من خالل اخلطب التي بد�أ يلقيها على ال�سجناء ال�سود
ودعوته لهم لإتباع حركة �أمة الإ�سالم .بدا مالكومل وك�أنه يحاول �إعداد نف�سه للدور املرتقب الذي قرر �أن ي�ضطلع به .وفور
خروجه من ال�سجن حر�ص على مقابلة �إليجا الذي رحب به ملا مل�س ما يتمتع به من احلما�سة والثقافة والذكاء.
وينتقل مالكومل �إىل ديرتويت للإقامة مع �شقيقته ويلفرد .ويف املعبد رقم ( )1الذي كان �أول معبد ي�ؤ�س�سه فارد
للحركة ،ح�صل على لقب �إك�س بدي ًال ال�سم العبودية لأ�سرته ليتل وذلك يف �إ�شارة وا�ضحة ل�ضياع اال�سم الأفريقي احلقيقي
لأ�سرته .و�سرعان ما بد�أ �إليجا يوكل له مهام خمتلفة وم�س�ؤوليات كبرية كما عهد �إليه ب�إن�شاء معابد جديدة جلماعة (�أمة
الإ�سالم) يف مدن كثرية لتو�سيع نطاق الدعوة.
ويف العام التايل خلروجه من ال�سجن مت تعيينه ناطق ًا ر�سمي ًا �أو ًال للحركة وممث ًال �شخ�صي ًا ل�إليجا وظل ي�شغل
هذا املن�صب طوال الإثنى ع�شر عام ًا التي �أم�ضاها يف خدمة احلركة .و�سرعان ما �أ�صبح واحد ًا من �أ�شهر وزراء �إليجا

خالل تلك الفرتة كان مالكومل يعمل ب�شركة قاروود للأثاثات املنزلية قبل �أن ينتقل للعمل ب�شركة فورد لل�سيارات.
وبعد نهاية دوامه الر�سمي كان يخرج �إىل الأماكن العامة واحلانات والأزقة ال�ستقطاب �أع�ضاء جدد للحركة وكان يعمل
بحما�س و�إخال�ص حتى قيل �إنه كان يعمل �أحيان ًا ملدة � 18ساعة يف اليوم(((.
كان للموهبة التي يتمتع بها يف احلوار واملجادلة والقدرة على الإقناع دور كبري يف زيادة �شعبية (�أمة الإ�سالم)
بني ال�سود مما ح ّولها �إىل حركة جماهريية وا�سعة النطاق .و�أ�صبحت معروفة يف عموم �أمريكا خا�صة بعد احللقات
التلفزيونية التي مت عر�ضها عام 1959م.
هكذا وظف مالكومل مواهبه املتعددة و�شخ�صيته اجلذابة يف ا�ستقطاب الآالف من ال�سود �إىل احلركة من ال�شباب
والطبقة امل�ستنرية الذين ا�ستهدفهم ب�صفة خا�صة عندما الحظ �أن غالبية �أع�ضاء املنظمة من الكادحني وغري املتعلمني.
فبعد ب�ضعة �أ�شهر فقط من ان�ضمامه للحركة ت�ضاعف عدد الأع�ضاء ب�صورة وا�ضحة جد ًا .وح�سب تقديراته ال�شخ�صية
فقد ا�ستطاع �أن ي�ضاعف عدد الأع�ضاء يف ديرتويت وحدها من � 4000إىل  40.000ع�ضو .وقد �سر �إليجا �سرور ًا عظيم ًا
بن�شاط هذا الفتى وحما�سه فعينه �أو ًال م�ساعدا لوزير املعبد رقم ( )1يف ديرتويت ثم وزير ًا متفرغ ًا بالكامل يتقا�ضى راتبه
ال�شهري ويتم ت�أمني جميع احتياجاته من تربعات �أع�ضاء هذا املعبد.
و�أخريا �أ�صبح مالكومل رئي�س ًا للوزراء و�سفري ًا متجو ًال للحركة فراح يجوب الواليات وينتقل من مدينة لأخرى بطول
الواليات املتحدة وعر�ضها ،ي�ستقطب الأع�ضاء اجلدد وي�ؤ�س�س املعابد يف كل منطقة ي�صل فيها عدد الأع�ضاء �إىل العدد
الكاف الفتتاح معبد وبذلك فقد �ساهم م�ساهمة فعالة يف ت�أ�سي�س معظم معابد احلركة التي و�صل عددها �إىل �أكرث من
مائة معبد .فمن ديرتويت �أر�سله �إليجا �شرق ًا �إىل مدينته القدمية بو�سطن لت�أ�سي�س املعبد رقم ( )11والإ�شراف عليه .وفى
مار�س1954م مت نقله �إىل فالدلفيا ،وخالل الثالثة �أ�شهر التي ق�ضاها فيها متكن من افتتاح املعبد رقم ( )12يف مدينة
برزريل لف ) (Brotherly Loveومنها مت نقله �إىل نيويورك لي�شغل وظيفة الوزير للمعبد رقم ( .)7عاد مالكومل �إىل
نيويورك �إن�سان ًا �آخريختلف متام ًا عن ) (Detroit Redالذي عرفته املدينة قبل ب�ضعة �أعوام واحد ًا من �أخطر جمرميها
الذين روعوا الآمنني يف بيوتهم ويف الطرقات.
وكان له �أ�صدقاء من معتادي الإج��رام فيها وبالطبع فقد هالهم التغيري اجلذري الذي طر�أ عليه �إذ عاد �إليهم
�إن�سانا مرموق ًا وحمرتم ًا .وقبل �أن يحل بنيويورك كانت �شهرته كخطيب مفوه وحما�ضر بارع قد �سبقته �إىل هناك .وما �أن
ا�ستقر فيها حتى �أخذت اجلامعات واملنتديات تت�سابق يف توجيه الدعوات له ليحا�ضر فيها و�أ�صبحت حما�ضراته ت�ستقطب
ال�صفوة من املثقفني واملفكرين.
ويف العام 1955م �أ�س�س مالكومل املعبد رقم ( )15يف �أطالنطا (جورجيا) ،ويف 1957م �أر�سله �إليجا غرب ًا لت�أ�سي�س

 )1املرجع ال�سابق� ،ص .70

 )1كتاب ) (From Black Muslims To Muslimsلكليفتون مار�ش� ،ص .71

االنقالب الثاني
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ب�أكرث من م�سد�س من خمتلف العيارات مع تعاطي املخدرات الكت�ساب املزيد من اجلر�أة وروح املغامرة.
�أ�صبح مالكومل خطرا على �سكان نيويورك الذين كان عددهم يربو على الثمانية ماليني وقتها .وانتحل لنف�سه ا�سم ًا
حركي ًا هو )� (Detroit Redأحمر ديرتويت � ،إىل �أن مت القب�ض عليه عام 1946م وهو يف احلادية والع�شرين من عمره(((،
و�صدر بحقه احلكم بال�سجن ملدة ع�شرة �سنوات بعد �إدانته يف جرمية �سطو م�سلح بينما حوكمت �إثنتان من الن�ساء البي�ض
ا�شرتكتا معه يف نف�س اجلرمية بال�سجن مع وقف التنفيذ.
هذا الت�صرف دعا مالكومل للإمعان يف كراهية البي�ض وحماربة الدين ورجاالته بل و�إثارة امل�شكالت لكل من حوله.
وبعد �أن �أم�ضى ب�ضعة �أ�سابيع من حمكوميته ب�سجن �شارلي�ستون مت نقله يف فرباير من نف�س العام 1946م �إىل �سجن
نورفولك حيث �أعلن �إ�سالمه.

و�أكرثهم ن�شاط ًا وحما�س ًا بل �أ�صبح مناف�س ًا خطري ًا ل�إليجا نف�سه �سواء من حيث ال�شعبية �أو املرجعية .ومل تقف �شهرته
و�صيته عند حدود احلركة بل تخطت �شهرته الآفاق و�أ�صبح معروف ًا على م�ستوى العامل كزعيم منا�ضل من �أجل ن�صرة
احلق والدفاع عن احلقوق املدنية امله�ضومة للأقلية ال�سوداء يف الواليات املتحدة وخارجها.
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بروز مالكولم وظهوره منافسًا خطيرًا إلليجا
هكذا بد�أت �أجهزة الأعالم تتحدث عن حركة (�أمة الإ�سالم (وجتري املقابالت مع قادتها ،ولعل ما �ساهم يف زيادة
�شهرة مالكومل �أكرث تعيينه رئي�س ًا لتحرير ال�صحيفة الر�سمية الناطقة با�سم
احلركة التي وردت الإ�شارة لها �سابق ًا .وابتدا ًء من العام 1960م و�ضح �أن
ال�ساحة باتت مهي�أة له �أكرث للظهور ك�شخ�صية م�ستقلة .فمع االهتمام املتزايد
من �أجهزة الإعالم بن�شاط املنظمة �أ�صبح مالكومل حمور االهتمام من هذه
الأجهزة باعتباره الناطق الر�سمي بل�سان احلركة وال�شخ�صية الأكرث جاذبية،
كما �ساعده �أي�ض ًا على خطف الأ�ضواء ان�شغال �إليجا بق�ضية ولده (وارث
الدين).
ففي العام 1960م �صدر حكم بال�سجن ملدة ثالث �سنوات على وارث
الدين لرف�ضه �أداء اخلدمة الوطنية الإلزامية ب�إحدى امل�ست�شفيات وعلى مدى
مالكومل يحت�ضن كربى بنتيه
�أكرث من عام ظل �إليجا ي�سعى لإنقاذ ولده ـ املر�شح خلالفته ـ من ال�سجن.
وا�ستعان يف ذلك بعدد من �أكف�أ املحامني و�أنفق �أكرث من ع�شرين �ألف دوالر �إال
�أن حماوالته باءت بالف�شل .ويف الرابع من نوفمرب 1961م دخل وارث الدين ال�سجن.
كانت �أهم ت�صريحات مالكومل فيما يتعلق مبواقف احلركة:
�أ� -أن االنف�صال عن الواليات املتحدة ـ ولي�س الف�صل العن�صري ـ هو الذي يحقق لل�سود امل�ساواة احلقيقية وتكون فيه
امل�صلحة للطرفني.
ب) وبالن�سبة للحرب الفيتنامية �أعلنت احلركة موقفها املعار�ض ب�شدة مل�شاركة �أمريكا يف تلك احلرب وبالتايل ال يجوز
 )1وي�ضيف بالل �أن زوجة مالكومل �أجنبت بعد اغتياله بب�ضعة �أ�شهر بنتني (تو�أم) لريتفع العدد بذلك �إىل �ست بنات.

 )1كتاب ) (From Black Muslims To Muslimsلكليفتون مار�ش� ،ص .76
 )2كتاب :مالكومل �إك�س ) (The Playboy Interviewلأليك�س هيلى� ،ص .49
 )3كتاب )� ، (The Autobiography of Malcolm Xص .292

105

األمريكيون األفارقة واإلسالم

�أول معبد للحركة بلو�س �أجنل�س .ومتكن من زيادة ت�أثريه ونفوذه يف احلركة عندما �أ�صبح معظم وزرائها من تالميذه
الذين ا�ستقطبهم ودربهم ور�شحهم للوزارة.
وفى  14يناير 1958م تزوج احل�سناء فارعة القوام (بيتي �إك�س) التي �أجنب منها بناته الأربعة :عطيلة (1958م)،
قبلة (1960م)� ،إليزا (1962م) و�أخريا �أميلة (1964م)((( .ويف العام 1959م عندما اعتكف �إليجا يف منتجع فونك�س
(�أريزونا) ب�سبب ظروفه ال�صحية بعد عودته من الأرا�ضي املقد�سة ،فقد �أوكل مهامه �إىل �أفراد �أ�سرته والوزراء الذين يثق
بهم من قادة احلركة ومن بينهم بالطبع مالكومل .ويف نف�س ذلك العام مت تعيينه ناطق ًا ر�سمي ًا للحركة داخل الواليات
املتحدة كما �سمح له باتخاذ القرارات التي يراها منا�سبة لأداء عمله.
يف هذا العام بالذات لعبت �أجهزة خمتلفة دور ًا ب��ارز ًا يف ت�سليط الأ�ضواء �أكرث على حركة �أمة الإ�سالم عامة
ومالكومل �إك�س ب�صفة خا�صة .فقد ا�ستطاع ال�صحفي مايك واال�س ومب�ساعدة كاتب �آخر من الأفرو �أمريكانز هو لوي�س
لوقاي �إقناع قيادة احلركة بامل�شاركة يف �إنتاج فيلم تلفزيوين وثائقي حمل ا�سم )(The Hate That Hate Produced
(الكراهية الناجتة عن كراهية).هذا الفيلم �أتاح للآالف من الأمريكيني ـ البي�ض وال�سود على حد �سواء ـ فر�صة التعرف
على احلركة ومبادئها والأهداف التي قامت لأجلها وهم يف منازلهم.

لأي ع�ضو امل�شاركة فيها ب�أي �شكل من الأ�شكال.
ج) �أن احلركة تقف وب�شدة مع ال�شعوب الأفريقية ون�ضالها امل�شروع للتخل�ص من اال�ستعمار ومع حق ال�شعوب يف تقرير
م�صريها.
هذه الروح الثورية الوا�ضحة جعلته يبدو وك�أنه �أ�صبح �أمري الثورة العاملية ال�سوداء كما نوه لذلك كليفتون مار�ش (((.
�إن النجاحات التي حققها مالكومل وال�شهرة الوا�سعة التي �أ�صبح يتمتع بها جعلت الكثريين من وزراء احلركة
ورموزها ي�شعرون بالغرية واحل�سد جتاهه بل واخلوف على
م�صاحلهم و�شعبيتهم و�أخ��ذوا يتحينون الفر�ص للوقيعة
بينه و�إليجا .ومل يفت على الأخ�ير �أي�ضا �أن ب��روز جنم
مالكومل وبهذه ال�صورة القوية ي�شكل تهديد ًا وا�ضح ًا له
وحتدي ًا �سافر ًا ل�سلطاته كزعيم مطلق .وبد�أت الإ�شاعات
تنت�شر ب���أن مالكومل يخطط للهيمنة على احلركة و�أنه
يخالف تعليمات �إليجا وي�سعى لإقامة دولة داخل الدولة بل
و�إمرباطورية مالية خا�صة به على ح�ساب احلركة .وكان
مالكومل �إك�س يتحدث لأجهزة الإعالم
من نتائج هذه ال�شائعات �أن ب��د�أ القلق وال�شك ي�ساوران
�إليجا ،وازداد قناعة ب�أن وجود مالكومل يف احلركة ي�شكل تهديد ًا وحتدي ًا �صريح ًا لزعامته الروحية.
ولقد حاول الأخري من جهته دح�ض هذه ال�شائعات و�إظهار الوالء والطاعة ل�إليجا فقرر االمتناع عن الإدالء ب�أي
ت�صريحات �صحفية واالعتذار عن �أي مقابالت مع ال�صحافيني ومن�سوبي �أجهزة الإعالم كما توقف عن خماطبة احل�شود
اجلماهريية ،ووجه ال�صحف واملجالت �إىل ن�شر �صورة �إليجا بد ًال عن �صورته هو عند الكتابة يف �أي مو�ضوع يتعلق باحلركة.
وت�أكيد ًا لكل ذلك ن�شر ت�صريح ًا وا�ضح ًا قال فيه�( :إنه من ال�سخف وال�سذاجة الإدعاء ب�أنني �أقف يف منزلة م�ساوية ملنزلة
ال�سيد �إليجا� .إنه ال يوجد رجل على �سطح الأر�ض ميكن �أن يكون ندا له و�أن كل ما و�صلت �إليه كان بف�ضل ما تعلمته منه.
ف�أنا من ميكن �أن ي�ستحق لقب (جمرم �سابق) ول�ست خجو ًال من ذلك �إذ فعلت ما فعلت عندما كنت جزء ًا من عامل الرجل
الأبي�ض امل�سيحي� .أما الآن ف�إنني كم�سلم ي�ستحيل �أن �أقدم على مثل تلك الأعمال الفظيعة التي تقود �إىل ال�سجن((().
لكن هذا االعتذار واالعرتاف بالزعامة املطلقة ل�إليجا مل يجديا �شيئ ًا فبعد �أن كان �إليجا يكتفي بتوجيه االنتقادات
والتحذيرات له فقد �شرع يف تنفيذ �سل�سلة من القرارات والإجراءات بغر�ض �إقالة مالكومل وتنحيته �أو بالأحرى التخل�ص
منه ولكن ب�صورة تدريجية تفادي ًا حلدوث �أي هزة �أو ردة فعل عنيفة من �أن�صاره الذين �أ�صبحوا ي�شكلون مراكز قوة.
بد�أت تلك الإجراءات بتقلي�ص �صالحياته وجتريده من بع�ض املهام وامل�سئوليات الإدارية والإ�شرافية .وفى �إطار
هذه احلملة التي ا�ستهدفت الق�ضاء عليه وحتجيم دوره توىل هربرت (�أحد �أبناء �إليجا حممد) الإ�شراف على ال�صحيفة
الناطقة با�سم احلركة بدي ًال لـمالكومل .و�أ�صدر هربرت تعليمات م�شددة بتقلي�ص املو�ضوعات املتعلقة بـمالكومل والتغطية
لأخباره لأدنى حد ممكن(((.

الفجـوة
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� )1صحيفة ) (The Chicago Tribuneعدد  11يوليو 1986م ال�صفحة الأوىل ،حيث جاء يف اخلرب �أي�ض ًا �أن عدد الأبناء غري ال�شرعيني لإليجا حممد و�صل
بذلك �إىل خم�سة ع�شر.
 )2كتاب )� ، (The Autobiography of Malcolm Xص .294
 )3لعله من املهم هنا الإ�شارة �إىل �أنه وغداة تن�صيب الرئي�س جون كنيدي ك�أول رئي�س �إيرلندي كاثوليكي للواليات املتحدة عام  1960م ،علق �شقيقه
روبرت كنيدي قائ ًال :ب�أنه خالل ثالثني عام ًا �سيتمكن �أمريكي �أفريقي �أن يفوز ويحتل هذا املن�صب ،لكن التوقع ا�ستغرق خم�سني عام ًا ليتحقق عندما
فاز باراك �أوباما يف خواتيم عام 2008م.

مالكولم إكس وأسطورة المالكمة العالمي كالي
يف ال�شهر الثاين لو�صوله والية فلوريدا تلقى مالكومل و�أ�سرته دعوة من
كا�سيو�س كالي لزيارته يف مع�سكره التدريبي مبيامي (فلوريدا) حيث كانت
الدعوة يف وقت كان فيه ال�شاب كا�سيو�س (وهذا ا�سمه قبل �إ�سالمه) يتدرب
ا�ستعدادا ملنازلة بطل العامل للوزن الثقيل يف املالكمة (�سوين ل�ستون).
ويف الواقع ف�إن كا�سيو�س كان قد تعرف على مالكومل عام 1962م عندما
قدم برفقة �شقيقه رودلف من م�سقط ر�أ�سيهما (لوي�س فيل) لال�ستماع �إىل �إليجا
حممد ،وبعد تلك الزيارة بد�أت عالقة �صداقة بني مالكومل وكالي وا�ستمرت
حتى حلظة اغتيال مالكومل �إك�س .وفى يناير لعام1964م وعندما كان كالي
يتدرب ا�ستعداد ًا ملعركته املرتقبة مع بطل العامل للوزن الثقيل �سوين ل�ستون
�أتيحت الفر�صة له لإلقاء خطاب يف احتفال نظمته احلركة ،لكن قبل الولوج �إىل
تلك املباراة التاريخية البد من وقفة ق�صرية للتعرف على كا�سيو�س كالي.
 )1املرجع ال�سابق� ،ص .124
 )2كتاب ) (From Black Muslims To Muslimsكليفتون مار�ش �ص .79

حممد علي كالي يف ثياب قوة فاكهة الإ�سالم
يخطب يف �أحد الراليات و�إليجا حممد ين�صت
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على الرغم من حقيقة �أن بث الفيلم الوثائقي ) (The Hate that Hate Producedجاء ببع�ض الفوائد للحركة
من خالل التعريف بها ومببادئها ورجاالتها �إال �أنه متخ�ض �أي�ض ًا عن نتائج �سلبية �أهمها �أنه �أثار بلبلة وخماوف لدى رجل
ال�شارع العادي من الأمريكيني جتاه (�أمة الإ�سالم) .و�أ�صبح العامة ينظرون �إليها كخطر يهدد تركيبة الن�سيج االجتماعي
والأمن القومي للدولة .وبالطبع فقد مت حتميل مالكومل م�سئولية النتائج ال�ضارة التي حلقت باحلركة من جراء عر�ض
هذا الفيلم باعتباره من �أعطى ال�ضوء الأخ�ضر وتعاون مع منتجي الفيلم عندما كان �إليجا معتكف ًا يف فونك�س .ووجد
مناف�سوه الفر�صة التي طال انتظارهم لها لي�صبوا الزيت على النار بهدف اخلال�ص النهائي منه.
ومع اقرتاب العام 1963م من نهاية ن�صفه الأول اكت�شف مالكومل ما جعل حما�سه للحركة يفرت .ف�ش�أنه �ش�أن �سائر
�أع�ضاء احلركة كان يرى يف �إليجا الرمز والقدوة بالن�سبة جلميع الأع�ضاء وخا�صة يف النواحي الروحية والأخالقية ،فلم
يتمكن من ا�ستيعاب الف�ضيحة التي تك�شفت عندما تقدمت �إثنتان من ال�سكرتريات ال�سابقات ل�إليجا بدعاوى ق�ضائية
�ضده يف  3يوليو 1963م لرف�ضه الإعرتاف ب�أبوة �أبنائه منهما(((.
ونتيجة لذلك بد�أت الفجوة بني الرجلني تت�سع �أكرث .كانت تلك �صدمة قا�سية وغري متوقعة لأع�ضاء احلركة �إذ
مل يكن �أحد منهم لي�صدق �أن ت�صدر مثل هذه الت�صرفات من رمزهم الروحي الذي ادعى النبوة .وكان مالكومل �أكرث
الأع�ضاء ت�أثرا بتلك ال�صدمة ورغب يف �أن ي�س�أل �إليجا �شخ�صي ًا عن حقيقة الأمر لعله يجد عنده تربير ًا مقنع ًا .لكن وبد ًال
من �أن ي�سارع الأخري �إىل نفي اخلرب و�إنكاره فقد فاج�أه ب�أنه فعل ذلك حتقيق ًا للنبوءة ،و�أردف قائ ًال:
(�أنا داود .فعندما تقر�أ �أن داود اتخذ له زوجة هي يف الأ�صل لرجل �آخر ،يجب �أن تعلم �أن الدا�ؤود املعني هو �أنا.
علي �أن �أحقق كل
و�أنت تقر�أ عن نوح الذي �شرب اخلمر ذاك هو �أنا .و�إذا قر�أت عن لوط الذي �ضاجع بناته .لقد كان لزام ًا ّ
هذه النبوءات((() .وعلى ما يبدو فقد تقبل مالكومل هذا التف�سري و�إن مل يقتنع به وراح يبحث وينقب يف الكتب املقد�سة �إن
كان قد ورد فيها �شيء من هذا القبيل ،وعالوة على ذلك ر�أى �أن يقوم بتحرياته اخلا�صة مب�ساعدة �صديقه وارث الدين
حيث مت ا�ستجواب عدد من �سكرتريات �إليجا وبع�ض من عملوا معه.
هذا الت�صرف من جانب مالكومل جاء وبا ًال عليه �أي�ض ًا فقد ا�ستخدمه املرتب�صون على �أنه الدليل القاطع على
اخليانة والغدر .وفى  22نوفمرب من عام 1963م وقع حادث االعتداء الذي راح �ضحيته الرئي�س الأمريكي وقتها جون
كنيدي ،تلك اجلرمية الب�شعة التي هزت �أمريكا و�شغلت الر�أي العام العاملي ردح ًا من الزمن((( .وحيث كان �إليجا يعلم
�أن العديد من �أتباعه ينظرون ب�إعجاب �إىل الرئي�س كنيدي باعتباره رمز ًا من رموز احللم الأمريكي .فقد وجه وزراءه
بعدم الإدالء ب�أي ت�صريح فيما يتعلق بهذا املو�ضوع ،وقد التزم مالكومل بهذه التوجيهات يف بادئ الأمر لكنه ما لبث �أن
�أدىل بت�صريح قال فيه�( :إننا جميع ًا نعي�ش الآن يف يوم احل�ساب العظيم .ال�ساعة الأخرية التي تنب�أ الر�سل ال�سابقون
ب�أن الرب �سيظهر نف�سه وقدرته اخلارقة فيها و�سوف ي�صدر حكمه القا�ضي بتدمري هذا العامل املرتع بال�شرور .و�سيقوم
على �أنقا�ض ح�ضارة الإن�سان الأبي�ض عامل جديد من الإخاء العاملي القائم على مبادئ احلق واحلرية والعدل وامل�ساواة

وال�سالم((() .ثم �أردف ذلك بت�صريح �آخر �أملح فيه �إىل �أن
الرئي�س الراحل جون كنيدي كان يتاجر بق�ضية ال�سود و�أن
اغتياله كان متوقعا ً  .كان هذا الت�صريح ـ الذي ي�شتم منه
�أن مالكومل يح�س باالرتياح الغتيال كنيدي ـ هو الق�شة التي
ق�صمت ظهر البعري والفر�صة التي طال انتظار �أعدائه لها
حلظة ما قبل االغتيال
ف�صدر القرار مبنعه من التحدث لأجهزة الإعالم ومن �أداء
مهامه الوزارية ملدة ت�سعني يوم ًا مع منع الأع�ضاء من التعامل معه خالل هذه الفرتة.
هذا القرار مت ن�شره ب�صورة مقت�ضبة ب�صحيفة ) (Muhammad Speaksومل يكن �أمام مالكومل غري الإذعان ف�سافر
�إىل فلوريدا م�صطحب ًا �أ�سرته لق�ضاء �إجازة وفرتة ا�ستجمام كان بحاجة لهما وخالل ال�شهر الأول من فرتة العقوبة جرت
بع�ض املحاوالت واالت�صاالت بو�ساطة بع�ض وزراء احلركة من احلادبني على جمع ال�شمل و�شكلت جلنة م�ساعي حميدة بغر�ض
تقريب وجهات النظر وحماولة ر�أب ال�صدع �إال �أن هذه املحاوالت مل ت�سفر �إال عن تو�سيع �شقة اخلالف بني الرجلني.
ويف يناير من العام1964م �أ�صدر �إليجا القرار املنتظر بعزل مالكومل من جميع املنا�صب ومبا يف ذلك من�صبه
كوزير للمعبد رقم ( )7بنيويورك .وبعده ب�أيام قالئل �أ�صدر قرار ًا �آخر بطرد ابنه وويل عهده املنتظر وارث الدين من
ع�ضوية احلركة وذلك ب�سبب عالقته الوثيقة مبالكومل كما �صرح بذلك وارث خالل املقابلة التي �أجراها معه كليفتون
مار�ش مو�ضح ًا �أن �سبب طرده من احلركة يف تلك املرة يعود ل�صلته الوثيقة بمالكومل واتهام والده له ب�أنه كان وراء
التغيريات التي طر�أت على املعتقدات الدينية له و�أنه �أف�شى �إليه �أ�سرار ًا تتعلق بحياته اخلا�صة((( ومهما يكن ف�إن تلك مل
تكن املرة الأوىل التي يطرد فيها وارث الدين من احلركة ،ولن تكون الأخرية كما �سرنى.

كاسيوس كالي :ميالده ونشأته
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 )1كتاب (ملك العامل حممد علي و�صعود بطل �أمريكي) والكتاب يف جممله �أ�شبه بق�صيدة حب للأمريكيني ال�سود وال �سيما مالكميهم.
 )2املقال بعنوان :جتربة حممد علي يف �سو�سيولوجيا املالكمة والعن�صرية يف الواليات املتحدة .املن�شور يف جريدة احلياة ،عدد 2000/7/18م للكاتب
اللبناين حازم �صاغية.

 )1املقال امل�شار �إليه �سابقا واملن�شور بجريدة احلياة .عدد الثالثاء  18يوليو 2000م.
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األمريكيون األفارقة واإلسالم

كالي من مواليد لوي�س فيل (كنتاكي)يف 1942/1/17م لعائلة ميكن عدها من الطبقة الو�سطى ال�سوداء ،فوالده
كان خطاطا عمل يف جمال كتابة الالفتات والإعالنات �أما والدته فكانت تعمل كخادمة ومربية �أحيانا يف بيوت الأغنياء من
البي�ض .ومنذ �صغره عرف كا�سيو�س بخفة دمه و�سرعة بديهته وكرثة ثرثرته .وملا كان والده �سكريا ي�ضرب �أمه فقد ظل
مو�ضوع الأب مو�ضوعا حمرجا له .يقول دافيد رمينك( :وهنا رمبا كمنت لدى كا�سيو�س حاجة �إىل الأب البديل ،وفرها
له فيما بعد �إليجا حممد زعيم (�أمة الإ�سالم) الذي ظل كالي يتعامل معه بامتثال فائق((().
لكن الأب درج على رد معظم اخفاقات حياته �إىل البي�ض خمربا �إبنيه بهذا لكنه كان من �أ�شد املعجبني بماركو�س
قاريف ومن امل�ؤيدين ملبد�أ حق تقرير امل�صري لل�سود الأمريكيني رغم كراهيته الالحقة حلركة �أمة الإ�سالم .وقد تر�سخ يف ذهن
كالي الإح�سا�س بالعن�صرية منذ �صغره فكنتاكي والية حدودية �أو منطقة متا�س بني ال�شمال واجلنوب والف�صل العن�صري كان
قائما فيها وعلى �أ�شده ،على �أن �أكرث ما �أثر يف نف�سه كان ق�ضية اغتيال الطفل �إمييت تيل �إبن الأربعة ع�شر ربيعا عام 1955م
يف م�سي�سبى ـ �إحدى �أ�شد الواليات عن�صرية ـ و�إخالء �سبيل اجلناة بعد حماكمة مل ت�ستغرق �أكرث من  67دقيقة(((.
وبقدر ما كان يتبجح بكونه الأعظم منذ بداياته يف عامل املالكمة فهو يخاف من ركوب الطائرات .فعندما مت
اختياره لتمثيل الواليات املتحدة يف دورة الألعاب الأوملبية التي �أقيمت بروما عام 1960م ،احتاج الأمر لأربع �ساعات كاملة
حتى متكن رئي�س البعثة ومعاونوه من �إقناع كالي با�ستحالة الو�صول �إىل روما بالقطار ! وعندما وجد نف�سه داخل الطائرة
بقي طوال زمن الرحلة الب�سا البارا�شوت (ال�سرتة التي ت�ستخدم يف حاالت الهبوط اال�ضطراري).
وعند عودته من روما حيث ح�صل على امليدالية الذهبية ملالكمي الوزن اخلفيف من الهواة لقي ا�ستقبال الأبطال
عند و�صوله �إىل م�سقط ر�أ�سه (مدينة لوي�س فيل) ،وعموما فقد بد�أ جنمه يربز و�صار بعد كل فوز يزيد �شعبيته قليال �إال
�أن الكثريين ظلوا ي�أخذون عليه �أنه يتحدث �أكرث بكثري مما يقاتل ولعلهم ي�شريون بذلك �إىل طريقته غري الكال�سيكية.
وعندما ت�صدر مثل هذه العبارات من بع�ض البي�ض املتع�صبني ف�إنه يكون لها مغزى �آخر ،ذلك �أن املالكم الأ�سود من وجهة
نظرهم يالكم وال يتكلم� .أي عليه �أن ي�سري على نهج املالكم جو لوي�س �صاحب القول امل�شهور (مديري يتحدث عني).
واملالكمة تاريخيا مل تكن ريا�ضة الطبقة الغنية �أو الو�سطى حتى بل هي للفقراء من العبي اليان�صيب الذين كان
عليهم �أن يخاطروا بحياتهم و�أج�سامهم كيما يك�سبوا رزقهم .وبا�ستثناء كالي وحده تقريبا ف�إن الغالبية العظمى من
املالكمني �أم��ث��ال ل�ستون وباتر�سون وف��ري��زر وفورمان
وت��اي�����س��ون ول���دوا ف��ق��راء وان��ت��م��وا �إىل �شريحة (م���ادون
الطبقات) .وبعبارة �أخرى ميكن القول �أن املالكمة خرجت
�إىل حيز الوجود يف �أمريكا من رحم الفقر كما اعرت�ض
عليها بع�ض املتع�صبني ال�سود و�أي�����ض��ا على امل�صارعة
مبختلف �صورها و�أ�سمائها بحجة �أنهما تبددان (الطاقة
الثورية لل�سود) .فحني واجه املالكم الأبي�ض جون جفريز
كالي وبطل العامل للوزن الثقيل جو فريزر
يف 1910م املالكم الأ�سود جاك جون�سون علت الهتافات

تطالبه بقتل جون�سون (النيغر) .ومع �أن جون�سون فاز على غرميه الأبي�ض بفارق �ضخم من النقاط فقد �أثار �إعالن فوزه
ا�ضطرابات وحوادث �شغب مل ت�شهد الواليات املتحدة مثيال لها �إال عند اغتيال الدكتور مارتن لوثر كينج يف 1968م،
وذلك ملجرد فوز مالكم �أ�سود على زميل له �أبي�ض.
على �أن �أبطاال بي�ضا عديدين ظلوا يتعاقبون على عر�ش املالكمة يف �أمريكا حتى عقد الثالثينات من القرن الع�شرين
وكانوا يرف�ضون مالكمة ال�سود �إىل �أن حل العام  1937م .ففي ذلك العام فاز املالكم الأ�سود جو لوي�س على غرميه
الأبي�ض (جيم برادوك) ،وهنا �أي�ضا ثارت ثائرة ال�صحافة وذهب البع�ض التهام ال�سود بالهمجية وو�صفوهم بالوحو�ش.
و�شاركت يف احلملة ال�صحافة ال�شمالية علما ب�أن جو لوي�س وعلى عك�س جون�سون كان يت�صف بدماثة الأخالق كما تطوع
للعمل �ضمن القوات الأمريكية ،و�إبان احلرب العاملية الثانية تربع باجلزء الأكرب من �أرباحه ل�صالح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ومع مطلع ال�ستينات ويف قمة زخم حركة احلقوق املدنية لل�سود الأمريكيني وبزوغ جنم مالكومل �إك�س ومارتن
لوثر كنج ظهر كا�سيو�س كالي وقد و�ضح ومنذ البداية �أنه �سيكون �سليل املجد عن جاك جون�سون والوريث ال�شرعي لـ
جو لوي�س .ورمبا ت�أتي �أهميته من حقيقة �أنه (ك�سر النمطية التي فر�ضها البي�ض على املالكم الأ�سود) كما يقول الأخ
حازم �صاغية((( .فالبطالن املتناف�سان على عر�ش املالكمة وقتها هما �سوين ل�ستون وفلويد باتر�سون فالأول ميثل الأ�سود
ال�شرير والكريه والثاين ميثل الأ�سود الطيب وامل ّدجن الذي يريد االندماج ب�شروط يقبل بها البي�ض .فباتر�سون �إذا ميثل
منوذج وفكر لوثر كنج.
والوا�ضح �أن كالي ومنذ بداياته حر�ص على حتدي هذه النمطية و�أن يكون له �أ�سلوبه اخلا�ص بعيد ًا عن القوالب
اجلاهزة والنمطية .ويف العام 1961م عندما عبرّ الرئي�س الأمريكي جون كنيدي عن رغبته يف �أن يرى منازلة بني
البطلني ل�ستون وباتر�سون .خاف لوثر كنج على بطله ومنوذجه العدمي العدوانية وامليال للت�أمل (باتر�سون) من �أن
ينهزم �أمام ل�ستون املتورط يف ع�صابات املافيا وامل�سجون ل�ضلوعه يف �سرقات م�سلحة ،فيبدو وك�أن ال�شرير هو النموذج
الذي يقدمه ال�سود للعامل.
وكما هو احلال حيث كانت امل�صارعة بني عبدين يف روما القدمية من م�صادر اللهو والت�سلية فقد التقى ل�ستون
وباتر�سون يف عام 1961م .وا�ستطاع ل�ستون �أن ي�صرع خ�صمه يف دقيقتني و�ست ثوان لكنه مل يحظ ب�أي تكرمي �أو جاه
كان يتمنى �أن يقوده �إىل دنيا �أخرى بعيدا عن حياة اجلرمية وال�سجون .فقد عز على �أهل ال�صحافة �أي�ضا �أن يفوز ل�ستون
(الوح�ش) �أو (الغوريلال) كما كانوا يلقبونه وراحوا يكيلون له ال�شتائم .وكان مما �سهل عليهم مهمتهم �أن ل�ستون كان �أميا
من اجلنوب ولد �إبان الك�ساد الكبري لأب لديه جي�ش جرار من الأبناء والبنات ي�صل عددهم �إىل خم�سة وع�شرين !
�إذا فالتجربة الكا�سيو�سية ـ �إن جاز التعبري ـ تعترب ثورة يف عامل املالكمة �إذ �أدخل كالي �أمناط ًا جديدة وغيرّ معايري
ال�صنعة ! �أ�صبحت املالكمة �ضرب ًا من الفنون ولي�ست معركة بالأيدي حتى املوت .ومعه عاد للمالكمة بريقها و�أ�صبح لها
ع�شاقها ومدمنوها وبد�أت حلباتها جتتذب �أعدادا وح�شودا ال قبل لها بها ،هذا بخالف املاليني الذين باتوا يتلهفون ملتابعة
مبارياته من خالل التلفزيون يف خمتلف �أرجاء العامل.
ومنذ العام 1960م بد�أ كالي يجد يف حركة �أمة الإ�سالم ومن�سوبيها بع�ض ما كان ين�شده ويبحث عن اجابه له
فقد ا�ستهوته دعوتهم ال�سود لالعتزاز ب�أنف�سهم و�أعجبته نظاميتهم ونظافتهم وبعدهم عن امل�سكرات والتدخني .وت�أثر
بكالمهم عن �أهمية �أن تكون لل�سود الأمريكيني هوية خا�صة مميزة لهم .ثم علم برف�ضهم لأ�سماء ال�سود باعتبارها �أ�سماء
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 )1املقال بعنوان (جتربة حممد على يف �سو�سيولوجيا املالكمة والعن�صرية املن�شور بجريدة احلياة العدد  13642وتاريخ 200/7/18م حلازم �صاغية.
ومعروف �أن ا�ستباحة �أعرا�ض اخلادمات ال�سود كان من الأ�شياء العادية خالل حقبتي الرق والتمييز العن�صرى.
 )2من كتاب ) (Silent No Moreال �سكوت بعد الآن� ،ص  43وال�سناتور بول فنديل كما هو معروف من �أع�ضاء الكوجنر�س الأمريكي املخ�ضرمني �إذ حافظ
على من�صبه طوال  22عام ًا .وهو من النخب امل�ستنرية التي �أن�صفت الإ�سالم.

و�أخري ًا جاء اليوم الذي بد�أ معه تاريخ جديد لريا�ضة
املالكمة� ،إنه الرابع والع�شرون من فرباير لعام  1964م،
حلبة ميامي وعلى غ�ير ال��ع��ادة مل متتليء باملتفرجني.
كا�سيو�س ك�لاي اب��ن ال  22ربيع ًا يحاول م���داراة خوفه
بالرثثرة وبع�ض امل�شفقني عليه كانوا قد حاولوا التفاو�ض
مع ل�ستون كي ال يق�ضي عليه.
كالي و�سط ابنتيه مرمي وجميلة
وقبل �أن تبد�أ املباراة بلحظات دخل عليه مالكومل
يف غرفة اللب�س وحتدث �إليه فيما ي�شبه املوعظة� ،أراد �أن يبث يف نف�س �صديقه احلما�س والإ�صرار ويبعث فيه الثقة بالفوز
فهم�س �إليه قائ ًال( :هذه املباراة هي احلقيقة� ،إنها املعركة بني ال�صليب والهالل يجب �أن تكون على ثقة من �أن اهلل رتب
كل هذا لكي ال تخرج من هذه احللبة �إال و�أنت بطل منت�صر) (((.
ثم اجته مالكومل وكالي �شرق ًا و�صليا ركعتني ودعا له مالكومل بالفوز قبل �أن يودعه وي�أخذ مكان ًا بني الثمانية �آالف
الذين جاءوا حللبة ) (Miamy Convention Hallلي�شهدوا املباراة .وجاء ل�ستون مي�شي م�شية الواثق املتبخرت ،وعندما
وقف الرجالن وجها لوجه ظهر الفارق بينهما يف البنية اجل�سمانية وا�ضح ًا .بدا كا�سيو�س على �ضخامته الن�سبية �أمام
ل�ستون كطفل �صغري ،ودق اجلر�س معلن ًا بداية النزال وتوالت اجلوالت ،الثانية فالثالثة والرابعة ،والنا�س بني م�صدق
ومكذب .كالي يرتاق�ص �أمام خ�صمه بر�شاقة الإخطبوط
ويتالعب به كيفما �شاء .ويف نهاية اجلولة ال�ساد�سة جل�س
العمالق ل�ستون يف الركن اخلا�ص به .كان ال��دم ينزف
بغزارة من جرح فوق حاجبه وقد تورمت عيناه ،وعندما
دق اجلر�س �إيذان ًا ببداية اجلولة ال�سابعة مل يتمكن من
النهو�ض ال�ستئناف املباراة .و�أعلن احلكم ـ و�سط ده�شة
اجلميع ـ انتهاء املباراة بفوز الفتى كالي .وبعدها مبا�شرة
�أعلن كالي �إ�سالمه ر�سمي ًا .و�س�أله �أحد ال�صحفيني عن
هكذا فاز كالي على لي�ستون
عالقته بحركة �أمة الإ�سالم وهل هو ع�ضو فيها؟ ف�أجاب
كالي ب�صراحته وعفويته املعهودة�( :إنني �أ�ؤمن باهلل وبال�سالم ،ال �أحاول �أن �أنتقل �إىل مناطق �سكن البي�ض وال �أحاول �أن
�أتزوج من امر�أة بي�ضاء .لقد ُع ّمدت عندما كنت يف الثانية ع�شرة حيث مل �أكن �أعرف ما �أفعل� ،أنا مل �أعد م�سيحي ًا .لي�س
على �أن �أكون ما تريدونني �أن �أكونه� ،أنا حر يف �أن �أكون ما �أ�شاء).
وقد بدا لل�صحافيني �أن هذا اجلواب كاف لتعزيز قناعتهم بع�ضويته .وب��د�أت ال�صحف تن�شر �صور ًا لكالي مع
مالكومل �إك�س ،و�صور ًا لمالكومل وهو يقدم �صديقه كالي �إىل بع�ض �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي الأفارقة املوجودين
يف العا�صمة الأمريكية .كما ا�ستقل الرجالن �سيارة مك�شوفة طافت بهما �شوارع العا�صمة الأمريكية و�ضواحيها وخا�صة
الأحياء التي يرتكز فيها ال�سود.
 )1املقابلة ال�صحفية مع �شارون �شاباز التي ن�شرتها ) (New York Cityيف عددها بتاريخ  16دي�سمرب 1975م.
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�أعطاها لهم ال�ساده البي�ض .و�سمع انتقاداتهم للم�سيحية بو�صفها عقيدة الرجل الأبي�ض الذي �أراد بها تخدير ال�سود
و�إ�سكاتهم مبحبة زائفة متنعهم من الن�ضال لتحرير �أنف�سهم .كما اطلع على حيثيات اختالفهم مع حركة احلقوق املدنية
بزعامة مارتن لوثر لإعالنه اال�ستعداد للقبول ب�إنزال الأمل بال�سود من �أجل �أن يقبل البي�ض بهم� .ص ّدق كالي كل ما �سمعه
من �إليجا وراح يردده ب�صورة ببغاوية وظل يردد �أن ا�سم (كالي(هو ا�سم العبودية الذي �أعطي لعائلته وكانت تتباهى به،
فكا�سيو�س كالي هو يف الأ�صل ا�سم املزارع الغني الأبي�ض الذي ورث يف القرن التا�سع ع�شر �أربعني رقيقا يف كنتاكي ثم
�أعتقهم يف وقت الحق كما �أن�ش�أ �صحيفة مناه�ضة للرق �أطلق عليها ا�سم (الأمريكي احلقيقي) وظل ينادي ويطالب ب�إلغاء
نظام الرق حتى تلقى طعنة يف �صدره ،كان كالي يتباهى ب�أن ذلك املزارع ال�شجاع هو جده وقد �أخذ ا�سمه على ما جرت
عليه العادة� .أما من جهة الأم فكان الدم ي�شوبه �شيء من االختالط مما �سبب حرج ًا للمالكم ال�شاب وقد رد ذلك �إىل
�أعمال االغت�صاب التي كان ينزلها البي�ض برقيقهم من اخلادمات(((.
لكن عالقة كالي بحركة �أمة الإ�سالم ـ حتى قبل ان�ضمامه �إليها ر�سميا ـ �أ�صبحت ت�شكل عائقا وتهديدا مل�صاحله
وعمله وم�ستقبله كمالكم حمرتف .وكان طبيعيا �أن يرتدد يف الإعالن عن تعاطفه مع احلركة والإقرار بع�ضويته فيها حتى
ال ت�ضيق فر�ص تقدمه للمالكمة يف مباراة بطولة العامل للوزن الثقيل .وعموما فقد ا�ستطاعت احلركة بو�سائلها اخلا�صة
�أن توفر له احلماية من املافيا التي كانت ت�سيطر على جتارة املالكمة لكنه �أنفق عليها الكثري باملقابل حتى بد�أ املقربون
يحذرونه من ابتزاز احلركة له.
ويف الواقع فقد كان �إليجا يكره املالكمة ويدعو لإبطالها لأنها يف ر�أيه حتقق �أهداف البي�ض بجعل ال�سود يتقاتلون
فيما بينهم وظل هذا هو ر�أيه فيها حتى وقت مت�أخر عندما بد�أ كالي يحقق البطوالت والرثوة .ولأن كالي رجل ب�سيط
وعفوي يرثثر كثري ًا وال يجيد الكذب فقد بد�أت �أخبار عالقته بحركة �أمة الإ�سالم تت�سرب �إىل ال�صحافة .وبرغم �أن �إليجا
حر�ص على عدم �إف�شاء الأمر �إال �أن مالكومل كان له ر�أيُ �آخر.
و �أيا كان فقد حر�ص كالي على �إظهار تقديره العميق للرجل الأول يف احلركة �إليجا عندما عرف �أن هناك خالفا
بينه ومالكومل برغم ال�صداقة التي جمعته بالأخري والإعجاب املتبادل بينهما .وعندما بد�أ العد التنازيل للمباراة
احلا�سمة مع ل�ستون وبات املوعد و�شيكا فكر املنظمون يف �إلغائها ب�سبب افت�ضاح انتماء كالي �إىل �أمة الإ�سالم �إذ كيف
ي�أتي جنوبيو ميامي لي�شاهدوا من يعترب البي�ض �شياطينا؟ وبالفعل فقد جاء الدخل لتلك املواجهة املهمة �شحيح جد ًا على
غري العادة .لكن وابتداء من هذه املباراة ا�ستطاع الفتى كالي �أن يغري مفاهيم املالكمة ـ بل والريا�ضة عامة ـ و�إىل الأبد
كما يقول ال�سناتور الأمريكي بول فنديل (((.

إسالم كاسيوس كالي

التنافس يحتدم بين إليجا ومالكولم حول كالي
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بعد ثالثة �أ�شهر من فوزه على باتر�سون وجد كالي نف�سه يف مواجهة �أخرى مع الإدارة الأمريكية هذه املرة .فعند
ا�ستدعائه للتجنيد ف�شل ف�ش ًال ذريع ًا يف امتحان الذكاء واملعلومات العامة .ومل يقت�صر ف�شله على الإجابات فح�سب بل
عجز البطل كالي حتى عن فهم الأ�سئلة الب�سيطة املوجهة �إليه .و�أعادوا �إخ�ضاعه الختبار �آخر عله كان يتظاهر باجلهل
والغباء هربا من التجنيد .و�أخري ًا اقتنعوا ب�أن الأمر �صحيح فع ًال و�أن البطل ال يتظاهر وال يكذب لكنه يف الواقع غبي مبا
يكفي لإعفائه !
ومع ا�شتداد وطي�س احلرب يف فيتنام وتو�سيع دائرة التجنيد يف العام 1967م وجد كالي نف�سه مطلوب ًا وعلى ما هو
عليه هذه ،ويرف�ض البطل ب�إ�صرار ت�سليم نف�سه لإدارة التجنيد .ليت�سع نطاق مترده وت�ضاف �إليه هذه الق�ضية اجلديدة.
وزاد انق�سام النا�س حوله ما بني م�ؤيد ومعار�ض ،ولأ�شهر عديدة ظل يتلقى �سي ًال من املكاملات وكان �أكرثها �شتائم من
بع�ض املتع�صبني الذين و�صفوه بعدم الوطنية فيما كان البع�ض ميتدحه لرف�ضه مبد�أ احلرب وكان من �أبرز و�أهم املت�صلني
به خالل تلك الفرتة اللورد امل�شهور برتراند را�سل الذي �شجعه و�أثنى على موقفه .ومل يكتف بذلك بل �أر�سل له برقية
يعرب فيها عن م�ساندته له (((.
وكان �أول رد فعل ر�سمي على ذلك هو م�صادرة جواز �سفره .ومنذ ذلك التاريخ �أ�صبح حممد علي منا�ض ًال �ضد
احلرب كما و�سع مداركه ومعلوماته وثقافته العامة وخا�صة فيما يتعلق بفيتنام .رف�ض حممد علي التجنيد ب�إ�صرار حتى
عندما �أكد له م�سئولون يف البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية) �أن م�شاركته �ستكون مثل م�شاركة املالكم جو لوي�س يف
احلرب العاملية الثانية� ،أي �ستقت�صر على الرتفيه عن اجلنود بعيد ًا عن خطوط النار .لكن ولأن حممد علي رجل مبادئ
فقد رف�ض العر�ض قائ ًال� :أن الرتفيه عن اجلنود املقاتلني مثله مثل القتال معهم واال�شرتاك يف جرمية ال يقرها ال�شرع
وال ير�ضاها ال�ضمري .وبذلك �ضرب مث ًال رائع ًا يف النبل وال�شهامة والتم�سك باملبادئ م�ضحي ًا بلقبه وحريته والرثوة التي
كانت �ستدرها عليه مبارياته.
ومرة �أخرى هب �أعداء احللم الأمريكي ليعلنوا احلرب عليه وكان من بينهم �صحافيون و�أع�ضاء بارزون بالكوجنر�س
الأمريكي .لكن �أو�ساط ًا جديدة من ال�شبيبة ال�سوداء والبي�ضاء على حد �سواء �أحاطته بحبها و�إعجابها وجعلوه �أ�سطورة
حية و�أيقونة لهم.
 )1جريدة ) (USA Todayال�صادرة بتاريخ 1999/10/12م� ،ص .2-1
 )2اللورد برتراند را�سل (1872-1970م) ،عامل ريا�ضيات وفيل�سوف بريطاين من �أهم �إ�سهاماته و�آثاره حتليل املادة.
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ظهر للملأ وك�أن البطل اجلديد اختار مالكومل للعمل كم�ست�شار ديني له
ف�ض ًال عن كونه �صديقه احلميم .ويف ال�ساد�س من مار�س 1964م ح�صل كالي
من �إليجا على ا�سم حممد علي وتنب�أ له مالكومل �أن ي�صبح �شخ�صية عاملية
�أ�سطورية .وو�ضح �أنه و�ضمن احلرب الدائرة بني �إليجا ومالكومل بد�أت تدور
معركة �أخ��رى خفية بينهما للفوز بحممد علي وك�سب وده .يقول العارفون
ببواطن الأمور :لأن حممد علي كان قد بد�أ يدر ما ًال وفريا ولأنه كان بحاجة �إىل
الأب �أكرث من حاجته للأخ وال�صديق ،ولأن مداركه الثقافية كانت بالغة الرتدي
والفجاجة فقد �آثر االن�ضمام �إىل الأ�صل ال الفرع �أي �إىل �إليجا ولي�س مالكومل.
وعندما لقي الأخري م�صرعه يف فرباير 1965م مل يبد حممد علي تعاطفا
يذكر م�صدق ًا رواية �إليجا عن براءته من دم مالكومل .على �أنه وجد �صعوبة
كبرية يف التوفيق بني �أهله ومدربيه ومديري �أعماله البي�ض من جهة وع�ضويته
حممد علي يحت�ضن �إحدى بناته ولعلها ليلى
يف (�أمة الإ�سالم(من جهة �أخرى ال�سيما و�أن تعاليم احلركة حتذره من التعامل
مع غري الأع�ضاء وب�صفة خا�صة البي�ض.
وعلى الرغم من حقيقة �أن حممد علي كان قد تعرف على زوجته الأوىل �سوجني روي عن طريق احلركة ف�إن
�إ�صرارها على مالب�سها املتربجة و�سخريتها من (�إخوانه) وتنبيهها املتكرر له فيما يتعلق بابتزازهم له كل ذلك عجل
بالطالق ونهاية ق�صة حب دراماتيكية مل ت�ستمر �إال ب�ضعة �أ�شهر .كذلك فقد توترت عالقته ب�أهله الذين حذروه بدورهم
من (الأمة) ومن ابتزاز �إليجا له.
و�إذا عدنا ملبارياته الأخرى فبعد ل�ستون الذي هزمه مرتني فاز ال�شاب كالي على �أربعة مالكمني بي�ض قبل �أن
يجيء الدور على البطل الأ�سود فلويد باتر�سون .ولعله من غرائب الأمور �أن باتر�سون ن�صب نف�سه (املالك الذي �سينتقم
للمالكمة وللم�سيحية) ومتادى يف ا�ستفزاز كالي ويف ر�ساليته باعتباره حبيب الليرباليني واالندماجيني من البي�ض وال�سود
عندما �صرح ب�أن و�ضع بطولة �أمريكا يف يد ع�ضو من (الأمة) عار على �أمريكا ب�أ�سرها وعلى امل�سيحية ! فكان �أن �أنزل به
كالي هزمية مريرة .وك�أن باتر�سون كان يتلذذ بالأمل الناجت عن �ضربات خ�صمه الأكرث �شباب ًا وحيوية ،على �أن كالي عاد
يف وقت الحق وامتدح باتر�سون قائال ً( :من العيب على احلكومة �أن ترتك باتر�سون يف حاجة لأن يالكم كي يعي�ش بعد
كل تاريخه املجيد).
وكما حدث مع مالكومل فقد جرى تغيري جذري يف حياة حممد علي وطريقة تعامله بعد �أن الم�ست بذرة الإميان
�شغاف قلبه فتخلى عن �أ�سلوبه اال�ستفزازي مع اخل�صوم يف احللبات وبد�أ يتحلى ب�أخالق الإ�سالم .وتنازل �أي�ضا عن غروره
املفتعل وما كان يطلق عليه حرب اال�ستنزاف والأع�صاب� .أراد كالي اجلديد �أن يثبت للعامل �أن القوة والف�ضيلة �صنوان
و�أن البطولة احلقيقية لي�ست يف قهر ال�ضعيف والأقل حيلة لكنها يف العفو عند املقدرة .لذلك فلم يكن م�ستغرب ًا �أن حممد
علي وبعد �إ�سالمه مل يتفوه بكلمة ذم �أو قدح واحدة يف حق �أحد حتى الذين كانوا من �ألد خ�صومه و�أعدائه .وقد كتب يف
ذلك املرا�سل ال�صحفي الريا�ضي جون �سراكينو يقول( :خالل �سنوات عديدة ا�ستغل الكثريون طيبة حممد علي وطبيعته

ال�سمحة ال�سجية ،املفطورة على العطاء وحب اخلري والبذل يف �سبيل �إ�سعاد الآخرين ،فقد كالوا له ال�شتائم واالتهامات
حتى الذين كانوا وراء جتريده من لقبه و�سجنه وهو يعرف جيد ًا من هم .لكنه مع ذلك مل يتفوه بكلمة واحدة مت�سهم ب�سوء
ولو على �سبيل ال�شكوى �أو االنتقاد) (((.
و �أكد كالي على كل هذه املباديء واملعاين خالل الت�صريح الذي �أدىل به ملجلة ) (Playboyعام 1975م عندما قال:
(لوال الإ�سالم الذي هداين اهلل �إليه لكنت �شخ�ص �آخر وكل ما �أريده الآن �أن يذكرين النا�س والأجيال القادمة على �أنني
رجل حاول �أن يوحد �شتات قومه من خالل عقيدة الإ�سالم).
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 )1كتاب (ال �سكوت بعد الآن) لبول فنديل الذي تغريت كثري من مفاهيمه عن الإ�سالم وامل�سلمني بعد زيارته لليمن للتو�سط يف �إطالق �سراح رهائن
�أمريكيني.
 )2من موقع  Galegroup. Com/free-resources/bhm/bio/aliعلى �شبكة الإنرتنت حتت عنوان Black History Month – Biography :ومعروف �أن كالي
انف�صل عن زوجته الأوىل .كما مل يوفق يف زواجه الثاين والثالث من عائ�شة وفريونيكا بور�ش و�إن كان قد �أجنب منهما ثمانية من الأبناء والبنات.

�إذا عدنا ملا انقطع من حديث عن مالكوم ف�إنه وبرغم اخلدمة العظيمة
التي قدمها للحركة عندما �أقنع كا�سيو�س كالي باالن�ضمام �إليها فقد بد�أ يح�س
ب�أن فرتة عقوبته �سوف ت�ستمر .و�أن عالقته باحلركة و�صلت �إىل طريق الال
عودة .ففي الثامن من مار�س عام 1964م �أعلن ر�سميا تخليه عن حركة �أمة
الإ�سالم و�أنه يعتزم �إن�شاء تنظيم جديد يقوم على التعاليم ال�صحيحة للإ�سالم
احلنيف((( .وبالفعل �أن�ش�أ مالكومل تنظيمه اجلديد ال��ذي �أطلق عليه ا�سم
(م�ؤ�س�سة امل�سجد الإ�سالمي  .)The Muslim Mosque Incويف وقت الحق
مالكومل �إك�س
من نف�س العام 1964م �أن�ش�أ اجلناح ال�سيا�سي لهذا التنظيم و�أطلق عليه ا�سم
(منظمة وحدة الأمريكيني الأفارقة) ).(The Organization of A fro American Unity
ومع ت�أ�سي�س هذا التنظيم �أدرك �أن خالفه مع حركة �أمة الإ�سالم قد دخل مرحلة جديدة و�أن قيادة احلركة لن
تقف مكتوفة اليدين �إزاء هذا التحدي والتهديد اخلطري خا�صة و�أن حوايل خم�سني من كبار قيادييها �سارعوا باالن�ضمام
�إىل تنظيمه اجلديد .وبد�أت ت�صل �إىل م�سامعه �شائعات عن التدبري الغتياله بوا�سطة �أحد �أتباع �إليجا املتحم�سني وذلك
عم ًال بالواجب الديني القا�ضي بدرء الفنت و�إظهار فرو�ض الوالء لزعيم احلركة((( .وم�ضى مالكومل يف حتديه حيث �إعلن
�أن املنظمة اجلديدة التي �أ�س�سها وجعل مقرها الرئي�سي بفندق ترييزا يف هارمل هي منظمة غري ربحية لي�ست دينية وال
طائفية و�أن هدفها الأ�سا�سي هو توحيد الأمريكيني ال�سود حتت مظلة برنامج تنموي ي�سعى لت�أمني احلقوق املدنية الكاملة
لهم وبناء جمتمع فا�ضل ت�سوده روح الإخاء والتعاون البناء بني البي�ض وال�سود(((.
وعلى الرغم من �أن هذه املنظمة الوليدة ومبوجب نظامها الأ�سا�سي مل تكن ت�سمح للبي�ض باالن�ضمام �إليها �إال
�أن م�ؤ�س�سها �أظهر رغبة جادة يف التعاون مع البي�ض كما طلب منهم تقدمي الدعم املادي واملعنوي مل�شروعه والت�صدي
للعن�صرية يف جمتمعاتهم العامة واخلا�صة لتمهيد الطريق لقيام عالقة تقوم على الثقة واالحرتام املتبادل بني جميع
الطوائف والأعراق.
لكن ،وفى الوقت الذي بد�أ فيه الوزير املن�شق ي�سعى لرت�سيخ دعائم تنظيمه اجلديد كانت التهديدات له قد بد�أت
تدخل مرحلة اجلدية وزادت حدة التحر�شات به و�أخذت ت�شتد .وعموم ًا فقد ر�أى �أن من املنا�سب التوجه �إىل الأرا�ضي
املقد�سة لأداء فري�ضة احلج .وقد كتب �إليك�س هيلي يف ذلك يقول�( :إن قرار مالكومل فيما يتعلق ب�أداء فري�ضة احلج
يف ذلك العام مل يكن من قبيل امل�صادفة �أو االلتزام بتعاليم ال�شرع فقط ولكن �أي�ض ًا ب�سبب خوفه على حياته �إذا بقي يف
الواليات املتحدة((().
بالطبع ف�إن تلك الرحلة مل تكن هي الأوىل التي ي�سافر فيها مالكومل خارج الواليات املتحدة فقد ذكر كليفتون مار�ش
�أنه قام قبلها برحلة �شملت العديد من �أقطار القارة الأفريقية مما �ساهم يف بلورة �شخ�صيته وزيادة مداركه و�إثراء جتربته
الأيديولوجية ،ولعله ي�شري بذلك �إىل زيارته للأرا�ضي املقد�سة يف1959م لأداء منا�سك العمرة التي وردت الإ�شارة لها �سابقا.
 )1كتاب :كليفتون مار�ش الذي وردت عدة �إ�شارات له� ،ص .80
 )2كتاب The Nation of Islam :ملارتا يل� ،ص .42
 )3كتاب :كليفتون مار�ش� ،ص .81
 )4كتاب )� ، (The Autobiography of Malcolm Xص .316
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على �أن الأجهزة احلكومية وخا�صة الـ ) (FBIراحت تتابعه وتقتفي �آثاره فيما التقارير عن حركاته و�سكناته تتكد�س
على طاولة �أدغ��ار هوفر .وكما هو متوقع فقد متكنوا منه يف النهاية و�صدر بحقه احلكم بال�سجن خم�س �سنوات ودفع
غرامة مالية مقدارها ع�شرة �آالف دوالر.
ويف العام 1971م (�أي بعد عام ون�صف ق�ضاها بال�سجن) ح�صل على الرباءة من املحكمة الفدرالية العليا على �أن
مينع من املالكمة للفرتة املتبقية من حمكوميته وهي ثالث �سنوات ون�صف ،وهكذا غاب حممد علي عن احللبات حتى
عام 1974م عندما فاز على جورج فورمان يف املباراة ال�شهرية التي �أقيمت يف دولة زائري الأفريقية.
و�أخري ًا و�إذا كان باتر�سون فقد ذاكرته فيما لقي ل�ستون م�صرعه بطريقة يرجح �أن يكون للمافيا دور فيها ف�إن
حممد علي و�إن كان قد ا�ستعاد لقبه ،و�إن ظن �أن �سرعته تقيه من ال�ضربات ،فقد تلقى (لكمات) كثرية خارج احللبة.
بل لعلها �أكرث مما تلقاه داخلها وكان بع�ضها مما يو�صف ب�أنه �ضرب (حتت احلزام) ،وانتهى معها م�صابا بالباركن�سون
(ال�شلل االرتعا�شي) .وكان �أب�أ�س ما يف ق�ضيته كما يقول الأخ حازم �صاغية�( :أن هربرت حممد �أحد �أبناء �إليجا كان �أحد
العارفني بتقارير الأطباء التي �أو�صت ب�ضرورة اعتزال كالي املبكر لظروفه ال�صحية� .إال �أن هربرت مل يطلعه عليها).
لقد جردوه من اللقب بقرار جائر من احتاد نيويورك للمالكمة برغم �أن هذا االحتاد مل يوقف مائتني من املالكمني
الذين متت �إدانتهم يف جرائم �أكرب ومل يجرد �أحدا منهم من لقبه ب�سبب �إدانته .وبعده فقدت احللبات بريقها وجاذبيتها
وتراجعت املالكمة كريا�ضة بل �أقفلت الكثري من �أنديتها �أبوابها انتظار ًا لظهور بطل جديد يكون يف قامة حممد علي
كالي.
يقول ال�سناتور بول فنديل(((( :يقف حممد علي الآن على ر�أ�س قائمة امل�سلمني الأحياء الأكرث �شهرة و�شعبية على
م�ستوى العامل �أجمع فلي�س غريب ًا �أن اختارته �صحيفة ) (USA Todayليكون ريا�ضي القرن).
ومي�ضى ال�سناتور فنديل �أبعد من ذلك ليقول�( :أن حممد علي يعترب الآن الأول من بني جميع الأمريكيني الأحياء
والأم��وات من حيث ال�شهرة العاملية وال�شعبية ك�شخ�صية �أ�سطورية مرموقة وحمبوبة .و�أنه والبطل العاملي كرمي عبد
اجلبار ووارث الدين حممد يعتربون وجوها م�شرقة للإ�سالم يف �أمريكا .ونف�س ال�شيء ينطبق على الدكتور �أحمد زويل
وم�صطفى العقاد و�إبراهيم �أبو لغد ور�شيد اخلالدي والربوف�سري علي املزروعي).
و حاليا يعي�ش البطل (الذي التقيته لآخر مرة عند زيارته للمملكة عام 1998م) ـ يف �شبه عزلة وقد انف�ض من
حوله النا�س وابتعد عنه �أكرث الأ�صدقاء وانزوى بعيد ًا عن الأ�ضواء ،مكتفي ًا ب�إدارة م�ؤ�س�سة خريية �إ�سالمية حتمل ا�سمه
) .(Muhammad Ali Islamic Foundationمقرها يف �شيكاغو ال�شرقية .و�إن كانت هناك من كلمة �أخرية ف�إن حممد
علي اهتدى �إىل دين احلق وكان على �صلة وثيقة بالإمام وارث الدين حتى وفاته كما كر�س حياته ووقته لأعمال الرب من
خالل م�ؤ�س�سته اخلريية التي تهتم �أي�ضا بق�ضايا الطفولة وال�سالم ،ويقيم حاليا يف بيته الريفي امللحق مبزرعته العتيقة يف
برين �سربينقز (مت�شجان) مع زوجته الرابعة والأخرية يوالندا وولده بالتبني منها �أ�سعد �أمني(((.

مالكولم إكس يؤسس تنظيمًا جديدًا

االنقالب الثالث واألخير
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 )1هذا اجلزء م�أخوذ من مقال ن�شرته يل جملة (اجل�سور) التي ت�صدر يف والية مرييالند الأمريكية يف عددها ال�صادر يف �أواخر نوفمرب 1994م وهو
بعنوان (رجالن و�س�ؤال مهم يف حركة امل�سلمني ال�سود يف �أمريكا).

 )1املقال بعنوان (A Letter From Mecca) :املن�شور على املوقع(members.aol.com/Klove/meccalter.htm) :على الإنرتنت.
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يف �أبريل1964م بد�أ مالكومل رحلته �إىل الأرا�ضي املقد�سة حاج ًا وقد اعتربت تلك الرحلة نقطة حتول هامة جد ًا
يف حياته بل ويف حركة انت�شار الإ�سالم يف �أمريكا عامة .ورمبا كان الوزير مالكومل ر�أى �أن يبد�أ �سريته اجلديدة باحلج
�أو ًال �إىل بيت اهلل احلرام.
�أ�ستاذ الكيمياء بجامعة القاهرة ـ الذي كان منتدب ًا وقتها
ومب�ساعدة من الربوف�سري حممود ال�شواربي
لإدارة املركز الإ�سالمي يف نيويورك ـ ا�ستطاع احل�صول على ت�أ�شرية الدخول للأرا�ضي املقد�سة ،كما �أعطاه الدكتور
ال�شواربي ن�سخة من كتاب (الر�سالة اخلالدة الذي كان قد ترجم ون�شر لتوه يف نيويورك) مع �إهداء من م�ؤلفه الدكتور
عمر عزام الذي كان قد �سمع عن مالكومل من خالل متابعته لن�شاطه يف ال�صحف .ومل ين�س الدكتور ال�شواربي �أن يزوده
برقم هاتف الدكتور عزام ليت�صل به عند و�صوله �إىل جدة.
و�صل مالكومل مطار القاهرة حيث لب�س ثياب الإحرام وحكى الليك�س هيلي م�شاعره يف تلك اللحظات قائ ًال�( :إن
كل واحد من �آالف احلجاج الذين كانوا على و�شك املغادرة �إىل جدة يلب�س نف�س الثياب .قد تكون ملك ًا �أو فالح ًا وال يعرفك
�أحد .دلوين على بع�ض ال�شخ�صيات الهامة فوجدتها ترتدي نف�س لبا�سي .ومبجرد ارتداء لبا�س الإحرام بد�أنا نردد بني
الفينة والأخرى (لبيك اللهم لبيك) .وبد�أ املطار ينغم ب�أ�صوات املحرمني معلنني نيتهم �أداء فري�ضة احلج).
وي�ستطرد مالكومل قائ ًال( :كانت طائرات احلجيج تقلع كل ب�ضع دقائق واملطار يعج باملزيد منهم ومن �أقربائهم
و�أ�صدقائهم الذين جاءوا لوداعهم� .صعدنا الطائرة وكانت مكتظة بالنا�س من كل جن�س ولون .عيون زرقاء و�شعور �شقراء
مع �شعري الأحمر املفتول( .كلنا �أخوة جمع بيننا الإميان باهلل ( اهلل الذي لي�س كمثله �شيء).
هذا ال�شعور وهذا الإح�سا�س الذي بد�أ ي�شعر به مالكومل وهو يلبي مع �إخوانه يف الطائرة امل�صرية املتجهة �إىل جدة
كان بداية الزلزال النف�سي الذي واجهه يف الأرا�ضي املقد�سة ،حيث �أن جتربته يف �أمريكا مل تقنعه �أن النا�س على اختالف
�ألوانهم ميكن �أن يعبدوا نف�س الإله.
ويف مطار القاهرة و�إزاء هذا املوقف مل يتمالك مالكومل نف�سه فوقف يتحدث قائ ًال�( :أترون دموعي �أيها الإخوة
والأخوات؟ مل تدمع عيناي منذ �أن كنت طفال ً� .إنني ال �أ�ستطيع �أن �أمتالك نف�سي من ثقل امل�سئولية امللقاة على عاتقي لكي
�أو�ضح للمرة الأوىل ما فعلته بنا ديانة الرجل الأبي�ض التي ي�سمونها امل�سيحية) ،وما �أن انت�شر اخلرب يف الطائرة عن وجود
�أمريكي م�سلم �ضمن احلجيج حتى بد�أت الوجوه تتجه نحوه تغ�شاها حتية وابت�سامة .وكم كانت فرحة مالكومل عندما �أقبل
عليه قبطان الطائرة امل�صري ليعرب له عن �سعادته بلقاء �أمريكي م�سلم ودعاه �إىل مق�صورة قيادة الطائرة.
و مي�ضي مالكومل يف حديثه عن تلك اللحظات ليقول( :كانت ب�شرة م�ساعد القبطان �أكرث �سمرة من القبطان .ال
�أ�ستطيع �أن �أ�صف ما غمرين به ذلك من �شعور حيث �أنني مل �أر من قبل �شخ�ص ًا �أ�سود يقود طائرة نفاثة .كال الطيارين
كانا يبت�سمان يل ويعامالنني بنف�س الدرجة من االحرتام والتقدير الذي حظيت به منذ غادرت بلدي .يف �أمريكا ركبت
الطائرات ،رمبا �أكرث من �أي �أ�سود �آخر ومل يحدث �أن دعاين �أحد �إىل مق�صورة قيادة الطائرة)(((.
ثم رجع �إىل مقعده ليعاود التلبية وعندما حطت الطائرة مبطار جدة يف ال�ساعات الأوىل من �صباح يوم اجلمعة
نزل مالكومل مع جمموعته لريى وي�سمع �آالف احلجيج يرددون( :لبيك اللهم لبيك) .وي�شق طريقه و�سط اجلموع نحو

مكتب اجلوازات .وبد�أ ي�شعر بالقلق عندما وقف يف الطابور الطويل ينتظر دوره ليقدم جواز �سفره للفح�ص .وبد�أ يت�ساءل:
(�أنظر ماذا �أنا مقدم لهم؟ �إنني هنا يف قلب العامل الإ�سالمي ،عند املنبع و�أنا �أقدم لهم جواز �سفري الأمريكي الذي يرمز
�إىل نقي�ض ما يدعو �إليه الإ�سالم) .وقد �صدق حد�سه �إذ مل يقتنع �ضابط اجلوازات مبا قدمه له من م�ستندات وهي جواز
�سفره الأمريكي وخطاب الدكتور ال�شواربي و�أ�شار عليه ب�أن يقابل املحكمة ال�شرعية التي تنظر يف �أمر امل�سلمني اجلدد
لتقرر �إن كان ميكنه الدخول �إىل الأرا�ضي املقد�سة �أم ال.
ومل جتد تو�سالت رفقائه احلجاج فا�ضطروا لالفرتاق عنه وهم يعدونه ب�أنهم �سيدعون له عند كل �صالة .وينظر
مالكومل �إىل قلقهم عليه فيحثهم ب�أن عليهم �أال يحزنوا لأن اهلل معه و�سي�أخذ بيده مب�شيئته  .وحتت �إحلاح مطوفهم
وا�ستعجاله لهم ابتعدوا عنه متجهني �إىل مكة املكرمة وهم يلوحون له ب�أيديهم.
بد�أ يفكر .ماذا لو قرروا �إرجاعه من حيث �آتى؟ �سوف يكون ذلك م�ؤمل ًا جد ًا له بعد �أن �أ�صبح قاب قو�سني �أو �أدنى من
حتقيق �أمنيته باحلج �إىل بيت اهلل احلرام.
وكانت الأيام القليلة التي ق�ضاها يف مدينة احلجاج لي�س معه �أحد يعرفه �أو يتمكن من التحدث معه امتحان ًا ع�سري ًا
له .واكت�شف يف تلك الأيام كيف �أن التعاليم التي لقنها له �إليجا تتناق�ض وتعاليم الكتاب وال�سنة وجمهور امل�سلمني يف �أهم
ركن من �أركان الإ�سالم �أال وهو ال�صالة .و�أح�س يف قراره نف�سه باحلرج ال�شديد كيف ال يعرف ـ وهو الوزير الأول يف حركة
�أمة الإ�سالم ـ كيفية �أداء ال�صالة .لكنه بد�أ يواجه جهله بتعاليم الدين ب�شجاعة غري عابئ بالعيون التي كانت ترقبه .بد�أ
يتدرب على عبادات الركن الثاين من و�ضوء وقراءة للقر�آن وقيام وركوع و�سجود وجلو�س وت�شهد .ومل يتورع وهو من �أبرز
القادة يف بلده والوزير الأول ال�سابق �أن يتعلم من �شاب �صغري ال�سن ،ال ي�ستطيع �أن يتخاطب معه بلغته ،لكنه �أو�سع منه
علم ًا فيما هو يتعلم منه .وكان �أكرث ما �شق عليه من �أعمال ال�صالة وحركاتها اجللو�س.
و�أخري ًا نادى ال�ضابط امل�سئول م�ساعد ًا لأحد املطوفني وطلب منه �أن ي�أخذ مالكومل �إىل �سكن احلجاج مبطار جدة
القدمي .وحاول مالكومل �أن يحتج على حجز جوازه من قبل �سلطات اجلوازات لعلمه �أن �أول ما يجب �أن يراعيه امل�سافر هو
�أال يفرتق �أبد ًا عن جواز �سفره� .إال �أنه مل يجد بد ًا من االن�صياع عندما �أفهمه ال�ضابط �أن هذا النظام ّ
يطبق على جميع
احلجاج القادمني من خارج اململكة .وبينما هو ودليله يف طريقهما �إىل مبنى احلجاج كان يف ذهول مما يراه .كان الوقت
قبل الفجر بقليل واجلو ي�شوبه بع�ض الظالم .الطائرات تقلع وتهبط بانتظام كا�سحة ب�أنوارها الكا�شفة مدرجات املطار
هبوط ًا� ،أو م�ضيئة ال�سماء ب�أنوار �أجنحتها و�أذيالها �إقالع ًا .حجيج من غانا و�إندوني�سيا واليابان ورو�سيا يتحركون جيئة
وذهابا يف املبنى الذي انتقل �إليه.
وي�صف تلك امل�شاهد يف الر�سالة التي بعث بها �إىل زوجته من الأرا�ضي املقد�سة فيقول( :ال �أ�صدق �أن �آالت الت�صوير
ال�سينمائي قد �صورت م�شهد ًا ب�شري ًا �أروع مما كانت ت�شاهده عيناي .و�صلنا املبنى وبد�أنا ال�صعود �إىل �أعاله يف الدور
الرابع مرور ًا بكل جن�س ولون من �ألوان الب�شر� .صينيون� ،أندوني�سيون و�أفغان .البع�ض مل يحرموا بعد ومازالوا يرتدون
�أزيائهم القومية .كان املنظر وك�أنه �صفحات من (املجلة اجلغرافية الوطنية ).(National Geographic Magazine
هنا الآالف ،ع�شرات الآالف من احلجاج الذين قدموا من جميع �أنحاء العامل .كتل ب�شرية من جميع الأجنا�س والألوان.
لكننا منار�س نف�س الطقو�س ونعي�ش يف جو من الوحدة والإخاء الذين مل �أت�صور من واقع خربتي وحياتي يف �أمريكا �إمكانية
حتقيقهما بني ال�سود والبي�ض(((.
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األمريكيون األفارقة واإلسالم

�أدخل م�ساعد املطوف مالكومل الغرفة التي �سيبقى فيها وكان بها نحو خم�سة ع�شر �شخ�ص ًا معظمهم رقود على
�سجاد افرت�شوه .وبعد �أن جل�س مالكومل يف �أحد �أركان الغرفة �أ�شار عليه دليله ب�أنه �سرييه الت�أدية ال�صحيحة لل�صالة.
فبد�أ مالكومل ـ والكل ينظر �إليه ـ يتعلم قواعد الركوع وال�سجود واجللو�س مت�شهد ًا.
وعن تلك اللحظات كتب يف ر�سالته لزوجته يقول( :ت�صوري �إمام ًا وقائد ًا يف منظمة �إليجا حممد (�أمة الإ�سالم)،
ال يعرف كيفية ت�أدية ال�صالة .ومل يكن ب�إمكان ر�سغي قدمي الغربيني �أن ي�ؤديا ما �أداه امل�سلمون طوال حياتهم) .ولكن مل
يكن ذلك ليمنعه وال نظرات الآخرين �إىل منظره الغريب من �أن يوا�صل متارين �أداء ال�صالة من ركوع و�سجود وجلو�س
حتى تعلمها بعد �أن تورمت ر�سغاه.
ولكن حقيقة ال�صراع يف نف�س مالكومل كان ب�سبب اكت�شافه للكثري من الزيف الذي اعتقد �أنه من الإ�سالم ،ف�إذا به
يكت�شف �أن الإ�سالم وامل�سلمني منه براء .وكان �أول ذلك عبادة ال�صالة كما تعلمها من �إليجا .وي ّدعي �إليجا �أن هذه هي
هيئة ال�صالة اخلا�صة مبن يعرفون بالزنوج ،الذين فقدوا املعرفة ب�إلههم و�أمتهم ويريدون العودة �إليهما .لكن �أخطر ما
يف عبادة ال�صالة على الطريقة الأليجية هو التوجه �إىل واال�س فارد ،الذي يزعم �إليجا �أن اهلل جت�سد فيه (تعاىل اهلل عن
ذلك) .و�أن ال�صالة عنده ما هي �إال �شكر لفارد وثناء عليه لأنه جعلهم م�سلمني عارفني باهلل.
لكن وفى غمرة هذه الأحداث ملعت يف ذهنه فج�أة فكرة تذكر �أن حممود ال�شواربي كان قد �أعطاه رقم ًا لالت�صال
به فلماذا ال يجرب حظه؟
و�سرعان ما جاءه الرد جاء �إليه عمر عزام يف �سيارة فارهة وفى دقائق معدودة جعلهم يفرجون عنه ويعيدون �إليه
جواز �سفره� .أخذتهم ال�سيارة �إىل فندق فخم وفى الطريق جتاذبا �أطراف احلديث .وعاتبه الدكتور عمر عزام لعدم
االت�صال مبجرد و�صوله �إذ كانوا يتوقعون ح�ضوره وال يعرفون موعد و�صوله بال�ضبط .وفى الفندق وجد مالكومل مفاج�أة
�أخرى كانت يف انتظاره فقد �أخلى له ال�سيد عزام الأب (والد الدكتور عمر) جناحه اخلا�ص لريتاح فيه .كان ال�سيد عزام
 .ولقد ت�أثر مالكومل �أميا ت�أثر بهذا املوقف النبيل .وهذا الكرم الأ�صيل
الأب يعمل م�ست�شار ًا جلاللة امللك في�صل
الذي مل يكن يخطر له ببال وكتب عن ذلك �إىل زوجته يقول( :وت�صوري يا بيتي؛ رجل ممن نعتربه يف �أمريكا (�أبي�ض).
ي�شغل من�صب ًا دبلوما�سي ًا رفيع ًا يف الأمم املتحدة� .سفري ومن املقربني للملك يتنازل يل عن �سكنه ويجعلني �أنام يف فرا�شه
يف جناحه اخلا�ص .وما �أن علم امللك في�صل بوجودي يف جدة حتى �أر�سل يل يف �صباح اليوم التايل ولده �شخ�صي ًا ليبلغني
بقرار والده اعتباري �ضيفا ر�سمي ًا للحكومة ال�سعودية طوال مدة �إقامتي يف اململكة .وجاء �إ َّ
يل رئي�س املرا�سم و�أخذين �إىل
املحكمة املخت�صة حيث �أعطاين ف�ضيلة ال�شيخ حممد احلركان ت�صريح الدخول ملكة املكرمة وقدم يل كتابني عن الإ�سالم
و�ضع عليهما ختمه و�إهداء منه .ثم دعا يل ال�شيخ احلركان بالتوفيق يف الدعوة لدين احلق ب�أمريكا)(((.
ويف �أدب جم ودعه الدكتور عمر وهو يقول�( :أنت �ضيفنا و�إذا احتجت لأي خدمة �أو م�ساعدة �أرجو �أال ترتدد يف
االت�صال بنا� ،أنت بحاجة للراحة وقد �أمر جاللة امللك في�صل بو�ضع �سيارة خا�صة مكيفة مع �سائق ودليل حتت ت�صرفك
لتتجول يف الأرا�ضي املقد�سة كما ت�شاء).
ويف اليوم التايل دعاه عزام الأب لتناول طعام الع�شاء معه ووعده بتحديد موعد له ملقابلة جاللة امللك في�صل.
وظل مالكومل يربط حركات و�أفعال و�أقوال امل�سلمني الذين �شاهدهم يف جدة ويف مكة بحياته يف �أمريكا مقارنة وقيا�س ًا
بتجاربه وحياته يف �أيام جاهليته يف عامل البي�ض ويف (�أمة الإ�سالم) .وخالل رحلته �إىل مكة وامل�شاعر املقد�سة م ّر ب�آالف

احلجيج الذين كانوا يتمتمون بلغات عدة خمتلفة لي�س بينها الإجنليزية وعاتب نف�سه لعدم متكنه من تعلم عبادة ال�صالة
باللغة العربية.
وت�أكد له �أكرث �أن الدعوة التي يروج لها �إليجا باطلة ملا ر�أى الإ�سالم يف �صورته احلقيقية وقد وحد النا�س على
اختالف �ألوانهم و�أل�سنتهم وبلدانهم .وعقد العزم على ن�شر الإ�سالم احلقيقي القائم على �إخال�ص العبادة هلل عز وجل
و�إف�شاء روح املودة والرتاحم والإخاء بني امل�سلمني خالفا ملا ينادي به �إليجا من الدعوة �إىل ف�صل ال�سود ليعي�شوا يف جمتمع
خا�ص بهم ،جمتمع منغلق على نف�سه ال ي�شارك �أفراده يف الن�شاط االقت�صادي �أويف احلياة ال�سيا�سية والعامة.
ويف الأرا�ضي املقد�سة قام مالكومل بتغيري ا�سمه مرة �أخرى واختار لنف�سه ا�سم احلاج مالك �شاباز .وبعد �أداء
الذي رحب به وا�ستقبله كما ي�ستقبل الزعماء والر�سميني.
منا�سك احلج �أتيحت له فر�صة مقابلة امللك في�صل
وبرغم حالة القطيعة واجلفاء التي كانت �سائدة وقتها بني اململكة وم�صر ب�سبب حرب اليمن ،فعندما علم امللك في�صل
من مالكومل �أنه يعتزم زيارة القاهرة وبع�ض العوا�صم العربية والأفريقية �أ�صدر �أوامره ب�أن تكون زيارة مالكومل مل�صر
على نفقته اخلا�صة واعتباره �ضيف ًا له يف م�صر �أي�ض ًا.
وعن جتربته يف احلج كتب يقول( :لقد �شعرت فع ًال ب�أننا جميع ًا �إخوانا برغم اختالف �ألواننا و�سحناتنا ومواطننا.
الإ�سالم يجمعنا ويوحد قلوبنا وم�شاعرنا� .أح�س �أننا جميع ًا �سوا�سية يف كل �شيء .ن�ؤمن باهلل الواحد الذي نزع فكرة
التعايل والكرب من نفو�س البي�ض امل�سلمني ،كما نزع طبائع البي�ض من �سلوكهم و�ضمائرهم)(((.
�أما زوجته ال�سيدة بيتي فقالت�( :سافر زوجي �إىل البقاع الطاهرة كم�سلم �أ�سود وعاد منها م�سلم ًا فقط �إذ
تغريت نظرته لأ�شياء كثرية بعد �أن التقى بعلماء امل�سلمني واطلع على عدد من الكتب التي تو�ضح التعاليم احلقيقية
للإ�سالم احلنيف)(((.
وبعد الفراغ من �أداء منا�سك احلج بد�أ جولته التي �شملت بع�ض الأقطار العربية والأفريقية .بد�أها مب�صر حيث
التقى بالرئي�س جمال عبد النا�صر .ومن القادة والزعماء الأفارقة الذين التقى بهم خالل تلك اجلولة :جوليو�س نايريري
(رئي�س تنزانيا) ،كوامي نكروما (رئي�س غانا) ،الدكتور ملتون �أبوتي (رئي�س الوزراء اليوغندي) وجومو كنياتا (رئي�س
كينيا)((( .هذه اجلولة زادته قناعة ب�أن منوذج الإ�سالم الذي يدعو له �إليجا يختلف يف معظم مفرداته عن �إ�سالم جمهور
امل�سلمني .و�أن الإ�سالم وحده هو الذي مبقدوره �إنقاذ �أمريكا من الكارثة االجتماعية والهاوية التي ت�سري �إليها.
وعند رجوعه �إىل الواليات املتحدة يف �أوائل يونيو1964م كان قد �أ�صبح م�سلم ًا �سني ًا وتغريت نظرته العدائية �إىل
البي�ض ب�صورة وا�ضحة .ويف الواليات املتحدة كانت اخلالفات قد بد�أت تدب وتتفاقم يف �أو�ساط �أ�سرة �إليجا .ويف 21
يونيو 1964م �أ�صدر قرار ًا بطرد حفيده ح�سني �شريف من احلركة حيث جاء يف حيثيات القرار �أن �شريف �أ�صبح منافق ًا
و�أنه حاد عن جادة الطريق وخالف التوجيهات ال�صادرة عن املر�شد الديني للحركة (�إليجا حممد) .وبعد �أقل من
�ستة �أ�شهر ،وبالتحديد يف الأول من يناير1965م� ،أ�صدر �إليجا قرار ًا �آخر بطرد ولده �أكرب حممد من ع�ضوية احلركة.
وح�سب بع�ض امل�صادر التي وقعت عليها ف�إن طرد �أكرب كان ب�سبب ثنائه على مالكومل ووارث الدين عندما �أمره والده ب�أن
ي�صفهما بالنفاق .ويبدو �أن (�أكرب) ت�أثر هو الآخر مبا �سمعه من مالكومل عن رحلته للحج وال�صورة احلقيقية للإ�سالم
كما �شاهدها وعاي�شها .ولعل ما يدعم هذه الفر�ضية ما �صرح به �أكرب قبيل مغادرته الواليات املتحدة متوجها �إىل م�صر
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 )1لعله من املهم هنا الإ�شارة �إىل �أن عدد ًا من اخلرباء الأمريكيني املتخ�ص�صني يف علوم طبقات الأر�ض والرباكني حذروا وما زالوا يحذرون من قرب
انفجار بركان ديل�سون بارك الذي يقع مركزه الأ�سا�سي حتت حديقة عامة كبرية يف والية �أوهايو ،والذي يتوقع اخلرباء �أن يدمر مابني ثلثني �إىل ثالثة
�أرباع �أرا�ضي الواليات املتحدة وبحيث تتحجر كل الكائنات احلية املوجودة علي املنطقة وهذا واحد فقط من  170مركز زالزل يف الواليات املتحدة.

كما ر�أينا فقد تفاقمت اخلالفات بني �إليجا ومالكومل بعد عودة الأخري من الأرا�ضي املقد�سة .وارتفعت حرارة
املعركة وو�صل الأمر �إىل حد الرتا�شق بالألفاظ وتبادل االتهامات والتهديدات من كال الطرفني ومع ذلك وا�صل مالكومل
العمل يف تفعيل منظمته اجلديدة .وعندما ر�أى �أن نزعته العن�صرية للقومية ال�سوداء ك�أيديولوجية �سوف تبعده وتعزله عن
العامل الإ�سالمي بد�أ يف تغيري هذه الإ�سرتاتيجية ،ورمبا رمى من وراء ذلك �إىل تدويل ق�ضية الأمريكان ال�سود .وبد�أ ي�صرح
يف �أكرث من منا�سبة ب�أن م�أ�ساة ال�سود يف �أمريكا ت�شبه �إىل حد كبري م�أ�ساة الوطنيني ال�سود يف جنوب �أفريقيا .وم�ضى يف
طريق الت�صعيد عندما �أعلنها �صريحة �أنه �سيقدم �شكوى ر�سمية لهيئة الأمم املتحدة �ضد الواليات املتحدة (البلد امل�ضيف
للهيئة) ،النتهاكها حقوق الإن�سان و�إنكارها على الأمريكيني ال�سود حقوقهم الد�ستورية كمواطنني �أمريكيني(((.
كان مالكومل ي�ؤمل يف احل�صول على الدعم وامل�ساندة لهذه الق�ضية عند عر�ضها على الهيئة الدولية من معظم دول
العامل الثالث ودول �أمريكا الالتينية ب�صفة خا�صة ،و�أي�ض ًا من دول عدم االنحياز وال�صني ال�شيوعية واالحتاد ال�سوفيتي �إال
�أن الأقدار مل متهله لريى حتقيق هذه الأمنية.
ففي متام ال�ساعة الثانية من بعد ظهر يوم  21فرباير لعام 1965م دخل مالكومل قاعة �أودوبون يف مدينة نيويورك
لإلقاء حما�ضرة .كان احل�ضور حوايل  500فرد معظمهم من �أع�ضاء تنظيمه اجلديد .بادر مالكومل بال�سالم وقبل �أن
يبد�أ حما�ضرته ،ك�أمنا كان الأمر مرتب ًا وبدقة متناهية� ،إذ حدث لغط وم�شادة بال�صف الثامن .وب�سرعة تطور الأمر
�إىل معركة بالأيدي .حتدث مالكومل مطالب ًا احل�ضور بالتزام الهدوء .وفج�أة وعندما كانت الأنظار جميعها متجهة �إىل
املقاعد اخللفية حيث كانت تدور املعركة املفتعلة ،وقف ثالثة رجال ممن كانوا يجل�سون بال�صف الأول م�صوبني �أ�سلحتهم
نحو مالكومل و�أطلقوا عليه واب ًال من الأعرية النارية التي �أ�صابته يف ر�أ�سه و�صدره حتى �أن ج�سمه اندفع بقوة من فوق
الكرا�سي التي كانت مو�ضوعة خلفه� .سقط مالكومل على �أر�ض املن�صة م�ضرج ًا بدمائه وقد مزقت ر�أ�سه و�صدره �ست
ع�شرة ر�صا�صة .كان فمه ما يزال مفتوحا ً ،و�سارع بع�ض احل�ضور لإ�سعافه .و�شقت زوجته (بيتي) طريقها و�سط اجلموع
وهي ترك�ض ،ثم جثت على ركبتيها وهى تتح�س�س �صدره .كانت تبكي وت�صرخ( :لقد قتلوه) .وب�سرعة مت نقله �إىل م�ست�شفى
فاندربيلت ) (Vanderbilt Clinicالذي ال يبعد عن مكان احلادث �سوى ب�ضع دقائق .ويف متام الثالثة من بعد ظهر نف�س
اليوم مت الإعالن ر�سمي ًا عن وفاة الوزير مالكومل ومل يبلغ الأربعني من عمره.
كنت وقتها يف بداية مرحلة املاج�ستري بجامعة كورنيل يف �إثاكا (نيويورك) وقد نزل على اخلرب نزول ال�صاعقة،
ت�أملت �أ�شد الأمل لهذا احلدث املفجع الذي راح �ضحيته رجل كنا نع ّول عليه الكثري يف ت�صحيح �صورة الإ�سالم يف �أمريكا ويف
التعريف مببادئ الدين احلنيف كما �شاهدها وعاي�شها حقيقة ملمو�سة يف الأرا�ضي املقد�سة والدول العربية والإ�سالمية
التي زارها.
و مهما يكن فقد مت اعتقال ثالثة �شبان من �أع�ضاء حركة �أمة الإ�سالم وهم :تلمادج هاير (22عام ًا) ،توما�س
جون�سون (30عام ًا) ونورمان بتلر (26عام ًا) ،كمتهمني يف جرمية اغتيال مالكومل حيث اعرتف املتهم الأول (هاير)
ب�أنه هو الذي ا�شرتى الأ�سلحة امل�ستخدمة يف اجلرمية و�أنه و�شريكيه در�سا خريطة املكان (م�سرح اجلرمية) مرتني قبل
ارتكابها .كما اعرتف هاير ب�أنه ح�ضر ندوتني لمالكومل ـ قبل املحا�ضرة الأخرية ـ للت�أكد من �أنه ال يتم تفتي�ش احل�ضور
قبل دخولهم القاعة .كان مالكومل قد �أ�صدر �أمر ًا ب�إلغاء تفتي�ش الراغبني يف ح�ضور ندواته وحما�ضراته معلال ذلك ب�أن
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التي قرر اال�ستقرار فيها بعد طرده حيث و�صف ال�صورة التي يعر�ضها والده
للإ�سالم ب�أنها �صناعة حملية و�أنها ال متثل الإ�سالم احلقيقي.
وهكذا نالحظ �أن خروج مالكومل من احلركة �أحدث فيها �شرخ ًا عميق ًا
و�أدى �إىل انق�سام خطري داخلها ،بل وداخل �أ�سرة زعيم احلركة �إليجا .فقد
جنح مالكومل يف �أن ي�ستميل �إليه �إثنني من �أبناء �إليجا امل�ؤثرين (وارث الدين
و�أكرب حممد) .وعلى اجلانب الآخر ا�ستطاع �إليجا �أن يك�سب �إليه فلربت �إك�س
(�أحد �أ�شقاء مالكومل) ،الذي بد�أ واعتبار ًا من �أبريل 1964م يف �شن حرب
كالمية �ضد �شقيقه مالكومل ،متهم ًا �إياه باخليانة والنفاق .ثم زادت حدة هذه
مالكومل يف الأزهر ال�شريف
احلرب بعد �أن ت�أكد له �أن �شقيقه مالكومل ترك احلركة �إىل غري رجعة.
( �صورة من الفيلم ال�سينمائي)
ومهما يكن ف�إن هذه اخلالفات كانت لها نتائج وانعكا�سات خطرية لعل
�أولها �إ�ضعاف احلركة ب�صورة وا�ضحة .و�أ�صبحت م�صداقية �إليجا وما يدعو له �أمام اختبار وحتد كبريين مما دفعه
�إىل حماولة �إ�شغال الأع�ضاء بفكرة قرب حلول الألفية ال�سعيدة لل�سود الأمريكيني .و�أ�صبحت كتاباته يف جريدة احلركة
تدور يف معظمها حول هذا املو�ضوع وذلك على �سبيل الإ�شغال للر�أي العام داخل احلركة .وحماولة �صرف الأنظار عن
حالة ال�ضعف والتمزق التي بد�أت تنه�ش فيها بعد ان�سحاب مالكومل منها .كما جل�أ �إليجا يف نهاية كل مقال له �إىل حث
الأمريكيني ال�سود على �ضرورة الإ�سراع يف االن�ضمام �إىل الركب وااللتفاف حوله قبل فوات الأوان(((.
�أما مالكومل فقد بدا وك�أنه �أ�صبح على قناعة �أكرث من �أي وقت م�ضى ب�أنه كان على حق يف حتليله وتقييمه حلركة
�أمة الإ�سالم ويف الإج��راءات التي بد�أ يف اتخاذها لت�صحيح امل�سرية اخلاطئة وذلك بناء على ما تو�صل له من حقائق
ا�ستقاها من م�صادر موثوقة خالل رحلته لأداء فري�ضة احلج وما تالها من زيارات لبع�ض الدول العربية والأفريقية.
عرف مالكومل �أن الإ�سالم احلقيقي ال �ش�أن له باللون والعرق و�أن النا�س جميع ًا �أخوة �سوا�سية ،كما �أدرك �أنه كان
خمطئ ًا يف حتــامله الال مربر على البي�ض عموم ًا .وبعد عودته �إىل الواليات املتحدة كانت �شهرته و�أ�سهمه قد ارتفعت
ب�صورة وا�ضحة حتى �إن الكثريين ـ من ال�سود خا�صة ـ توقعوا له �أن ي�صبح الزعيم الفعلي للحركة القومية ال�سوداء بعد �أن
حرر نف�سه من التبعية ل�إليجا حممد.
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التفتي�ش يذكره بحركة �أمة الإ�سالم وما يفعله �إليجا �شخ�صي ًا جتاه الراغبني يف زيارته �أو اال�ستماع �إليه .و�أ�ضاف�( :إذا مل
�أجد الأمان و�أنا بني �أهلي وع�شريتي ف�أين �أجده؟).
كانت اعرتافات هاير وا�ضحة و�صريحة كما �أ�ضاف �أنه ح�ضر حفلة مو�سيقية راق�صة بنف�س القاعة يف نف�س ال�شهر
وكان هدفه من ذلك ا�ستك�شاف وحتديد �أف�ضل املنافذ التي �ست�ساعده على الهرب بعد ارتكاب اجلرمية� ،إال �أنه رف�ض
الإف�صاح عن ا�سمي �شريكيه.
وبالن�سبة لل�شخ�صني الآخرين الذين مت �إلقاء القب�ض عليهما فقد كان ذلك اعتماد ًا على �أو�صاف اجلناة كما قدمها
بع�ض �شهود العيان وال�سرية غري احلميدة لكليهما� .أما هاير فقد مت �إلقاء القب�ض عليه يف م�سرح اجلرمية بعد �إ�صابته
بطلق ناري يف �ساقه .وخالل التحقيقات معه تبني �أن هاير ينتمي �إىل حركة �أمة الإ�سالم وهو ع�ضو م�سجل باملعبد رقم  7يف
نيويورك الذي �أ�س�سه مالكومل� ،إال �أنه �أنكر متاما �أن يكون نفذ جرميته ب�إيعاز من �إليجا بل ورف�ض ب�إ�صرار الإف�صاح عن
هوية و�أ�سماء من ا�شرتكوا معه يف اجلرمية .ومع ذلك فقد �سرت �إ�شاعات �أ�شارت ب�أ�صابع االتهام �إىل مكتب التحقيقات
الفدرالية الأمريكي الـ ) (FBIحيث ا�ستند دعاة هذا االتهام �إىل �أن احلكومة الأمريكية ـ ولي�س �أمة الإ�سالم ـ هي امل�ستفيد
الأول من حادث اغتيال مالكومل كون هذا االغتيال يريح احلكومة ويعفيها من ال�شعور باحلرج ومن م�شقة الدفاع عن
نف�سها يف م�س�ألة انتهاكها حلقوق الأمريكيني ال�سود �أمام الهيئة الدولية .كما ذهب البع�ض �إىل توجيه االتهام �إىل الوزير
لوي�س فراخان بدعوى �أن مالكومل كان يقف حجر عرثة يف طريقه �إىل زعامة احلركة وباغتياله �سوف يخلو له اجلو .ولعل
ما دعم هذا الإدعاء �أن �إحدى بنات مالكومل حاولت يف وقت الحق االعتداء على فراخان باعتباره امل�سئول عن اغتيال
والدها .كما ذكر يل ذلك لوي�س فراخان خالل مقابلة معه حيث �أملح �إىل �أن �إحدى بنات مالكومل حاولت �إقناع �أحد
زمالئها يف الدرا�سة باغتياله مقابل مبلغ معلوم انتقام ًا لوالدها و�أن هذا الزميل
�أبلغ اجلهات املخت�صة بالأمر ومن ثم مت ا�ستدعاء املح ّر�ضة وبد�أ التحقيق معها
�إال �أن فراخان (ح�سب روايته يل) عفا عنها �إكرام ًا لذكرى والدها الذي هو
�أ�ستاذه والرجل الذي كان له الف�ضل بعد اهلل  يف ان�ضمامه �إىل احلركة.
وي�ضيف فراخان �أنه تقدم لل�سيدة بيتي (�أرملة مالكومل) باعتذار ر�سمي خالل
حفل ع�شاء يف 1995م و�أنها قبلت اعتذاره ،وب�س�ؤاله عن �سبب االعتذار �أ�شار
فراخان �إىل �أن بع�ض خطاباته وانتقاداته لمالكومل بعد خروجه من احلركة
رمبا تكون قد �أثارت يف نفو�س البع�ض من الأع�ضاء املتحم�سني الرغبة يف ت�صفية
مالكومل وه��ذا هو املرجح عندي حيث مل تعد لفراخان م�صلحة يف اغتيال
مالكومل يف امل�شرحة
مالكومل بعد خروجه من احلركة وت�أ�سي�سه لتنظيم �آخر وبذلك مل يعد حجر
عرثة يف طريق و�صول فراخان للزعامة �إن �أراد ذلك.
وعموم ًا فقد �أدىل الإمام وارث الدين بت�صريحات عقب احلادث نفى فيها وجود �أي عالقة بني حركة �أمة الإ�سالم
واغتيال مالكومل و�أع��رب عن اعتقاده ب�أن اجلرمية خطط لها �أ�شخا�ص من خارج احلركة و�أنهم ا�ستخدموا �أفراد ًا
م�أجورين من �أع�ضاء �أمة الإ�سالم بهدف ت�ضليل العدالة وتوجيه �أ�صابع االتهام �إىل احلركة(((.
ومهما يكن من �أمر وبرغم عدم كفاية الأدلة �ضد املتهمني الآخرين فقد �أ�صدرت املحكمة قرارها بال�سجن مدى

احلياة للمتهمني الثالثة وعلى �أن يق�ضى كل منهم عقوبته يف �سجن منفرد ،وهكذا مت طي ملف الق�ضية .لكن وبعد عدة
�أعوام وحتديد ًا يف خريف العام 1981م حدثت مفاج�أة مل تكن يف احل�سبان ،فبعد �أكرث من خم�سة ع�شر عام ًا من احلياة
يف ال�سجن اعرتف هاير لأحد املر�شدين الدينيني العاملني يف ال�سجون وا�سمه نور الدين فايز� ،أنه �أدىل مبعلومات كاذبة
و�أن بتلر وجون�سون بريئان من التهمة املن�سوبة �إليهما باال�شرتاك معه يف اغتيال مالكومل �إك�س .وكانت املفاج�أة الأخرى
�أن ك�شف هاير �أ�سماء و�أو�صاف وعناوين �أربعة �أفراد �آخرين جميعهم من �أع�ضاء حركة �أمة الإ�سالم ادعى �أنهم هم الذين
ا�شرتكوا معه يف عملية الت�صفية اجل�سدية لمالكومل ،و�أ�ضاف �أنهم ما يزالون على قيد احلياة ويقيمون يف نيو جري�سي.
وبناء على هذه املعلومات حاول ممثل الدفاع (كن�ستلر) �إعادة فتح ملف الق�ضية وتربئة �ساحة موكليه بتلر وجون�سون
�إال �أن املدعي العام الأمريكي رف�ض هذا الطلب بحجة �أن �شهادة و�أقوال هاير اجلديدة ال تعترب �أ�سباب ًا كافية لل�شروع يف
حماكمة جديدة و�إعادة فتح امللف اخلا�ص بق�ضية قال الق�ضاء كلمته فيها بعد ا�ستكمال جميع جوانبها القانونية قبل
خم�سة ع�شر عام ًا .ومهما يكن و�أيا كانت دوافع اجلرمية ومن كان وراءها فقد ر�أى كثريون �أن مالكومل وقع يف �أخطاء
فادحة �أدت يف النهاية �إىل �أن تتم عملية اغتياله بكل �سهولة .ويذهب بالل �إىل �أن مكتب التحقيقات الفدرايل كان يعرف
اجلناة احلقيقيني لكنه ت�سرت عليهم لأ�سباب غري معلومة لديه.
كان مالكومل يعرف جيد ًا �أنه وعدد من وزراء (�أمة الإ�سالم) يخ�ضعون للر�صد واملراقبة من �أجهزة اال�ستخبارات
املركزية باعتبارهم عنا�صر متثل خطر ًا يهدد الأمن القومي ومع ذلك وبرغم التهديدات التي تلقاها وال�شائعات التي
انطلقت عن التدبري الغتياله �إال �أنه مل يحاول الأخذ ب�أ�سباب احليطة واحلذر ،فقد �ألغى نظام التفتي�ش للداخلني عليه بل
رف�ض �أن يحمل �سالح ًا للدفاع عن نف�سه كما رف�ض ا�ستخدام حرا�س �شخ�صيني ) (Bodyguardsو�أي�ض ًا ال�سماح لرجال
الأمن بتوفري احلماية له وكان يردد دائم ًا عبارة (اهلل حافظ).
لكن ق�صة مالكومل ال تنتهي مفاج�آتها و�إثارتها عند هذا احلد ،ففي ال�سجن اهتدى املحكومون الثالثة الذين متت
�إدانتهم باغتياله �إىل الإ�سالم ال�صحيح و�أ�صبحوا م�سلمني �سنيني .فانتحل هاير (الوحيد من بني املتهمني الذي اعرتف
بارتكاب اجلرمية) ا�سم جماهد عبد احلليم� ،أما نورمان بتلر وتوما�س جون�سون فقد اختار �أولهما ا�سم (حممد عبد
العزيز) بينما اختار الثاين لنف�سه ا�سم (خليل �إ�سالم) .هذان الرجالن ق�ضى كالهما ما بني  25ـ  28عاما بال�سجن
جلرمية مل يرتكباها ومل ي�شرتكا فيها �أ�صال وهما الآن من �أتباع الإمام وارث الدين� .أما الأربعة الآخرون الذين �شاركوا
هاير فعلي ًا يف اجلرمية فقد ق�ضى منهما اثنان وبقي �إثنان هما الآن من �أتباع الإمام وارث الدين �أي�ضا بعد �أن عرفا
الإ�سالم ال�صحيح.
ويف العام 1992م �صدر عن م�ؤ�س�سة ال�سينما يف هوليود الفيلم عن حياة مالكومل الذي وردت فيه ولأول مرة يف
تاريخ ال�سينما الأمريكية لقطات من احلج و�صورة لمالكومل وهو يقر�أ �سورة الفاحتة يف �أحد م�ساجد القاهرة .و�إن كان
هناك ما ي�ؤخذ على الفيلم فهو اجلنوح للإثارة والرتكيز على اجلوانب املظلمة يف حياة مالكومل خالل مرحلتي الطفولة
وال�شباب املبكر قبل �أن يهتدي �إىل الإ�سالم ال�صحيح.

وانطفأت شمعة أخرى
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الباب الخامس

 )1كتاب ) (The Nation of Islamملارتا يل� ،ص .44
 )2كتاب ) (From Black Muslims to Muslimsواملقابلة مع الدكتور �أكرب حممد �أحد �أبناء �إليجا بتاريخ � 21أبريل 1977م.
 )3جهاز الأمن اخلا�ص بحركة �أمة الإ�سالم و�إن كان �أفراده غري م�صرح لهم بحمل ال�سالح �إال نهم تلقوا تدريبات عالية.
 )4كتاب (From Black Muslims To Muslims) :لكليفتون مار�ش� ،ص .90

 )1املقال بعنوان (Louis Farrakhan and the Nation of Islam) :للدكتور روبرت �سميث ،من املوقع (www.breakaway.org/noi) :علي الإنرتنت.
 )2معروف �أن �إليجا كان قد �أطلق على مولوده الرابع ا�سم (واال�س حممد) وذلك تيمن ًا بامل�ؤ�س�س الأول للحركة (واال�س فارد حممد) ثم اختار واال�س
االبن لنف�سه يف وقت مت�أخر ا�سم (وارث الدين حممد بد ًال عن (واال�س حممد).
 )3من الت�سجيالت ال�صوتية للأخ بالل التي ت�ضمنت �إجاباته و�شهادته فيما يتعلق ببع�ض النقاط املهمة.
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كما هو متوقع فقد التزم القائمون على حركة �أمة الإ�سالم ال�صمت حيال عملية الت�صفية اجل�سدية لمالكومل
�إك�س� .أما ال�صحيفة الناطقة با�سم احلركة فقد �أوردت اخلرب ب�صورة مقت�ضبة(((.
ومهما يكن ف�إن اغتيال مالكومل كان وبكل املقايي�س خ�سارة فادحة للإ�سالم وامل�سلمني يف القارة الأمريكية بل
وحلركة املد الإ�سالمي يف الغرب عامة� ،إذ �أُجه�ضت حركة الت�صحيح يف مهدها وعادت الأبواق املنحرفة امل�أجورة تنعق
من جديد .فال ي�ستطيع �إال مكابر �أن ينكر �إ�سهامات مالكومل يف حركة التغيري الفكري لكثري من مفاهيم ومعتقدات حركة
�أمة الإ�سالم كما �سرنى ذلك يف اجلزء التايل.
وعن التغيري اجلذري الذي طر�أ على فكر مالكومل كتب �أكرب حممد قائ ًال( :كان مالكومل ي�ؤمن بنظرية التطور
الطبيعي للحركة ،وبعد �أن ر�أى �أو�ضاع امل�سلمني يف ال�شرق رجع �إىل الواليات املتحدة وهو يحمل ت�صور ًا وا�ضح ًا للنموذج
الذي يجب �أن يكون عليه و�ضع اجلالية ك�صورة م�صغرة للمجتمع الإ�سالمي القائم على هدي من الكتاب وال�سنة واملبني
على الإخاء وامل�ساواة والرتاحم)(((.
لكن تلك اجلرمية التي �أنهت حياة مالكومل ماكانت لتمر مرور الكرام وكان من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل ن�شوب حرب
طويلة املدى بني ال�سنيني ال�سود من �أن�صاره من جهة و�أتباع �إليجا من جهة �أخرى� ،إال �أن تعزيز الإجراءات الأمنية والقوات
املكلفة بحرا�سة �سكن �إليجا يف �شيكاغو وو�ضع (جامعة الإ�سالم) و�صحيفة ) (Muhammad Speaksحتت احلرا�سة
امل�شددة من قبل جهازي فاكهة الإ�سالم((( و�شرطة �شيكاغو كان لها �أثر وا�ضح يف تخفيف حدة التوتر وردة الفعل.
ومع ذلك قام �أفراد من �أن�صار مالكومل بتحري�ض من الـ ) (FBIعلى ما يبدو بعمليات انتقامية حيث قام بع�ضهم
يف اليوم التايل الغتياله ب�إلقاء قنبلة على املعبد رقم  7التابع حلركة �أمة الإ�سالم يف هارمل (نيويورك) .ومعروف �أن
مالكومل كان ي�شغل من�صب الوزير لهذا املعبد حتى �آخر �أيامه يف احلركة .وبعدها بيوم واحد قامت جمموعة من م�ؤيديه
ب�إ�ضرام النار يف معبد �سان فران�سي�سكو .هذا التحري�ض من الأجهزة احلكومية كان يرمي �إىل �إثارة الفتنة بني امل�سلمني.
وعموما ف�إن هذه الأحداث دقت ناقو�س اخلطر وكانت مبثابة التحذير من �أن حوادث عنف �أخرى من املمكن �أن تندلع يف
�أي حلظة.
بعد ذلك ب�أيام قالئل ،وبالتحديد يف تاريخ  26فرباير1965م �أقامت احلركة احتفالها ال�سنوي بذكرى يوم املنقذ �أو
ما يعرف با�سم الـ ) .(Savior’s Dayويف كلمته خالل ذلك االحتفال �أرجع �إليجا ال�سبب يف اغتيال مالكومل �إىل خروجه
عن �أمة الإ�سالم كما �أدىل بت�صريح قال فيه( :نحن مل نكن نريد اغتيال مالكومل ومل نحاول ذلك� .إن غباءه وجهله
وت�صريحاته احلمقاء هي التي �ساقته �إىل حتفه)(((.
وقد لقي �إليجا دعم ًا مل يكن متوقع ًا عندما رف�ض �شقيقا مالكومل (ويلفرد وفلربت) ح�ضور مرا�سم ت�شييع جثمانه
التي جرت خالل نف�س االحتفال وذلك تعبري ًا عن ا�ستيائهما وا�ستنكارهما ملا قام به �شقيقهما ،كما جددا الوالء ل�إليجا
وحركة �أمة الإ�سالم بغ�ض النظر عن تورطها يف اغتيال مالكومل �أو براءتها من دمه.
تلك االحتفاالت �شهدت �أي�ض ًا عودة وارث الدين حممد الذي جاء �إىل والده معتذر ًا فح�صل على العفو منه ليتم

قبوله جمدد ًا يف احلركة� .إال �أن �شهر الع�سل اجلديد بني وارث الدين وحركة �أمة الإ�سالم مل يدم طوي ًال �إذ �سرعان ما مت
طرده ثانية يف نف�س العام1965م ((( الذي �شهد عودته.
وعن �سبب طرده يقول وارث الدين� :إنه تعر�ض للطرد من احلركة �أربع مرات وكان الطرد والعزل يف جميع احلاالت
لنف�س ال�سبب وهو رف�ضه �إ�ضفاء �صفة الربوبية على واال�س فارد(((.
وهكذا وباغتيال مالكومل تكون حركة امل�سلمني ال�سود
فقدت واحد ًا من �أبرز رموزها وقياداتها ،ورج ًال كان يعول
عليه الكثري يف ت�صحيح امل�سار والأفكار واملفاهيم اخلاطئة
عن الإ�سالم التي ظلت احلركة تروج لها منذ قيامها وحتى
ذلك الوقت .فقد كان مالكومل يف نظر كثري من امل�ؤرخني
�أه��م م�سلم �أمريكي ظهر حتى الآن ،و�أن��ه ل��وال اعتناقه
الإ�سالم ال�صحيح بعد �أداء فري�ضة احلج مل يكن الإ�سالم
لينت�شر بني الأمريكيني بهذا ال�شكل الوا�سع وال�سريع .ولقد
�أرملة مالكومل �إك�س وبناتها ال�ستة
جاء اغتياله كال�صدمة الكهربائية املروعة التي مل تتمكن
حركة امل�سلمني ال�سود من امت�صا�صها �إال بعد عدة �سنني.
وما يزال هناك ب�صي�ص �أمل يف لوي�س فراخان الذي تتوفر فيه موا�صفات ال�شخ�صية القيادية ،كما �أثبتت الأحداث
�أنه الأقدر على ال�ساحة الآن يف مل �شمل امل�سلمني الأمريكيني ذوي الأ�صول الأفريقية وتوحيد كلمتهم.
وبالن�سبة لأرملته بيتي فقد كانت ال�صدمة قا�سية و�أليمة �إذ م�ضى مالكومل �إىل لقاء ربه وترك لها �أربع بنات
�أكربهن مل تتجاوز ال�سابعة ويف بطنها تو�أم .كانت بيتي يف حوايل اخلام�سة والع�شرين وقتها ومل يكن �أمامها خيارات
تذكر ،فالعودة �إىل حركة �أمة الإ�سالم يف ظل قيادة �إليجا غري ممكنة .وال�سري يف طريق مالكومل بعد رحيله �أو حتى
حماولة �إكمال ما بد�أه غري ممكنة �أي�ضا بعد �أن �أ�صبحت �أرملة و�أم ل�ستة �أطفال مما جعلها تقرر التفرغ لرتبية �أطفالها
واالبتعاد عن احلركة وكل ما ميكن �أن ي�ساعد يف �إثارة تلك الذكريات امل�ؤملة .وكان من بني القالئل الذين وقفوا �إىل
جوارها خالل تلك املحنة �سمو الأمري حممد الفي�صل الذي �أبلغها �أنه م�ستعد لت�أمني م�صاريف التعليم لبناتها حتى
يتخرجن .واختارت لهن �أف�ضل املدار�س اخلا�صة (غري الإ�سالمية) ووا�صلت هي درا�ستها العليا حتى ح�صلت على �شهادة
الدكتوراه وانخرطت يف �سلك التدري�س باجلامعات حتى و�صلت �إىل من�صب نائب الرئي�س جلامعة بروكلني(((.

الدكتور مارتن لوثر كنج (1968 - 1929م)
صفحة سوداء أخرى في تاريخ أمريكا
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الباب الخامس

 )1املقال بعنوان (اغتيال خطيب احلرية) املن�شور بجريدة اجلزيرة ال�سعودية ـ العدد رقم  ،10795ال�صادرة بتاريخ اجلمعة � 6صفر 1423هـ ـ املوافق
� 19أبريل 2002م� ،ص .17
 )2روزا بارك�س التي دخلت التاريخ ب�سبب ت�صرف عفوي ب�سيط ،توفيت يف رم�ضان 1426هـ ومت دفنها يف مقابر الر�ؤ�ساء الأمريكيني كما ح�ضر مرا�سم
ت�شييع جثمانها الرئي�س الأمريكي بو�ش االبن وكبار رجاالت الدولة وبع�ض الر�ؤ�ساء ال�سابقني.
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�إن من يبحث وي���ؤرخ للحركات الإ�سالمية ب�أمريكا يف عقد ال�ستينات من
القرن الع�شرين �أو لتاريخ الأفرو �أمريكانز عامة ال ي�ستطيع �أن يغفل رج ًال بقامة
لوثر ملجرد اختالفنا معه يف العقيدة والفكر .وقد كتب الأخ �شريف �صالح عن
مارتن لوثر يقول(((( :يف حلظة فارقة يف تاريخ �أمريكا ظهر مارتن لوثر كنج
حفيد العبيد ك�أنه فار�س �أتى من الأ�ساطري القدمية ليحمل �أحزان الآخرين على
كتفيه ،يجوب �شوارع �أمريكا �شارع ًا �شارعا ،من والي��ة �إىل والي��ة ك�أنه يف حلم
طويل).
الدكتور لوثر كنج
كان كنج يدرك ـ رغم ح�صوله على الدكتوراه من جامعة بو�سطن ـ �أنه
مواطن من الدرجة الثانية طاملا �أنه (زجني) .ففي اخلام�سة من عمره تلقى الدر�س الأول حني جتنب �صديقاه الأبي�ضان
اللعب معه ب�سبب لونه الأ�سود .وحني ا�شتغل يف �إجازته ال�صيفية يف �أحد امل�صانع اكت�شف �أنه يتقا�ضى �أجر ًا �أقل من نظريه
الأبي�ض عن نف�س العمل .يوم ًا بعد يوم تت�أكد له حقيقة �أنه (�أ�سود) و�أن عليه االنتباه الدائم حتى ال تلحقه �إهانة البي�ض.
قالت �أمه ت�شجعه�( :أنت ل�ست �أقل من غريك) .كانت كلماتها �صادقة لكنها ال تغري من مرارة الواقع �شيئ ًا.
وعموم ًا فقد �أمت كنج درا�سته بكلية مورهاو�س للزنوج ثم غادر �إىل ال�شمال ال�ستكمال درا�سته مبدر�سة كرازور .كان
املناخ يف ال�شمال �أقل عدائية للزنوج ،وكان ب�إمكانه بعد �أن تزوج طالبة زجنية تدر�س يف الكون�سرفتوار �أن يحيا هناك
حياة (م�أمونة) لكنه ف�ضل العودة �إىل الوطن يف اجلنوب .كان لوثر يرى �أن الهروب �إىل ال�شمال خيانة ولي�ست خال�ص ًا
كما يت�صور بع�ض رفاقه.
ويف يونيو1955م ت�سلم لوثر عمله ب�إحدى كنائ�س ال�سود يف مدينة مونتجمري ،ويف م�ساء �أول �أيام �أكتوبر من نف�س
العام كانت احلائكة روزا بارك�س عائدة من وردي��ة عمل .كانت منهكة وكان
الأوتوبي�س مكتظ ًا بالركاب ،ف�أمر ال�سائق الأبي�ض روزا وثالثة ركاب من الزنوج
بالقيام والتنازل عن مقاعدهم للبي�ض .امتثل الرجال وامتنعت روزا((( فتم
اعتقالها بتهمة خرق نظام املدينة فك�أن ذلك احلادث العار�ض كان ال�شرارة
التي �أ�شعلت نار الكفاح .فعلى الفور برزت فكرة املقاطعة ومت اختيار ال�شاب
يجهز خطابه ال�سيا�سي الأول الذي �سيلقيه
لوثر كنج رئي�س ًا للجنة فكان عليه �أن ّ
�أمام الطباخني وعمال النظافة من الزنوج يف كني�سة مغمورة خا�صة بال�سود.
وجاء �صوته قوي ًا وم�ؤثر ًا وهو يقول( :اليوم جنتمع هنا م�ساء لكي نقول ملن
ا�ستخف بنا طوي ًال �إننا تعبنا ،تعبنا من العن�صرية ،تعبنا من ق�سوة الظلم).
روزا بارك�س ومارتن لوثر
عام كامل واملقاطعة م�ستمرة واحلافالت العامة �شبه خالية من الركاب،

وقنبلة لن تكون الأخرية �ألقيت على منزل الدكتور ال�شاب .و�أخري ًا �صدر قرار حق الركوب لل�سود يف �أواخر العام 1965م.
اعترب كنج هذا النجاح خطوة يف م�شوار الألف ميل وقرر �أن ي�شهر �سالح الع�صيان املدين� ،أن يقاوم القوانني اجلائرة
وينتزع ذل العبودية من النفو�س .ف�شن غارة احلرية الثانية يف برمنجهام .كان زنوج تلك املدينة يعي�شون حتت وط�أة
القهر والعنف واخلوف وال�صمت .جاء كنج يقود امل�سرية ويغني للحرية .فاعتقلته ال�شرطة مع املئات من �أتباعه .ومل تكن
�شاحنات ال�شرطة كافية فا�ستعانوا باتوبي�سات املدار�س لنقل املعتقلني .وانفجرت وح�شية ال�شرطة يف الت�صدي للم�سريات
ال�سلمية وبثت و�سائل الإعالم �صور ًا دموية مرعبة ملناظر القتلى واجلرحى .وي�ضطر الرئي�س كنيدي �إزاء الو�ضع احلرج
�إىل �إ�صدار �أمر مبرابطة ثالثة �آالف جندي وتعبئة احلر�س الوطني� .أ�صيبت برمنجهام بال�شلل التام .ومرة �أخرى �ألقيت
قنبلة على منزل كنج وقنبلة �أخرى على منزل �شقيقه .ودعا كنيدي زعماء الزنوج للقائه يف البيت الأبي�ض .قال الزعماء
للرئي�س �أنهم مل ي�صبحوا �أحرار ًا رغم مرور مائة عام على حترير العبيد طاملا �أن الهراوات والكالب البولي�سية وخراطيم
مياه الإطفاء تطاردهم وت�سد طريقهم .ثم كانت م�سرية وا�شنطن الرهيبة .ربع مليون مواطن �أ�سود و�أبي�ض زحفوا يف
1963/8/28م يف مهابة ومتهل �إىل ن�صب جورج وا�شنطن .كان لوثر �آخر املتحدثني .فوقف يقول �ضمن خطابه الذي
ا�شتهر با�سم (عندي حلم) )�( :(I have a Dreamأحلم بهذا اليوم الذي ي�ستطيع فيه �أحفاد العبيد ال�سابقني و�أحفاد
ال�سادة القدماء �أن يجل�سوا على مائدة الأخوة ،يف التالل احلمراء جلورجيا� .أحلم بذلك اليوم الذي �سيعي�ش فيه �أطفايل
الأربعة يف بالد لن يقي ّموا فيها باللون �أو الب�شرة ولكن بقدراتهم).
كان احللم رائع ًا لكن الواقع ظل مرير ًا كما هو .فبعد �أقل من �أ�سبوعني من م�سرية وا�شنطن مت تفجري �إحدى املدار�س
الزجنية .وجرى اغتيال �ستة �أطفال و�أربع فتيات يف حوادث متفرقة �ضد الزنوج .جنائز دفن جماهريية مهابة للقتلى،
ولوثر يحث الرئي�س كنيدي على التدخل و�إ�صدار الإعالن الثاين لإلغاء �أ�شكال التمييز العن�صري .وجاءت ا�ستجابة كنيدي
�ضعيفة وخجولة .ويف تطور م�أ�ساوي حلالة الغليان اغتيل الرئي�س كنيدي نف�سه (الرئي�س اخلام�س والثالثون للواليات
املتحدة) يف  22نوفمرب عام1963م.
كان عام ًا مفعم ًا بالعنف وملطخ ًا بالدماء بد�أ باغتيال مدينة كاملة وكان
على الرئي�س اجلديد جون�سون �أن ي�ضمد اجلراح .ف�سارع بالتوقيع على وثيقة
�إنهاء التمييز العن�صري بح�ضور زعماء الزنوج عام 1964م .كان هذا التوقيع
مفاج�أة وكان الدكتور كنج على ر�أ�س احلا�ضرين له وقد كرمه الرئي�س جون�سون
ب�إهدائه �أحد الأق�لام التي مت التوقيع بها .ثم كانت املفاج�أة الثانية هي فوز
الدكتور لوثر كنج ابن اخلام�سة والثالثني عام ًا وقتها بجائزة نوبل لل�سالم.
وبعد �أي��ام قالئل من احل�صول على ه��ذه اجل��ائ��زة ا�ست�أنف يف مطلع
العام1965م غ��ارات احلرية فنادى رفاقه قائ ًال�( :أيها الأخ��وة هلموا ارتدوا
مارتن لوثر مع مالكومل �إك�س
�أحذية ال�سري ،ولنبد�أ امل�سرية من �أجل احلرية)
وهذه املرة كان الكفاح من �أجل احل�صول على احلقوق االنتخابية للزنوج وخا�صة �سكان مدينة �سيلما .ومرة �أخرى
كان املوت وحمامات الدم وعنف ال�شرطة وته�شيم �أ�ضالع املتظاهرين .وف�شلت حماوالته يف تنظيم م�سرية �سلمية ،فوقف
يقول جلماهريه ب�صوته الواثق الوقور�( :أعلم �أنكم اليوم ت�س�ألونني :كم من الوقت �سي�ستمر ذلك؟ �أريد �أن �أقول لكم اليوم،
مهما كانت اللحظة �صعبة ،ف�إن ذلك لن ي�ستمر طوي ًال لأن احلقيقة البد �أن تنت�صر .كم من الوقت �سي�ستمر ذلك؟ �أقول
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 )1معظم الأفرو�أمريكانز يعتربون جون�سون �أف�ضل رئي�س يف تاريخ الواليات املتحدة حتى الآن و�أنه كان الأقرب دائم ًا �إليهم.

ولعله من املهم هنا الإ�شارة �إىل �أن حاكم والية �ألباما (�إحدى واليات اجلنوب وتعترب من �أكرب معاقل العن�صرية)
يعد من القالئل الذين دخلوا التاريخ وا�شتهروا على م�ستوى العامل �أجمع ب�سبب مواقفه املت�شددة بل املتطرفة �ضد حركة
احلقوق املدنية لل�سود الأمريكيني ،حيث كان يجاهر بكراهيته املفرطة لل�سود وي�ؤكد يف جميع خطاباته ويف كل منا�سبة �أنه
مع الف�صل العن�صري بني البي�ض وال�سود ،و�أن هذا الف�صل يجب �أن ي�ستمر للأبد .وحتى بعد �إجازة قانون احلقوق املدنية
لل�سود عام 1964م �أعلن �أن هذا القانون ال يعنيه يف واليته ،و�أنه لن يلتزم به بل متادى �أكرث من ذلك يف التحدي ورفع
راية الع�صيان للحكومة املركزية عندما �أعلن �أنه لن ي�سمح بدخول �أربع طالب زنوج جلامعة �ألباما (التي مت قبولهم بها)
�إال على جثته كما قال ،بل وقف �شخ�صي ًا �أمام مدخل اجلامعة ليمنع دخولهم مما ا�ضطر احلكومة املركزية حتت �إدارة
الرئي�س كنيدي للتدخل و�إر�سال فرقة مظالت وقوة ع�سكرية �ضخمة لتمكني الطالب الزنوج الأربعة من دخول جامعتهم،
وقد وقف حاكم الوالية جوج واال�س متحدي ًا هذه القوة راف�ض ًا التزحزح من مكانه �إال بعد �أن ات�ضح له جدية الأمر ،و�أن
هذه القوة املر�سلة من قبل الرئي�س كنيدي لديها تعليمات با�ستخدام القوة معه �إذا مل يرتاجع عن موقفه.
هذا الرجل �شهدت واليته كحاكم لوالية �ألباما (1974 -1962م) �أب�شع حوادث البط�ش والتنكيل من �شرطة الوالية
باملتظاهرين ال�سود من طالب املدار�س والعمال يف بريمنجهام و�سيلما ومونتجمري وغريها ،ولعل �أهم الأحداث التي
�شهدتها الوالية خالل فرتة حكمه هي:
 -1حادثة منع الطالب الزنوج الأربعة من دخول جامعة �ألباما التي مت قبولهم بها.
 -2عمليات البط�ش الوح�شية التي قامت بها قوات �شرطة بريمنجهام �ضمن امل�سرية ال�سلمية التي نظمها وقادها الدكتور
مارتن لوثر كنج يف �أعقاب �إعالنه الع�صيان املدين واعتقاله مع املئات من �أتباعه ليزج بهم يف ال�سجون يف �أوائل
العام 1963م.
� -3إلقاء قنبلة على كني�سة لل�سود راح �ضحيتها �أربع فتيات ثم اغتيال �ستة �أطفال �سود يف حادثة �إلقاء قنبلة على مدر�سة
ابتدائية خا�صة بال�سود وقد حامت �شبهات حول عالقة جورج واال�س بهذه التفجريات.
 -4هناك من يعترب جورج واال�س من �أكرب املحر�ضني �ضد
الراهب الدكتور لوثر كنج من خالل اتهامه له بالعمالة
لرو�سيا و�أنه ينتمي للحزب ال�شيوعي وهناك من يرى
�أن هذا االتهام هو ال�سبب املبا�شر الغتياله كما �سرنى
�ضمن اعرتافات الق�س دينتون الحقا.
ولعل الغريب �أن ج��ورج واال����س ال��ذي يعترب واحد ًا
من �أكرث اجلمهوريني عن�صرية ،اعتقد �أن با�ستطاعته �أن
ي�صبح رئي�س ًا للواليات املتحدة بل �سعى لذلك وعندما مل لوثر يتلقى �أحد الأقالم التي مت التوقيع بها على قانون احلقوق املدنية
هدية من الرئي�س الأمريكي جون�سون
ينجح يف احل�صول على تر�شيح احلزب حاول �إجراء تعديل
د�ستوري ميكنه من البقاء حاكم ًا لوالية �ألباما لفرتة ثالثة وملا ف�شل يف ذلك �أي�ضا هداه تفكريه لال�ستعانة بزوجته لرت�شح
نف�سها حاكم ًا للوالية ليوا�صل حكمه للوالية من خاللها� ،إال �أن حلمه مل يتحقق �إذ وافتها املنية خالل حملتها االنتخابية
ب�سبب �إ�صابتها بال�سرطان ثم تدهورت �أحوال جورج واال�س نف�سه و�أ�صبح غري قادر على احلركة على قدميه ب�سبب �إ�صابته
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وقت ًا ق�صري ًا .لأنه لن ي�ستطيع �أحد �أن يزيف احلياة �إىل الأبد).
ومي�ضي �شريف �صالح �إىل القول( :كان هذا العام نذير �ش�ؤم رغم توقيع
جون�سون((( على وثيقة احلقوق االنتخابية التي دفع الزنوج ثمن ًا غالي ًا لها يف
�سيلما ،حيث �أ�سفرت املح�صلة الأوىل لل�صدامات عن �سقوط ثالثني قتيال
وع�شرات امل�صابني و�أربعة �آالف معتقل).
ويف هذا العام دفعت الواليات املتحدة ب�أكرث من مائة �ألف من �شبابها
للقتال يف فيتنام .وت�صادم زنوج مدينة (يوت�س) مع ال�شرطة فاحرتقت املدينة
بنريان الفتنة العرقية ،و�أزهقت بنادق ال�شرطة �أرواح  34زجني ًا .ف�أ�ضرمت
روزا جال�سة يف احلافلة
احلرائق يف  150حي ًا �سكني ًا ،واعتقل الآالف وهبط �إىل املدينة � 14ألف ًا من �أفراد
حيث كان مينع جلو�س ال�سود
احلر�س الوطني واملظليني .وا�ضطر جون�سون للتدخل ثانية .فقام بت�شكيل جلنة
من احلكماء قدرت اخل�سائر ب�أربعني مليون ًا من الدوالرات .وحذرت من مغبة ا�ستمرار ال�شرخ الذي يهدد بقاء املجتمع
الأمريكي ككل.
لكن برغم التحذيرات حتولت البالد على مدار عامني كاملني ل�ساحة حرب وحقل �ألغام لالنفجارات العن�صرية،
وكانت �أعنفها تلك التي وقعت يف �ألباما وتك�سا�س وامل�سي�سيبي و�شيكاغو وديرتويت وغريها .وطلب جون�سون من زعماء
الزنوج �إ�صدار بيان م�شرتك يرف�ض عنف ال�شوارع ويندد به .وانق�سم الزعماء الزنوج فيما بينهم ،بع�ضهم دعا �إىل
م�ساندة الرئي�س جون�سون والبع�ض الآخر �إىل العنف الدموي وا�ستخدام القوة .وكان من بني ه�ؤالء الأخريين �ستوكلي
كارمايكل الذي قال قولته امل�شهورة�( :إن حلمي الوحيد هو �أن �أعي�ش حتى �أرى اليوم الذي تنهار فيه �أمريكا).
هذه الهموم والأح��زان التي حملها لوثر على كاهله
جعلته يبدو كه ًال قبل الأوان وهو بعد يف ال�ساد�سة والثالثني
وب��دا مرتبكا م��ن ال��داخ��ل .فالعنف الطائفي خ��رج من
القمقم كاملارد ومل يعد لأحد �سيطرة عليه .ورفاق الكفاح
حتولوا �إىل خ�صوم يعيبون عليه نهجه ال�سلمي وت�ساحمه
الزائد �إزاء خ�صوم حتكمهم عقلية الكاوبوي وال يعرفون
منطق ًا غري لغة العنف والقوة .والوطن م�شدود بكل طاقته
�إىل حرب خارجية ال معنى لها خا�صة يف ظل العنف العرقي
روزا يف خمفر ال�شرطة
واالنهيار الداخلي .كان عليه �أن ي�ضع ج�سده وروحه مثل
قنطرة معلقة يف الهواء لر�أب ال�صدع بني الرفاق .ظل يردد (داخل الوطن يجب �أن نتعلم كيف نعي�ش ك�أ�شقاء �أو �سنهلك
جميع ًا) .وراح ُيع ّلم الزنوج �أال يفقدوا الثقة يف الأ�شقاء البي�ض رغم كل ما حدث ويحدث .و�سرعان ما اكت�شف �أن اجلرح
غائر وعميق .وبدا له �أن الأمة تقرتب من موتها الروحي .ف�أعلن موقفه احلا�سم من كل ما يجري قائ ًال( :ها نحن ن�شاهد
ملرات عديدة على �شا�شات التلفاز كيف يقتل ال�شباب الأبي�ض والأ�سود .وكيف ميوتون جميع ًا من �أجل الوطن الذي ال
ي�ستطيع �أن ي�ضعهم يف مدر�سة واحدة مع ًا).

الوالي الذي تحدى رئيس الجمهورية األمريكية
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 )1املقال بعنوان (القانون الذي غيرّ �أمة)� ،ص.2
 )2املرجع ال�سابق �ص.3

 )1املقال بعنوان (القانون الذي غري �أمة) بقلم جاين ثورونتون هينكي� ،ص.4
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بطلق ناري و�أم�ضى بقية حياته مقعد ًا ،وقد ظهر ،يف الفيلم الذي �صور جوانب من حياته ،يف �أخريات �أيامه نادم ًا على ما
فعله بل ذهب �إىل �إحدى كنائ�س ال�سود وهو على كر�سي متحرك وطلب من احل�ضور يف م�شهد م�ؤثر �أن ي�صفحوا عنه على
ما ارتكبه يف حقهم.
و�إذا ُعدنا لقانون احلقوق املدنية لعام 1964م (هذا القانون الذي غيرّ وجه احلياة يف �أمريكا) فتكمن �أهميته
وفعاليته يف �شموليته .جاء القانون يف � 27صفحة وت�ضمن  11بابا ،و�سعى �إىل �إزالة �آخر معاقل التمييز .وقد غطى ذلك
القانون :االقرتاع واملرافق واملدار�س العامة ،و�أن�ش�أ جلنة حقوق مدنية لت�شرف على تطبيق القوانني املدنية الأمريكية،
وعالج م�سائل مثل امل�ساعدات احلكومية الأمريكية ،واال�ستخدام و�ضمن حقوق املحاكمة العادلة لل�سود بوا�سطة هيئة
حملفني.
مع التوقيع على هذا القانون �أ�صبح التمييز يف الت�سهيالت العمومية �أمر ًا خمالف ًا للقانون كما مل يعد ممكن ًا تخ�صي�ص
�أمكنة منف�صلة لهم داخل تلك املرافق .ومل يعد من املمكن منع الأطفال ال�سود و�أهلهم من دخول امل�سابح واحلدائق العامة
حيث �أ�صبح القانون ي�ضمن لهم امل�ساواة يف الدخول واملعاملة يف املرافق العمومية .كما ن�ص بند خا�ص فيه على ال�سماح
حلكومة الواليات املتحدة بتقدمي العون الفني واملايل لكافة املدار�س التي تبا�شر عملية الدمج بني الأعراق ومنع التمييز.
�إن جناح ال�سود وغريهم اليوم يكاد يجعل من ال�صعب علينا �أن نتذكر مدى اختالف �أمريكا منذ � 40سنة وكم
كانت الأمور �صعبة فيها بالن�سبة لل�سود،وكم تقدموا خالل العقود الأربعة املا�ضية كما �أو�ضح ذلك هينكي حيث يقول:
(من ال�سهل علينا اليوم �أن نن�سى �أن الواليات املتحدة الأمريكية كانت عام  1964جمتمع ًا ميار�س التمييز العن�صري ،و�أن
ال�شخ�ص الأ�سود كان يحرم بانتظام من اخلدمات الأ�سا�سية) ((( وي�ضيف وليام روبن�سون عميد كلية كوملبيا للحقوق يف
وا�شنطن الذي كان ير�أ�س �سابق ًا جلنة املحامني للحقوق املدنية طوال �أكرث من عقدين من الزمن كما عمل حل�ساب جلنة
الطالب لتن�سيق الال عنف ،وهي واحدة من �أهم جمموعات احلقوق املدنية خالل ال�ستينيات قائ ًال�( :إن م�شكالت التمييز
والظلم العن�صري يف جمتمعنا هي جزء من �إرث يعود �إىل ع�شرات ال�سنني وال يزال هناك متييز �أ�سا�سي بني املواطنني يف
جمتمعنا)(((.
مل يكن با�ستطاعة ال�سود �أن يجربوا املالب�س يف حمالت بيعها خالل اخلم�سينيات ،ومل يكن ال�سود والبي�ض يجل�سون
بجانب بع�ضهم على مقاعد امل�سارح خا�صة يف اجلنوب .ومل يكن با�ستطاعة ال�سود �أن ي�ستخدموا نف�س الت�سهيالت املتاحة
للبي�ض ،مل يكن ب�إمكانهم �أن ي�أكلوا يف املطاعم �أو ينزلوا يف الفنادق .ومل يكن يتاح للمغنيني والفنانني ال�سود �أن ينزلوا
يف نف�س الفنادق التي ي�ؤدون �أعمالهم فيها ،وكانت حنفيات ال�شرب منف�صلة ومكتوب عليها (للبي�ض فقط) �أو (للملونني
فقط) ،وكذلك كانت غرف اال�سرتاحات.
وفيما يلي ر�صد �سريع لبع�ض الأحداث الهامة خالل تلك الفرتة:
 1963م :حدثت م�سرية (الزحف الكبري) �أو بالأحرى (م�سرية احلرية) يف � 28آب ولقد جاء النا�س من كل �أنحاء�أمريكا واجتهوا �إىل وا�شنطن ليقفوا �أمام متثال �أبراهام لنكولن ويقولوا له �أن الزنوج الأمريكيني مل يح�صلوا على
حريتهم حتى الآن بعد مرور مائة عام و 240يوما على توقيعه �إعالن حترير الرقيق .وا�ستقبل الرئي�س كنيدي
زعماء احلركة وتبنى مطالبهم كما وقف �إىل جانبه �أخوه روبرت وزوجته جاكلني.

 1965م :انفجار احلي الزجني يف لو�س �أجنلو�س (حيواط�س) ذلك االنفجار الذي هز الواليات املتحدة
كلها.
 1966م :ظهرت حركة (الفهود ال�سود) يف �أوكالندبكاليفورنيا التي �أ�س�سها طالب اجلامعة ملقاومة
ال�شرطة وقمعها لهم ،و�سرعان ما �أ�صبح لها 33
م�سرية الزحف الكبري
ف��رع�� ًا يف خمتلف ال��والي��ات كما تعر�ض قادتها
الغتياالت طالت �أكرث من  30منهم.
 مايو 1963م :تظاهر  900تلميذ �أ�سود يف برمنجهام (�ألباما) فتم �إيقافهم ونقلهم �إىل ال�سجن يف حافالت املدر�سة،وكان لوثر من بني عدة زعماء �سجنوا يف برمنجهام يف �أوائل العام 1963م .وعندما انتقدته جمموعة من رجال
الدين البي�ض على العنف يف املدينة ،راح ي�ستخدم ورق التواليت وحوا�شي ال�صحف و�أي ق�صا�صات �أوراق يح�صل
عليها ليكتب ر�سائل مفعمة بالعاطفة �إىل زمالئه ويهربها من ال�سجن .وكان من كتاباته (�أعتقد �أنه ي�سهل على
من مل تل�سعهم �أبدا �إبر التمييز �أن يقولوا رويدكم ،متهلوا ،لكن عندما ترون الرعاع الأ�شرار يعدمون �آباءكم
و�أمهاتكم ويغرقون �أخواتكم و�إخوانكم ،وعندما ت�شاهدون رجال ال�شرطة الذين �أكل احلقد والكراهية �صدورهم
ي�شتمون ويرف�سون وي�ضربون ،ال بل حتى يقتلون �إخوتكم من ال�سود .وعندما تواجهون الإذالل يومي ًا بقراءة الفتات
(للبي�ض فقط) �أو (لل�سود فقط) وعندما ي�صبح ا�سمك (زجني) �أو (عبد) �أو (و�صيف) وا�سم �أبيك (ولد) �أو
(�صبي) مهما كانت �سنه ،وعندما ال يخاطب �أحد �أمك �أو زوجتك بلقب (�سيدتي) ،وعندما تعي�ش ليال ونهارا
يف كابو�س �أنك (زجني) ،ملتزم ًا دائم ًا احلذر وال تعرف ما الذي �سيحل بك الحقا ،وتخاف يف داخلك وحتقد
خارجيا ،وعندما حتارب دائما �شعورا يخامرك يف داخلك ب�أنك (ال �شيء) .عندها �ستفهمون ملاذا ي�صعب علينا
االنتظار).
ي�صف فارمر املدير ال�سابق لكوجنر�س امل�ساواة العرقية ما حدث قائ ًال( :بعد مظاهرات بريمنجهام �شاهد ماليني
الأمريكيني �أهوال التع�صب الأعمى� .شاهدوا كالب رئي�س �شرطة بريمنهجهام بول كونور تنق�ض على �أطفال املدار�س
فتمزق الثياب واللحم ر�أوا خراطيم �سيارات الإطفاء امل�ضغوطة �ضغطا �شديدا توجه �إىل جموع املتظاهرين ،والن�ساء
املرتديات للتنانري يتدحرجن يف ال�شوارع من قوة �ضغط املياه� ،شاهدوا رجال ال�شرطة ي�ضربون النا�س بالهراوات جل�س
الأمريكيون يف �صاالتهم و�شرفاتهم ي�شاهدون هذه املذابح عيانا �أو عرب �أجهزة التلفاز� ،أظهرت ا�ستطالعات الر�أي �أن
امليزان مييل ل�صاحلنا)(((.
 1967م :حدثت ( 88فتنة عن�صرية) ا�ستخدمت فيها فرقة مظالت ع�سكرية �أمريكية لتهدئة الأو�ضاع يف ديرتويتوبريمنجهام (�ألباما) التي جعلها حاكمها جورج واال�س حمرقة لل�سود.
 1970-1969م� :شملت عمليات ال�سود  190مدينة وا�ستخدمت يف قمعها الدبابات وطائرات الهليكوبرت وال�سياراتامل�صفحة ،وكانت �أكرثها �ضراوة ووح�شية امل�صادمات التي وقعت يف �سيلما وبريمنجهام.
1968 -م :حاول الرئي�س ليندون جون�سون تهدئة املوقف املتفجر يف املدن الأمريكية ف�أعلن تخ�صي�ص خم�سة مليارات
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 )1كتاب (ق�ضية الزنوج الأمريكيني والتمييز العن�صري) للدكتور �صالح زهر الدين  -النا�شر املركز الثقايف اللبناين� ،ص.64
 )2املقال بعنوان (القانون الذي غري �أمة) بقلم جاين ثورونتون هينكي.

 )1املقال بجريدة اخلرطوم ـ عدد � 7أبريل 2002م نق ًال عن نيويورك تاميز.
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دوالر من �أجل توفري ال�سكن للعائالت الفقرية ،ووافق جمل�س ال�شيوخ بتاريخ � 11آذار ـ مار�س  1968على ملحق قانون
احلقوق املدنية �إال �أن العديد من القرارات اخلا�صة بتخفيف البطالة والعوز والتمييز �ضد ال�سود بقيت دون تنفيذ،
و�أقدمت جهات مت�صلة مبكتب التحقيقات الفدرايل (مباحث �أمن الدولة �أو الـ  )FBIعلى تنفيذ خطة (كوانتلربو)
املعادية لل�سود .بد�أت اخلطة باغتيال كنج بعد قيامه بقيادة تظاهرات �شعبية الأمر الذي �أدى �إىل ن�شوب اال�ضطرابات
والعنف يف �أكرث من  120مدينة .وقد تبني فيما بعد من وثائق �أمريكية ر�سمية �أن مباحث الدولة حاولت ت�شويه
�سمعة قادة ال�سود بل �شاركت يف التخل�ص من كنغ ومالكومل �إك�س و�ألفريد هامبثون بغية منع ظهور قائد جماهريي
ي�ستطيع تعبئة ال�سود وقيادتهم يف ن�ضالهم من �أجل حقوقهم امل�شروعة .وبعد مقتل كنج ركزت املباحث جهودها يف
حماربة حزب الفهود ال�سوداء وقتلت العديد من قادته وا�ستنزفت �آخرين بق�ضايا ملفقة و�شردت الباقني .ومع جميء
الرئي�س نيك�سون �إىل �سدة الرئا�سة (1974-1968م) ك�سبت ال�سيا�سة العن�صرية �ضد ال�سود ن�صريا جديدا يف البيت
الأبي�ض(((.
 1972م :ارتفع عدد �أع�ضاء الكونغر�س من ال�سود �إىل  16ع�ضو ًا وازداد عدد ر�ؤ�ساء البلديات منهم ومت التقارب بنيالقوة ال�سوداء وحركة احلقوق املدنية ،و�أفرزت التطورات قيادات جديدة بعد �أن �شتت مكتب التحقيقات الفدرالية
�شمل القيادات القدمية كاخللية ال�سوداء (�أع�ضاء الكوجنر�س ال�سود) ور�ؤ�ساء البلديات ال�سود �أمثال الق�س رالف
�أبرناتي وجي�سي جاك�سون وجوليان بوند وغريهم(((.
و�إذا عدنا للوراء قلي ًال وعلى امل�ستوى ال�سيا�سي (الر�سمي) فقد خ�سر لوثر الكثري مبعار�ضته ال�شديدة حلرب فيتنام.
وبدت املبادئ ال�سيا�سية املعتدلة) التي كافح من �أجلها ع�شر �سنوات مت�صلة) هزيلة وبعيدة املنال يف واقع دموي عنيف
يفتقد �إىل �أب�سط قواعد العقل واحلق واملنطق .وو�ضح له يوما بعد يوم �أن ما ظل يدافع عنه ال ميكن �أن يتحقق .ومع ذلك
حر�ص لوثر على �إظهار التفا�ؤل يف خطبه ،وا�ستمر يجوب البالد من �أولها �إىل �آخرها يدعو ويروج حللمه النبيل وكانت
�آخر م�سرياته يف مدينة ممفي�س للت�ضامن مع عمال النظافة من �أجل رفع مرتباتهم.
وان�ضم ع�شرات املراهقني وال�صبية �إىل امل�سرية ال�سلمية ف�أف�سدوها ب�أعمالهم الطائ�شة ،و�أعلن لوثر ب�أ�سى وا�ضح
�أنه ال يحتمل العنف الطائ�ش ،ولو كان يعلم ب�أن عنفا �سيحدث لألغى امل�سرية .ثم غادر املدينة لعدة �أيام وعاد يف الثالث من
�أبريل ال�ستكمال املهمة .وقف يقول( :ها �أنا قد و�صلت �إىل ممفي�س .لقد قيل �أنهم يريدون قتلي .ماذا يف ذلك؟ ال �أعرف
ما الذي ميكن �أن يحدث).
وبالفعل كان ما حدث �شيئا مذهال خا�صة بعد �أن كادت احلرب العن�صرية �أن تهد�أ وت�ضع �أوزارها يف العديد من
الواليات .كان لوثر معتاد ًا �أن يقيم يف �أحياء وفنادق الزنوج .ويف اليوم التايل لو�صوله وبينما كان يخرج من غرفته ـ
رقم  86ـ بفندق لوراين ،انطلق عيار ناري واجتاحت ر�صا�صة غدر عنقه فا�ستلقى على ظهره ك�أنه ي�سرتيح من م�شوار
طويل ،وفا�ضت روحه الطاهرة .فر القاتل الأبي�ض ويدعى جيم�س راي قبل �أن تلحق به غ�ضبة الزنوج .كان الغ�ضب �أعمى
واالحتجاج عارم ًا .طقطقت كامريات الت�صوير واندفع ماليني املحبني لل�شوارع تعبري ًا عن الغ�ضب واال�ستنكار ،و�شمت
البع�ض يف الرجل الذي كان ي�أمرهم ب�أن يديروا خدهم الأي�سر للبي�ض فكان جزا�ؤه �أن قتلوه .خم�سة �أيام كاملة ما بني
حلظة االغتيال ومواراة اجلثمان الرثى عا�شت الواليات كلها كارثة حداد رهيبة و�أ�صيب البيت الأبي�ض بالهلع من ردة

الفعل املحتملة .وبدا للزنوج �أن الوطن ي�شبه زوجة �أب �شريرة� .سارع جون�سون لإعالن احلداد الوطني وا�ستدعاء القوات
النظامية واالحتياطية �إىل العا�صمة ون�صبت املدافع حول الكوجنر�س .انفجرت احلرائق والفو�ضى و�أعمدة الدخان يف
ال�شوارع و�أحياء الزنوج الفقرية .مائة مدينة �أمريكية �شاركت يف �أعنف ق�صيدة رثاء بينما كان ج�سد مارتن لوثر (ب�شري
الال عنف) م�سجى ي�شهد على �أن ما نا�ضل من �أجله طيلة العمر مل يتحقق بعد .و�صل اجلثمان �إىل م�سقط ر�أ�سه ب�أطالنطا
يف جنازة مهيبة بح�ضور جاكلني كنيدي� ،أرملة الرئي�س الراحل ج��ون كنيدي ،و�شقيقه روب��رت ومر�شحي الرئا�سة
رت�شارد نيك�سون وروكفلر وماكارثي .وو�سط ال�صمت املهيب �أدار �شقيق لوثر جهاز ت�سجيل �سجل فيه الراحل ما ي�شبه
الو�صية .و�أط��رق النا�س و�أجه�شوا بالبكاء وهم ي�سمعون
�صوته احلزين يقول( :من وقت لآخر �أفكر يف موتي وفى
جنازتي .و�أنا �أ�س�أل نف�سي من حني لآخر :ما الذي �أريد �أن
يقال عندئذ .و�إين �أريد الآن �أن �أترك لكم كلمتي .لو �أن
�شخ�ص ًا ما منكم كان بجانبي وقت لقائي �ساعتي الأخرية
فليعلم �أين ال �أريد جنازات طويلة .ولو وجدمت من يريد �أن
يتكلم فوق تابوتي فقولوا له �أال يطيل .قولوا له �أال يذكر ب�أين
ح�صلت على جائزة نوبل لل�سالم ،فهذا غري مهم .قولوا له
الدكتور مارتن لوثر كنج
�أال يذكر �أنني ح�صلت على ثالثمائة �أو �أربعمائة و�سام فهذا
غري مهم� .أريد �أن يتذكر �شخ�ص ما يف ذلك اليوم �أن مارتن لوثر حاول �أن يكر�س حياته خلدمة الآخرين).
كان خطابه الأخري م�ؤثر ًا وك�أنه يرثي به نف�سه يف ح�ضور الآالف من املحلقني باجل�سد امل�سجى يف نظرة وداع �أخرية
جري ًا على التقليد الغربي .طوال ثالثمائة وخم�سني عام ًا من التاريخ احلزين لزنوج �أمريكا مل يحتف بوداع زجني بهذه
املهابة .واجلميع يقر�أ يف �صمت بليغ ما �أو�صى بكتابته على �شاهد قربه( :ها �أنا حر �أخريا ً ،احلمد هلل القدير ،ها �أنا حر
�أخري ًا).
ولقد كنت �أي�ضا �شاهدا على تلك الواقعة وع�شت حلظاتها الأليمة و�أنا �أت�ساءل يف حزن �أليم (ملاذا يقتل الأحرار يف
هذا البلد الكبري دون ذنب جنوه وهم يف عز �شبابهم؟؟ ملاذا .ومن �أجل ماذا؟؟؟).
وهكذا م�ضى ر�سول ال�سالم وملا يبلغ التا�سعة والثالثني .م�ضى مارتن لوثر وطوي ملف ق�ضيته حوايل ثالثة وثالثني
عام ًا �إىل �أن جاء يوم ال�ساد�س من �أبريل عام2002م ،عندما ن�شرت �صحيفة نيويورك تاميز اعرتافات لق�س بروت�ستانتي
�صرح فيها ب�أن والده الذي تويف منذ ب�ضع �سنوات هو الذي قتل مارتن لوثر منذ  34عاما ولي�س جيم�س �إيرل راي !
و�أ�ضاف الق�س رونالد دينتون ويل�سون ( 61عام ًا) الذي يعي�ش يف فلوريدا �أن والده كان الفاعل الرئي�سي حيث كان
زعيم ًا ملجموعة من ثالثة �أ�شخا�ص قتلت بالر�صا�ص رمز الن�ضال لل�سود امل�ساملني يف ال�ستينات(((.
و�أكد دينتون �أن والده هرني كالي ويل�سون الذي تويف �سنة1990م كان يف مدينة ممفي�س بوالية تني�سي يف الرابع
من �أبريل 1968م عندما قتل مارتن لوثر .و�أو�ضح �أن الأمر مل يكن يتعلق بنزعة عن�صرية بل كان والده يعتقد �أن الدكتور
لوثر على �صلة بال�شيوعيني ف�أراد تخلي�ص البالد منه .وكان يردد �أن هذا واجب وطني يجب القيام به و�أن عليه �أن ينقذ
البالد� .إال �أن دينتون ـ وح�سب ال�صحيفة ـ مل يقدم �أدلة تعزز ادعاءاته التي لقيت يف املقابل اهتمام ًا من مكتب التحقيقات

الباب السادس

134
مالكولم إكس ()Malcolm X
(1965 - 1925م)

الباب الخامس

الفدرايل الذي مل يكن قد �أنهى بعد حتقيقه يف هذه الق�ضية.
وقد �أطلع مقاول ال�سباكة هرني كالي ابنه على خطته قبل عام من تنفيذها .وقال االبن� :إنه ح�ضر �أي�ض ًا اجتماعات
مع ال�شريكني الآخرين واعرتف ب�أن جيم�س راي كان من معارف والده و�أنه راح �ضحية م�ؤامرة .وكان راي اعرتف بذنبه
يف اغتيال مارتن لوثر قبل �أن يرتاجع عن �أقواله .وعموما فقد حكم عليه بال�سجن  99عام ًا وتويف ب�سجنه نتيجة �إ�صابته
مبر�ض يف الكبد عام 1998م.
ويف �إطار دفاعه عن نف�سه �أو�ضح الق�س دينتون �أنه قرر عدم �إبالغ ال�سلطات مبا يعلمه لأنه �أق�سم لوالده على عدم
البوح ،ولأنه مل ي�ش�أ �أي�ض ًا ف�ضح والده مو�ضح ًا �أنه بعد وفاة والده �أراد التحرر من هذا احلمل الثقيل ال�سيما و�أن جميع
الأ�شخا�ص املتورطني �أ�صبحوا يف عداد املوتى !
ومهما يكن ف�إنه ويف �أعقاب اغتيال الراهب الثائر اندلعت ثورة زجنية �شملت  153مدينة �أمريكية ا�ستمرت �أ�سبوع ًا
كام ًال وا�ستخدمت احلكومة �أكرث من � 100ألف �شرطي ومت اعتقال � 27ألف �شخ�ص فيما قتل  43وجرح حوايل � 4آالف
�آخرين .ولقد �أجربت هذه املوجة امل�شرعني الأمريكيني على تبني قانون احلقوق املدنية امللحق يف العام 1968م الذي �ألغى
التمييز العن�صري يف البيع وال�شراء و�إيجار امل�ساكن.
يقول الكاتب �إريك جي �ساندكوي�ست م�ؤلف كتاب (حلم كنغ)( :جاء مارتن لوثر كنغ يف ع�صر الأخبار التليفزيونية،
و�أدرك مع الرئي�س كنيدي الأهمية ال�سيا�سية للإعالم ،وا�ستفاد من ذلك �إىل �أق�صى درجة ،ذلك لأن قوة احللم حتتاج
لقوة �صور التليفزيون مثل كالب �شرطة �ألباما وهي تهاجم تظاهرات احلقوق املدنية ال�سلمية ؛ لكي تهز م�شاعر الر�أي
العام وخا�صة الذين يقفون خلف هذه التظاهرات)(((.

 )1املقال بعنوان (م�سرية احللم الأ�سود) جريدة ال�شرق الأو�سط ،املنتدى الثقايف ،اخلمي�س 2009/12/2م� ،ص .16
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 )1كتاب ) (From Black Muslims to Muslimsـ كليفتون مار�ش� ،ص .91
 )2معروف �أن كلمة (جامعة) يف بع�ض دول الأقليات الإ�سالمية وحتى يف عدد من الدول الإ�سالمية ـ وخا�صة يف منطقة جنوب قارة �آ�سيا ،كبنغالد�ش
وباك�ستان ـ تطلق على �أية م�ؤ�س�سة تعليمية حتى ولو كانت للمرحلة االبتدائية فقط.
 )3كتاب ) (From Black Muslims to Muslimsلكليفتون مار�ش� ،ص .90
 )4قد تكون وفاة �إليجا احلقيقية حدثت قبل هذا اليوم لكنهم �أخفوها لتهيئة الأجواء من ناحية ولكي ترتبط عند العامة باليوم املقد�س عندهم وهو 26
فرباير من ناحية �أخري وهذا اجتهاد واهلل �أعلم بحقيقة الأمر.

وجاء فجر جديد
يف ال�ساد�س والع�شرين من �شهر �شباط (فرباير1975م) انتهى ليل طويل
دام�س �أناخ بظالمه �أكرث من �أربعني عام ًا وطلع فجر جديد� ،سرعان ما ن�شر
النور وب�سط �أ�شعته النورانية البي�ضاء لي�ضيء حبات القلوب يتلألأ يف تلك
اجلباه ليعيد ارتباطها بال�سماء بعــدما �أخــلدت �إىل الأر�ض ردح ًا تنتظـر منهـا
}وم��ن ل�َّ ْ�م يَ� ْ�ج� َ�ع� ِل ال� َّل� ُ�ه لَ� ُ�ه ُن��وراً َف� َ�م��ا لَ� ُ�ه ِم��ن نُّو ٍر{((( .انتهى ذلك الليل الطويل
النـور َ
احلالك ال�سواد يف ذلك اليوم و�أ�سدل ال�ستار على نهاية امل�سرحية التي قام بدور
البطولة فيها �إليجا حممد الذي قب�ض على زمام املنظمة بيد من حديد و�أدارها
كرمي عبداجلبار
بحنكة وجترب بل وقف باملر�صاد لكل من �أراد �أن يناف�سه الزعامة �أو ي�شاطره
النبوة املزيفة �أو يعيد احلركة �إىل حظرية احلنيفية ال�سمحاء .كان زعيم ًا بكل ما حتمل الكلمة من معنى وكان قائد ًا على
�أرفع م�ستوى وديكتاتورا (مغلف ًا) ال يقل ديكتاتورية عن �أي طاغية عرفه التاريخ.
وهناك من ي�ؤكد �أنه قتل (فارد) ثم �أ ّلهه ليخفي معامل اجلرمية ،و�أوعز بقتل مالكومل �إك�س لكنه عفا على معامل ثبوت
التهمة برغم و�ضوحها .قتل من �شاء من �أع�ضاء جمعية امل�سلمني (ال�سنيني) الذين حاولوا ـ بطريق �أو ب�آخر ـ �أن يع ّروه للعامل
ويظهروا حقيقته �أمام النا�س .وقذف يف قلوبهم الرعب حتى �أن كرمي عبد اجلبار جنم كرة ال�سلة املعروف يف وقت من الأوقات
�ألغى كل ارتباطاته ومبارياته يف كرة ال�سلة التي كان من �أبرز جنومها و�آثر �أن يبقى يف داره خوف ًا على حياته لأنه كان من
� )1سورة النور.40 :
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ولد وارث الدين وهو االبن الرابع لإليجا حممد بديرتويت (مت�شجان) يف� 30أكتوبر 1933م ،وحيث �صدق توقع
فارد ل�إليجا ب�أنه �سريزق ولدا يكون له �ش�أن فقد اختار له والده ا�سم واال�س حممد تيمن ًا بامل�ؤ�س�س واال�س فارد((( .تلقى
تعليمه االبتدائي والثانوي بجامعة الإ�سالم ((( قبل �أن يلتحق بكلية ويل�سون ولوب الإعدادية يف �شيكاغو �أي�ضا ثم �أم�ضى
�أربع �سنوات يف درا�سة اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية حتت �إ�شراف الأ�ستاذ جميل دياب بجامعة الإ�سالم يف �شيكاغو �إال
�أنه مل يح�صل على درجة جامعية .ويف العام 1967م �أدى وارث الدين فري�ضة احلج �إىل بيت اهلل احلرام يف مكة املكرمة
لأول مرة كما �أدى العمرة مرتني خالل عقد ال�سبعينات.
كان �أول من�صب ر�سمي ي�شغله وارث الدين يف حركة �أمة الإ�سالم هو من�صب الوزير (�أو الأمري) ملعبد فالدلفيا
حيث احتفظ بهذا املن�صب ملدة ثالث �سنوات فقط من1958م وحتى1961م ،ويف العام1962م تعر�ض للطرد من احلركة
وفقد بذلك من�صبه كوزير �إىل �أن ح�صل على العفو يف 1965م كما ورد �سابق ًا �إال �أنه تعر�ض للطرد مرة ثانية يف نف�س العام
1965م .وخالل فرتة العزل والتجريد من املنا�صب الر�سمية مل يكن م�سموح ًا له االت�صال �أو التعامل �أو حتى التحدث مع
�أي فرد من �أفراد الأ�سرة (�أ�سرة �إليجا).
كانت تلك واحدة من �أق�سى الفرتات والتجارب التي عا�شها يف حياته لكن وارث الدين مل يركن للي�أ�س واال�ست�سالم
فقد ا�شرتى حم ً
ال لبيع الكتب واملجالت ،و�أن�ش�أ رابطة لطالب العلم واملعرفة �أطلق عليها ا�سم (جمعية الرفعة (The
).Upliftment Society
ويف العام 1969م عاد وارث ع�ضو ًا عام ًال باحلركة لكنه مل ي�ستعد من�صبه الوزاري �إال يف العام 1974م عندما مت
تعيينه وزير ًا ملعبد احلركة يف �شيكاغو كما �أعطيت له كامل احلرية يف الت�صرف والدعوة بال�صورة التي يراها منا�سبة.
ويف عقد ال�سبعينات وا�صلت حركة �أمة الإ�سالم ازدهارها برغم الإخفاقات واالنتكا�سات التي حلت بها يف �أعقاب
انف�صال مالكومل �إك�س وا�ست�شهاده .وبرغم ال�صراعات الداخلية واالنق�سام يف الأ�سرة احلاكمة والتدهور امل�ستمر يف �صحة
�إليجا .فخالل هذا العقد ارتفع عدد �أع�ضاء احلركة �إىل حوايل املليون ،العاملون منهم �أكرث من  250.000ع�ضو(((.
لقد ظل وارث الدين وعلى مدى �أكرث من  14عام ًا على خالف فكري مع والده �إىل �أن اقتنع �إليجا يف وقت مت�أخر
جد ًا ب�أن النموذج الذي يدعو له وارث الدين هو النهج ال�صحيح للإ�سالم .وقد ا�ستمر وارث الدين يدعو ويروج له بعزمية
ومثابرة ت�ستحقان الإعجاب فع ًال ،غري عابيء مبا لقيه من امل�شاق والعزل والطرد واملقاطعة حتى من �أقرب الأقربني.
ويف  29يناير 1975م مت �إدخال �إليجا م�ست�شفى الرحمة ب�شيكاغو ) (Chicago Mercy Hospitalلإجراء بع�ض
الفحو�صات الطبية .ويف الثامن من فرباير من نف�س العام تعر�ض لنوبة قلبية حادة ا�ستدعت الإ�سراع بنقله �إىل امل�ست�شفى
حيث مت �إدخاله غرفة العناية املركزة ،ويف الثامنة وع�شرة دقائق من �صباح يوم  25فرباير 1975م �أعلن طبيبه اخلا�ص
(الدكتور ت�شارلز ويليام) وفاة �إليجا حممد(((.
نزل هذا اخلرب على �أتباعه كال�صاعقة �إذ كان كثريون منهم يظنون �أن (نبيهم) �إليجا لن ميوت ك�أي ب�شر عادى.

ويف  26ف�براي��ر 1975م وخ�لال االحتفال
ال�سنوي بذكرى يوم املنقذ �أعلن ال�سكرتري
الوطني حلركة �أمة الإ�سالم ـ ال�سيد عبا�س
ر�سول ـ �أمام ح�شد قوامه حوايل 20.000
من �أع�ضاء احلركة و�أ�صدقائها �أعلن ر�سمي ًا
اختيار وتن�صيب وارث الدين حممد زعيم ًا
للحركة خلف ًا لوالده كما متت مرا�سم ت�شييع
�أفراد الأ�سرة وامل�شيعيون يلقون النظرة الأخرية على جثمان �إليجا حممد ويظهر وارث
جثمان �إليجا �إىل مثواه الأخ�ير .ولعله من
الدين و�أ�شقا�ؤه �إميانويل و�أكرب وهربرت (جابر) وولده �سلطان
غ��رائ��ب ال�����ص��دف �أن م��ال��ك��ومل �إك�������س مت
اغتياله بتاريخ  23فرباير 1965م ليتم ت�شييع جثمانه خالل االحتفال ال�سنوي للحركة يف  26فرباير 1965م .بعدها
وبع�شرة �سنوات بال�ضبط يتم ت�شييع �إليجا �أي�ضا �ضمن فعاليات احتفاالت احلركة بنف�س املنا�سبة ويف نف�س املوقع.
ومعروف �أن وارث الدين كان هو االبن الوحيد ل�إليجا الذي كان ميالده خالل فرتة زعامة واال�س فارد للحركة و�إن
مل يكن هو �أكرب الأبناء �سن ًا كما ذكرنا .يقول وارث الدين( :مت اختياري لأنهم كانوا يبحثون عن �شخ�ص ارتبطت والدته
بب�شارة ومعجزة كما هو احلال بالن�سبة لل�سيد امل�سيح  .)وبوفاة �إليجا وجد وارث الدين احلرية الكاملة والفر�صة
التي طال انتظاره لها لإعادة �صياغة وت�شكيل احلركة وال�سري بها على النهج الإ�سالمي القومي.
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(احلنيفيني).
كان �إليجا زعيم ًا ظاملا جبارا لكنها الزعامة التي جتر �إىل الوراء وال تدفع للأمام .كان قائدا فذا ك�أندر ما يكون
القادة لكنها قيادة ال ت�سوق �إىل منابع النور بل (جتر) �إىل غياهب الظالم .وكان ناجح ًا يف معظم خطواته لكنه جناح
�إبلي�س يف ال�ضاللة والإغواء.
نعم ،فبعد لأي من الزمان وي�أ�س تنف�س �صبح ذلك اليوم الأغر يف تاريخ احلركة بل يف تاريخ الدعوة يف الع�صر
احلديث .ظهرت ال�شم�س وك�أمنا اختارت مطلع ًا لها جبني وارث الدين الذي خلف والده �إليجا بول يف زعامة هذه احلركة
ال�شديدة الب�أ�س العتيدة املكانة التي اكتمل لها كل �شيء ومل تكن تفتقر �إال ملن ي�أخذ بيدها �إىل م�شارف النور .النور الذي
يجذب ب�صرها و�أنظارها �إىل ال�سماء بد ًال عن هذا الظالم الذي (يكبكب) وجهها �إىل الأر�ض .وكانت ثمة �سل�سلة من
اخلوارق بداية من �أمر اخلالفة �أو ًال وقبل كل �شيء .فلم يكن الطريق �إليها ممهدا �أمام وارث الدين بل كان مبطنا بالألغام
واملتفجرات فهو:
�أوال :قد ان�شق عن والده و�أعلن ان�سحابه من املنظمة واعتنق الإ�سالم ال�صحيح الذي كان والده يطم�س معامله وي�شوه
وجهه .وهو مل يعد �إىل حظرية املنظمة �إال قبل خم�سة �أ�شهر فقط من وفاة والده .هذا ف�ض ًال عن �أنه الولد الرابع
ل�إليجا وهناك من �إخوته من هو �أكرب منه �سن ًا و�أحق باخلالفة من وجهة نظر العرف وللعرف وزنه و�أحكامه كما
يقولون.
ثاني ًا :كانت �إدارة هذه املنظمة مما ي�سيل له اللعاب �إذ كانت القيمة الإجمالية لأ�صول احلركة وممتلكاتها عند وفاة �إليجا
تقدر ب�أكرث من خم�سة و�سبعني مليون ًا من الدوالرات الأمريكية .وكان عدد �أع�ضائها يربو على املليون موزعني يف
جميع الواليات والأقاليم بالقارة الأمريكية.
وعن وزنها االقت�صادي فحدث وال حرج ،فهي متلك م��زارع وا�سعة وم�صانع للألبان وخم��ازن للحبوب ومزارع
للدواجن التي تنتج ما يقدر ب�أربعني �ألف بي�ضة يف اليوم �إىل غري ذلك مما ي�ضفي على من�صب الزعامة لها مزيد ًا من
الربيق واجلاذبية حتى ملن ال ينتمون �إىل الأ�سرة الأليجية ب�صلة الدم �أو الرحم.
وكما ذكرت يف �صفحات �سابقة فقد حملت �أم وارث الدين به يف حياة واال�س فارد امل�ؤ�س�س الأول للحركة وكتب فارد
على باب منزل �إليجا كلمة واال�س ) (Wallaceكب�شارة ب�أن الأم احلبلى �ست�ضع مولود ًا ذكر ًا .و�سوف ي�س ّمى على ا�سمه
واال�س بل �إن فارد �أخرب �إليجا �أن ابنه ـ الذي كان ال يزال جنينا يف بطن �أمه ـ �سيخلفه يف قيادة املنظمة بعد موته .وكان
لهذه الب�شارة وحتقيقها �أثر كبري يف تذليل العقبات �أمام وارث الدين ليعتلي عر�ش املنظمة بعد وفاة �أبيه.
وب�سبب ب�شارة فارد هذه فقد �أواله �أبوه عناية خا�صة
ور ّباه تربية ت�ؤهله لأن يكون اخلليفة من بعده .يقول وارث
الدين( :ب�سبب تلك الكلمات املقد�سة ـ يعنى نبوءة فارد ـ
وهذا ينطبق على كل �أبناء الزعماء الروحيني الذين اختريوا
ليلعبوا �أدوارا هامة ويتحملوا م�سئوليات ك��ب�يرة ،لي�س
لأنهم ارتبطوا بوالدة مقد�سة ،لكن لأنهم وجدوا �أ�شخا�ص ًا
�أكفاء يهتمون برتبيتهم وتطورهم الديني والروحي ب�صفة
خا�صة).
وارث الدين �ضيف ًا على ال�شيخ كفتارو ـ يرحمه اهلل ـ

وخالل حياة �إليجا كان وارث الدين هو املرجع دائم ًا لكل من �أ�شكلت عليه م�س�ألة �أو احتاج لفتوى خا�صة و�أن
االت�صال املبا�شر بوالده مل يكن �سهال .ولعله مما يجدر بالذكر �أي�ضا �أن والده اهتم بتعليمه اللغة العربية والقر�آن الكرمي
بعد �أن �أكمل تعليمه حتى املرحلة الثانوية باملدار�س التابعة للمنظمة((( .ثم �أر�سله �إىل �سوريا يف �أواخر اخلم�سينات لتلقي
وم�ؤ�س�س جم ّمع �أبي النور يف دم�شق.
املزيد من العلوم ال�شرعية على يد ال�شيخ �أحمد كفتارو مفتي �سوريا
ولعل مما �س ّهل على وارث الدين تخطي عقبات اخلالفة �أن والده كان قد عينه وزير ًا ملعبد �شيكاغو وهو املن�صب
الذي ظل �إليجا ي�شغله بنف�سه .هذا التعيني يف حد ذاته حمل داللة وا�ضحة على �أنه تر�شيح و�إعداد له للخالفة .و�إن كان
�إليجا مل يعلن �أو ي�ص ّرح علنا بتن�صيب وارث الدين خليفة له فقد كان الدافع لذلك اخلوف عليه من التعر�ض لالغتيال.
وكان من ح�سن الطالع بالن�سبة لوراث الدين �أن اخلالفة وبح�سب �أنظمة احلركة حم�سومة وحم�صورة يف �أبناء
�إليجا حممد دون غريهم من �أقطاب احلركة ووزرائها ،ولي�س بني �أبناء �إليجا من ي�ضارع وارث الدين علم ًا وثقافة �أو
حنكة وخربة .ومعروف �أي�ض ًا �أن وارث كان هو املرجع بالن�سبة للأع�ضاء يف حاالت غياب �إليجا ومر�ضه �أو �سفره.
يقول عنه �أحد �إخوته وا�سمه(ثاتيل) يف مقال له ن�شر ب�إحدى ال�صحف�( :إننا ننظر �إىل واال�س على �أنه متفوق يف
معلوماته على بقية الوزراء و�أنه الأ�صلح للأخذ بيد �أفراد املنظمة �إىل ما هو �أعمق يف تعاليم �إليجا حممد)((( .ولكل هذه
الأ�سباب جمتمعة ا�ستطاع وارث الدين �أن ي�صبح خليفة لوالده و�أن متر عملية تخليفه ب�سالم حتى �أن لوي�س فراخان ـ
الرجل الثاين يف احلركة وقتها ـ �أيد تن�صيب وارث الدين
زعيما روحيا للحركة يف �أول الأمر ومل يبد اعرتا�ضا عليه.
وال�شك �أن اختيار وارث الدين للقيادة كان فاحتة خري
وبداية عهد جديد �إذ اعرتف امل�سلمون يف م�شارق الأر�ض
ومغاربها ب�إ�سالمية املنظمة التي يتزعمها الأمر الذي كان
م�ستحيال يف حالة انتخاب خليفة �آخر يختار ال�سري بها على
خطى �إليجا املخالفة للإ�سالم متام املخالفة.
وارث الدين مع ال�شيخ �أحمد كفتارو مفتي عموم الديار ال�سورية �سابق ًا
لقد ا�ستفاد وارث الدين من الفرتة التي �أم�ضاها
خالل احتفال ر�سمي يف دم�شق
بال�سجن((( .حيث ذكر �أنه كان يعمل ـ خالل فرتة وجوده
بال�سجن ـ على التزود بالعلوم والثقافة الإ�سالمية مع االهتمام ب�صفة خا�صة بدرا�سة القر�آن الكرمي .ومما قوى �إميانه
بالقر�آن الكرمي درا�سته �أي�ضا للكتاب املقد�س .ومن خالل املقارنة ما بني القر�آن الكرمي والإجنيل تبني له الفارق ال�ضخم
بني هذين الكتابني وب�ضدها تتميز الأ�شياء.
يقول وارث الدين( :كنت �أدر�س و�أبحث يف �أ�شياء كنت �أعلم �أنها خمالفة ملا كان يتعلمه الأتباع عن �إليجا .وب�سبب
تباين وجهات النظر يف العديد من امل�سائل اجلوهرية يف العقيدة الإ�سالمية تعر�ضت للطرد من احلركة والعزل من
املنا�صب القيادية والوزارية ثالث �أو �أربع مرات)(((.

ولينصرن اهلل من نصره:
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نعم لقد حدثت املعجزة ون�صر اهلل عبده وارث
الدين فتم اختياره خليفة لوالده بطريقة تلقائية كذبت كل
التوقعات و�أده�شت العقول فكيف ميكن ملنظمة عن�صرية �أن
تغري قيادتها دون �أن تقع �أحداث �شغب و�أعمال عنف؟ وهل
ميكن لر�أ�سمال يقدر بحوايل ثمانني مليون ًا من الدوالرات
�أن ينتقل �إىل يد �أخرى مبثل هذه ال�سهولة لو مل تكن هذه
اليد حمل الثقة الكاملة واالحرتام؟
هل؟ .وهل؟.
لكنه حدث لأن اهلل � أراد ذلك} :إ مَّ َن ��ا َأ ْم � ُ�ر ُه إ َذا
ون{(((.
َأ َر َاد َش ْيئ ًا َأن يَ ُق َ
ول لَ ُه ُكن َف َي ُك ُ
�صحيح �أن تلك كانت معجزة ـ معجزة باملعنى اللغوي
الإمام وارث الدين حممد
ـ ال اال�صطالحي ،لكنها �أول الغيث وكان البد من معجزة بل
رمبا معجزات �أخرى حتى تتكامل الثورة الت�صحيحية.
فحني انتخب وارث الدين كان يف و�ضع ال يح�سد عليه ،لأن اخلليفة ينبغي �أن ي�سري ـ ولو يف اجلملة �أو حتى لبع�ض
الوقت ـ على خطوات من �سبقه فهل كان الإمام وارث الدين ي�ستطيع ال�سري على خطى ونهج والده؟
لقد خ ّلف �إليجا تركة مثقلة من املبادئ والتعاليم والأيديولوجيات املت�ضاربة ،كما ترك �أي�ضا وراءه كم ًا من اخلرافات
والتحريفات .خرافات ظل يتعهدها ويرعاها ويغذيها على مدى ما يزيد على �أربعني عام ًا حتى منت وترعرعت وا�ستفحلت
ف�أ�صبحت ك�أنها جزء ال يتجز�أ من تركيبة كل ع�ضو يف املنظمة ومن حياته .والإمام وارث الدين على العك�س من ذلك وعلى
طول اخلط حيث بد�أت م�شكلته العقائدية مع والده منذ وقت مبكر .وبقي بعيدا عن والده برغم ما كان يربط بينهما من
حب ثم عاد �إليه بج�سمه فقط ،قبيل وفاته بخم�سة �أ�شهر.
كانت عودته ـ كما يقول املقربون منه ـ ب�أمل القيام بعملية �إ�صالح من الداخل عندما ت�أكد له �أن الإ�صالح من اخلارج
�أمر م�ستحيل كما ثبت ذلك من خالل التجربة التي قادها �صديقه ورفيق دربه مالكومل �إك�س.
يقول ) (B.M.Gansوزميله ) (W. I. Loweعن اغتيال مالكومل�( :إنها النهاية املحتومة لكل من ت�سول له نف�سه �أن
ي�شكل تهديدا ل�سلطة �إليجا الروحية) .فكان من احلكمة والعقل �أن ين�ضم وارث الدين �إىل حظرية والده و�إال فال �أر�ضا
قطع وال ظهر ًا �أبقى .وهاهو الآن وبعد خم�سة �أ�شهر فقط من عودته �إىل والده يجد بني يديه الرتكة املثقلة التي طاملا
متنى �أن يلقي عليها بثقله كله فيجعلها قاع ًا �صف�صف ًا ك�أن مل تغن بالأم�س ،لكن �أ ّنى له ذلك وهو مل ير�شح خلالفة ومل
يتم انتخابه �إال على �أ�سا�س �أنه �أقدر القادة و�أعظمهم كفاءة يف احلفاظ على مبادئ والده والدفاع عن موروثات احلركة
والعمل على ن�شرها؟ �أمل يقل �أخوه ثاتيل �إن وارث الدين متفوق يف معلوماته على بقية الوزراء و�إنه الأقدر على الأخذ بيد
�أفراد املنظمة �إىل ما هو �أعمق يف تعاليم �إليجا حممد(((� .إذا فاملطلوب واملتوقع من �أي خليفة �أن ي�سري على نف�س اخلطى

التي �سار عليها �إليجا .بل املطلوب منه �أكرث من ذلك �أن يعمقها ويعمل على ن�شرها.
فماذا يفعل وارث الدين واحلال كذلك؟
�إنه يعلم متام العلم �أن خطى والده كانت خطى �شيطانية و�أن تعاليمه كانت تعاليم �ضالة .وهو يريد �أن يخطو اخلطى
الربانية على هدي من ال�سرية النبوية ال�شريفة .لكن كيف يعمق تعاليم والده وقد كانت باطال؟ وكيف يعمل على ن�شرها
وهو يعلم �أنها تدعو لل�ضالل والظالم؟ ولعمري فقد وجد الإمام وارث الدين نف�سه يف موقف ال يح�سد عليه لوال �أن �أيده
اهلل } والله ُي َؤي ِّ ُد بِ َن ْص ِرهِ َمن يَ َش ُاء{(((.
ومما زاد الطني بلة �أن وارث �أخذ على نف�سه عهد ًا �أمام الأع�ضاء بال�سري على نهج والده وعلى هدي من تعاليمه فما
العمل وهو الذي قال�( :إن عملي احلقيقي داخل املنظمة وم�سئولياتي وواجباتي هي ما كانت قبل ذلك ،وقبل جميئي �إىل هذا
املن�صب .و�أن الربامج وال�سيا�سة التي �س�أ�سري عليها �ستكون كما كانت �أيام �إليجا الذي غاب عنا ج�سد ًا ال روح ًا .الخ)(((.
�صحيح �أنه �أبدى بع�ض التحفظ ولكن حتفظاته مل تكن تعني �أنه �سيذهب �إىل النقي�ض من ر�سالة والده .ف�أنت تراه يف
هذا التحفظ �أخذ بال�شمال ما �أعطى باليمني .ذلك �أن (اهلل) عند ه�ؤالء تعني (فارد) (تعاىل اهلل عن ذلك) .وقوله (كما
كان �إليجا) يزيد الأتباع طم�أنينة فمهما وجهه اهلل ـ املتمثل يف فارد (يف اعتقادهم)ف�إنه لن يخرجه عن اخلط الذي ر�سمه.
ذلك لأن اهلل ـ �أيا كان مدلول هذه الكلمة يف ذهن ال�سامع ـ ال يناق�ض نف�سه .فالديانة (الإليجية) �ستظل يف جوهرها كما هي.
وما يوجه فارد �إليه اخلليفة ،لن يكون �إال (رتو�ش ًا) ثانوية ال تناق�ض الأ�صل مهما كانت لها من الأهمية .فهو يقول( :و�إذا كانت
هناك �ضرورة للتغيري ،ف�إنه �سيكون كما لو حدث على يد �إليجا) وهذا يدل على �أن التغيري لن مي�س اجلوهر .وما دام اجلوهر
م�صون ًا ف�إن التغيري يف حدود (ال�سطح والق�شور) والتم�سك باجلوهر يجعل التغيري �أمر ًا ثانوي ًا حتى لو كان �ضروري ًا.
ومي�ضي وارث الدين خطوة �أخرى يف �شرح التغيريات التي قد تدعو �إليها ال�ضرورة دون خروج عن اخلط الذي
ر�سمه والده .وا�ستمع �إليه وهو يقول�( :إن الإر�شاد �سيكون مثل الذي �أعطاه والدي� .إن تلك الإر�شادات والتوجيهات م�أخوذة
من الكتب املقد�سة التي وهب فيها والدي معرفة نادرة ،وا�ستطاع �شرحها بطريقة �صحيحة وهي جاءته بعون خا�ص من
(اهلل) و�سيكون هذا يف احلا�ضر كما كان يف املا�ضي((().
و �إذا كان وارث الدين قال هذا الكالم فعال فاملرجح �أنه يق�صد �شيئا خمتلف ًا كل االختالف عما فهمه ال�سامعون
من �أتباعه فهو ملزم ب�إتباع والده ن�صا وروحا بدليل ما �ألزم به نف�سه ،مما فهمه ال�سامعون وما ينتظرونه من �أي خليفة
يحل حمل �إليجا.
وعلى فر�ض �أن وارث وجد ع�صا �سحرية جتعله ي�صرح بر�سالة جديدة تناق�ض ر�سالة والده وتقتلعها من اجلذور،
فكيف ميكن �أن يتفهمها وي�ست�سيغها �أتباع والده؟ خذ مثال عقيدة احللول ف�إن �إليجا مل ي�أت لأتباعه فيها ب�شيء ال ت�ست�سيغه
عقولهم �أو متجه �أذواقهم بل جاءهم ب�أمر معروف لديهم من حيث املبد�أ كما هو مفهوم على نحو ما عندهم �إذ كانوا
يعتقدون �أن اهلل  حل يف ج�سد عي�سى  وا�ست�ساغت عقولهم هذا الأمر مع مرور الأيام واطم�أنت �إليه .فلم يجد
�إليجا م�شقة يف �أن يفهمهم �أن �إلها ما حل يف ج�سد فارد .ف�أ�صبح فارد هو (اهلل) (تعاىل اهلل عن ذلك علو ًا كبريا) }
َومن ُي ْضلِ ِل ال َّل ُه َف َلن جَ ِت َد لَ ُه َس ِبيال{(((.
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كان الإمام وارث الدين يحب والديه حب ًا جم ًا وال�شك �أن ت�سفيه �آراء والده ون�سفها من اجلذور �أمر يتعار�ض مع هذا
احلب .لكن حبه لوالده مل مينعه من �أن ين�شق عليه يف حياته و�أن ينتقد منهجه بل وم�سلكه عالنية يف �صحيفة (American
) Chicagoولكن.
هل ي�ستطيع ذلك وهو زعيم للحركة؟ الواقع يقول �أنه ال ي�ستطيع لأنه �إن فعل ف�إن �أ�سرة �إليجا كلها �ستهب يف وجهه
ومناف�سوه خارج الأ�سرة من املنتفعني من املنظمة يف عهد والده �سي�شنون عليه حرب ًا ال قبل له بها .و�سوف يعزلونه عن
الزعامة التي �أراد �أن يتخذها مطية لت�صحيح الأو�ضاع واملعتقدات ،وال�سري باملنظمة على �صراط اهلل العزيز احلميد.
�إذن فما هو احلل؟
يبدو �أنه وبعد تفكري ر�أى �أن احلل هو �أن يقف ويعلن �أن والده كان حمق ًا فيما ذهب �إليه حيث اقت�ضت متطلبات
(املرحلة) ذلك .حيث كان والده يعد املنظمة �إىل مرحلة نهائية ت�ستقيم عندها الأمور ،والدليل على ذلك �أنه كان يخاطب
�أتباعه بلغة فيها كثري من الغمو�ض والرمزية ليفهموا منها ما يتنا�سب وطبيعة املرحلة التي هم فيها .كما قد يفهمون منها
غري ما فهموه �أو النقي�ض له يف املرحلة التي تليها.
�إن (فارد) ـ فيما يتذرع به وارث ـ هو �صاحب هذه اخلطة املرحلية ويقول وارث يف �شرحه للخطة املرحلية:
(عندما جتد �أ�شخا�ص ًا �أموات ًا ف�إنك ال ت�أتيهم بالأ�شياء الروحية� .إنك ت�ستطيع �أن تعلم الأ�شياء الروحية ملجتمع دبت
فيه احلياة االجتماعية واالقت�صادية لكنك ال ت�ستطيع �أن تفعل ذلك مع جمتمع مل يكن هو نف�سه على الأر�ض .فه�ؤالء يجب
�أن تعلمهم عن الأر�ض �أوال)(((.
لكن �إليجا زعم �أنه ر�سول اهلل و�أن اهلل هو فارد الذي حل فيه الإله .وهذا كالم وا�ضح ال لب�س �أو رمزية فيه .ويف نف�س
الوقت هي قواعد ثابتة ال تت�أثر مبرحلية �أيا كانت هذه املرحلية .فكيف ذلل هذه امل�شكلة لتت�سق ومفهوم املرحلية التي يعنيها؟
يقول وارث� :أن والده �أحاط هذه الأقوال ال�صريحة مبا يجعلنا نفهمها على �أنها رمزية يف الوقت املنا�سب فهو ويف
الأيام الأوىل كان ي�سمي نف�سه وزير ًا بال�ضبط كما �أ�سمي �أنا نف�سي الآن كبري الوزراء �أو رئي�سهم.
 )1كتاب منظمة الأليجا حممد الأمريكية للدكتور عبد الوهاب �أبو �سليمان� ،ص .153
� )2سورة ال�صافات.)173-171( :
 )3كتاب (منظمة الأليجا حممد الأمريكية) للدكتور عبد الوهاب �أبو �سليمان� ،ص .189
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فمو�ضوع حلول (�إلههم املزعوم) يف �شخ�ص (فارد) لي�س يف قبوله �صعوبة وال �أمام فهمه اعرتا�ض من قبل ال�سود
وخا�صة �أ�صحاب اخللفية امل�سيحية .بل مما يزيد قبوله عندهم �أن الإله هنا لي�س من البي�ض الأوروبيني بل رجل �أ�سمر
الب�شرة جاء ليخل�صهم مما عانوه من الإله الأبي�ض .ولقد ظل �إليجا ير�سخ هذه املعتقدات يف �أذهانهم على مدى ما يقرب
من ن�صف قرن من الزمان فكيف ي�ستطيع وارث �أن يقتلعها بني ع�شية و�ضحاها؟ بل كيف يفعل ذلك وهو مل يخرت خليفة
�إال لتعهدها ورعايتها والدعوة �إليها؟ كيف يفعل ذلك و�أقواله كلها يف ـ ظاهرها على الأقل ـ ال تدل �إال على �أنه �إليجا نف�سه
لكن يف �شخ�ص خليفته .و�أن التغيري على فر�ض حدوثه (ف�سيكون كما لو حدث على يد �إليجا وبنف�س الطريقة التي كان
�سيتم بها لو كان �إليجا حيا .ذلك �أن �أع�ضاء احلركة كانوا ي�ؤمنون ب�أن �إليجا غاب عنهم ج�سم ًا ال روح ًا)(((.
ولعل الغريب ـ �أو املعجز ـ �أنه جتاوز تلك العقبة وعمل مبا مل ي�ستطع �أن ي�ص ّرح به }ولَ َق ْد َس َب َق ْت َكلِ َم ُت َنا ل ِ ِع َبا ِدنَا ا ُمل ْر َسلِ َني
وإن ُج َندنَا لَ ُه ُم ا َلغال ِ ُبون{((( ,لكن كيف حدثت املعجزة؟
٭ إن َّ ُه ْم لَ ُه ُم ا َمل ُنص ُور َون ٭ َّ

لكن ومما ال�شك فيه �أن (الوزارة) �شيء و(النبوة) �شيء �آخر هذا ف�ضال
عن �أن �إليجا ويف عدة منا�سبات كان يكرر �أنه لي�س نبي ًا بل هو ك�ساعي الربيد
الذي يو�صل اخلطابات للنا�س.
ومي�ضي وارث �إىل الإي�ضاح �أكرث فيقول� :أن والده كان فقيه ًا يف الإجنيل لأنه
كان ق�سي�سا ً ،والإجنيل ي�س ّمي (الواعظ) �أو املر�شد مبعوث ًا �أو ر�سو ًال )(Messenger
باملعنى العادي .وي�ضيف �أن كل ما كان يعنيه والده هو �أن رج ًال ـ يق�صد فارد ـ �أخربه
بطريقة حل امل�شكالت التي يعاين منها ال�سود وتركه ليبلغها لهم .وكان من الطبيعي
�أن يفهم كل ذلك على غري ما نفهمه الآن لأن املرحلة ال�سابقة كانت تقت�ضي ذلك.
�إذا فال�صورة التي ر�سمها �إليجا ـ يف نظر وارث الدين هي �صورة غام�ضة.
الإمام وارث الدين حممد
والبد �أن تكون غام�ضة لأنها مرحلية كما يرى الدكتور �أبو �سليمان� .إن فارد ال
ميكن �أن يكون الإله الذي حل يف ج�سمه و�صورته .و�أن اهلل ال ميكن �أن يخرب �أي خملوق ب�أنه لن يحتاج �إليه� .إننا دائم ًا
بحاجة �إىل اهلل و�أ�ستبعد جد ًا �أن ي�صدر مثل هذا الكالم عن فارد .لأنه كان م�سلم ًا ي�ؤمن بالقر�آن كما ت�شري لذلك �صورة
�أخذت له وهو يحمل القر�آن الكرمي بيديه يف تقوى وخ�شوع وتوا�ضع)(((.
وعليه فقد كان على �أع�ضاء املنظمة وغريهم �أن يعوا جيد ًا هذه املرحلية ،و�أن يدركوا �أنهم على �أعتاب مرحلة
جديدة .اهلل فيها واحد �أحد ،و�أنه ال يحل يف ج�سم ب�شر ،و�أن فارد كان من الب�شر الهداة املهتدين ،و�أن خامت الأنبياء
واملر�سلني هو �سيدنا حممد  ،و�أن �إليجا مل يكن نبي ًا ومل يتلق وحي ًا .والأن�سب �أن نقول �أنه ـ �ش�أنه �ش�أن �أي مر�شد من
�أتباع الر�سل ـ جمرد داعية ال ميكن �أن يتلقى وحيا .و�أنه ا�ستخدم الرمزية واملفردات ذات املعاين املزدوجة التي فهمت يف
عهده على نحو يتنا�سب وظروف املرحلة التي كانت تقت�ضي ذلك .وينبغي �أن تفهم على النحو الذي ق�صد �إليه �إليجا و�إن
مل ي�ص ّرح به ،ولو �ص ّرح بذلك من �أول الأمر لف�شلت اخلطة.
هل هذه التربيرات معقولة و�سليمة �أو �أنها غري منطقية وغري مقبولة؟ الإجابة على هذا ال�س�ؤال تطول وتت�شعب لكن
املهم �أنها كانت مقنعة بالن�سبة لأع�ضاء املنظمة .ومل يقف وارث الدين عند هذا التربير فيما يخ�ص مو�ضوع العقيدة بل
ت�صدى ملعاجلة جوانب �أخرى بع�ضها ي�صعب تربيره ومن ذلك مثال تلك النعرة العن�صرية ال�صريحة التي جاء بها �إليجا
والتي جتعل ال�سود هم الأ�صل للب�شر والعن�صر املتفوق وهي نعرة تخالف تعاليم ال�شريعة الإ�سالمية خمالفة �صريحة وال
ميكن قبولها.
وهذا وحده كان حتدي ًا قا�سي ًا بالن�سبة لوارث لأن والده ا�ستخدم هذه النعرة العن�صرية جلمع ال�سود حوله وهو عندما
ا�ستخدم الدين ك�أداة مل ي�ستخدمه �إال على �أ�سا�س عن�صري وكان يعرف �أنه �سيالقي هوى يف نفو�س الأمريكيني الأفارقة.
يقول �إريك هوفر :وهذا �أي�ضا ر�أي بع�ض املفكرين غري امل�ؤمنني بوجود اخلالق عز وجل( :ميكن للحركة اجلماهريية �أن
تقوى وتزدهر من دون االعتقاد يف الرب لكنها ال ت�ستطيع ذلك دون �أن جتد (�شيطان ًا) ت�صب عليه جام غ�ضبها وحقدها).
وقد جنح �إليجا جناح ًا منقطع النظري يف حتويل جام غ�ضب اجلماهري ال�سوداء �إىل هذا (ال�شيطان) الأبي�ض يف نظره.
ف�إذا �ساويت بني هذا (ال�شيطان) الذي اجتمع ال�سود على كراهيته وبغ�ضه .و(املالك) الذي هو اجلن�س الأ�سود يف نظر
�إليجا انقطع ذلك احلبل املتني الذي يربط اجلماهري ويوحد �صفوفها ويحدد اجتاهاتها.
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األعمال اإلصالحية لإلمام وارث الدين محمد
هكذا بد�أ وارث الدين يف و�ضع اللبنات الأوىل لنقل �أكرب و�أقوى و�أخطر حركة للم�سلمني ذوي الأ�صول الإفريقية يف
التاريخ املعا�صر للواليات املتحدة من النهج العن�صري املبني على االنحياز الكامل للجن�س الأ�سود و�صورة م�شوهة للعقيدة
الإ�سالمية ال�سمحاء �إىل اعتماد النهج الإ�سالمي الرباين القائم على الكتاب وال�سنة وامل�ساواة بني النا�س بغ�ض النظر عن
�ألوانهم وجن�سياتهم.
علي تغيري املعتقدات الفكرية مبا ي�ضمن لها القبول يف
ولقد ع ّ
رب وارث الدين عن هذا التغيري قائ ًال( :وكان لزام ًا ّ
�أمريكا لأن هذه هي نوعية التفكري التي يجب �أن �أح�ض �أع�ضاء تنظيمنا عليها)(((.
�إن املهمة التي انربى وارث الدين للقيام بها مل تكن �أبد ًا باملهمة ال�سهلة الي�سرية .كان عليه �أن يزيل ويغ�سل من
�أذهان القاعدة التي يقودها �أفكار ًا ومعتقدات ـ ما �أنزل اهلل بها من �سلطان ـ لكنها تر�سخت وت�أ�صلت طوال �أكرث من �أربعني
عام ًا حتى �أ�صبحت عندهم حقائق م�سلمة وواقع ًا معا�ش ًا.
كان معظم �أع�ضاء احلركة ـ �إن مل نقل جلهم ـ ينظرون �إىل فارد على �أنه الرب من خالل االعتقاد يف نظرية احللول.
وكانت الطبقة امل�ستنرية ن�سبي ًا منهم ترى فيه �أنه امل�سيح عي�سى � أو املهدي املنتظر� .أما �إليجا فهو عندهم الر�سول بل
وخامت الر�سل� ،أر�سله فارد ليبلغ وي�شرح بل ويكمل الر�سالة ! ،فكان من الإجراءات التي اتخذها وارث الدين :الت�أكيد على
�أن فارد ومهما بلغ من احلكمة والعلم فهو ب�شر ،و�أن �إليجا هو الزعيم الروحي الذي ا�ستطاع �أن يوحد امل�سلمني ذوي الأ�صول
الإفريقية حتت مظلة حركة �أمة الإ�سالم �إال �أن التعاليم التي كان يدعو لها ال تتفق مع جوهر الإ�سالم �أو حتى مع امل�سيحية.
 -1الت�أكيد على �أن مالكومل �إك�س يعد واحد ًا من �أبرز رموز احلركة و�أنه ي�ستحق االحرتام والتقدير على �إ�سهاماته يف
ت�صحيح امل�سار العقائدي والفكري.
 -2احلر�ص على ف�صل الأعمال التجارية اخلا�صة باحلركة عن النواحي الدينية والروحية.
 -3الكف عن املطالبة ب�إقامة دولة لل�سود داخل الواليات املتحدة.
 -4الدعوة لاللتزام بالد�ستور الأمريكي واحرتام الأنظمة الأمريكية.
 -5ال�شروع يف �أ�سلمة الأفكار واملعتقدات وتنقيتها مما �شابها من انحرافات وذلك مبا يتفق وتعاليم ال�شريعة
الإ�سالمية ال�سمحاء.
وكان من التغيريات التي �أجراها وارث الدين �أي�ض ًا الت�أكيد على ربط الأمريكيني الأفارقة بالقارة الأم (�أفريقيا)
و�إطالق �صفة البالليني (ن�سبة �إىل �سيدنا بالل بن رباح م�ؤذن الر�سول  )على �أع�ضاء التنظيم .ويف ذلك يقول وارث
�أن اختيار هذا اال�سم له مدلول لأن بالل كان م�سلم ًا ويف نف�س الوقت كان �أفريقي ًا((( �أ�سود ،بل كان من �أعظم امل�سلمني.
وفى عام 1978م قاد وارث الدين فوجا مكونا من � 300أمريكي م�سلم �إىل مكة املكرمة بدعوة من رابطة العامل
 )1من �إحدى اخلطابات العامة لوارث الدين حممد.
 )2خمطوطة كتاب (الزنوج يف الواليات املتحدة الأمريكية) للدكتور عبداهلل ال�صنيع� ،ص.92
 )3جملة ) (Bilalian Newsـ عدد � 24أكتوبر 1976م� ،ص  31التي بد�أ �صدورها يف 1975/11/1م.
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و الأدهى �أن �إليجا اعترب جمرد اختالط ال�سود بالبي�ض لعنة للحركة وكان ي�س ّمي جمرد االختالط (�أفيون املجتمع
الزجني)((( .هذا عن جمرد االختالط فكيف بامل�ساواة؟
على �أن وارث الدين جل�أ �إىل التدرج وما تتطلبه من رمزية ليربر هذا املوقف فنجده يقول يف ذلك�( :أن �إليجا حني و�صف
الرجل الأبي�ض ب�أنه (�شيطان) مل يكن يعني �إال عقليته .والعقلية من حيث هي لي�ست �أمر ًا مق�صور ًا على الرجل الأبي�ض ،ف�أي
عقلية مري�ضة ينطبق على �صاحبها الو�صف ب�أنه (�شيطان) �سواء كان �صاحبها من اجلن�س الأبي�ض �أو من اجلن�س الأ�سود)(((.
و يت�ساءل لنكولن قائ ًال� :إذا كان البي�ض يرون يف هذا القول حتقريا لهم فما هي نظرتهم هم �إىل ال�سود؟ و�إذا كان
من حق (البي�ض) �أن ي�ؤمنوا بدونية ال�سود �ألي�س من حق (ال�سود) �أي�ضا �أن ي�ؤمنوا بدونية البي�ض؟
وقد �أعلنها �إريك لنكولن �صريحة عندما قال( :كثري من الأمريكيني البي�ض كانوا ينده�شون حني يعلموا �أن الزنوج
يحبون ويكرهون ،يقبلون ويرف�ضون ويح�سون بجميع امل�شاعر الإن�سانية والطبيعية التي يح�س بها الب�شر العاديون ،وكثريون
منهم ي�ستغربون �أي�ضا �أن يكون لل�سود دماء حمراء !).
وفيما يلي بع�ض الأمثلة التي تو�ضح نظرة البي�ض العن�صرية جتاه ال�سود.
يقول لنكولن( :اعتقل �شاب زجني يف والية كارولينا ال�شمالية عام 1957م بتهمة التحقري لأنه نظر �إىل امر�أة
بي�ضاء) .وي�ضيف قائ ًال( :يف عام 1958م �أقيم ا�ستعرا�ض لطالب �إح��دى املدار�س العليا يف جورجيا وكانت تتقدم
اال�ستعرا�ض جوقةlمو�سيقية ،فتجمع كثري من ال�سكان مل�شاهدتها غري �أن منظمي اال�ستعرا�ض قرروا �إيقافه عندما الحظوا
�أن بع�ض الزنوج كانوا يتفرجون على اال�ستعرا�ض) (((.
ومي�ضي لنكولن �إىل القول�( :إن القائد �أو الباحث االجتماعي �أو الفنان الزجني يظل دائما ي�صوغ وجهة نظره
االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية من خالل م�شكلة الزنوج يف �أمريكا .وهو لن يجد له مكانا يف املجتمع �إذا حاول �أن
يكتب �أو يبدع باعتباره ع�ضوا م�ساويا للآخرين .ومعنى ذلك �أن عباقرة الزنوج يظلون حمبو�سني داخل �سياج امل�شكلة
اللونية لأنهم دون نظرائهم البي�ض من حيث العرق واملكانة حتى لو تفوق بع�ضهم على عباقرة البي�ض)(((.
هذه جمرد �أمثلة فقط غي�ض من في�ض� .أولي�س من الطبيعي �أن يكون هناك رد فعل مواز وم�شابه يف القوة والدرجة؟
فكما تدين تدان ,ومعروف �أي�ض ًا �أن �إليجا ظل ولعدة �سنني يطالب حكومة الواليات املتحدة ب�إعطاء (�أمة الإ�سالم)
عدد ًا من الواليات لإقامة دولة م�ستقلة لل�سود طاملا �أنها ال تريد �إعطاءهم حق املواطنة .وحيث �أن �سريان نظام التمييز
العن�صري فيما يتعلق بالتوظيف ،التعليم والإ�سكان كان يحرم ال�سود عامة من حق امل�شاركة الكاملة وامل�ساهمة الفعالة يف
بناء املجتمع وتر�سيخ دعائمه ،فقد ر�أى �إليجا �أنه ال معنى يف ظل مثل هذه الظروف مل�شاركة ال�سود امل�سلمني يف االنتخابات
�أو التقدم لاللتحاق بالعمل يف اخلدمة املدنية �أو الع�سكرية �أي بعبارة �أخرى يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
وعندما توىل وارث الدين مقاليد الأمور ،وحيث ر�أى �أن املطالبة ب�إقامة دولة م�ستقلة لل�سود داخل منظومة الواليات
املتحدة الأمريكية لن جتد �أذن�� ًا �صاغية فقد �شرع يف تنفيذ ما بدا له ك�أف�ضل اخليارات املتاحة وهو عر�ض النموذج
للإ�سالم الذي يحظى بر�ضا الدولة واملجتمع عامة .ومن ثم العمل على حت�سني هذا الأمن��وذج وال�صورة للإ�سالم يف
�أمريكا لت�صبح مقبولة �أي�ض ًا عند جمهور امل�سلمني.

وحتقيق ًا لذلك بد�أ ي�شجع �أتباعه على احرتام الأنظمة الوالئية والفدرالية وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية معلال هذه
التغيريات يف النهج العام للحركة بقوله( :حيث �أننا مواطنون �أمريكيون فنحن ملزمون بالدفاع عن الواليات املتحدة ولكن
�إذا كان �أي فرد منكم يرى �أن من اخلط�أ �أن يذهب �إىل ميادين القتال دفاع ًا عن هذا البلد فهذا �ش�أن بينه وربه)(((.
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الإ�سالمي ،لت�أدية فري�ضة احلج لأول مرة يف تاريخ احلركة ،كما غيرّ ا�سم ال�صحيفة الر�سمية للحركة �إىل (ال�صحيفة
الباللية) لأن املعني بـ ) (Muhammadكان هو والده �إليجا ولي�س �سيدنا حممد  ،ولو كان ا�سم ال�صحيفة ي�شري �إىل
احلبيب امل�صطفى ملا غريه.
وتخليد ًا لذكرى مالكومل ووفاء لل�صداقة التي ربطت بينهما �أمر وارث يف العام 1976م ب�إطالق ا�سم (م�سجد
مالكومل �إك�س) على املعبد الذي كان يعرف با�سم املعبد رقم .7وفيما يتعلق بال�صالة ف�إن �أهم الإجراءات الت�صحيحية التي
�أمر بها وارث الدين ت�شديده فيما يتعلق بخلع الأحذية وو�ضعها خارج امل�سجد و�إخراج الكرا�سي واملقاعد من داخل امل�ساجد
وفر�ش ال�سجاد �أو املوكيت بد ًال عنها مع الف�صل بني اجلن�سني .وبعد �أن كان العرف ال�سائد يف م�ساجد احلركة حتى ذلك
الوقت جلو�س الن�ساء على املقاعد يف ال�صفوف الأمامية ،لكن بعد الأوامر والتعليمات امل�شددة من وارث الدين �أ�صبحت
ال�صفوف الأمامية خم�ص�صة فقط للرجال ثم يجيء من خلفهم ال�صبيان فالن�ساء ثم البنات يف م�ؤخرة ال�صفوف.
وجه بتغيري ديكورات املباين و�إطالق ا�سم (م�سجد) بد ًال عن معبد ) (Templeعلى دور العبادة اخلا�صة
كذلك ّ
باحلركة .كما وجه ب�إزالة الكتابات وال�شعارات املناوئة للواليات املتحدة من اجلدران وا�ستبدالها ببع�ض اللوحات التي
تظهر فيها الآيات القر�آنية باللغة العربية وعلى �صعيد �آخر فقد �أبدى اهتمام ًا �أكرث باملر�أة وحر�ص على �إعطائها فر�ص ًا
مت�ساوية يف جمال العمل بل ويف بع�ض الأحيان و�ضع ن�ساء يف وظائف قيادية مع وجود عدد من الرجال يف نف�س الإدارة.
وفيما يتعلق بامللب�س �سمح للمر�أة بارتداء ال�سراويل الطويلة �أما تغطية الر�أ�س فقد ر�أى �أنها لي�ست واجبة �إال لل�صالة ويف
املنا�سبات الدينية(((.
ومعروف �أن �أع�ضاء احلركة وخا�صة الزعماء والوزراء (الأئمة) كانوا ملزمني بارتداء زي موحد يتمثل يف البذلة
البي�ضاء �أو ال�سوداء مع ربطة العنق الفرا�شية ال�شكل والتي يكون لونها يف الغالب �أحمر .ومبجيء وارث الدين �إىل الزعامة
�سمح للأع�ضاء بارتداء ما ي�شاءون ب�شرط �أن يكون نظيف ًا ال يتعار�ض مع �أحكام ال�شرع �أو ي�سيء �إىل العقيدة.
وفيما يتعلق بالأعمال التجارية اخلا�صة باحلركة ،وبعد �أن قام وارث الدين بف�صلها عن الأعمال الدينية ،وجه
�أي�ض ًا بت�سديد ديون طويلة الأجل والتزامات �ضريبية و�صلت قيمتها الإجمالية �إىل �أكرث من �ستة ماليني من الدوالرات كما
�أمر بالتخل�ص من الأعمال ذات الربحية املتدنية.
لقد ا�ستفادت احلركة كثري ًا من جراء الإجراءات الت�صحيحية التي قام بها وارث ولو كان �سار باملنظمة على اخلطى
التي ر�سمها والده لكان ن�أى بها وعزلها عن العامل الإ�سالمي .وقد بد�أت ثمار تلك الإجراءات تظهر منذ وقت مبكر فعند
زيارة الرئي�س امل�صري الراحل �أنور ال�سادات �إىل وا�شنطن العا�صمة يف � 26أكتوبر من عام 1975م ،وبعد انتهاء اجتماعاته
الر�سمية مع الرئي�س الأمريكي الأ�سبق جريالد فورد غادر وا�شنطن �إىل �شيكاغو حيث عقد اجتماع ًا مغلق ًا مع الإمام وارث
الدين بجناحه اخلا�ص يف فندق دراك ) (Drake Hotelوكان من نتائج ذلك االجتماع اعتماد احلكومة امل�صرية �إثنتي
ع�شرة منحة درا�سية للطالب امل�سلمني الذين ير�شحهم وارث للدرا�سة اجلامعية يف م�صر.
وعالوة عليه ف�إن التعديالت يف املعتقدات جعلت احلركة �أي�ض ًا �أكرث قبو ًال لدى الإدارة الأمريكية .ففي فرباير من العام
1979م قدمت وزارة التجارة الأمريكية مبلغ 22مليون دوالر للحركة التي غيرّ وارث الدين ا�سمها �إىل ) (WCIWاجلماعة
الإ�سالمية العاملية يف الغرب وكان ذلك �أكرب مبلغ تقدمه وكالة حكومية ملنظمة الأمريكيني الأفارقة.
�إال �أن هذه الإجراءات الت�صحيحية التي قاد حركتها وارث الدين لقيت معار�ضة �شديدة من �أعداء احلق والنور

داخل احلركة وكان من �أبرز القياديني الذين اعرت�ضوا على
هذه الإج��راءات الوزير لوي�س فراخان ـ الناطق الر�سمي
الدويل للحركة ـ والذي �أعلن ان�سحابه ر�سمي ًا من التنظيم
اجلديد الذي يتزعمه وارث الدين يف دي�سمرب من العام
1977م .كما مل ي�سلم وارث �أي�ض ًا من النقد حيث اتهمه
البع�ض بالعمالة و�أنه �صنيعة املكتب الفدرايل الذي خطط
وارث الدين ي�ستمع وفراخان يتحدث
الغتيال وت�صفية املناف�سني اخلطرين �أمثال مالكومل �إك�س
ليخلو اجلو له خلالفة والده.
والوا�ضح �أن �أ�صحاب هذا االتهام مل ترق لهم بع�ض الإجراءات التي قام بها وارث ومنها على �سبيل املثال تغيري
راية �أمة الإ�سالم والتي كانت حتمل �شعار الهالل الإ�سالمي والنجمة وا�ستبدالها بالراية الأمريكية ك�شعار للحركة .و�أي�ض ًا
تنازله عن املطالبة باقتطاع �أر�ض و�إقامة دولة م�ستقلة للأمريكيني ال�سود عليها ،ودعوته �أع�ضاء احلركة الحرتام الد�ستور
الأمريكي وااللتزام بالأنظمة الأمريكية مع احلر�ص على تقدمي منوذج �إ�سالمي مقبول للر�أي العام الأمريكي وجمهور
امل�سلمني يف الدول الإ�سالمية خا�صة(((.
وحيث �أنني �أعرف وارث الدين معرفة �شخ�صية من خالل لقاءاتنا يف عدد من املنا�سبات كما التقيت به ب�شيكاغو
يف 1995/6/13م خالل زيارة قمت بها �إىل الواليات املتحدة .وا�ستناد ًا �إىل �أحاديثي معه واملناق�شات امل�ستفي�ضة التي
دارت بيننا يف خمتلف الق�ضايا واملو�ضوعات ف�إنني �أختلف ب�شدة مع �أ�صحاب هذا الر�أي وذلك:
�أوال :لأن اختيار وارث الدين خلالفة والده مت يف الأ�صل ب�إيحاء من م�ؤ�س�س احلركة واال���س فارد وذلك قبل والدته.
وبرغم �أن وارث ظل لفرتات طويلة على خالف فكري مع والده فقد حر�ص الأب على تنفيذ و�صية فارد وكان
معروف ًا لدى معظم �أع�ضاء احلركة ـ ومبا فيهم لوي�س فراخان ومالكومل �إك�س ـ �أن وارث هو اخلليفة املنتظر
لوالده ومل ن�سمع عن خالف ن�شب بني الرجلني �سواء فيما يتعلق بالزعامة �أو اخلالفة �أو غريه ،بل على العك�س فقد
كانا �صديقني حميمني .كما تعر�ض وارث للطرد من احلركة غري مرة ب�سبب عالقته الوثيقة بمالكومل �إك�س،
فلي�س معقو ًال والأمر كذلك �أن يكون له دور �أو م�صلحة يف اغتيال مالكومل.
ثانيا :لقد كان وارث الدين على وفاق كامل مع مالكومل يف الر�ؤى واملعتقدات والأهداف .وعندما واتته الفر�صة لقيادة
م�سرية احلركة بد�أ على الفور القيام بالإجراءات والتغيريات التي ر�أى �أنها �ضرورية لت�صحيح امل�سار وك�أنه �أراد
�أن يكمل امل�سرية التي بد�أها مالكومل كما ظل حتى وفاته يحتفظ بعالقة مميزة مع �أ�سرة مالكومل التي انتقلت
�إىل لو�س �أجنلو�س.
مل�ست لديه رغبة �صادقة وجادة يف ت�صحيح املعتقدات
ومن خالل �أحاديثي وحواراتي مع وارث الدين
اخلاطئة التي تر�سخت يف �أذهان الأع�ضاء عن الإ�سالم .كما �أعرب يل عن حر�صه البالغ على تعزيز عالقات التوا�صل
والتعاون بني احلركة واملنظمات والهيئات الطوعية يف العاملني العربي والإ�سالمي مع اهتمامه بربط �أتباعه �أكرث بق�ضايا
الأمة من خالل تكثيف برامج الدعوة والتوعية ب�صفة خا�صة وقيادتهم �إىل طريق الهداية والنور من خالل تعريفهم
بالتعاليم ال�صحيحة للدين احلنيف.

اإلصالحات في مجال العقيدة والمفاهيم

148
اإلمام وارث الدين محمد

الباب السادس

 )1كتاب )� ، (From Black Muslims To Muslimsص  ،95كما الحظت �أي�ض ًا بع�ض هذه املمار�سات خالل زيارتي م�سجد �أمة الإ�سالم يف �شيكاغو عندما
�صليت بهم.
 )2كتاب( :امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) ـ ترجمة الديراوي � ،ص .218
 )3كتاب( :امل�سلمون الزنوج يف �أمريكا) ت�أليف لنكولن ،ترجمة وتعريب الديراوي� ،ص .96

149

اجتماعاتي مع اإلمام وارث الدين
يف عدة منا�سبات وعدة �أمكنة �سواء
اجتمعت بالأخ وارث الدين
هنا يف اململكة �أو يف الواليات املتحدة .ويف كل مرة كنت �أح�س �أكرث ف�أكرث ب�صدق
الرجل و�إخال�صه وو�ضوحه .ولعل قدرته على التحدث باللغة العربية هي التي �سهلت له الطريق ليتزود بالثقافة الإ�سالمية
من م�صادرها الأ�صلية مما ق ّربه �إىل حظرية الإ�سالم وق ّرب الإ�سالم �إىل قلبه وعقله �أكرث.
ويف كل لقاء معه كنت �أجده �صايف الذهن وا�ضح الأهداف غري مندفع وغري متهور ،فيه كثري من التوا�ضع مع عزة
النف�س وتفادي احلديث عن املاديات ،كما �أعجبني فيه ثباته على مبادئه ورجاحة عقله وحكمته .فقد حتاورت معه كثري ًا
ويف �شتى املو�ضوعات وتك ّون لدي انطباع �إيجابي عنه� .إنه رجل يت�صف باحل�صافة والرزانة و�سعة الأفق والثقافة .و�أكرث
ما يعجب فيه �أي�ضا �أنه م�سلم خمل�ص ،يجاهد يف �صمت وكربياء يف �سبيل ت�صحيح الكثري من املفاهيم .وك�أنه يريد
�أن يقول�(:إنني �أحتمل م�سئولية ما قام به �أبي من �إف�ساد للعقيدة وحتريفها ،وقد عقدت العزم على التكفري عن تلك
اخلطيئة) .وقد لقي كثري ًا من العقبات والتحديات ،وللأ�سف ف�إنه مل يجد دعم ًا يذكر من الهيئات واملنظمات الإ�سالمية
حتى وفاته يف رم�ضان 1429هـ(((.
هذا يعني �أن وارث الدين اختار مبد�أ التدرج يف مكافحة االنحرافات املختلفة بغية الو�صول �إىل الهدف الأ�سمى.
وخالل �أحاديثي معه مل�ست تطابق ًا يف كثري من وجهات النظر والر�ؤى .ثم لقيت جمموعات من �أتباع والده ،بع�ضهم من
الذين ان�صرفوا عنه و�أعلنوا عدم الوالء له .والبع�ض الآخر مازالوا يراقبون ت�صرفاته يف حذر .ورمبا توج�سوا خيفة يف
بع�ض الأحيان .وعرفت منه �أنه ي�سعى �إىل تثبيتهم واحتوائهم يف جدية و�إخال�ص ،يريد �أن ي�أخذ ب�أيديهم تدريجي ًا نحو
ت�صحيح املفاهيم وممار�سة ال�شعائر الإ�سالمية على هدي من الكتاب وال�سنة و�إجماع امل�سلمني ،كما �ألقيت خطبة يف �أحد
م�ساجدهم و�صليت بهم اجلمعة وكانت مناق�شاتي معهم �صريحة ومثمرة وكانت ت�سا�ؤالتهم وا�ضحة و�صريحة �أي�ض ًا.
و حدثني وارث عن همومهم و�آمالهم و�أن �أكرث ما ي�ؤملهم �أن فينا من ي�صدر فتاوى جزافية بكفرهم وخروجهم عن امللة
ال�سمحاء ،وهم يعرتفون بوجود بع�ض االنحرافات ولكنهم يرون �أن ال ذنب لهم فيها طاملا �أنهم �أخذوا هذه التعاليم املنحرفة
من �إليجا مبا�شرة ومل يقل لهم �أحد يومها �أنهم على خط�أ .ولهذا فهم ي�ستغربون �أن يقابلوا مبثل هذه اجلفوة من امل�سلمني يف
امل�شرق ويف الدول العربية خا�صة يف وقت يعانون فيه من الظلم والق�سوة واالغرتاب وهم يف بلدهم وبني �أهليهم ،وذلك ب�سبب
التفرقة التي يالقونها من املجتمع الأمريكي الذي يرف�ض �أن يعتربهم جزء ًا منه ويرف�ض االعرتاف لهم بهوية خا�صة.
�أن النا�س يف امل�شرق وخا�صة يف منطقة اجلزيرة العربية وامتداداتها اجلغرافية ال يجدون
و�شرح يل وارث
الإمام وارث الدين حممد يلقي حما�ضرة

 )1للأ�سف ف�إن خرب انتقال وارث الدين �إىل رحمة اهلل مل يجد التغطية الإعالمية الالئقة مما ي�ؤكد تق�صرينا يف حقه حتى بعد وفاته ،يف حني �أن �أحد
املواقع ال�شيعية ن�شر ق�صائد رثاء له كما علمت من بع�ض الأخوة وهذا يطرح �أكرث من �س�ؤال.

األمريكيون األفارقة واإلسالم

حتقيق ًا ملبد�أ امل�ساواة ترك وارث الدين باب الع�ضوية مفتوح ًا ملن �أراد الدخول يف احلركة ومبا يف ذلك البي�ض وهذا �أمر
كان �أقبح من الكفر يف عهد والده� .صحيح �أن �إليجا �سمح للبي�ض يف عام 1960م بح�ضور اجتماعاته العامة لكن ذلك مل
يكن يعني ال�سماح لهم باالن�ضمام �إىل احلركة كما مل يكن �إ�شارة على تغيري ر�أيه فيهم .واملرجح �أن ق�صده من ذلك كان
�أن يرى البي�ض عن كثب قوة املنظمة وحجم ع�ضويتها ولو من باب ا�ستعرا�ض القوة.
وبطبيعة احلال فقد �صحب كل ذلك العودة ب�أركان الإ�سالم �إىل و�ضعها ال�صحيح .ولعل الغريب �أن كل ذلك مت خالل �ست
�سنوات فقط وهي فرتة تعترب بكل املعايري قيا�سية .ففي عام
1975م ،العام الذي توىل فيه وارث الدين مقاليد الزعامة،
جعل ال�صوم يف �شهر رم�ضان املعظم بد ًال عن دي�سمرب كما
�أراده �إليجا .ويف نف�س ذلك العام �أعاد ال�صلوات املكتوبة
والنوافل �إىل هيئتها املعروفة لدى جمهور امل�سلمني .ويف
االحتفال بيوم املنقذ ال��ذي �أقيم يف  26فرباير من �سنة
1976م �شوهد عدد من البي�ض الذين كانوا حديثي عهد
بالإ�سالم وبع�ضوية احلركة �ضمن احلا�ضرين لالحتفال.
وارث الدين يف البنتاجون (وزارة الدفاع الأمريكية)
ويف اخللف يظهر حممد علي كالي
معنى ذلك �أن وارث الدين �أراد وف��ور ت�سلمه �أم��ر قيادة
املنظمة �أن ي�ضعها على النهج الإ�سالمي ال�صحيح حتى
�أن املحافل الإ�سالمية يف خمتلف �أنحاء العامل اعرتفت بها الأمر الذي مل يكن ليتم يف حياة والده حني كانت املنظمة
(�إ�سالمية) باال�سم فقط.
لكن وبرغم هذه الإجراءات الت�صحيحية بقيت بع�ض املمار�سات اخلاطئة املرت�سبة عن الأثر امل�سيحي واحلقبة الإليجية
ومنها بث املقطوعات املو�سيقية والأدعية الدينية عرب �أجهزة الت�سجيل ومكربات ال�صوت داخل امل�ساجد((( ،كما بقي �أي�ضا
االحتفال بالذكرى ال�سنوية ليوم املنقذ يف  26فرباير من كل عام.
لكن هناك م�سائل يثريها بع�ض النا�س ـ الذين رمبا كانوا من خ�صومه ـ وهي م�سائل البد من التعر�ض لها وجميعها تتعلق
بو�ضع املر�أة ,يقول لنكولن( :لقد كان للرجال على الن�ساء درجة يف عهد �إليجا� .أما يف عهد وارث الدين فقد اختلف
(((
الو�ضع واحتلت املر�أة �أرفع املنا�صب الإدارية و�أ�صبح الرجل يف كثري من املواقع يعمل حتت �إمرتها)
ويرى لنكولن �أن الأ�سا�س الذي يفرت�ض �أن يكون وارث الدين قد بنى عليه هذا املوقف هو( :درا�سته لو�ضع املر�أة يف العهود الأوىل
للإ�سالم حيث كانت املر�أة تت�ساوى مع الرجل وعليه فال يجوز لأحد وال معنى لأن تعامل معاملة تختلف عن معاملة الرجل)(((.
وال �شك �أن مثل هذا الكالم فيه كثري من اخللط و�إلبا�س احلق بالباطل ،فالإ�سالم �ساوى بني الرجل واملر�أة لكنه �أعطى
الرجال القوامة .والدرجة التي جعلها اهلل للرجل على املر�أة ن�ش�أت من وظيفة الرجل ال من طبيعته .ذلك �أن الذكورة �شيء
والرجولة �شيء �آخر .ومقابل كل واجب هناك حق .ف�أ�صبح من حق الرجل ـ بحكم �أنه الذي يتحمل م�سئولية الإنفاق وال�سعي

يف طلب الرزق ـ �أن يكون له على املر�أة درجة .ولو عك�س الإ�سالم الو�ضع مث ًال،
ف�أوجب على املر�أة الإنفاق لكان لها على الرجل درجة.
�أنا ال �أريد هنا �أن �أنتقد �آراء وارث الدين �أو �أنتق�ص منها فقد اجتمعت به عدة
مرات وتناق�شنا يف عدة مو�ضوعات فوجدته رج ًال معتد ًال مييل �إىل احلق ويقبل
النقد واحلوار ،وهو من �أكرث النا�س �صراحة يف حديثه وفى التعبري عن �آرائه.

�صعوبة يف فهم الغيبيات وقبول فكرة الرب الذي ال ُيرى وذلك بحكم الرتبية والن�ش�أة يف املنطقة التي خ�صها اهلل 
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ردود الفعل
من الطبيعي �أن حتدث مثل هذه الثورة العارمة التي قام بها وارث الدين ردود فعل عارمة مثلها فلكل فعل كما
يقولون رد فعل م�ضاد �أو فعل معاك�س ،ولكن هناك عوامل هي�أها اهلل  لتخفيف ردود الفعل هذه واخت�صارها يف
�أ�ضيق احلدود .ومن تلك العوامل احلياة الأر�ستقراطية والرتف الذين كان يعي�شهما �إليجا ووزرا�ؤه واملقربون منه تاركني
عامة الأتباع يف فقر و�ضياع .فقد كان �إليجا يعي�ش يف ق�صر كبري �أقيم يف �أغلى جزء من منطقة هايد بارك ب�شيكاغو(((.
لكن وارث الدين ـ وعلى العك�س من والده ـ اتخذ له م�سكن ًا متوا�ضع ًا يعي�ش فيه هو و�أطفاله اخلم�سة و�أخلى ق�صر والده
� )1آلت ملكية الق�صر وامل�سجد فيما بعد للوزير لوي�س فراخان كما ت�أكدت من ذلك عند زيارتي له يف يونيو 1995م.
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لتكون مهبط ًا للوحي وموئ ًال لكل العقائد ال�سماوية ومقرا جلميع الأنبياء واملر�سلني .و�أن علينا �أن نتفهم وجند العذر
للآخرين وخا�صة ذوي اخللفية امل�سيحية ويف الغرب عامة ،حيث تطغى احلياة املادية وحيث تهيمن على العقول النظريات
العلمية التي ال ت�ؤمن �إال باحلقيقة التي ميكن قيا�سها وجتربتها� ،أي املادي املح�سو�س الذي ميكن �إخ�ضاعه للدرا�سة
والقيا�س والتجريب .وهنا تكمن �أهم االختالفات يف العقلية بني الغربيني عامة وال�شرقيني وخا�صة امل�سلمني.
ولقد �أح�س�ست ب�أن علينا واجب ًا كبري ًا جتاه ه�ؤالء الأخوة وهذا الواجب ميلي علينا االقرتاب والتوا�صل معهم �أكرث،
والفهم منهم وم�ساعدتهم على فهم الإ�سالم .الإ�سالم ال�صحيح الذي ال فرق فيه بني �أبي�ض و�أ�سود �إال بالتقوى .وهذا ال
يتحقق �إال �إذا نظرنا �إليهم ك�إخوة� .إخوة يف اهلل ويف العقيدة وامل�صري .وال يكفي بالطبع �أن نتفقدهم يف بع�ض املنا�سبات
ثم نن�ساهم �أو �أن نتفرج عليهم من على البعد .ومن هنا جتيء �أهمية حترك امل�ؤ�س�سات والهيئات الإ�سالمية و�أي�ض ًا
احلكومات والأفراد .كما هناك دور �أكرب ينتظر من العرب الأمريكيني امل�سلمني ب�صفة خا�صة ومن �أع�ضاء اجلاليتني
العربية والإ�سالمية ب�أمريكا جتاه ه�ؤالء الإخوة.
�إن معظم امل�سلمني الذين يعي�شون ك�أقليات يف خمتلف �أنحاء العامل يتعر�ضون لكثري من املخاطر والتحديات ولعل
�أولها و�أهمها خطر الذوبان يف املجتمعات الال دينية التي يعي�شون فيها وفقدان الهوية واالرتباط بق�ضايا الأمة .وما
مل نتوا�صل معهم ون�ساعدهم يف ت�أهيل الدعاة والعلماء ونتعرف على ق�ضاياهم وهمومهم واملفاهيم التي قامت عليها
معتقداتهم املنحرفة  -بح�سن نية يف الغالب  -ف�سوف ت�ضيع هذه اجلاليات خا�صة و�أن ن�سبة االنحراف الأخالقي يف
�أو�ساط �أبنائهم باتت مرتفعة ب�صورة ملحوظة مع اجلهل ب�أب�سط تعاليم الدين احلنيف .والعلماء والفقهاء �إذا مل يقوموا
بهذا الواجب ف�إنهم يكونون قد ق�صروا وحتملوا وزر كل من انحرف .فالعلماء هم ورثة الأنبياء وهذا �شرف عظيم ،لكن
بقدر عظم هذا ال�شرف يكون عظم الثمن ذلك �أن �سلعة اهلل غالية.
ولعله من الإن�صاف �أن نقول �إجما ًال ب�أن وارث الدين جنح يف و�ضع منظمته على ال�صراط ال�سوي� ،صراط اهلل
الواحد الأحد الذي ال �إله �إال هو �أما موقفه من املر�أة فهو ال يعدو �أن يكون ر�أي �شخ�صي �أو اجتهاد منه يحتمل ال�صواب كما
يحتمل اخلط�أ وهو ال يقلل من قيمة ما حققه الرجل فقد حاول �أن ي�سدد ويقارب ويتدرج يف حركته الت�صحيحية .ويكفيه �أن
�سجل له �أنه ا�ستطاع وخالل �أقل من عقد من الزمان �أن يعيد �إىل حظرية الإميان ما ال يقل عن مائتي �ألف �شخ�ص،
التاريخ ّ
وهذا لعمري �شرف و�إجناز مل ي�سبقه �إليه �أحد ،بل لعله �أول من قاد �أكرب حركة تغيري فكري وعقائدي يف التاريخ املعا�صر.
ولكن هل مت له ما �أراد يف �سهولة وي�سر �أم �أنه لقي ما لقي من ال�صعوبات والعراقيل؟

الذي ت�شغل م�ساحته مربع ًا كام ًال ) (An Enline Blockلي�صبح م�سجد ًا يحمل ا�سم والده ت�ؤدى فيه ال�صلوات وتقام فيه
ال�شعائر الدينية على النهج الإ�سالمي ال�صحيح عالوة على تدري�س العلوم الإ�سالمية واللغة العربية ،مع تقدمي معلومات
عن القارة الأفريقية التي تعترب املوطن الأ�صلي لأع�ضاء حركته.
ومنها �أنه رفع العبء والتكليف عن كل من بلغ الر�شد من الأع�ضاء فيما يتعلق باخلدمة الإلزامية حيث كان �إليجا
�ألزم كل ع�ضو بالغ ببيع خم�سمائة ن�سخة من �صحيفة ) (Muhammad Speaksمقابل  45دوالر ًا ي�سلمها ملكتب احلركة
كل �أ�سبوع .ومعنى ذلك �أنه كان لزام ًا على كل ع�ضو يف املنظمة �أن يقوم بوظيفتني الأوىل هي عمله العادي الذي يوفر له
ولأ�سرته لقمة العي�ش الكرمي والثانية هي العمل كبائع لل�صحيفة الر�سمية لتحقيق دخل للحركة ،مما يعني �أي�ض ًا الت�ضحية
ببع�ض الواجبات الأ�سرية من خالل تخ�صي�ص اجلزء الأكرب من �أوقات الفراغ يف العمل ل�صالح املنظمة وقد لقي �إلغاء
هذا التكليف ارتياحا كبريا و�سط الأع�ضاء.
ومنها �أي�ضا �أنه �أزال نظام الطبقات امل�صطنع الذي كان �سائد ًا �أيام والده �إذ كان �أفراد اجلي�ش ال�سري الذي يحمل
ا�سم فاكهة الإ�سالم يتمتعون مبزايا ال يتمتع بها الأع�ضاء الآخ��رون ،وكانت لهم الدرجة الأوىل يف املجتمع وكانت هناك
الدرجة الثانية وهي التي كان ي�شتكي منها ال�سود ب�سبب عن�صرية البي�ض ،لكنها عادت �إليهم يف �شكل جديد ومن بني
جلدتهم يف هذه املرة فما خرجوا من و�ضعية املواطن من الدرجة الثانية بعد ،حتى �أ�صبحوا يف قب�ضة درجة ثانية �أخرى .وقد
�أطبقت عليهم هذه الدرجة من ناحيتني بعد �أن كانت من ناحية واحدة .وعندما �ألغى وارث الدين هذا (احلر�س ال�سري)
تنف�س الأع�ضاء ـ الذين يكونون ال�سواد الأعظم ـ تنف�سوا ال�صعداء وكان هذا مما �شجع على بقائهم حتت مظلة احلركة.
ولقد كانت للنظام العام �أيام �إليجا �صرامة و�إن مل يح�سوا بوط�أتها يف عهده ،فال �شك �أنهم �أدركوها من خالل
الو�ضع اجلديد يف عهد وارث الدين فقد كانت ال�صرامة يف كل �شيء يف عهد �إليجا حتى يف امللب�س .حيث كان لزاما على
الأع�ضاء �أن يرتدوا زي ًا خا�ص ًا موحد ًا حتى جاء وارث فجعلهم يلب�سون ما ي�شاءون دون قيد �أو �شرط �إال قيد ًا �أو �شرط ًا
و�ضعه الإ�سالم.
وحتى الن�ساء وجدن يف عهد وارث الدين ما جعلهن ي�ستقبلن هذا العهد بالر�ضا واالرتياح والقبول .ذلك �أنه جعلهن
يف مرتبة اعتربها م�ساوية ملرتبة الرجال .و�أ�صبحت الن�ساء يتقلدن املنا�صب الإدارية على قدم امل�ساواة مع الرجال ،بل
�أ�صبح من املمكن �أن يعمل عدد من الرجال حتت �إ�شراف امر�أة طاملا �أنها �أكرث كفاءة و�أهلية وخربة.
املهم ـ على كل حال ـ �أن هناك جوانب كثرية خففت من حدة ردود الفعل التي كانت �ستحدث حتى من �أفراد مل يكونوا
من املنتفعني من العهد الأليجي البائد .ومما ال �شك فيه �أن عدد ًا من الأع�ضاء ان�سحبوا من املنظمة �إال �أن هذا العدد حتى
ولو كان كبري ًا ن�سبي ًا ف�إنه مل ي�ؤثر كثريا .ذلك �أن الإمام وارث الدين فتح الباب على م�صراعيه �أمام املثقفني لالن�ضمام
�إىل املنظمة بعد �أن كان الباب مو�صدا �أمامهم ،فربغم ترحيب �إليجا بهم �إال �أن �سيا�سته االنف�صالية والعن�صرية كانت
حتول دونهم واالن�ضمام �إىل املنظمة.
كان املثقفون �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء يرون �أن االنف�صال ال ميكن �أن يتحقق �أو يكون مقبوال لدى �أي �إدارة �أمريكية.
كما �أن العن�صرية بال�صورة التي حدد معاملها �إليجا ال ت�ست�سيغها عقولهم .فالعبارات مثل( :البي�ض ال�شياطني ،البي�ض
لي�سوا من خلق اهلل ،البي�ض هم خلق يعقوب) ،قد جتد لها �صدى يف نفو�س اجلهالء وال�سذج من الأمريكيني الأفارقة،
�أما املثقفني منهم ومن غريهم ف�إنهم ي�ضحكون منها .وكنتيجة ملا قام به وارث الدين زاد عدد املثقفني �أ�صحاب الب�شرة
ال�سمراء يف احلركة ب�صورة ملحوظة كما دخل �أي�ض ًا عدد من البي�ض يف حني مل يكن م�سموح ًا لهم �أن ين�ضموا �إىل ع�ضوية
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املنظمة �أيام �إليجا ف�ساعد ذلك �أي�ضا يف حتقيق قدر من التعددية اللونية وبع�ض
التوازن الذي كان مفقود ًا.
على �أن �أخطر رد فعل واجه وارث الدين كان هو انف�صال لوي�س فراخان
عن املنظمة يف العام 1977م� ،أي بعد مرور حوايل عامني على تويل وارث الدين
مقاليد الزعامة .وبان�شقاقه و�إعالنه عودة (�أمة الإ�سالم) �إىل حيز الوجود
كان من الطبيعي واملتوقع �أن ي�سحب معه عدد ًا من �أع�ضاء املنظمة وخا�صة من
�أن�صار احللم الأمريكي الأ�سود الذين مل تعجبهم الإجراءات الت�صحيحية التي
قام بها وارث الدين .ومن الذين يريدون �صورة مميزة للإ�سالم (على الطريقة
الإليجية) تكون خا�صة بالأمريكيني ال�سود مهما كانت هذه ال�صورة م�شوهة
م�سجد مالكومل �إك�س
ومدر�سة كالرا حممد يف نيويورك
وحمرفة ومرفو�ضة من جمهور امل�سلمني .وت�صف �صحيفة (The Chicago
)Reporterانف�صال فراخان ب�أنه كان �ضربة مريرة وموجعة((( ،فقد كان فراخان من �أقطاب املنظمة ومن �أبرز رجاالتها
ووزرائها يف عهد �إليجا .ولعله كان الرجل الثالث بعد وارث الدين ومالكومل �إك�س ،ثم �صعد �إىل املركز الثاين بعد
ا�ست�شهاد الأخري .كما �شغل من�صب الناطق الر�سمي با�سم احلركة لفرتة امتدت حوايل ع�شرة �سنوات.
وعندما �أعلن فراخان عن �إحياء منظمة �إليجا حممد و�أنه �سوف ي�سري بها على نهجه ،التف حوله عدد من ال�سود
بلغ نحوا من ع�شرة �آالف يف �أول الأمر .وبد�أت الأجواء تتوتر بل تتكهرب بني �أن�صار الفريقني خا�صة و�أن فراخان ا�ستطاع
وخالل فرتة وجيزة �أن يك�سب �إليه معظم �أفراد �أ�سرة �إليجا من �أبنائه وبناته ال�شرعيني وغري ال�شرعيني با�ستثناء الإمام
وارث الدين بالطبع و�شقيقه �أكرب حممد الذي اتخذ موقف املتفرج والراف�ض للف�صيلني مع ًا(((.
وعلى �أية حال ف�إن �أتباع وارث الدين ما عاد لهم تنظيم واحد يجمعهم حتى قبل وفاته يف رم�ضان 1429هـ وهو
بالطبع مل يختار خليفة له �أو يوحي بذلك ،وهذا راجع لزهده يف القيادة وال�سلطة ورغبته يف �أن يرتك �أتباعه يندجمون يف
املجتمع الأمريكي كتطور طبيعي للحركة مع االحتفاظ بهويتهم الإ�سالمية .ولقد �سعيت وحاولت مبختلف الو�سائل معرفة
الأو�ضاع بعد وفاته ومن هو القائد اجلديد الذي حل حمله وما هي توجهاته وخططه� ،أو حتى معرفة ال�شخ�صيات البارزة
الآن وفر�صها� ،إال �أن املعلومات التي تو�صلت �إليها ت�شري �إىل �أنه ال توجد حالي ًا قيادة معروفة �أو متفق عليها للحركة ،بل
ال توجد جماعة منظمة �أ�ص ًال ككيان حيث كان وارث قد عمد ومنذ فرتة على تفكيك الهياكل واملجال�س والإدارات تارك ًا
لكل م�سجد �أن يختار �أع�ضا�ؤه �إماما يكون هو املر�شد الديني والروحي واملرجع لهم ،و�أن يعمل كل م�سجد با�ستقاللية �شبه
كاملة ،وما عاد �أتباع وارث الدين يجتمعون �إال يف املنا�سبات الدينية والعامة فقط.
�أما لوي�س فراخان فقد تقل�ص ن�شاطه هو الآخر ب�صورة وا�ضحة ورمبا يكون ذلك ب�سبب ظروفه ال�صحية كما �سريد
ذلك بالتف�صيل يف ال�صفحات التالية وما عاد له ظهور من خالل �أجهزة الإعالم �أو ت�صريحات مثرية للجدل كما كان يف
ال�سابق �إال خالل فرتات متباعدة ن�سبي ًا.

 )1العدد رقم  12ال�صادر يف دي�سمرب 1986م.
 )2وبالن�سبة لل�سيدة كالرا حممد (زوجة �إليجا) فقد حلقت بالرفيق الأعلى يف عام 1973م �أي قبل وفاة زوجها بعامني.
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انضمام فراخان إلى (أمة اإلسالم)

كان �شهر فرباير من العام 1955م يحمل يف طياته ما جعل حياة املغني ال�ساحر تنقلب ر�أ�س ًا على عقب ،فخالل
فرتة وجوده يف �شيكاغو لأداء دور رئي�س يف م�سرحية )( (Calypso Folliesحماقات املغني كالب�سو) تعر�ض الفنان ال�شاب
حلملة من النقد العنيف ب�سبب الدور الذي �أداه يف تلك العرو�ض .و�شاءت الأقدار �أن يح�ضر فعاليات احتفاالت (�أمة
الإ�سالم) بذكرى يوم املنقذ والتي �أُقيمت يف ذلك العام باملعبد رقم  12ب�شيكاغو .وكانت املنظمة قد ا�شرتت هذا املبنى
منذ فرتة وجيزة ور�أى �إليجا �أن يكون االحتفال ال�سنوي لذلك العام فيه كافتتاح وتد�شني له.
وفيما كان لوي�س جال�س ًا يف �شرفة خا�صة يتابع فقرات االحتفال باهتمام .وعندما بد�أ �إليجا حممد يتحدث قال
لوي�س والكوت لأحد اجلال�سني بقربه ولعله مالكومل �إك�س( :هذا الرجل ال يجيد لغة اخلطابة)((( ،وكان ي�شري بذلك �إىل
 )1املقال بعنوان (Farrakhan and The Nation of Islam) :من املوقع )� ، (www.answering-islam.org/nolص  6من  14لإيريك بيمنت.
 )2املقال بعنوان (لوي�س فراخان) جلاي روجرز� ،ص  1من  2على االنرتنت.
 )3املقال بعنوان (Bio Sketch Of The Honorable Louis Farrakhan) :من املوقع ) (www.answering-islam.org/no/noi.htmlعلى الإنرتنت� ،ص .1
 )4املقال بعنوان� ، (Bio Sketch Of The Honorable Minister Louis Farrakhan) :ص .3-1

(Don’t pay attention to how I say it. Pay attention to what I say،
((()then take it and put it into that fine language that you know

ومع ذلك فهناك �أكرث من م�صدر ي�ؤكد �أن لوي�س كان من طالئع املثقفني وال�صفوة من املتعلمني الذين ا�ستطاع
مالكومل �إك�س �أن ي�ستقطبهم للحركة .و�أنه (�أي مالكومل) هو الذي دعاه حل�ضور ذلك االحتفال بعد �أن حدثه كثري ًا عن
مزايا الإ�سالم ـ وعن �إليجا حممد و�أمة الإ�سالم ،وهذا ما �أكده يل فراخان �شخ�صي ًا خالل لقائي به مبنزله يف �شيكاغو.
وعلى الرغم من حقيقة �أن املو�سيقى كانت ع�شقه الأول فبعد مرور ثالثة �أ�شهر فقط على ان�ضمامه للحركة جاء �إليه
مالكومل ب�أمر خطري �إذ �أبلغه (�أن �إليجا ي�أمرك وكل ع�ضو يف احلركة ـ وخا�صة الأع�ضاء يف م�سجد نيويورك ـ باعتزال كل
ما له عالقة بالغناء واملو�سيقى ،و�أن من ال يريد االلتزام بهذا الأمر فعليه �أن يخرج من احلركة).
كان الأمر وا�ضح ًا و�صريح ًا �إذ خيرّ �إليجا الأع�ضاء بني �أمرين :اعتزال املو�سيقى �أو التخلي عن املنظمة .وكنتيجة
لذلك ف�إن الغالبية العظمى من املو�سيقيني تركوا املنظمة �أما لوي�س والكوت فقد كان واحدا من القالئل الذين �آثروا
اعتزال العمل الفني نهائي ًا والبقاء يف حظرية املنظمة ،بل اختار لنف�سه ا�سم لوي�س �إك�س ) ((( (Louis Xوتعهد ب�أن يكر�س
حياته خلدمة تعاليم �إليجا حممد .لكن وقبل �أن يعتزل الفن نهائي ًا ا�ستثمر لوي�س املهلة التي �أعطيت له ،وهي ثالثني
يوم ًا ،بتكثيف عرو�ضه يف حماولة لإظهار كل ما لديه من مواهب .ويف الليلة الأخرية من املهلة رغب لوي�س يف �إخراج كل
ما يف جعبته ومل يكن يعلم �أن بني احل�ضور حلفله الوداعي هذا �أحد كبار املنتجني .وبعد نهاية العر�ض مبا�شرة توجه هذا
املنتج �إىل لوي�س يف غرفة تغيري املالب�س وقدم �إليه عر�ض ًا مغري ًا للعمل معه� .أخذ لوي�س العقد وتوجه �إىل �سكنه وهو يحلم
بالرثاء الذي يو�شك �أن يحل عليه من جراء هذه ال�صفقة التي جاءت يف غري وقتها.
يقول لوي�س� :أنه ر�أى يف منامه تلك الليلة بابني متجاورين وب�أعلى الباب الأول قر�أ كلمة (النجاح) ،وبداخل هذا
الباب كان يرى بو�ضوح كنوز ًا من الذهب والأحجار الكرمية التي كان بريقها يخطف الأب�صار� .أما الباب الثاين فقد كتب
ب�أعاله (الإ�سالم) وكانت تتدىل منه �ستارة �سوداء مل ي�ستطع �أن يرى ما وراءها .لكن عندما جتاوز ال�ستارة وجد نف�سه
ي�سري يف طريق للنجاح لكنه مليء بالأ�شواك والعقبات .ويقول لوي�س �أنه وبال تردد اختار باب (الإ�سالم)(((.
ولدى عودته �إىل بو�سطن ـ تنفيذا للطلب من مالكومل �إك�س ـ �أظهر لوي�س �إك�س (فراخان) �أنه �أحد جنود احلركة
الأكرث �إخال�ص ًا وذكاء وان�ضباط ًا .وحيث �أنه كان من طالئع املثقفني ال�سود الذين ان�ضموا �إىل احلركة وكان �شخ�صية
م�شهورة وقتها مما جعل ان�ضمامه للحركة يعد ن�صر ًا وك�سب ًا كبريين ،فقد وجد التقدير الالئق وتدرج ب�سرعة يف الهرم
الوظيفي للحركة ،و�سرعان ما مت تعيينه قائد ًا للجي�ش ال�سري (فاكهة الإ�سالم) ووزي��ر ًا ملعبد بو�سطن .وبعد اغتيال
مالكومل �إك�س مت تكليف لوي�س والكوت (فراخان) ب�إعادة بناء وتنظيم (معبد هارمل) .وكانت �آخر وظيفة ي�شغلها قبل
وفاة �إليجا يف عام 1975م هي الناطق الر�سمي واملمثل القومي للحركة يف الواليات املتحدة.
 )1املرجع ال�سابق� :ص .3-1
 )2حرف الـ ) (Xكما هو احلال يف �أ�سماء الع�شرات من ال�سود الأمريكيني يق�صد منه الإ�شارة على �ضياع �شجرة العائلة واجلذور و�أي�ض ًا هو تعبري عن الرف�ض
لال�سم اخلا�ص باجلد والذي كان من اختيار البي�ض وكان يرمز للعبودية ،ورمبا كان بالن�سبة للوي�س بالذات تعبري ًا بالعرفان �أي�ضا ملالكومل �إك�س.
 )3كتاب (Muslim Communities In North America) :اليفون يزبك حداد وجني �سميث ـ ال�صادر عن )� ، (State University of New York Pressص .24-23
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ولد لوي�س يوقني والكوت (وهذا ا�سمه احلقيقي) يف  11مايو 1933م مبدينة روك�س بريي (بو�سطن) يف والية
ما�سا�شو�ست�س الأمريكية((( .وجاءت والدته بعد طالق �أمه بب�ضعة �أ�شهر� .أما والده بري �سيفال كالرك فهو جامايكي �أ�سمر
الب�شرة كان يعمل �سائق ًا ل�سيارة �أجرة.
وقد اهتمت والدته برتبيته هو و�شقيقه الأكرب �ألفن وك ّر�ست حياتها لرعايتهما ك�أف�ضل ما يكون حتى يقال �أنها
انخرطت يف �أكرث من مهنة يف وقت واحد لتوفر لقمة العي�ش الكرمي لولديها ،فعملت كخادمة وطاهية وخياطة((( ،كما
حر�صت على �إ�شراكهما يف املناق�شات واملجالت الثقافية وذلك منذ وقت مبكر يف حياتهما .وعندما مل�ست �أن ابنها لوي�س
له ميول نحو املو�سيقى ا�شرتت له �آلة كمان وذلك قبل �أن يبلغ ال�ساد�سة(((.
وظهر نبوغه املبكر يف جمال املو�سيقى و�أ�صبح معروف ًا على م�ستوى الواليات املتحدة عندما فاز ـ وهو يف الرابعة
ع�شرة ـ بجائزة (تيد ماك) لأف�ضل مو�سيقي من الهواة .وكان �أي�ض ًا من �أوائل ال�سود الذين ظهروا ولفتوا الأنظار على
خ�شبة امل�سرح فيما يعرف بالفنون اال�ستعرا�ضية.
وعند تخرجه من املدر�سة الثانوية وهو يف ال�ساد�سة ع�شرة ح�صل لوي�س �أي�ض ًا على جائزة عن براعته يف �سباق
احلواجز وكانت اجلائزة عبارة عن منحة جمانية للدرا�سة يف كلية (ون�ستون �سامل لتدريب املعلمني) بكارولينا ال�شمالية
حيث �أبدى تفوق ًا وا�ضح ًا يف اللغة الإجنليزية .ويف ال�سنة الثانية من درا�سته بهذه الكلية ،وبالتحديد يف �سبتمرب 1953م
تزوج �صديقة طفولته (بت�سي) .وبعدها بفرتة وجيزة ترك الكلية وقرر �أن يتفرغ لإظهار مواهبه الفنية يف جماالت الغناء
واملو�سيقى وكتابة الأغاين وامل�سرحيات .و�سرعان ما بد�أ يلفت الأنظار يف بو�سطن كفنان �شامل مل يطرق باب ًا من �أبواب
الفن �إال وبهر النا�س فيه و�أبدع حتى �أطلقوا عليه لقب ال�ساحر ) (The Charmerوبالن�سبة حلياته الأ�سرية فقد رزق
فراخان وبت�سي ت�سعة من الأبناء والبنات وذلك قبل �أن يتعر�ض ملر�ض �سرطان الربو�ستاتا يف العام 1999م .كان من
املتوقع جد ًا للوي�س يوقني �أن ي�صبح واحدا من �أعظم و�أ�شهر جنوم الغناء واملو�سيقي يف �أمريكا ال�شمالية بل رمبا كان
�سيناف�س �ألف�س بري�سلي وبوب ماريل يف ال�شعبية وال�شهرة لو قدر له اال�ستمرار يف املجال الفني ولكن.

اللغة (الركيكة) التي كان يتحدث بها �إليجا .و�سرعان ما رفع الأخري عقريته فج�أة واجته بب�صره �إىل ال�شرفة حيث يجل�س
رب به والطريقة التي �أحتدث بها .ر ّكز فقط
املغني لوي�س والكوت وخاطبه مبا�شرة قائال ً( :ال تلق با ًال للأ�سلوب الذي �أع ّ
على ما �أقوله .ثم خذه و�ضعه بالطريقة اللغوية ال�سليمة واجلميلة التي جتيدها وتعرفها).

لويس فراخان ووارث الدين محمد
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لويس فراخان:
المغني (الساحر) 1933م

الباب السابع

 )1املقابلة ال�صحفية التي �أجراها كارلو�س ر�سيل املحرر ب�صحيفة ) (Chicago Daily Defenderيف عددها ال�صادر بتاريخ  11فرباير 1978م.
 )2ال�صحيفة امل�شار �إليها �أعاله ـ عدد  3دي�سمرب 1977م.

 )1كتاب ) (Muslim Communities In North Americaاليفون حداد وجني �سميث� ،ص  23والربوف�سرية �إيفون حداد �أمريكية من �أ�صل لبناين .وهي
م�سيحية تعمل �أ�ستاذة للتاريخ بجامعة ما�سا�شو�ست�س لكنها من الأ�صوات احلرة التي تدافع عن الإ�سالم وامل�سلمني يف كل حمفل ومنرب.
 )2كتاب ) (The African American Imageلل�سيد �شريف� ،ص .118
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ال يختلف اث��ن��ان ح��ول حقيقة �أن ف���راخ���ان ميتلك
موهبة خطابية فذة ومقدرة هائلة على الإقناع والت�أثري.
وهو رجل يجربك على احرتامه برغم االختالف يف وجهات
النظر حيث �ساعدته يف ه��ذا النبوغ ن�ش�أته الأوىل كما
ر�أينا �إذ حر�صت والدته على تدريبه ليكون خطيب ًا مفوه ًا
وارث الدين وفراخان يف حلظة �صفاء
وحم��اور ًا من الطراز الأول عندما �شجعته ـ وهو ما يزال
حدث ًا يافع ًا ـ على امل�شاركة يف املناق�شات واملناظرات كما �ساعدته يف ذلك مواهبه املتعددة وخا�صة يف جماالت ال�شعر
واملو�سيقى والتمثيل .و�إذا جل�ست �إليه حت�س �أنك فع ًال �أمام رجل غري عادي .فهو �صاحب �شخ�صية جذابة �آ�سرة �أو ما
يعرف بال�شخ�صية اجلماهريية �أو الكارزماتيكية ).(Charismatic Personality
وقد يقول البع�ض� :أنه مراوغ مغرور يحب الزعامة والظهور ذلك ملا الحظوا عليه من �أنه يتحدث عن نف�سه كثري ًا
وبثقة مفرطة لكنني  -وقد اجتمعت به مرات عديدة -ال �أراه كذلك بل �أعتربه امتداد ًا جليل العمالقة والعظماء من رموز
احلركة القومية �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء يف الواليات املتحدة �أمثال قاريف ومالكومل �إك�س ولوثر كنج ،بل رمبا ي�ضعه
البع�ض يف م�صاف اجلرنال كولن باول وال�سيدة راي�س والرئي�س �أوباما وغريهم من ال�شخ�صيات التي نحتت طريقها
للنجاح بطموحها وقوة عزميتها يف اجليل املعا�صر.
ومهما يكن ،فعندما تويف �إليجا كان فراخان هو الرجل الثاين يف احلركة بعد وارث الدين ،ومع ذلك توقع بع�ض
املراقبني �أن يتم تعيينه خليفة ل�إليجا باعتباره الأ�صلح والأن�سب لقيادة احلركة .لكنه ح�سم الأمر عندما �أعلن ميني
الطاعة والوالء لوارث الدين باعتبار �أن خالفة وارث لوالده هي م�شيئة امل�ؤ�س�س فارد ،و�أن وارث الدين مت تدريبه وتهيئته
ليكون خليفة لوالده .وعلى ذلك فقد بايعه فراخان زعيم ًا للحركة ،لكنه �سرعان ما بد�أ ي�شعر بالإحباط واالمتعا�ض �إذ كان
�أول قرار ي�صدره وارث فيما يتعلق به هو نقله من م�سجد هارمل للعمل مب�سجد �صغري يف اجلزء الغربي من �شيكاغو .لي�س
ذلك فح�سب بل وجد نف�سه م�ضطر ًا للعمل حتت �إ�شراف �إمام من تالميذه وكان حتى وقت قريب من مر�ؤو�سيه.
ومل يكتف وارث بذلك بل �أر�سله يف جولة خارجية �إىل دول الكاريبي وبع�ض الدول الأفريقية لإلقاء حما�ضرات
والتعريف باحلركة ،واعترب فراخان �أن الغر�ض الرئي�س وراء تكليفه بهذه املهمة هو �إبعاده (م�ؤقت ًا) عن م�سرح الأحداث
حتى ين�صرف وارث الدين �إىل (تفكيك) احلركة و�إجراء التغيريات والإ�صالحات التي يريدها .من هنا بد�أت اخلالفات
تدب بني الرجلني .وبد�أ فراخان يديل بت�صريحات تنطوي على انتقادات �صريحة لت�صرفات وارث الدين ،ومن ذلك قوله
(�أن �إليجا حممد مل يكن يريد لنا �أبد ًا �أن نتبع ما ي�سمى بالإ�سالم ال�س ّني)(((.
ويف  8نوفمرب من عام 1977م و�أمام ح�شد جماهريي كبري �أعلن ر�سمي ًا عزمه على �إعادة ت�أ�سي�س حركة �أمة الإ�سالم
و�أنه �سي�سري بها على ا ُ
خلطى والتعاليم التي �أر�ساها �إليجا حممد(((.
ويف تربيره ملوقفه وانقالبه على زعيمه �أعلن فراخان �أن وارث الدين خان الأمانة بل �أ�صبح جمرد دمية �أو �أداة يف
يد �أمريكا البي�ضاء .و�أنه ي�شبه يام (�أو كنعان كما ي�سميه �أهل الكتاب) ابن �سيدنا نوح  الذي �شق ع�صا الطاعة على

والده ف�أخذه الطوفان(((.
ر�أى فراخان �أن وارث الدين قدم تنازالت كبرية فيما يتعلق مببادئ نا�ضل من �أجلها ال�سود عامة وامل�سلمون خا�صة
طوال عدة قرون ومنها:
�أ) التنازل عن مبد�أ املطالبة با�ستقطاع رقعة �أر�ض وجعلها وطن ًا م�ستق ًال لل�سود.
ب) التنازل عن مبد�أ تعظيم الإن�سان الأ�سود وتفوقه و�أنه الأ�صل ،و�سماحه للبي�ض باالن�ضمام لع�ضوية احلركة وهذا يعني،
كما هو وا�ضح� ،أن فراخان يرف�ض مبد�أ امل�ساواة بني البي�ض وال�سود.
ج) ا�ستبدال النظرة العدائية لأمريكا البي�ضاء بالإعالن �أن امل�سلمني �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء هم جزء ال يتجز�أ من
منظومة املجتمع الأمريكي و�أن والءهم �أو ًال و�أخري ًا لأمريكا.
د) �إدعاء وارث الدين �أن الد�ستور الأمريكي هو يف الأ�سا�س وثيقة قر�آنية و�أن معظم فقراته م�أخوذة من املبادئ التي
�أر�ساها �سيدنا حممد  قبل �أكرث من �أربعة ع�شر قرن ًا من الزمان((( ،حيث ر�أى فراخان �أن هذا الإدعاء فيه �أي�ض ًا
تعظيم لأمريكا البي�ضاء ال يخلو من النفاق ال�سيا�سي والروح االنهزامية بل اال�ست�سالمية.
ه��ـ) تغيري وارث ال��دي��ن �شعار احلركة ال��ذي اختاره لها
�إليجا حممد واملتمثل يف الراية احلمراء وبداخلها
ه�لال وجنمة �أبي�ضان وا�ستبداله بالعلم الأمريكي.
هذا الإجراء وجد اال�ستهجان �أي�ض ًا من فراخان الذي
بد�أ ي�صرح ب�أن وارث الدين يرمي �إىل �أمركة احلركة
ولي�س �أ�سلمتها.
فراخان ميار�س هوايته املف�ضلة بعد اعتزاله املو�سيقى
�أما اخلطوة الأخرية يف عملية التغيري والإ�صالح التي
و�إىل جواره ولده م�صطفى (�أحد حرا�سه ال�شخ�صيني)
قاد لواءهــا وارث الدين واملتمثلة يف �إعالنـه حــل حركــة
�أمــة الإ�ســالم وا�ستبــدالها �أو ًال باجلماعة العاملـية للإ�سالم يف الغــرب
) ،(The World Community of Al-Islam In The Westثـ ــم ا�ستبـ ــدال هــذا اال�سـ ــم بعد فت ـ ــرة ق�صي ـ ــرة
بـ )� (The American Muslim Missionأي البعثة الإ�سالمية الأمريكية.
هذا الإجراء الأخري اعتربه فراخان (ردة) بل و(تفكيك ًا) متعمد ًا لأو�صال احلركة و�أنه دفع كثريين من �أع�ضائها
�إىل االن�صراف عنها والعودة جمدد ًا حلياة ال�ضياع والت�سكع يف الطرقات .وعليه فعندما �أعلن عزمه �إعادة احلياة �إىل �أمة
الإ�سالم والولوج بها �إىل �آفاق �أرحب ،وجد منا�صرة ودعم ًا قويني من الكثريين .وتنادى �إليه الع�شرات بل املئات من �أع�ضاء
املنظمة الذين كانوا حتت �إمرة وارث الدين وخا�صة من �أن�صار احللم الأمريكي الأ�سود الذين مل تعجبهم الإجراءات
الت�صحيحية التي قام بها وارث الدين ،و�أي�ض ًا �أ�صحاب امل�صالح وغريهم من الراغبني يف بقاء ال�صورة (امل�شوهة)
للإ�سالم اخلا�صة بالأمريكيني ال�سود� ،أو بعبارة �أ�صح (الإ�سالم على الطريقة الإليجية) مهما كانت هذه ال�صورة حمرفة
وم�شوهة ومزيفة.
وب�صرف النظر عن مواقف كال الفريقني واختالفهما يف الأيديولوجيات ف�إنني على قناعة تامة ب�أن هناك �أر�ضية
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حركة أمة اإلسالم في ثوبها الجديد
عندما �أعلن لوي�س فراخان عن �إحياء حركة �أمة الإ�سالم حتت قيادته وحيث كان يعلم �أن ال مرجعية �شرعية تخوله
تويل الزعامة وال�سلطة ،فقد ر�أى �أن الواجب يحتم عليه �أن ي�سوق ذريعة �أو فرية يربر بها ما �أقدم عليه فكان �أن �أعلن �أو ًال
�أنه اخلليفة والوريث ال�شرعي ل�إليجا حممد باعتباره االبن الروحي له .وكانت قد انطلقت �شائعة قوية فور الإعالن عن
وفاة �إليجا ب�أنه مل ميت وا�ست�شهد �أ�صحاب هذا االدعاء مبا �صرح به �أحد �أحفاده عندما نقلوا �إليه خرب الوفاة حيث قال:
(نحن مع�شر امل�ؤمنني ال ن�ص ّدق مثل هذا الكالم �أو نقبل به حتى نرى جثمانه)(((.
كان هذا هو اخليط الذي التقطه فراخان وبد�أ ين�سج حوله ويعزف عليه مبهارة فائقة �إذ راح ي ّروج لق�ضية �أن وارث
الدين تنكر للمبادئ التي قامت عليها احلركة والتي �أو�صلته �إىل زعامتها .ولعله من نافلة القول التذكري ب�أن واال�س فارد
قدم نف�سه يف �أول الأمر على �أنه نبي مبعوث للأمة ال�سوداء خا�صة .وبعد رحيله (�أو بالأحرى اختفا ِئ ِه املفاجئ) ،وعندما
توىل تلميذه وربيبه �إليجا حممد الزعامة حدث حتول خطري يف ثيولوجيا احلركة كما ر�أينا ف�أ�صبح فارد هو الرب وبات
خليفته هو ر�سوله.
�إذا فقد وجد �سابقة ي�ستند عليها ،ووجد �أن ثمة من ت�ساورهم ال�شكوك حول وفاة �إليجا بول ،والأهم من كل ذلك �أن
وارث الدين ـ كما و�ضح ـ �أظهر زهد ًا يف ال�سلطة والزعامة فلم ال يجرب حظه وقد واتته الفر�صة؟ �أعلن فراخان �أن �إليجا
لي�س ر�سو ًال لفارد بل هو امل�سيح عي�سى الذي يرتقبه امل�سيحيون وهو �أي�ض ًا املهدي الذي ينتظره امل�سلمون.
و�أما عن دوره هو فادعى �أنه ر�سول �إليجا ،وزعم �أن �إليجا ـ و�إن غاب ج�سد ًا ـ فهو موجود بروحه يف مكان ما من هذا
 )1كتاب ) (Muslim communities In North Americaاليفون حداد وجني �سميث� ،ص.220

 )1املرجع ال�سابق� ،ص .24-23
 )2املقابلة ال�صحفية مع لوي�س فراخان بتاريخ  11مايو 1989م.
 )3كتاب� ،(Muslim communities In North America) :ص.27
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م�شرتكة جتمع بني الرجلني وهي الإخال�ص يف العمل مل�صلحة الإ�سالم وامل�سلمني يف �أمريكا كل من منظوره اخلا�ص.
و�إذا كان وارث الدين ميثل جانب احلكمة والعقالنية واملرونة مع الزهد الوا�ضح يف ال�سلطة ومتاع احلياة الدنيا
واملال .فلوي�س فراخان ،برغم اجلدل الكثري املثار حوله ،هو �شخ�صية قيادية جماهريية لها وزنها حتى على امل�ستوى
العاملي .ولعله الوحيد بني القادة ال�سود املوجودين على ال�ساحة حالي ًا الذي مبقدوره ح�شد املاليني ال�سوداء وحتريكها
ب�إ�شارة منه وما م�سرية املليون رجل ال�شهرية التي نظمها يف �أكتوبر من عام 1995م ببعيدة عن الأذهان.
ومن هنا يت�ضح �أن فراخان �أ�صبح ميثل رقم ًا مهم ًا وعام ًال حا�سم ًا يف �أي م�س�ألة تتعلق ب�أو�ضاع امل�سلمني الأمريكيني
ذوي الأ�صول الأفريقية وم�ستقبلهم ،و�أي�ضا يف �إ�سماع �صوت امل�سلمني الأمريكيني الأفارقة ونقل نب�ضهم مبا�شرة �أو عرب
�أجهزة الإعالم �إىل مراكز �صناعة القرار و�إىل املجتمع الأمريكي عامة .وعليه طاملا �أنه ـ وبرغم امل�آخذ والتحفظات عليه ـ
قد �أ�صبح رقم ًا مهم ًا على خارطة امل�شهد ال�سيا�سي يف �أمريكا ف�إنه ال يجوز �أن ن�ضعه خارج ح�ساباتنا ملجرد �أننا نختلف معه
يف النهج والأ�سلوب وبع�ض التفا�صيل ال�سيما الآن بعد رحيل وارث الدين وخلو ال�ساحة من ال�شخ�صيات القيادية.
�إن علينا �أن نتذكر �أنه لي�ست هناك ظاهرة اجتماعية �أو حتى طبيعية ال تخ�ضع يف حركتها للجدلية فهناك دائم ًا
جانب �سلبي وجانب �إيجابي يتحاوران ويتفاعالن ولي�ست ظاهرة فراخان ا�ستثناء عن ذلك �أو حالة �شاذة .وعلينا دائم ًا �أن
نفرد م�ساحة �أكرب للحوار والتعاون امل�شرتك معه لبناء قاعدة �صلبة تكون وعاء لتكوين وتفريخ القيادات الواعية والر�شيدة
يف مناخ �إ�سالمي معافى مع العمل امل�ستمر لت�أ�صيل الهوية الإ�سالمية ورفع امل�ستوى العلمي والتقني ل�شبابنا وحت�صينهم
�ضد �أي غزو.

العامل .و�أن قوة الرب موجودة يف �أمريكا وبالتحديد بحوزته هو (�أي بحوزة فراخان)(((.
ويدعي فراخان �أي�ض ًا �أن �إليجا عندما اختاره لأداء املهمة ال�صعبة املتمثلة يف �إعادة بناء معبدي بو�سطن وهارمل
كان يرمي من ذلك �إىل تهيئته و�إعداده للمهمة الأ�صعب التي لن يكون هناك من هو �أجدر منه للقيام بها بعد رحيله .هذه
املهمة الأ�صعب والتي توقع �إليجا �أن احلركة �ستحتاجها هي �إعادة البناء لقواعد احلركة وتنظيمها.
ويف هذا ال�سياق يقول:
(�إن عملية البناء مل�سجد نيويورك و�إعادة البناء مل�سجد هارمل كانتا مبثابة الإعداد يل .الآن وقد م�ضى �إليجا وتوىل
ابنه الزعامة حدث انحراف كامل يف مفاهيم احلركة .و�أ�صبح النا�س يف حالة من اجلهل واخلواء الروحي والغ�ضب لأن
كل ما نا�ضلوا و�ضحوا من �أجله �ضاع �سدى .وهنا يجيء دوري كمنقذ لي�س لإعادة بناء امل�ساجد بل لإكمال الر�سالة ((((.
وي�ضيف فراخان �أنه ،بعد اخلطاب الذي �ألقاه �إليجا �أمام ح�شد جماهريي قوامه حوايل  40.000من �أع�ضاء احلركة يف
راندلز �أيالند ) (Randall’s Islandيف �سبتمرب 1974م ،التفت �إليه وقد عال احلزن وجهه وقال�( :أخ�شى �أن يجيء يوم
تذهب فيه �إىل املعبد فال جتد �أحد ًا غريك)(((.
على �أن �أغرب ما �صرح به فراخان فيما يتعلق بدوره وو�ضعيته ادعا�ؤه �أنه �أ�سري به يف اليوم ال�سابع ع�شر من �شهر
�سبتمرب عام 1985م فيما كان نائم ًا !
هكذا �أ�صبح فراخان الآمر الناهي والزعيم غري املنازع للف�صيل املن�شق� .أما وارث الدين فقد �آثر التفرغ لأعمال
الدعوة وهداية �أتباعه �إىل التعاليم ال�صحيحة للدين احلنيف.
ومهما يكن ،فقد احتفظ فراخان بالقالب الرئي�س لتعاليم احلركة ومعتقداتها املتمحورة حول نظرة عن�صرية
�ضيقة تقوم على تعظيم الإن�سان الأ�سود كما غيرّ ا�سم ال�صحيفة الناطقة با�سم احلركة �إىل )� (The Final Callأي النداء
الأخري ،وقد ظلت هذه ال�صحيفة ولع�شرات ال�سنني تدعو للحاق بالركب واالن�ضمام �إىل فراخان قبل حدوث الطوفان
العظيم الذي �سيغرق العامل .وكانت ت�صلني ن�سخا منها بانتظام حتى �أواخر الثمانينات من القرن املا�ضي.
ويف اجلانب الآخر ظلت �صحيفة البالليني (ال�صحيفة الناطقة با�سم اجلناح الأم الذي يقوده وارث الدين)
تخ�ص�ص معظم �صفحاتها للدعوة لدين احلق و�شرح التعاليم الإ�سالمية ال�صحيحة �إىل �أن توقفت عن ال�صدور يف �أوائل
الت�سعينات.

الصراع بين فراخان ووارث حول الزعامة والسلطة
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 )1الن�شرة ال�صادرة عن رابطة العامل الإ�سالمي (بدون تاريخ) حتت عنوان (مرئيات حول ما ن�شرته جريدة الدعوة الناطقة بل�سان منظمة �أمة
الإ�سالم� ،ص .7
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هكذا وبعد مرور حوايل ثالثة �أعوام على وفاة �إليجا
انق�سمت حركته �إىل فريقني �أو ف�صيلني :ف�صيل بقي مع
ابنه وخليفته ال�شرعي الإمام وارث الدين وف�صيل �آخر �آثر
االن�ضمام �إىل الوزير املن�شق لوي�س فراخان الذي �أعلن
نف�سه زعيم ًا حلركة �أمة الإ�سالم .وبالن�سبة للف�صيل الأول
وهو الأكرب من حيث العددية ف�إن كل الدالئل ت�شري �إىل �أن
�سار ب�أتباعه بجدية وخطى حثيثة يف
وارث الدين
طريق العودة �إىل الإ�سالم ال�صحيح وربطهم �أكرث ف�أكرث
فراخان وعمدة العا�صمة وا�شنطن ال�سابق ماريان باري (ي�سار)
وريفرن �آل �شابنت (ميني) ،ويف اخللف �أحد �أبنائه
بدول املنبع كما بذل جهود ًا مقدرة لأن ي�صبح �أتباعه جزء ًا
فاع ًال من �أمة الإ�سالم احلقيقية وقوة م�ضافة لقوة املجتمع
الإ�سالمي العاملي .وفى نف�س الوقت ميكن القول �أن وارث الدين ا�ستطاع �أن يقطع �شوط ًا ال ب�أ�س به يف عملية �إدماج �أتباعه
يف منظومة املجتمع الأمريكي مع العمل اجلاد لالحتفاظ بالهوية املميزة لهم كم�سلمني �سنيني والقيام بواجب الدعوة
ون�شر التعاليم ال�صحيحة للإ�سالم يف �أو�ساطهم ،بل حاول  -من خالل �إمكانات حمدودة ـ تثقيف امل�سلمني وغري امل�سلمني
من املواطنني الأمريكيني وتعريفهم مبزايا الدين احلنيف وتعاليمه ومواقفه من خمتلف الق�ضايا املطروحة على ال�ساحة.
وهو بذلك يكون قد حقق ثورة ت�صحيحية (على الأقل يف اجلانب الديني) تعترب الأكرب من نوعها وحجمها يف التاريخ
احلديث.
�أما الف�صيل الثاين الذي تزعمه الوزير فراخان ف�إن مبادئه وتعاليمه وتوجهاته كانت حتى عهد قريب هي ما ميكن
�أن نطلق عليه النقي�ض ملا يدعو له وارث الدين .هذا الف�صيل و�إن كان هو الأ�صغر من حيث احلجم والعددية �إال �أنه
�أ�صبح الأكرث بروز ًا والأعلى �صوتا ب�سبب ما ميلكه من و�سائل وعدة وعتاد ،وب�سبب الظهور املكثف لزعيمه (فراخان) من
خالل و�سائل الإعالم العامة واخلا�صة وما يجده من دعم من جهات داخلية وخارجية .فالوزير فراخان مل يكتف بتجريد
وارث الدين من دعم وم�ساندة ال�سواد الأعظم من �أفراد �أ�سرته الكبرية فح�سب بل ا�ستطاع وب�أ�ساليب �شيطانية �أن يفوز
بن�صيب الأ�سد من �أ�صول احلركة وممتلكاتها العقارية من عمائر وم�ساجد ومبا يف ذلك الق�صر الكبري الذي كان ي�سكنه
�إليجا يف (هايد بارك) �شيكاغو .وقد ح�صل على معظم ما ح�صل عليه بو�سائل قانونية ،وذلك �سواء بال�شراء املبا�شر �أو
عن طريق ا�ست�صدار �أحكام ق�ضائية من املحاكم العاملة مبوجب �أنظمة والية الينوي وغريها.
هكذا وباحل�سابات املادية ميكن القول �أن فراخان ا�ستطاع �أن ي�صبح ال�شخ�صية الأكرث بروز ًا وال�صوت الأقوى لي�س
ب�سبب �أنه الأحق باخلالفة �أو ب�سبب من مرجعية �شرعية لكن ملا يتمتع به من دهاء ومواهب وطموح ولأنه الوحيد ـ على ما
يبدو ـ الذي ي�ستطيع �أن يج�سد بال�صوت وال�صورة نب�ض املاليني من امل�ست�ضعفني الذين �سحقهم اجلوع والفقر واملر�ض
وغريها من �أمرا�ض اجلهل والعن�صرية.
و�أخ�ير ًا و�إزاء هذا الو�ضع ف�إن الباحث امل�سلم يجد نف�سه يف �صراع داخلي� .صراع ما بني احلر�ص على الوفاء
مبتطلبات �أمانة املهنة و�أ�سا�سيات البحث العلمي و�أ�صوله من حيث االلتزام باحلياد املو�ضوعي واملهنية وبني اجلهر مبا
ميليه الواجب ال�شرعي الذي يجب �أن تكون له الأولوية واليد العليا .فر�أيت �أن ا�ستخدم منهج ًا توفيقي ًا و�سطا ورمبا كان

م ّرد ذلك قناعتي ال�شخ�صية ب�أن التوفيقية هي لغة هذا الع�صر ،وعليه ف�إن النموذج الذي يقوده ويدعو �إليه الإمام وارث
الدين هو اجتاه ي�ستحق كل الدعم والت�شجيع� ،أما النموذج الآخر الذي يتبناه فراخان فهو منوذج يحتاج �إىل التقومي
والت�صحيح ولي�س �إىل الت�شريح والتجريح .وبحكم معرفتي الوثيقة بالرجلني ف�إذا كان وارث يت�صف باملرونة واالنفتاح مع
امليل للزهد والعقالنية والرتوي .ف�إن فراخان  -وبرغم ما ي�ؤخذ عليه من تطرف يف بع�ض الق�ضايا � -إال �أنه ميثل رقما ال
يجوز �إغفاله وهو �أي�ض ًا ممن ي�ؤمنون بلغة احلوار وقبول النقد والتوجيه متى كانا �صادرين عن قلب خمل�ص .ولقد راهنت
منذ زمن ومازلت �أراهن على �إمكانية رجوعه يف نهاية املطاف �إىل النهج ال�صحيح والطريق القومي.
ولعل �أكرث ما يدعوين لهذه النظرة املتفائلة اتفاق الزعيمني يف عام 1983م و�إ�صدارهما لبيان م�شرتك حثا فيه
�أتباعهما على نبذ اخلالفات وال�صراعات .و�أي�ض ًا االجتماع الذي عقد بني الزعيمني يف �أكتوبر عام 1986م كما �أكد وارث
الدين نب�أ هذا االجتماع يف بيان ن�شرته جريدة (البالليني)  -اجلريدة الناطقة با�سم ف�صيله  -قال فيه:
(لقد �أعلن ال�سيد فراخان عن رغبته يف �أن ي�سري ب�أتباعه على نهج الكتاب وال�سنة املطهرة وهذا يفتح الطريق
�أمامنا لل�سري قدم ًا يف هذا االجتاه).
كما �أدىل فراخان بت�صريح مماثل يف نف�س ذلك التاريخ و�أردفه ب�آخر يف يناير من عام 2000م �أعلن فيه �أنه ي�ضع
يده يف يد وارث الدين للعمل �سوي ًا خلدمة الإ�سالم وامل�سلمني الأمريكيني على هدي من الكتاب وال�سنة.
ولعل ما �أكد �صدقه يف اعتزامه �أتباع الإ�سالم ال�صحيح �أمور بع�ضها �شكلي لكن لها داللتها العميقة .ومن ذلك مث ًال
ت�أييده ودعمه للق�س ج�سي جاك�سون يف حملته االنتخابية لرئا�سة الواليات املتحدة يف العام 1988م ،ومعروف �أن جاك�سون
يحظى بت�أييد غالبية امل�سلمني الأمريكيني باعتباره الأقرب منهم ومن ق�ضاياهم وهمومهم .وهذا الدعم والت�أييد يتناق�ض
ـ كما نالحظ ـ مع تعاليم �إليجا الداعية ملقاطعة االنتخابات وعدم امل�شاركة ب�أي �شكل من الأ�شكال يف احلياة ال�سيا�سية
وذلك عم ًال مببد�أ �أن ال�سود يجب �أن يكون لهم وطنهم اخلا�ص ودولتهم امل�ستقلة ،وامل�شاركة يف احلياة ال�سيا�سية الأمريكية
تعني عنده الإقرار مببد�أ �أن ال�سود جزء من املجتمع الأمريكي والدولة الأمريكية البي�ضاء وهذا ما يرف�ضه رف�ض ًا قاطع ًا.
وبد�أ فراخان �أي�ض ًا يعزف على وتر يدل على بع�ض الت�سامح فيما يتعلق مبعاملة البي�ض كما ظهر ذلك جلي ًا خالل
الكلمة التي �ألقاها يف نيويورك �أمام نحو ثالثني �ألف �شخ�ص يف �سبتمرب من عام 1992م .ويف امل�سائل اجلوهرية �أقر
فراخان بنقل موعد ال�صيام املفرو�ض من �شهر دي�سمرب ـ كما �أمر بذلك �إليجا ـ �إىل �شهر رم�ضان املعظم امتثا ًال للأمر
املحرفة
الرباين .وغ َّري �أي�ض ًا هيئة ال�صالة الإليجية �إىل الهيئة املتعارف عليها عند جمهور امل�سلمني كما �صادر امل�صاحف ّ
ودعا �أتباعه �إىل ا�ستخدام امل�صحف العثماين املعروف ن�ص ًا �أو الرتجمة ملعانيه.
ولكن .بقيت بع�ض الإ�شكاليات التي تدل على �أنه ما يزال مرتبط ًا ببع�ض تعاليم وفل�سفات �إليجا .فاجلريدة الناطقة
با�سمه وا�سم حركته ) (The Final Callما تزال تن�شر بع�ض الأفكار ال�ضالة املوروثة من عهد �إليجا((( .وقد �أملحنا له �إىل
هذا املو�ضوع خالل اجتماع معه هنا باململكة يف 1990م بح�ضور معايل الأخ الدكتور عبد اهلل عمر ن�صيف وعدد من الإخوة
و�أبدى تفهم ًا له ووعد بالتحقيق يف املو�ضوع لدى عودته �إىل الواليات املتحدة ،وعموم ًا ولأنني مقتنع ب�أن فراخان ال ي�ؤمن
مبثل هذه ال�ضالالت حتى لو مت ن�شرها يف ال�صحيفة الر�سمية حلركته فقد حر�صت على زيارته وااللتقاء به ومناق�شته.
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 )1من املتوقع �أن ت�صل ن�سبة ال�سود يف �أمريكا خالل اخلم�سني �سنة القادمة �إىل �أكرث من � ٪50إذا �سارت معدالت منو ال�سكان والهجرات لأمريكا بنف�س
املعدالت احلالية كما وردت هذه الفكرة يف �أكرث من عمل �سينمائي وتلفزيوين.
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بعد �سل�سلة االجتماعات التي عقدت معه يف اململكة عام1990م وبح�ضور جمموعة من ال�شيوخ والعلماء الأفا�ضل
ونخبة من املهتمني ب�أمر الدعوة .ومن خالل املناق�شات امل�ستفي�ضة التي دارت بيننا يف جو من ال�صراحة واالحرتام
املتبادل� .أعلن فراخان �أنه يترب�أ من كل ما ُن�سب وين�سب �إليه مما يتعار�ض مع الإ�سالم �شريعة وعقيدة ومنهاج ًا .وبحمد
اهلل فقد مت ت�سجيل كل ذلك يف �شريط وهو موجود معنا.
وقد بدا لنا �أن فراخان مييل �إىل �أ�سلوب التدرج البطيء يف الإ�صالحات بعك�س الإمام وارث ،كما داخلني �إح�سا�س
قوي ب�أنه �سيجيء اليوم الذي تختفي فيه هذه (ال�ضالالت) التي تن�شر ما بني احلني والآخر يف جريدته (النداء الأخري)
على الرغم من عدم علمه بها �أحيان ًا.
وكنت قد اجتمعت يف وقت �سابق ببع�ض م�ساعديه ومنهم ولده النقيب م�صطفى فراخان ،ليونارد وجربيل حممد
وذلك يف �صيف1987م بوالية كن�سا�س .و�أح�سب �أن �أهم النقاط التي �أثارها هي �أنه على ا�ستعداد ل�سماع �أي نقد �أو توجيه
كما �أعرب عن ا�ستعداده للحوار املو�ضوعي الهادف مع �أي جمموعة من امل�سلمني بعيد ًا عن الدمياجوجية واملناق�شات
البيزنطية.
وعن ر�أيه يف وارث الدين �أو�ضح �أنه يحرتمه ويقدره و�أن ما يجمعهما هو وحدة الهدف مع اختالف الو�سائل.
وكنت �أالحظ �أنه يتحدث دائم ًا ب�شيء من التعميم مع الرتكيز على الدور الكبري الذي ميكن �أن يلعبه امل�سلمون �أ�صحاب
الب�شرة ال�سمراء يف �أمريكا فيما يتعلق بن�صرة الق�ضايا العربية والإ�سالمية .يقول فراخان بثقة� :أن قوتهم تنمو وتزداد
يوم ًا بعد يوم و�سوف يجربون املجتمع الأمريكي على احرتامهم طاملا �أنهم يحرتمون القانون والنظام العام .وي�ؤكد �أي�ض ًا
�أنهم �سيربزون �ضمن �صناع القرار ورمبا ي�صبحون هم �صناع القرار يف �أمريكا يف يوم ما .ولعله مما يلفت االنتباه ذلك
احلما�س الذي يتحدث به مع الثقة يف النف�س والتفا�ؤل ب�أن امل�ستقبل �سيكون للكتلة ال�سوداء طال الزمان �أم ق�صر لأنهم
طالب حق و�أ�صحاب ر�سالة وق�ضية(((.
وي�ؤكد فراخان �أن النا�س يف ال�شرق فهموهم ب�صورة خاطئة ،وحاول �أن ي�شرح لنا فكرة �إليجا و�أنه مل يدع �أنه
ر�سول يوحى �إليه من اهلل ،لكنه مر�سل �أو ناقل لر�سالة .والوا�ضح �أن خلفية فراخان امل�سيحية �أثرت كثري ًا على فهمه ملعنى
النبوة والر�سالة .ولكن الرجل يحاول والبد من م�ساعدته يف الو�صول �إىل معرفة التعاليم ال�صحيحة للدين احلنيف .ولقد
ذكر يل يف معر�ض حديثه �أن جماعته يعتقدون �أن �إليجا كانت لديه قدرات خارقة �أو كرامات ،ولوال ذلك ما حقق كل ما
حققه نظرا ملحدودية تعليمه ،من هنا جاء اخللط بني �أنه ر�سول �أو زعيم �أو م�صلح .ويت�ضح من كل ذلك �أن الرجل مت�أثر
بالفل�سفة الكن�سية يف هذا املجال .ولكن فراخان بدا يف جميع �أطوار املناق�شات التي دارت بيننا ك�إن�سان ميال لالنفتاح،
راغب يف ال�صالح والإ�صالح .والبد من �أن نفتح عقولنا وقلوبنا له ونعمل على جذبه �أكرث نحو العقيدة ال�صافية .ويجب
�أال نن�سى �أنه رجل �سيا�سة له طموحاته ال�شخ�صية فيما يتعلق بالزعامة والقيادة .وهنا تربز �أهمية احلكمة يف الدعوة
وبناء ج�سور الثقة واالحرتام املتبادل حتى نحقق الأهداف التي ن�سعى �إليها جميع ًا بالن�سبة لق�ضية امل�سلمني ذوي الب�شرة
ال�سمراء يف �أمريكا و�صناعة الغد امل�شرق لهم ولأجيالهم القادمة.
وبهذه املنا�سبة فقد �أو�ضح يل م�ساعده ليونارد خالل اجتماع خا�ص معه �أن هدفهم الأ�سا�سي هو تطوير جمتمع

امل�سلمني ذوي الأ�صول الأفريقية يف �أمريكا والأخذ بيدهم لكي يلحقوا بركب املدنية وي�صبحوا �أقدر على ممار�سة حقوقهم
وك�سب مهارات ت�ؤهلهم ليعي�شوا حياة كرمية .وذكر �أنهم �ضحية للمجتمع الأمريكي الر�أ�سمايل و�أن لديهم قوة �شرائية
ت�صل �إىل نحو  250بليون دوالر و�أن هذا املبلغ لو مت ا�ستغالله بال�صورة ال�صحيحة ف�سوف ي�ساعد يف حتقيق كثري من
الأهداف .ويردد ليونارد دائم ًا �أن الأمريكيني ال�سود ميكن �أن ي�صبحوا قوة هائلة وم�ؤثرة على جمريات الأحداث يف القارة
الأمريكية بل رمبا يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية �أي�ض ًا �إذا توحدوا ووجدوا التوجيه ال�صحيح والقيادة احلكيمة.
ومن ناحية �أخرى �أعرب فراخان عن �أ�سفه ل�ضياع العديد من الفر�ص التعليمية على �أبناءهم امل�سلمني ال�سود ب�سبب
عدم ح�صولهم على الدرجات املطلوبة �أو عدم توفر احلد الأدنى املطلوب من املعرفة باللغات والعلوم ولأ�سباب �أخرى
مادية واجتماعية.
وكان فراخان ي�شكو يف حديثه دائم ًا من �أن الإعالم الغربي �ش ّوه وما يزال ي�ش ّوه �صورتهم للم�سلمني عامة وفى
العامل العربي ب�صفة خا�صة .وهو يردد دائما (نحن يف حاجة �إليكم لت�أخذوا ب�أيدينا و�إذا ر�أيتم فينا اعوجاج ًا فقومونا)
كما يعرتف �أنهم وب�سبب امل�آ�سي الكثرية التي عا�شوها واال�ضطهاد والظلم االجتماعي الذي تعر�ضوا له دخلوا يف نفق
مظلم ووقعوا يف �أخطاء كبرية .ويقول �إنهم بحاجة �إىل م�ساعدتنا ال لأن نظلمهم نحن �أي�ض ًا ،و�أنهم ينتظرون منا الكثري
الذي ي�ساهم يف �إزالة الغ�شاوة وتنقية ال�صورة املعروفة لديهم عن الإ�سالم املت�سمة بكثري من ال�ضبابية وبع�ض املفاهيم
الدخيلة .وي�أمل �أن يتفهم النا�س هنا وهناك ال�صورة احلقيقية والو�ضع الفعلي الذي يعي�شون فيه وبالتايل ا�ستنباط
الو�سائل املنا�سبة للتعامل معهم ومع الواقع الذي يعي�شون فيه ،وذلك ال يت�أتى ح�سب ر�أيه �إال باملزيد من التوا�صل واحلوار
املتح�ضر امل�سئول.
و�أكد �أنهم يف �أمريكا وقعوا يف (ورطة) بني اليهود من ناحية وامل�سيحيني من ناحية �أخرى �إ�ضافة �إىل عدم فهم
امل�سلمني يف ال�شرق لهم وال�شك فيهم ويف �إ�سالمهم .وذكر �أن �أمريكا باتت تخ�شى من زيادة �أعدادهم وزيادة ن�سلهم يف
وقت �أخذت فيه �أعداد الأمريكيني البي�ض يف التناق�ص ب�سبب برامج تنظيم الأ�سرة وحتديد الن�سل و�أي�ض ًا ب�سبب الظروف
املعي�شية عالوة على ارتفاع عدد �ضحايا احلروب اخلارجية يف �أفغان�ستان والعراق وغريهما.
ولقد حر�صت على متابعة االت�صال به بعد عودتي وبعثت جمموعة من الإخ��وة للقائه و�أ�شاروا �إىل �أنه متم�سك
بالأفكار التي طرحها وحتدث بها �إلينا .فيما �أبدى البع�ض �شيئ ًا من التحفظ ب�سبب كتاباته وخطاباته التي يحاول من
خاللها تر�سيخ بع�ض املفاهيم التي تقوم عليها العقيدة الإليجية.
غري �أين �أعتقد ب�أن الرجل ميكن اجتذابه و�أن لديه الرغبة اجلادة يف العودة �إىل طريق احلق والبد من �إعانته على
نف�سه ويف التوجه نحو الأهداف اخلرية التي نن�شدها جميع ًا ونرجوها .ولأننا من خالله ن�ستطيع الو�صول لهداية الآالف
من احليارى والتائهني ،و�إنه ملن امل�ؤ�سف حق ًا �أن نظل يف موقف املراقب واملتفرج ونحن نراوح مكاننا .ويف يقيني �أنه �آن
الأوان للقيام بخطوات فاعلة ،جادة وم�سئولة لإنقاذ ه�ؤالء الإخوة يف العقيدة من اجلهل وال�ضالل.
وعليه فقد كان قراري بال�سفر �إىل الواليات املتحدة للتعرف �أو ًال على ما ا�ستجد من تطورات ومعطيات .ثم االلتقاء
بزعماء احلركة وقياداتها ويف مقدمتهم بالطبع الإمام وارث الدين حممد والوزير لوي�س فراخان.

اجتماعات شيكاغو:
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 )1م�صباح رفاعي �صحفي من نيجرييا التقيت به �صدفة يف مكتب الدكتور عابد اهلل غازي املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة اقر�أ الثقافية العاملية يف �شيكاغو،
ورغب يف مرافقتي لزيارة فراخان والتعرف عليه عن كثب.
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يف يوم االثنني 1995/6/12م التقيت بال�سيد فراخان يف منزله .كانت عقارب ال�ساعة ت�شري �إىل الرابعة ع�صر ًا
عندما دخلت ومرافقي الأخ الدكتور عابد اهلل غازي والأخ م�صباح رفاعي ((( �إىل الق�صر الكبري .وبقينا يف �ضيافة الوزير
فراخان و�أ�سرته حتى ال�سابعة م�ساء .بد�أ االجتماع على مائدة الغداء بعد �أن رحب بنا فراخان ترحيبا حارا ،وعرفنا
باحل�ضور وهم :م�ساعده الأول ليونارد و�سكرتريته �صفية وثالثة �آخرون من كبار معاونيه .ثم �س�أل عن الأحوال يف اململكة
العربية ال�سعودية.
وبد�أ باحلديث عن عقيدته قائ ًال�( :أنا رجل �أ�ؤمن باهلل  وبالر�سول  ،وبالقر�آن الكرمي .و�أ�شكر للعرب �أنهم
حفظوا لنا القر�آن طيلة هذه ال�سنني).
بعد ذلك �شرح لنا ما يقوم به من جهود يف �سبيل حت�سني �أو�ضاع امل�سلمني ذوي الأ�صول الأفريقية يف �أمريكا ،بل
وجميع ال�سود الذين يحتاجون �إىل م�ساعدة .وعن فل�سفته يف هذا املجال �أو�ضح �أنه ممن ي�ؤمنون ب�أن تكون امل�ساعدات
لل�شعوب الأفريقية يف �شكل م�ساعدات بنيوية وهو ال يرى فائدة تذكر من وراء امل�ساعدات املالية التي تقدم للدول في�ساء
ا�ستخدامها وتكون م�صدر ثراء لفئات بعينها هي الطبقة احلاكمة واملقربني .ويف نف�س الوقت هو ال ي�ؤيد تقدمي م�ساعدات
مالية للفقراء واملعدمني لأن يف ذلك مدعاة لت�شجيعهم على البقاء يف دائرة الفقر والت�سول بل واالعتماد على الغري بد ًال
عن االعتماد على �أنف�سهم.
ثم حتدث عن �أهمية العلم والتعليم باعتبارهما قدر ًا على كل ال�شعوب املعا�صرة ،مو�ضح ًا �أن الذي ال يتطور وال
يتعا�صر يخرج من دائرة امل�شاركة ويقع �إىل الأبد يف �أ�سر التبعية والتخلف والفقر.
وت�أمينا على ذلك �أكدت له على �ضرورة �إعطاء الأولوية الق�صوى للتعليم ب�شقيه الع�صري والديني ،الأكادميي واملهني.
وللإعالم املرئي وامل�سموع واملقروء ،لإحداث التغيري املن�شود والتنمية امل�ستدامة .ومع الت�أكيد على �أهمية اال�ستثمار يف ر�أ�س
املال الب�شري بو�صفه ر�أ�س املال احلقيقي ،الدائم واملتجدد .و�ضرورة تعهده بالرعاية والت�أهيل والتدريب و�إعادة التدريب.
والتعليم يجب �أن يقوم على خطط وا�سرتاتيجيات �شاملة متكاملة تهدف للنهو�ض والرقى بعقلية الإن�سان امل�سلم �إىل م�صاف
التقدم .و�إنتاج العقلية املرنة املتفتحة واملنتجة بل واملبدعة ،كبديل للعقلية االنهزامية اال�ستهالكية املتحجرة واملنغلقة.
ثم حتدث ب�أمل عن اجلرائم التي ارتكبها وما يزال يرتكبها امل�ستعمرون الأوروبيون بحق ال�شعوب الأفريقية ،و�أملح
�إىل �أنه يعتزم دعوة ال�سود يف جميع �أنحاء الواليات املتحدة للقيام بتظاهرة �أو م�سرية �سلمية يف �أكتوبر القادم (1995م)
حتت �شعار (يوم التكفري وامل�صاحلة).
وعرج باحلديث �إىل تف�شي احلروب واملجاعات وانت�شار مر�ض الإيدز على وجه اخل�صو�ص وتوطنه يف العديد من
الدول الأفريقية ،و�أكد على �أهمية الت�صدي لهذا الداء الع�ضال من خالل برامج وخطط علمية مدرو�سة كما �أعرب يل
عر�ض ًا عن عميق تقديره وامتنانه الهتمامي بق�ضية الأمريكان ال�سود وق�ضايا ال�شعوب الإفريقية عامة .ومتنى �أن ترتجم
كتاباتنا عنهم �إىل الإجنليزية حتى يتمكنوا من قراءتها.
بعد ذلك انتقل باحلديث �إىل مو�ضوع ت�أخر العرب وكيف �أثر على العامل الإ�سالمي ككل لأن اهلل  لعلمه ما
لدى العرب من قدرات وف�صاحة بيان  -خ�صهم وا�صطفاهم حلمل م�شاعل النور والهداية ون�شر ر�سالة الإ�سالم اخلالدة

يف كافة �أنحاء املعمورة ،كما اختار النبي الأمي  منهم .و�أ�ضاف �أنه خالل جولته الأخرية يف بع�ض الدول الأفريقية
الحظ �شعورا متنامي ًا بالكراهية والنفور لدى الأفارقة ال�سود جتاه العرب .و�أن هناك جهات �أوروبية ت ّغذي هذه الكراهية
وذلك من خالل بث الأكاذيب ون�شر بع�ض ال�صور القدمية التي يظهر فيها �أفارقة مقيدون بال�سال�سل وجتار من العرب
ي�سومونهم كما ت�سام الدواب .ويقول فراخان� :أن املغر�ضني يحاولون ب�شتى ال�سبل �إقناع الأفارقة ب�أن هذه ال�صور والأو�ضاع
ما تزال قائمة يف بع�ض الدول العربية كال�سودان وموريتانيا وغريها.
و�أو�ضح �أنه يتفهم الدوافع اخلفية لهذه احلملة املغر�ضة لت�شويه �صورة العرب وزرع بذور الفتنة والوقيعة بني العرب
والأفارقة .لكنه ويف نف�س الوقت ي�أمل يف �أن يتخلى كثري من العرب امل�سلمني عن النظرة اال�ستعالئية التي ينظرون بها �إىل
غريهم من امل�سلمني ،و�أن يتحلوا بروح الإ�سالم و�أخالقه احلقيقية حيث ال ف�ضل لعربي على �أعجمي �إال بالتقوى .كما دعا
للتخلي عن فكرة �أن العرب وحدهم هم حماة العقيدة وحرا�سها .م�شريا �إىل حقيقة �أن العرب امل�سلمني ال ميثلون الآن �أكرث
من  %20من جمموع م�سلمي العامل .و�أن عدد امل�سلمني يف بع�ض الدول غري الإ�سالمية كالهند وال�صني يفوق جمموع �سكان
العامل العربي ب�أكمله م�سلمني وغري م�سلمني ناهيك عن اندوني�سيا التي ي�صل عدد امل�سلمني فيها �إىل ما يعادل جمموع
العرب امل�سلمني يف جميع �أنحاء العامل.
ثم حتدث عن جمهوداته يف جمال طباعة القر�آن الكرمي ون�شره وتوزيعه ،وعن م�ساعيه جلمع الأمريكيني امل�سلمني
ذوي الأ�صول الأفريقية م�شريا �إىل �أنهم بد�أوا منذ فرتة ي�ؤدون �صالة اجلمعة جماعة ويف وقتها .على �أنني الحظت �أنهم
ويف بع�ض م�ساجدهم مازالوا يقر�أون يف �صلواتهم ترجمات ملعاين القر�آن الكرمي باللغة الإجنليزية كما هو احلال بالن�سبة
للخطبة التي تكون عادة بالإجنليزية .وقد نبهناه �إىل �أن الرتجمات ملعاين القر�آن الكرمي ال تعترب قر�آن ًا وال جتوز القراءة
وال�صالة بها �أما خطبة اجلمعة فال ب�أ�س من �أن تكون بالإجنليزية طاملا كانت هناك �ضرورة وقد �أبدى تفهما لذلك واعتذر
ب�أنه من ال�صعب عليهم �أن يجدوا �إمام ًا يحفظ القر�آن الكرمي بلغته العربية لكل م�سجد.
وخالل حديثه يف هذا املو�ضوع �أكد على �أهمية ربط امل�سجد بق�ضايا املجتمع ،فامل�سجد عنده ال ميكن �أن ي�ؤدي دوره
كام ًال ما مل تلحق به مدر�سة نظامية وهذا ما يفعله �إذ جعل لكل م�سجد مدر�سة ملحقة به ،وحتمل مدار�سه ا�سم (مدار�س
الأخت كالرا حممد) ،تخليد ًا لذكرى زوجة امل�ؤ�س�س الثاين للحركة �إليجا حممد .و�أ�ضاف �أنه �أطلق على �أحد امل�ساجد
التابعة حلركته ا�سم (م�سجد ال�سيدة مرمي) الجتذاب امل�سيحيني ولفت انتباههم ملا يكنه الإ�سالم وامل�سلمون من تقدير
لل�سيدة العذراء و�سيدنا عي�سى .
و�أ�ضاف �أنه خالل �أحاديثه �إىل �أي جتمع للم�سيحيني يحر�ص على �أن يبد�أ حديثه بتو�ضيح مفهوم امل�سيح يف الإ�سالم
و�أنه ـ �أي امل�سيح ـ ر�سول بعثه اهلل  لهداية النا�س ،وليب�شرهم بقدوم ر�سول منه ا�سمه �أحمد .ثم عرج باحلديث �إىل
م�شروعهم اجلديد املتمثل يف عزمهم �شراء حمطة للبث التلفزيوين وا�ستخدامها يف �أغرا�ض الدعوة �إىل اهلل  ،ويربر
ذلك قائ ًال� :أن ال�صورة والكلمة امل�سموعة �أ�صبحتا لغة الع�صر وامل�صدر الرئي�سي للثقافة ونقل خطابنا الديني واحل�ضاري
وال�سيا�سي �إىل الآخر و�إننا نعي�ش يف وقت نحن �أحوج ما نكون فيه لإعادة اكت�شاف �أنف�سنا وفهم بع�ضنا البع�ض ،و�أنه ينبغي
علينا دائم ًا �أن ن�سعى لتحديث �أدواتنا وو�سائلنا وبراجمنا مبا يتما�شى وروح الع�صر.
و�شدد يف حديثه على �أهمية النزول مل�ستوى فهم النا�س وتلم�س احتياجاتهم والتعرف على م�ستوى وعيهم وعقلياتهم.
و�أن علينا �أن نحاول الولوج �إىل عمق املقا�صد ال�شرعية بد ًال عن هذه النظرة ال�سطحية التي ال ت�ؤدي �إال لت�سطيح الفكر
وتغييب الوعي فتجعل النا�س يتم�سكون بالق�شور ويهتمون بالق�ضايا االن�صرافية ومن ثم ين�صرفون عن جوهر الدين.
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الباب السابع

 )1كان من املخالفات الوا�ضحة التي الحظتها �أي�ض ًا يف بع�ض م�ساجد الأمريكيني ذوي الأ�صول الأفريقية �أن الن�ساء ي�صلني ويجل�سن جنبا �إىل جنب مع
الرجال �أو بدون حاجز يف�صلهن.
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و�أك��د �أي�ض ًا على �أهمية التحدث �إىل النا�س باللغة التي يفهمونها ويف املو�ضوعات احلية ،القريبة من عقولهم
وتفكريهم وذات ال�صلة بحياتهم اليومية لي�سهل اجتذابهم لدين احلق والفطرة الذي ما حاج �أحد ًا �إال غلبه.
و�شدد على �أهمية اال�ستفادة الق�صوى من كافة الإمكانيات والو�سائل املتاحة ومبا يف ذلك �ضرورة االقتناء
واال�ستخدام لأحدث ما و�صلت �إليه التقنية من منتجات وخا�صة يف جمال �أجهزة االت�صال وو�سائل الإعالم.
وفيما يتعلق باعرتا�ضنا على و�ضع الكرا�سي داخل امل�ساجد �أو�ضح �أنهم و�ضعوها ا�ضطرارا وهي �أ�سا�س ًا للراغبني يف
التعرف على الإ�سالم ومبادئه من الزوار الأمريكيني .وللمهتدين اجلدد من حديثي العهد بالإ�سالم الذين يجدون م�شقة يف
اجللو�س على الأر�ض ب�سبب عدم التعود على ذلك .و�أردف قائ ًال وهو ي�ضحك�( :إنكم ال ت�ستطيعون �أن تتخيلوا مدى معاناتنا
وامل�شقة التي يلقاها الإن�سان الغربي �إذ ي�ضطر للجلو�س على الأر�ض((( خا�صة �إذا حاول �أن يتعود على ذلك يف الكرب).
وحول مو�ضوع ال�سجون يف الواليات املتحدة ونزالئها �أ�شار �إىل �أن ال�سجون الأمريكية ت�ضم بني جدرانها يف ذلك
الوقت (يونيو1995م) �أكرث من مليون �أمريكي �أ�سود و�أن الباب مفتوح على م�صراعيه الن�ضمام ماليني �أخرى �إليهم ما
مل ن�سارع بعمل �شيء لإزالة الأ�سباب التي ت�ؤدي بالنا�س �إىل طريق االنحراف واجلرمية وال�سجن .كما نوه النت�شار بع�ض
الأمرا�ض االجتماعية الأخرى والنقمة على املجتمع الأبي�ض لعدم تكاف�ؤ فر�ص التعليم والعمل ،وما نتج عن كل ذلك من تر ٍّد
للأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية والثقافية ومع غياب التعليم والت�أهيل وانعدام الوازع الديني والأخالقي ودور الأ�سرة،
ويف ظل هذا اخلواء الروحي يكون االنزالق �إىل هاوية اجلرمية هو ال�سبيل �أو املخرج الوحيد املتاح لع�شرات الآالف من الأفرو
�أمريكانز .وي�ضيف �أن الإدارة الأمريكية ال ي�ضريها يف �شيء �أن ت�ضع جميع ال�سود الأمريكيني خلف ق�ضبان ال�سجون طاملا
�أنهم يف نظرها مذنبني بامليالد وبحكم لون الب�شرة .و�أكرث من ذلك �أن ال�سجون يف �أمريكا �أ�صبحت �صناعة مربحة كما
يقول فراخان .و�أكد على �أهمية هذه الق�ضية االجتماعية التي حتتاج للبحث والدرا�سة امليدانية مع ال�سعي لتح�سني الظروف
احلياتية للم�سلمني ال�سود عامة .وبالن�سبة للم�سجونني منهم فالبد من العمل على ا�ستحداث برامج ت�أهيلية وتثقيفية ودعوية
لهم مبا ي�ساعدهم على �أن يبد�أوا حياة جديدة بعد اخلروج من ال�سجن بعيد ًا عن عامل الرذيلة والإجرام.
وقد حدثته بهذه املنا�سبة عن جتربتنا وتعاوننا مع �إدارات ال�سجون يف اململكة املتحدة التي حققت نتائج طيبة يف
جمال توعية وتثقيف و�إعادة ت�أهيل �أعداد كبرية من نزالء ال�سجون الربيطانية من امل�سلمني وغريهم .كما التقت وجهات
نظرنا حول �أهمية التحرك العاقل والفعال لإنقاذ ه�ؤالء الإخوة مبا يعيد لهم الأمل والثقة يف �أنف�سهم �أوال وفى الآخرين
ال�سيما و�أن كثريين منهم و�صلوا �إىل ما ي�شبه مرحلة الي�أ�س �أو الطريق امل�سدود وهم يف �سن ال�شباب.
ثم عرج باحلديث �إىل موقفه النبيل جتاه �إحدى بنات مالكومل �إك�س (ومل ي�ش�أ �أن ي�سميها) حيث ذكر �أن قات ًال
حمرتف ًا (م�أجور ًا) من الأمريكان البي�ض �أدىل باعرتافات ق�ضائية ن�سب فيها �إىل �إبنة مالكومل �أنها حاولت �إغراءه
ليقتل فراخان (انتقام ًا لأبيها ح�سب فهمها) .و�أنه (�أي فراخان) تنازل عن حقه بل ودافع عن املتهمة مما �أدى لإ�سقاط
الدعوى ،ويقول� :أنه فعل ذلك بدافع من الوفاء والتقدير للرجل الذي كان له الف�ضل يف هدايته �إىل دين احلق.
ويف ختام املقابلة دعا �إىل �ضرورة تعاون اجلميع داخل الواليات املتحدة وخارجها مل�ساعدة امل�سلمني الأمريكيني
ذوي الأ�صول الأفريقية وحت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية والثقافية واالجتماعية كي ينه�ضوا بدورهم املنتظر .و�أ�ضاف �أن
العرب وامل�سلمني يخطئون كثري ًا �إذ يعولون على �إمكانية �إحداث تغيري �إيجابي من اخلارج يف املوقف الأمريكي من الق�ضايا

العربية والإ�سالمية .ذلك �أن هناك ثوابت يف ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية تر�سخت عرب احلقب والع�صور .وهذه الثوابت
ال ميكن تعديلها �إال بالعمل الدءوب من الداخل لأن الواليات املتحدة هي دولة حتكمها الأنظمة وامل�ؤ�س�سات ولي�س الأفراد.
والتغيري من الداخل ي�ستوجب يف نظره �أن تتوحد الف�صائل الإ�سالمية يف الداخل �أو ًال يف مواقفها و�آرائها و�أهدافها ليكون
ت�أثريها على التفكري واملواقف والقرارات الأمريكية �أكرب و�أقوى و�أعمق ومبا يتنا�سب وحجمها وثقلها .ويرى �أن م�ستقبل
الإ�سالم واعد ويب�شر بخري كثري لوجود تربة خ�صبة له يف �أمريكا ب�شرط االلتزام بالعمل الهادئ امل�ستنري وااللتزام
بالأنظمة والقوانني واعتماد �أ�سلوب احلوار احل�ضاري الواعي وامل�سئول لت�أكيد حقيقة �أن الإ�سالم لي�س جمرد مبادئ وقيم
وتعاليم نظرية فح�سب ،وال هو دين يدعو �إىل العنف والقتل الع�شوائي ،بل هو التزام وعمل �صالح بناء خلري الإن�سانية
جمعاء .وهو قمة احل�ضارة والرقي واملدنية وفيه احلل لكثري من املع�ضالت والأمرا�ض التي تعاين منها الب�شرية الآن ب�سبب
االن�صراف عن التعاليم ال�سماوية.
واختتم حديثه قائ ًال�( :إننا نحب �أن ن�سمع منكم عن �أخطائنا حتى ن�صححها �إن كانت لنا �أخطاء .وكلما اقرتبنا
من بع�ضنا �أكرث ،انق�شعت الغ�شاوة وتبددت غيوم انعدام الثقة وبذلك ن�ستطيع امل�ضي يف طريق التعاون والتالحم �أكرث،
خ�صو�ص ًا و�أننا منفتحون لأ�صدقائنا الذين نثق فيهم ويف نواياهم .ونحن على ا�ستعداد تام للتعاون مع كل راغب يف
الإ�صالح وال�سري معنا قدم ًا نحو روح الإ�سالم وجوهره وتعاليمه ال�سماوية ،وعلينا �أن نتذكر دائم ًا �أن لكل ع�صر ظروفه
ومتطلباته ورجاله كما علينا �أن نطور طرقنا و�أ�ساليبنا و�أدواتنا وذلك يف �إطار تعاليم العقيدة الإ�سالمية ال�سمحاء ثم
الع�ض بالنواجذ على كل ما من �ش�أنه �أن ميهد لتوحيد ال�صفوف ونبذ كل ما يقود �إىل الفرقة وال�شتات).
بعد ذلك قمنا بزيارة للمدر�سة التي ي�شرف عليها فراخان وهي مدر�سة جميلة بجوار م�سجد ال�سيدة مرمي الذي كان يف
الأ�صل كني�سة مت �شرا�ؤها وحتويلها �إىل م�سجد يف عهد �إليجا وبعد وفاته مت عر�ض امل�سجد للبيع يف مزاد علني وا�شرتاه فراخان
و�أبقى عليه م�سجد ًا تقام فيه ال�صلوات .وامل�سجد نظيف ومرتب وي�ضم قاعة كبرية للمحا�ضرات والدرو�س الدينية وبها كرا�سي.
ويف �أ�سفل املبنى اجلزء املخ�ص�ص لل�صالة الذي ي�شتمل �أي�ض ًا على عدد كبري من الكرا�سي واملقاعد كما �أ�شرت له �سابقا ً.
ومما �سبق يت�ضح �أن الرجل يقوم بدور كبري فهو يخدم امل�سلمني وغري امل�سلمني من ال�سود يف �أمريكا .وجماعته
يلتزمون بالنظافة والنظام ويتعاملون ب�صورة ح�ضارية .ويهتم فراخان �أي�ض ًا برتبية الن�شء ولديه قناعات �شخ�صية
وا�ضحة معظمها وهلل احلمد يتفق وتعاليم الدين احلنيف .و�أمامي والدكتور عابد اهلل غازي والأخ م�صباح وعدد من
الأخوة اجلال�سني قال�( :أنا �أ�ؤمن باهلل الواحد الأحد ،و�أ�شهد ب�أن حممدا هو ر�سول اهلل  .و�أ�ؤمن ب�أن القر�آن هو كتاب
من عند اهلل .)
كل هذه الأمور �شهد بها �أمامنا ،و�أنا ال �أنكر �أن فراخان له بع�ض املخالفات وبع�ض املمار�سات والأفكار التي نختلف
معه فيها ،لكن هناك �أي�ض ًا حقائق هامة ال بد من االعرتاف بها والوقوف عندها .ومنها �أن الرجل له �إيجابياته وعلينا فهم
�أن فراخان له طموحاته ال�شخ�صية كقائد و�سيا�سي وكم�صلح اجتماعي ،و�أننا مهما اختلفنا معه يجب �أال نن�سى له مزاياه
الكثرية وعلينا �أن نعينه ،و�أال نبد�أ يف التعامل معه من نقاط اخلالف فاخلالفات التي بيننا معه هي يف الواقع �أخف و�أقل من
خالفاتنا مع بع�ض اجلماعات الأخرى التي تدعي �أنها �إ�سالمية (كالقاديانية والبهائية وغريها) والإ�سالم منها براء.
فاملطلوب �إذا �أن نبد�أ من نقاط االتفاق وااللتقاء ثم نحاول وبالتدرج ت�صحيح ما ال يتفق مع تعاليم الدين احلنيف
بعيد ًا عن التجرمي والتكفري .وبذلك ميكن اال�ستفادة من اجلهود الكبرية التي يبذلها يف �سبيل خدمة اجلالية الإ�سالمية
وامل�سلمني ذوي الأ�صول الأفريقية يف �أمريكا ،وبحيث تكون جهودنا دعم ًا وتكملة و�إ�ضافة جلهوده ،و�صو ًال �إىل النموذج

168
لويس فراخان:
المغني (الساحر) 1933م

الباب السابع

مسيرة المليون رجل أسود
التحضيرات األولية:

عندما �أخربين فراخان يف يونيو 1995م عن عزمه
تنظيم هذه امل�سرية مل يدر بخلدي �أنه كان جاد فع ًال ومل
�أتوقع يف الواقع �أن حتقق النجاح الذي حققته .وحتى عندما
بد�أ يعد العدة لو�ضع قراره مو�ضع التنفيذ فقد �شكك كثري
من املعلقني واملتتبعني لل�ش�أن الأمريكي يف قدرته حتى على
م�سرية املليون رجل �أ�سود يف وا�شنطن العا�صمة
ح�شد خم�سني �ألفا من ال�سود يف العا�صمة الأمريكية يف يوم
واحد وذلك اعتماد ًا على االعتقاد ب�أن فراخان ـ وعلى �أح�سن الفرو�ض والتقديرات ـ لن يتمكن حتى من ح�شد �أع�ضاء
حركته امللتزمني والذين ال يزيد عددهم �أ�ص ًال عن اخلم�سني �ألف ًا.
ولعل ما �ساهم يف تعزيز هذا االعتقاد �أن بع�ض الزعماء الأمريكيني ال�سود �أمثال كولن باول ووارث الدين وحممد
على كالي وكرمي عبد اجلبار وحتى الق�س جي�سي جاك�سون ترددوا يف قبول الفكرة �أو بالأقل ت�أييدها .بل و�أكرث من ذلك
�سارع كل منهم ولأ�سبابه اخلا�صة �إىل الن�أي بنف�سه عنها و�إعالن الرباءة من امل�شاركة فيها حل�سابات �أكرثها �سيا�سية
 )1العب كرة �سلة دويل �سابق ويعمل حالي ًا يف جمال التدريب للنا�شئني والرباعم يف جدة،ومتعاون مع الإذاع��ة ال�سعودية يف تقدمي بع�ض الربامج
باالجنليزية وهو من �أتباع وارث الدين ،قدم يل وزوجته ال�سيدة ربيعة بع�ض الإفادات،واملعلومات القيمة خالل الإعداد لهذه الطبعة املنقحة.

 )1املقال بعنوان :بعد م�سرية املليون رجل يف وا�شنطن ـ هل ي�ستطيع فراخان احلفاظ على مكانته بني ال�سود جم�سد ًا �آمالهم؟ حل�سن �سندرو�س ـ جريدة
احلياة عدد 1995/11/5م� ،ص .18
 )2جريدة الأخبار القاهرية العدد رقم  13557وتاريخ 1995/10/18م.
 )3جملة (الوطن العربي)ـ العدد  973ـ اجلمعة 1995/10/27م� ،ص .21
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الأف�ضل الذي ن�سعى جميع ًا لأن جنعله حقيقة معا�شة.
وعلى الذين ي�شككون يف �إ�سالم فراخان ويتوج�سون خيفة منه �أن يتذكروا �أن الرجل دخل الإ�سالم من طريق خاطئ
و�شائك وم�شو�ش .فانطبعت يف عقليته كثري من املفاهيم اخلاطئة عن الإ�سالم من تعاليم �إليجا وخا�صة فيما يتعلق بفكرة
ومفهوم (الربوبية) و(الر�سالة) ،و�أود �أن �أن ّبه �أي�ضا �إىل �أنه من اخلطورة مبكان تركه على و�ضعه احلايل دون بذل اجلهد
ال�ستقطابه وتقريبه من تعاليم الدين ال�صحيح ،وربطه �أكرث بالعامل الإ�سالمي والأمة الإ�سالمية احلقيقية.
وبهذه املنا�سبة فقد ذك��ر يل الأخ وارث ال��دي��ن خ�لال اجتماعي به يف اليوم التايل الجتماعي بف��راخ��ان يف
(1995/6/13م) �أن �أتباع فراخان بد�أوا يرجعون تدريجي ًا �إىل الإ�سالم ال�صحيح وهو (�أي فراخان) يعرف ذلك وال
يبدي اعرتا�ض ًا عليه .و�أن فراخان نف�سه بد�أ يكت�شف وي�ستوعب كثري ًا من احلقائق التي عرفها من بع�ض العقالء .و�أ�ضاف
وارث �أن هناك رج ًال ا�سمه الدكتور نعيم له عالقة وثيقة بال�سيد فراخان وهو يحاول �أن يرده �إىل الإ�سالم ال�صحيح ،و�إن
كان البع�ض يعتقد ب�أن الدكتور نعيم هذا ينتمي �إىل الأحمدية الأحمدية وعلينا �أي�ض ًا �أن نتنبه لهذا الأمر.
ومن ناحية �أخرى فقد علمت من الأخ عمر عبد ال�سالم((( �أن فراخان ا�ستقدم م�ؤخر ًا �أ�ستاذ ًا من نيجرييا ا�سمه
ال�شيخ جتاين وهو يقوم بتعليم �أتباعه اللغة العربية وكل هذه تطورات �إيجابية ت�ستحق الدعم والت�شجيع.
ويف ختام الزيارة �أهداين فراخان جمموعة من كتبه التي تو�ضح تعاليم �أمة الإ�سالم ومواقفه و�آراءه ال�شخ�صية
ثم ودعني وهو يقول �أمتنى �أن ترتجم هذه الكتب �إىل العربية ليقر�أها النا�س يف العامل العربي وبعد ذلك تعالوا نتحاور
ولتحكموا لنا �أو علينا.

بحتة ،خا�صة و�أن فراخان وقبل �أيام فقط على املوعد املحدد النطالق امل�سرية و�صف يف ت�صريح له اليهود الأمريكيني
و�آخرين بينهم العرب الأمريكيني والفل�سطينيني بل وحتى الفيتناميني والكوريني ب�أنهم (م�صا�صي دماء) و�أنهم �أثروا على
ح�ساب ال�سود من �سكان املدن.
وكان فراخان يف وقت �سابق قد �أعلن �أن اليهودية هي (ديانة احل�ضي�ض) وادعى �أن اليهود �سيطروا على جتارة
الرقيق التي نقلت ال�سود �إىل العامل اجلديد وفتحوا لهم جتارة بني جمتمعات ال�سود فربحوا وحققوا منها مكا�سب كبرية
بينما مل يقدموا باملقابل �أي خدمات تذكر لتلك املجتمعات .وقلل من �أهمية املحرقة التي �أقامها هتلر لليهود يف �أملانيا
م�ضيف ًا �أن ال�سود هم �شعب اهلل املختار اجلديد لأنهم عانوا �أكرث من �أي �شعب �أخر ومبا يف ذلك اليهود .وو�صف �أدولف
هتلر ب�أنه (رجل عظيم على نحو �شرير)(((.
هذه الت�صريحات جعلت املتحدثني با�سم البيت الأبي�ض يلعنون فراخان وتباروا مع �سائر ال�سيا�سيني يف التنديد به
وو�صفوه ب�أقذع النعوت ومنها (م�ستنقع احلقد)( ،املتع�صب الكريه وعدو ال�سامية) .وتبارت ال�صحف الكربى يف الرد
عليه وتوجيه ال�سباب له .ولقد �أ�صابت مها عبد الفتاح حيث كتبت يف مقال لها بعنوان( :مولد حركة جديدة لل�سود يف
�أمريكا) �إذ قالت( :م�شكلة فراخان مع ال�سيا�سيني الأمريكيني والإعالم الأمريكي هي يف كونه �شخ�صية على قدر كبري
من ال�صراحة امل�ؤملة والتي قد ت�صل �إىل حد قول ما ال يقال �أحيان ًا ،ومواجهة الآخرين مبا يتهرب غريه من مواجهتهم
به)(((.
لكن اليهود وحدهم هم الذين هاجوا وماجوا و�أثاروا عليه الإعالم الأمريكي كله ،بل وال�سيا�سيني الأمريكيني لأنه
جتر�أ و�سبهم .فكيف يجر�ؤ على ذلك حتى لو �شتم معهم ن�صف الب�شرية !
ومع اقرتاب املوعد املحدد للم�سرية �أو �ساعة ال�صفر كما يقولون ،وقد بدا وا�ضح ًا الزخم ال�شعبي اجلارف الذي
اكت�سبته تلك الدعوة بني اجلماهري ال�سوداء ،فقد تراجع �أكرث املعار�ضني وامل�شككني طالبني من فراخان ال�صفح عنهم
وال�سماح لهم بامل�شاركة يف امل�سرية.
ويقرر مفيد عبد الرحيم حقيقة هامة �إذ يقول( :رمبا مل يكن ا�سم هذا الرجل (لوي�س فراخان) موجودا على الأقل
على خارطة ال�سيا�سة الأمريكية قبل يوم االثنني (� 16أكتوبر 1995م) لكنه وب�إجماع املراقبني واملعلقني ال�سيا�سيني خرج من
تلك امل�سرية يف ذلك اليوم زعيم ًا �أوحد ًا للأمريكيني ال�سود جميع ًا الذين ي�صل عددهم �إىل �أكرث من ثالثني مليون ًا� ،أي ما
ميثل �أكرث من ن�سبة  %11من �سكان هذه البالد و�أكرث من  %8من الذين بلغوا �سن امل�شاركة يف االنتخابات فيها)(((.
ولعله مما يجدر بالذكر �أن نقا�ش ًا دار من خلف الكوالي�س يف �أو�ساط اجلالية اليهودية �إذا ما كان يتوجب الإعالن
عن معار�ضة امل�سرية قبل بدئها لإف�شالها؟ .ثم ت�أكد لهم �أن هذا اخليار ينطوي على ا�ستعداء ال�سود الذين ينظرون �إىل
امل�سرية كو�سيلة تعبري عن م�شكالتهم ومعاناتهم .وهناك من ر�أى �أن الأف�ضل هو العمل على �إف�شال امل�سرية ومن ثم حتميل
فراخان م�سئولية ف�شلها .لكنهم يف نهاية الأمر قرروا على ما يبدو عدم عرقلتها �أو �إف�شالها ب�أمل �أن يربز جنم زعيم
�أ�سود �آخر �أو �آخرين يطغى وجوده �أو وجودهم على وجود فراخان وت�أثريه يف امل�سرية برمتها .فانطلقت على بركة اهلل.
يقول املتابعون من املحايدين :مل تنجح امل�سرية جناح ًا منقطع النظري فح�سب ،بل �إنها رفعت �أ�سهم فراخان وتوجته ملك ًا
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 )1املقال بعنوان (مولد حركة جديدة لل�سود يف �أمريكا) املن�شور بجريدة الأخبار امل�صرية ـ العدد رقم  13557وتاريخ 1995/10/18م.
 )2املقال بعنوان( :فاراخان بعد لوثر كنج� :صفحة �سوداء جديدة) .جريدة ال�شرق الأو�سط ـ عدد 1995/10/20م.

 )1املقال املن�شور بجريدة ال�شرق الأو�سط ،العدد رقم  6170وتاريخ 1995/10/20م حتت عنوان (م�سرية املليون).
 )2املقال بعنوان (بعد لوثر كنج) املن�شور بجريدة ال�شرق الأو�سط ال�صادرة بتاريخ 1995/10/20م .
 )3املقال بعنوان (مولد حركة جديدة لل�سود يف �أمريكا) الذي وردت الإ�شارة له ،و�إن كنت �أختلف مع الأخت مها فعنوان املقال تنق�صه الدقة .والقارئ
الكرمي يعلم جيد ًا �أن امل�سرية املليونية مل تتمخ�ض عن مولد حركة جديدة للأمريكيني ال�سود ،فحركة �أمة الإ�سالم كانت قد تخطت ال�ستني من عمرها
قبل بدء امل�سرية �إياها.
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جديد ًا وبال منازع لل�سود يف �أمريكا .و�أ�صبحت م�سرية املليون رجل هي حدث الأ�سبوع يف الواليات املتحدة .فمنذ ال�صباح
الباكر لذلك اليوم تدافع ع�شرات الآالف من ال�سود الأمريكيني من جميع �أنحاء �أمريكا .وزحفوا نحو وا�شنطن ليحت�شدوا
يف �ساحة (املول) مبواجهة البيت الأبي�ض والكابيتول.
جاء ه�ؤالء لريدوا على امل�شككني الذين كانوا ي��رددون حتى �صباح ذلك اليوم الأفريقي الدافئ  -برغم برودة
الطق�س ـ �أن فراخان لن ي�ستطيع �أن يح�شد حتى خم�سني �ألف ًا من ال�سود الفقراء ل�سبب ب�سيط هو �أن الكثريين منهم لي�س
يف جيوبهم من الدراهم ما يكفي لتغطية نفقات االنتقال من مواطنهم البعيدة �إىل العا�صمة الأمريكية ،لكن احلقيقة
ك ّذبت كل التوقعات.
فما �أن اق�ترب ي��وم � 16أك��ت��وب��ر م��ن ظهريته حتى
حتولت تلك املنطقة التي زحفت �إليها جموع ال�سود ،وهي
ال�شريط الطويل املمتد ما بني الكوجنر�س الأمريكي وطرف
العا�صمة الأمريكية الغربي املمتد مبحاذاة نهر البوتوماك،
�إىل بحر متالطم الأمواج من الرجال ال�سود الذين كانوا
يلوحون بقب�ضاتهم القوية يف الهواء و�صرخاتهم الغا�ضبة
جتلجل عالية يف �سماء وا�شنطن بكلمات (اهلل �أكرب)
مالكومل ولوثر كنج كانا يف امل�سرية
و(فراخان زعيمنا) و(نعم لأمريكا ال�سوداء .ال لأمريكا
البي�ضاء) .ولعل امل�شاركني يف امل�سرية كانوا يرمون من
وراء هذا ال�شعار الأخري �إىل الرد على االحتجاج القوي وال�شديد اللهجة الذي �صدر عن الأمريكان البي�ض الذين تظاهروا
ا�ستنكار ًا للحكم برباءة الأمريكي الأ�سود �أو جى �سيمب�سون الذي حظيت حماكمته باهتمام وا�سع من �أجهزة الإعالم
الأمريكية.
وقد كتبت يف ذلك ال�صحافية امل�صرية مها عبد الفتاح تقول( :ي��اه ..كم فتحت عيوننا الأ�سابيع الأخ�يرة على
�أمور غفلنا عنها يف زحام الأحداث فلم نلحظها من قبل ومل نتنبه لها .من يوم احلكم برباءة �أو جي �سيمب�سون والإفراج
عنه �إىل يوم م�سرية املليون ي�صعب و�ضع فوا�صل زمنية� .أين تنتهي تلك ،و�أين تبد�أ هذه؟ فكلتاهما ا�ستطراد �أو ا�ستمرار
حلركة قومية �سوداء ت�شتد وتت�صاعد يف انفعال واع بال عنف حتى الآن ولكن مب�شاعر تتوق �إىل الكرامة وحتقيق فر�ص
متكافئة)(((.
عموما وقبل اخلو�ض يف تفا�صيل تلك امل�سرية و�أحداث ذلك اليوم امل�شهود يف تاريخ �أمريكا قدميه وحديثه فالبد من
التوقف قلي ًال عند بع�ض املالحظات وهي� :أن هذه التظاهرة ال�سلمية جاءت بعد �أيام قالئل فقط من زيارة بابا الفاتيكان
�إىل الواليات املتحدة وال�ضجة التي �أثارتها خطبه الداعية �إىل التم�سك باملبادئ الدينية فيما يتعلق بتنظيم الن�سل .ويقول
با�سم اجل�سر� :أنه ويف �أعقاب تلك الزيارة مت �إن�شاء جتمع م�سيحي كبري و�أن هذا التجمع لعب دور ًا هام ًا يف االنتخابات
النيابية الأخرية و�أن القائمني عليه يعتزمون الت�أثري �أكرث ف�أكرث على ال�سيا�سة الأمريكية(((.
�أن امل�سرية جاءت يف الأ�سبوع نف�سه الذي خطب فيه الرئي�س بيل كلينتون من من�صة الأمم املتحدة يف افتتاح

االحتفاالت مبرور ن�صف قرن على ت�أ�سي�س املنظمة الدولية .ذلك اخلطاب الذي دعا فيه �إىل تد�شني حلف عاملي �ضد
الإرهاب .وو�صف فيه ليبيا و�إيران والعراق وال�سودان بـ (الدول املنبوذة التي ترعى الإرهاب).
وعن توقيت امل�سرية يقول �أحمد عبا�س �صالح( :انتهت احلرب الباردة وراح النا�س يبحثون عن احلقوق التي كانت
م�ؤجلة ب�سبب تلك احلرب وعن اال�ستقرار والطم�أنينة .وعن حل جلميع امل�شكالت التي كانت معلقة .يف هذا الوقت بالذات
كانت الدعوة �إىل جتمع ال�سود منا�سبة متام ًا .ويبدو �أن فراخان كان �أكرث تنظيم ًا من امل�ؤ�س�سات الأخرى وهكذا ا�ستطاع
�أن يقوم باملبادرة و�أن يجد جتاوب ًا)(((.
وي�ضيف�( :أن فكرة الزعامة الكاريزماتيكية ال�سوداء وجدت جمالها ،فكل زعيم �أ�سود (حمتمل) يحلم ب�أن يكون
مارتن لوثر �أو مالكومل �إك�س �أو نل�سون مانديال ويحاول �أن يهيئ نف�سه لهذه املهمة ،و�أن املجتمع الأ�سود الأمريكي ـ و�إىل
حد ما ـ ال يختلف كثري ًا عن �شعوب العامل الثالث ،فهو يرتاح لفكرة الزعامة امللهمة القوية التي ت�أمر فتطاع وحتقق لهم
كل مطالبهم .و�أن هذا املجتمع (الأ�سود) يرتك املجال لكل �شخ�صية قيادية تظهر على امل�سرح ال�سيا�سي .واحلق �أن جتمع
املليون رجل �أ�سود جاء ممتلئ ًا بكل الزعماء املحتملني وكل �ألوان الطيف الأمريكي)(((.
هكذا ومع مرور الوقت بد�أت الأجواء تتكهرب كما زاد املخاوف �أكرث �أن الرئي�س كلينتون ،وبرغم ما ظل يردده من
�أنه يعترب ال�سود عمق ًا �شعبي ًا وانتخابي ًا تقليدي ًا له وللحزب الدميقراطي عموم ًا� ،إال �أنه �آثر ـ بناء على ن�صائح م�ست�شاريه
ـ �أن يكون خارج بيته الأبي�ض الذي �سيكون ال�سود على مرمى حجر منه .بل ف�ضل االبتعاد عن العا�صمة خوف ًا من اندالع
�أحداث �شغب ال حتمد عقباها وال يعرف مداها �إال اهلل  .ورمبا فعل ذلك تفادي ًا للح�سا�سيات وخ�شية وقوع �أعمال
عنف كانت متوقعة يف �أي حلظة.
وعندما بدا وا�ضح ًا للجميع �أن امل�سرية احللم �أ�صبحت حقيقة ملمو�سة .و�أن امل�شاركني فيها ين�ضم �إليهم يف كل
�ساعة ع�شرات الآالف ،بد�أت و�سائل الإعالم الأمريكية التي ي�سيطر عليها ر�أ�س املال اليهودي تفقد �صوابها واتزانها.
فحاولت تركيز االهتمام على (�سلبيات) فراخان بد ًال عن (�إيجابيات) امل�سرية .بل كان ال�س�ؤال التقليدي الذي يطرحه
مرا�سلوها على من يلتقون بهم من الأمريكيني �سود ًا كانوا �أم بي�ض ًا هو�( :أنت ت�ؤمن بالطبع �أن هناك فرقا بني الر�سالة
وحاملها؟) وذلك بالطبع يف حماولة للف�صل بني �إيجابية (الر�سالة) �أي امل�سرية و�سلبية فراخان (حاملها).
وقد عبرّ ت عن ذلك مها عبد الفتاح �أبلغ تعبري �إذ قالت( :كان القلق ينتاب وا�شنطن الر�سمية حتى �آخر حلظة
حت�سب ًا لتوقعات غري حم�سوبة العواقب .هذا ف�ض ًال عن �أن وا�شنطن ي�ضايقها ن�شر غ�سيلها (غري النظيف) �أمام العامل
وعلى امللأ)(((.

وجاءت لحظة التتويج
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الباب السابع

 )1املقال بعنوان (اهلل �أكرب تنزل اخل�شوع يف قلوب م�سرية املليون �أ�سود) ،جملة الوطن العربي العدد رقم  973وتاريخ اجلمعة 1995/10/27م� ،ص
.21

 )1املرجع ال�سابق ـ �ص  22وقد ورد يف الكتاب الذي �صدر م�ؤخر ًا لألي�س كو�سي بعنوان (�أن تكون رج ًال �أ�سود ًا يف �أمريكا) �أن البيت الأبي�ض �سمي بهذا
اال�سم لأنه يرمز بالفعل للعقلية الأمريكية التي تنظر �إىل الأر�ض اجلديدة كعامل ال مكان فيه لغري العرق الأبي�ض.
 )2املقال بعنوان (م�سرية املليون) لأحمد عبا�س �صالح الذي وردت الإ�شارة له �سابق ًا.
 )3املقال بعنوان (فراخان كر�س نف�سه زعيم ًا �أ�سود لن ي�ستطيع �أحد جتاهله بعد الآن) ـ املن�شور بجريدة احلياة ال�صادرة بتاريخ .1995/10/18
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لقد �صعق حجم امل�سرية ودقة تنظيمها الدوائر املعنية ف�أ�صابها الذعر .وحاول البع�ض التقليل من �ش�أنها بادعاء �أن
عدد الذين لبوا نداء فراخان مل يتجاوز الـ � 400ألف �شخ�ص وهو �أقل بكثري من رقم املليون الذي �سعى فراخان ومنظمو
امل�سرية �إىل حتقيقه .لكن م�صادر �أخرى موثوقة قدرت عدد امل�شاركني يف التجمع بـ � 870ألف رجل .فيما ا ّدعى املنظمون
�أنها �ضمت ما ال يقل عن  1.4مليون �شخ�ص .و�أيا كان العدد احلقيقي للم�شاركني فيها فقد اتفق اجلميع على �أنها كانت
�أكرب تظاهرة للحقوق املدنية ت�شهدها الواليات املتحدة يف تاريخها الطويل .و�أن حجمها ـ ومهما اختلفت التقديرات حوله
ـ يفوق بكثري �أكرب جتمع ا�ستطاع ح�شده زعيم ال�سود الأ�سطوري الق�س الدكتور لوثر كنج حيث مل يتجاوز عدد من �شاركوا
يف م�سريته (الزحف الكبري) الـ  ،250.000وكان بينهم عدد ال ي�ستهان به من الن�ساء والأطفال والبي�ض ،م�سلمني وغري
م�سلمني.
�إذا فقد تدافع ع�شرات الآالف من الرجال ال�سود ومنذ ال�صباح الباكر �صوب �ساحة املول التي �ضاقت بهم ومل يبق
فيها موطئ لقدم .ويف �أمريكا يقولون (الأعداد قوة) وقد ا�ضطر البي�ض يف ذلك اليوم لأن يلزموا بيوتهم خوف ًا من ثورة
هذا (النمل الأ�سود) .و�أح�سب �أن من املفارقات الهامة �أي�ض ًا �أن تلك التظاهرة كانت �أكرب م�سرية يف التاريخ ي�سري فيها
رجال دين ميثلون كنائ�س م�سيحية خمتلفة خلف رجل يقول �أنه م�سلم ،بغ�ض النظر عما يقال عن �إ�سالمه .ذلك �أن رجل
ال�شارع الأمريكي العادي ال يعرف ماهية الإ�سالم احلقيقي وال ي�ستطيع بالتايل التمييز بني الإ�سالم احلقيقي والإ�سالم
املزيف .ومعنى ذلك �أن فراخان لو كان م�سلم ًا حقيقي ًا لكان �أي�ض ًا قد اجتذب هذه الأعداد ال�ضخمة من الب�شر ،ولكان
ترك ذات الأثر الذي تركه يف ذلك اليوم الذي �أ�صبح يعرف بيوم فراخان .ولعلي �أتفق مع الأخ مفيد عبد الرحيم من
�أن (الفكرة املبا�شرة التي خرج بها الأمريكيون العاديون عن الإ�سالم يومها ،حتى بالرغم مما يقال عن �إ�سالمه هي� :أن
الإ�سالم دين منظم� ،أتباعه نظيفو امللب�س ويتحدثون برباعة فائقة)((( .و�سبب خروجهم بهذا االنطباع هو هذه ال�صورة
التي ر�أوا الإ�سالم فيها ممث ًال يف �شخ�ص فراخان الذي بدا بوجهه الطفويل الذي ال ينم �أبد ًا عن �أن �صاحبه يف �أواخر
العقد ال�سابع من عمره وقد ظهر يف كامل �أناقته� .أما �أتباعه فقد ارتدوا قم�صانهم البي�ضاء النظيفة وربطات �أعناقهم
الأنيقة املميزة وكانوا يف منتهى امل�سئولية واالن�ضباط !
وكان امل�شهد م�ؤثر ًا بحق فلم يحدث يف تاريخ العا�صمة الأمريكية �أن اجتمع حوايل املليون �أمريكي لأكرث من اثنتي
ع�شرة �ساعة دون �أن تكون �سلطات ال�شرطة قد تلقت ع�شرات ال�شكاوى والبالغات عن خمالفات وجرائم �أو �أعمال عنف
و�شغب.
ورمبا مل يحدث يف تاريخ �أمريكا ـ بل ورمبا يف تاريخ الب�شرية كلها ـ �أن متكن زعيم من �أن يكون املتحدث الأخري يف
حفل يكون هو الداعي له ،ويجيء دوره بعد اثنتي ع�شرة �ساعة كاملة ويبقى احل�ضور حتى اللحظة الأخرية ل�سماع �آخر كلمة
يقولها ذلك الزعيم .لكن ،وكما قال �أحد املعلقني ال�سيا�سيني الأمريكيني البارزين� :إن فراخان مل يفعل كل ذلك فح�سب
بل جنح يف �أن ي�سمع �أمريكا كلها (�شاءت �أم �أبت) �آيات من الذكر احلكيم .كما جعلها ت�سمع الآذان ثالث مرات يف ذلك
اليوم.
وكان من �ضمن من هزتهم تلك امل�سرية الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون الذي �ألقى خطاب ًا من �إحدى اجلامعات يف

والية تك�سا�س يف �صبيحة ذلك اليوم .وكما هو متوقع فقد ك ّر�س اجلزء الأكرب منه للحديث عن امل�سرية املليونية وعن عالقة
الأعراق ببع�ضها يف املنظومة الأمريكية .وعلى الرغم من �أن كلينتون انتقد فراخان علن ًا ب�سبب ت�صريحاته الال �سامية
املفعمة بالكراهية وم�شاعر االنق�سام �إال �أنه مل ي�ش�أ �أن يذكره باال�سم .وقد ر�أى خ�صوم كلينتون يف هذه الإ�شارات اخلجولة
�أنها ت�ؤكد �ضعفه وافتقاره �إىل �صفات القائد .بينما ر�أى �أن�صاره �أنه مل يكن ب�إمكانه �سوى امتداح فكرة امل�سرية ومبادئها
خوفا من ا�ستعداء �أ�صوات ماليني ال�سود يف ال�سنة االنتخابية املقبلة ،ال�سيما بعد �أن �أكد له م�ساعدوه �ضخامة احل�شود
الب�شرية التي جمعها فراخان على بعد ما ال يزيد عن ميلني من بيته الأبي�ض والذي �أ�شار �إليه فراخان يف خطابه للح�شود
ال�سوداء قائال ً( :من هذا املكان �صدرت الأوامر الغتيال معظم زعمائنا ال�سود((().
ومع ذلك حر�ص الرئي�س الأمريكي كلينتون ـ كما حر�ص العديد من القياديني البي�ض وال�سود على حد �سواء ـ على
التمييز بني حق ال�سود يف املطالبة بامل�ساواة وبني الداعي �إىل التظاهرة (فراخان) .وما تركيز الرئي�س كلينتون على
التفريق بني (تيار الكراهية والفرقة) و�سيا�سة ال�شجاعة والـحكمة يف �إنهاء م�شوار الظلم االجتماعي الذي عرفه ال�سود
الأمريكيون �إال اعرتا ًفا من قبل الإدارة الأمريكية ب�أن ق�سم ًا كبري ًا من رعاياها ومواطنيها مازالوا يعانون من الظلم
االجتماعي ومن عدم تكاف�ؤ الفر�ص ،كما ي�شري من جهة �أخرى �إىل �أن احلل الر�سمي لهذا الظلم لي�س ح ًال راديكاليا بل
ح ًال تدريجي ًا وبالتعاون بني ال�سود والبي�ض خارج �إطار املواجهة الذي يرفع فراخان راياته.
�إذ ًا فقد حر�ص كلينتون على عدم تفويت الفر�صة واال�ستفادة انتخابي ًا من هذا التجمع فحاول يف اخلطاب الذي
�ألقاه �صباح ذلك اليوم �أن ي�ساير ال�سود داعي ًا �إىل تطهري البيت الأمريكي من البغ�ضاء والكراهية اللتني متزقان قلب
�أمريكا ،ومنا�شد ًا البي�ض وال�سود مع ًا العمل على ا�ستئ�صال العن�صرية التي تثري االنق�سام بني �أفراد ال�شعب الأمريكي.
وطالب كال اجلانبني ب�إعادة ترتيب داره وتنظيفها.
معنى ذلك �أن الرئي�س كلينتون �أ�شاد بالغر�ض من امل�سرية باعتبارها و�سيلة ال�ستنها�ض الهمم وحتمل امل�سئولية� ،إال
�أنه ن�أى بنف�سه عن فراخان ب�أمل املحافظة على �صالته القوية بالأمريكيني الأفارقة ومن دون �أن ي�ستفز البي�ض �أو اليهود.
ومع ذلك تعر�ض كلينتون النتقادات حادة من فراخان ومن خ�صومه ال�سيا�سيني مبن فيهم زعيم الغالبية اجلمهورية يف
جمل�س ال�شيوخ ومر�شحهم املحتمل وقتها للرئا�سة ال�سناتور روبرت دول لتجنبه الإ�شارة �إىل فراخان باال�سم يف معر�ض
�إدانته� .أما فراخان فقد كان رده على خطاب كلينتون �أن قال �ضمن خطابه (�أمام احل�شود ال�سوداء) يف ذلك اليوم:
(�سيدي� ..إذا ع ّدلت نظرك و�أ�صغيت ملا نقول رمبا� .أوه� .أقول رمبا جاء احلل من �أطفال العبيد �إىل هذا الفرعون� ،إىل هذه
امل�صر كما جاء من يو�سف يف قدمي الزمان)(((.
�أما امل�سرية فقد م�ضت �إىل غاياتها كما خطط لها ومل يكد يتخلف �أحد من ال�شخ�صيات القيادية من الأمريكيني
ال�سود با�ستثناء وارث الدين واجلرنال املتقاعد كولن باول� ،أما فراخان فكان جنم احلفل �أو (عري�س) املنا�سبة بال
منازع.
وتعاقب اخلطباء على املن�صة وهم يتحدثون من وراء حاجز زجاجي واق من الر�صا�ص((( .ولعلهم �أرادوا التحوط
والأخذ ب�أ�سباب احلذر .ففي هذا املكان نف�سه وقبل نحو من  32عام ًا خاطب الزعيم الأ�سود مارتن لوثر امل�سرية ال�سلمية
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 )1من نف�س املقال �أعاله ،ولعل القاريء الكرمي ي�ستوقفه ال�شطر الأول من هذه العبارة والتي وردت �أي�ض ًا على ل�سان �أ�سامة بن الدن يف ال�شريط
الت�سجيلي الذي بثته قناة اجلزيرة منذ ب�ضع �سنوات حيث ا�ستبدل كلمة (ال�سود) بالفل�سطينيني ورمبا يكون الأمر جمرد توارد خواطر.
 )2لعل القارئ ي�ستوقفه االقتبا�س الوا�ضح �إذ حاول جاك�سون انتحال �شخ�صية مارتن لوثر كنج (مثله الأعلى) ،الذي بد�أ خطابه �أمام م�سرية (الزحف
الكبري) لعام 1964م؛ بعبارة (عندي حلم) كما �سريد ذكره الحقا.

 )1مقال �أحمد عبا�س �صالح (م�سرية املليون) الذي ن�شرته جريدة ال�شرق الأو�سط يف عددها رقم  6170وتاريخ 1995 /10/20م.
 )2املقال بعنوان (م�سرية املليون) الذي وردت الإ�شارة له �سابق ًا.

175

األمريكيون األفارقة واإلسالم

التي دعا لها عن حلمه يف اندماج ال�سود يف املجتمع الأمريكـي .ويف ذلك (اليوم �28أغ�سط�س1963م) وقف لوثر �أمام 250
�ألف ًا من �أن�صاره و�أكرثهم من ال�سود ليعلن�( :إن الواليات املتحدة لن تعرف الراحة والهدوء طاملا �أن ال�سود ال يتمتعون
بحقوق املواطنة((() .و�أكد لوثر يف خطابه �أي�ض ًا على ارتباط م�صري البي�ض وال�سود.
ويف كلمته �أمام احل�شود ال�سوداء حتدث الق�س جاك�سون ـ املر�شح ال�سابق يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية واملدافع
عن ق�ضية احلقوق املدنية لل�سود الأمريكيني ـ داعي ًا الثمانية مليون ناخب �أ�سود الذين يحق لهم الت�صويت لت�سجيل �أ�سمائهم
يف اللوائح االنتخابية وخ�صو�ص ًا االنتخابات الرئا�سية التي �ستجرى يف 1996م.
وقال جاك�سون( :حلمي �أكرب من عزمي وعزيل .قولوا لهم �إنني �أحلم من جديد .وحلمي �أكرب من زنزانتي)(((.
وعموم ًا فقد كان حديث جاك�سون حما�سي ًا وقوي ًا ،هاجم فيه الدولة هجوم ًا
حاد ًا فيما يت�صل بحقوق ال�سود .واحلق �أن املنظر كان مهيب ًا جد ًا .فعلى مرمى
حجر من مبنى الربملان الأمريكي وقفت تلك احل�شود ت�ستمع �إىل خطب وق�صائد
نارية ملتهبة .وكانت تردد وراء اخلطباء بع�ض العبارات القوية .وكان احتمال
�أن يفلت الزمام من القادة ويندفع هذا املليون الثائر �إىل البيت الأبي�ض وارد ًا
يف �أي حلظة .وهنا يجيء دور املغني واملو�سيقي واملمثل القدير فراخان الذي
ا�ستطاع �أن يقود الأورك�سرتا مبهارة فائقة ،فكان ينتقل باجلموع من احلما�سة
�إىل التهدئة وبالعك�س وب�صورة تدعو للده�شة والإعجاب.
وفى �أثناء النهار ات�صل عدد من الزعماء مهنئني فراخان بنجاح امل�سرية.
الق�س جي�سي جاك�سون ويف يده ن�سخة من
وكانت الكامريات تت�صفح الوجوه ،التي كانت ال هي وجوه حاقدة وال الهية كما الرتجمة ملعاين القر�آن الكرمي تعبري ًا عن وحدة
ال�سود م�سلمني وم�سيحيني خلف فراخان
تقول مها عبد الفتاح� ،إمنا هي وجوه لنفو�س تعي�ش نب�ض هذا احلدث الذي دخل
التاريخ الأمريكي وكان مر�سوم ًا عليها قهر الزمان ! وجوه �أغلبها من الطبقة (امل�ستورة) التي تك�سب عي�شها بعرقها ،وتقيم
�أود �أ�سرها وتدفع ما عليها من �ضرائب .وك�أمنا جاءت هذه احل�شود لتعلن للملأ �أن ال�سود بد�أوا يكت�شفون مواطن قوتهم،
و�أن ت�ضامنهم ووحدتهم ميثالن قوة ال ي�ستهان بها ،والقوة تفر�ض الكرامة فر�ض ًا ،ولي�س مثل املجتمع الأمريكي من يفهم
معنى هذه الر�سالة التي تقول �أن ال�سود مل يح�صلوا على حقوق املواطنة بعد م�ضي �أكرث من  130عام ًا على قرار حتريرهم
من العبودية والرق.
فالتعبئة  +التنظيم  +احت��اد الكلمة = �أ�صوات ًا انتخابية حتقق لأ�صحابها ما يريدون بالقانون وعرب الطرق
الد�ستورية.
و�أخري ًا جاء الدور على فراخان ليلقي خطابه ،وقبل �صعوده �إىل املن�صة وقف �أحد �أبنائه يتحدث عنه باجنذاب
وا�ضح وكان يرتدي بذلة ع�سكرية .ويف خطبته الطويلة التي ا�ستمرت �أكرث من �ساعتني حاول �أن ي�شبه نف�سه بالأنبياء حيث
قال�( :إن فكرته يف جتميع ال�سود هي نوع من الر�سالة الإلهية .و�أن هذا التجمع املعبرّ عن توحيد الأمريكان ال�سود ما هو
�إال �إرادة �إلهية حتركت من خالله ،وحتققت على �أر�ض الواقع ب�أمر �إلهي .و�أن هذه الفكرة وتطبيقها ل�صيقان به ،باعتباره

�أداتها ور�سولها �إىل النا�س .وكما ال ي�ستطيع الإن�سان �أن يف�صل التوراة عن مو�سى  ،والإجنيل عن عي�سى ،
والقر�آن عن حممد  .ف�إن �أحد ًا ال ي�ستطيع �أن يف�صل ر�سالة جتميع ال�سود الأمريكان وتو�سع(�أمة الإ�سالم) يف �أمريكا
عن لوي�س فراخان(((.
كن فراخان خيب رجاء خ�صومه و�أذهلهم حيث تبدلت لهجة خطابه ب�صورة مل تكن يف احل�سبان .جاءت كلماته
فيما يتعلق باليهود واليهودية يف �أكرثها بي�ضاء ،بناءة حتمل لهجة م�ساملة ومت�صاحلة .وانتهت بعهود ووعود .مل ينطق
الرجل كفر ًا ومل يظهر مل�ستنقع احلقد الأ�سود �أثر �إذ ا�ستطاع فراخان يومها التحكم يف اندفاعاته املعتادة وم�شاك�ساته.
و�ألقى كلمته �أمام ذلك احل�شد الهائل بلهجة ت�صاحلية غري م�ألوفة .وركز يف خطابه على التكفري عن اخلطايا داعي ًا
ال�سود �إىل التوبة واال�ستغفار والبكاء مع الت�شديد على �أهمية وحدة ال�سود وت�آخيهم ،واحرتام الذات وامل�سئولية ال�شخ�صية.
وقال يف كلمته( :ال �أحب هذا ال�شجار مع �أع�ضاء الطائفة اليهودية) .وت�ساءل (�إذا كنتم م�ستعدين للجلو�س مع عرفات
حيث توجد �أنهار من الدماء بينكم ملاذا ال جتل�سون معنا حيث ال توجد بيننا �أي عداوات؟).
وردا على �س�ؤال عن ال�شروط التي و�ضعها اليهود للقاء املقرتح� .أجاب قائ ًال( :لن �أزحف �أبد ًا �إىل لقاء كهذا لكنني
على ا�ستعداد لالجتماع بهم بدون �شروط م�سبقة) .ور�أى فراخان �أن ذاك التجمع ي�شكل جناح ًا على ال�صعيد الروحي
و�أ�ضاف (ال �أعتقد �أنه �سبق �أن جرت يف وا�شنطن م�سرية كان فيها امل�شاركون منظمني ويكنون احلب لبع�ضهم بع�ض ًا كما
حدث يف هذا اليوم) .وكان منظره وهو يتلو �سورة الفاحتة باللغة العربية �أمام ح�شد �ضم مئات الآالف من الأفريكان
�أمريكانز وو�سط ح�ضور مكثف لأجهزة الإعالم والرموز الأمريكية مثري ًا للده�شة حق ًا.
لكنه ويف حلظة جتل بد�أ (يتقرظم) على ر�أي الأخت مها عبد الفتاح عندما وجه انتقادات عنيفة للإدارة الأمريكية
قائ ًال( :قبل �أن تنتقدوا ال�صني وغريها ل�سجونهم وا�ستعبادهم ل�شعوبهم ،التفتوا �أو ًال �إىل ما يحدث عندنا .مدار�س لل�سود
من الدرجة الثانية و�سجون لهم من الدرجة الأوىل).
وقال فراخان( :مازالت هناك �أمريكا �سوداء و�أخرى بي�ضاء وهما منف�صلتني وغري مت�ساويتني) .وا�ستنكر (فوقية
البي�ض) داعي ًا ال�سود �إىل التفكري يف م�صريهم و�أال ينتظروا �أن (ي�أتي التحرير من البي�ض).
وانتقد الرئي�س الأمريكي بيل كلينتون عندما قال( :حطمونا وق�سمونا ودمرونا ك�شعب وعلينا �أن ن�سري الآن باجتاه
وحدة �أكرث كما ًال) .و�أ�ضاف (مل ن�أت لندمر �أمريكا لأن �أمريكا تدمر نف�سها بنف�سها ،نحن هنا لبناء املدن ال�ضائعة).
و�أكد يف ختام كلمته �أن بحوزتهم الآن ثمانية مليون �صوت انتخابي .وهي ـ
واعتبار ًا من ذلك اليوم ـ �ستكون �أ�صوات ًا موجهة ولي�ست للبيع ملن يدفع �أكرث .ويف
اخلتام جاء املغني الأ�سود ال�ضرير ـ ذو ال�صوت البالغ الت�أثري واجلمال ـ ا�ستيفي
واندر .فغنى لل�سالم وامل�صاحلة حماو ًال التخفيف من وط�أة �شعر غايا اجنيلو
التي كتب عنها �أحمد عبا�س �صالح قائ ًال�( :إن كلماتها ت�صيب ج�سم امل�ستمع
بالرعدة من فرط جمالها وت�أثريها االنفعايل حيث اختتمت ق�صيدتها قائلة:
حافظ على عرقك ـ حافظ على عرقك)(((.
املغني ال�ضرير ا�ستيفي واندر
و�أخ�ي�ر ًا ف���إن ن��داء اهلل �أك�بر وت�لاوة ال��ق��ر�آن الكرمي يف ك�برى �ساحات
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املليون مواطن �أمريكي �أ�سود الذين جتمعوا يف وا�شنطن مل يعربوا عن م�شكلة التمييز العن�صري الذي يعانون منه
يف املجتمع الأمريكي فح�سب .بل �أثاروا و�أ�شعلوا بحجم تظاهرتهم وال�شعارات التي رفعوها ق�ضايا �أخرى تهم كل الدول
ومت�س كافة ال�شعوب .لقد �أولت �أجهزة الإعالم الأمريكية اهتمام ًا كبري ًا بالتظاهرة و�إن اختلفت الآراء حولها وتناق�ضت
التحليالت والتعليقات .وكان من �أوىل املالحظات تركيز و�سائل الإعالم على املقارنة بني تظاهرة 1993م التي دعا مارتن
لوثر البي�ض وال�سود للم�شاركة فيها ،وتظاهرة فراخان التي اقت�صرت الدعوة فيها على ال�سود دون البي�ض والرجال دون
الن�ساء والأطفال .بل �أن بع�ضهم ذهب ملقارنة فراخان بالإرهابي العاملي كارلو�س الذي مت اعتقاله قبل �أعوام يف اخلرطوم
وما تزال حماكمته جتري يف فرن�سا حول ع�شرات التهم واجلرائم ولعل �أهمها و�أ�شهرها اختطافه لر�ؤ�ساء وفود دول
الأوبك مبن فيهم معايل الأخ �أحمد زكي مياين وزير البرتول ال�سعودي الأ�سبق.
لكن ه�ؤالء املتباكني على عقالنية لوثر كنج ن�سوا �أنهم وقفوا �ضده �أي�ض ًا برغم كل ما قدمه من تنازالت وما �أبداه
من ح�سن النوايا وجنوح لل�سلم .فقد اغتيل بعد ب�ضعة �أ�شهر فقط من م�سريته ال�سلمية التي مل يذكروها باخلري �إال الآن.
ومن املالحظات �أي�ض ًا �أن فراخان ا�ستثمر احلدث مادي ًا فقد حث امل�شاركني على التربع النقدي فا�ستجاب لندائه معظم
امل�شاركني حيث �صرح ب�أن الأموال التي مت جمعها �ست�ستخدم يف �إن�شاء �صندوق للتنمية االقت�صادية لل�سود ،ولتمويل حملة
تهدف لت�سجيل كل الأمريكيني ال�سود الذين بلغوا ال�سن القانونية للت�صويت وعددهم  8مليون ناخب .وكانت النتيجة
الفورية التي خرجت بها امل�سرية كما يقول الأخ مفيد عبد الرحيم هي �أن متكن منظموها من ت�سجيل  150.000رجل
�أ�سود للم�شاركة يف االنتخابات القادمة(((.
وي�ضيف �أن هذا العدد يعترب عدد ًا ال ي�ستهان به كنتيجة فورية وخا�صة �إذا �أخذنا يف االعتبار �أن ال�سود معروفون
بعدم �إيالئهم االنتخابات الأمريكية االهتمام الالئق .و�أن ن�سبة امل�شاركني منهم فيها ال تتعدى يف العادة معدل  %30من
�إجمايل العدد امل�ؤهل للت�صويت مقارنة ب�أكرث من  %60بالن�سبة للبي�ض.
وبرغم �أن فراخان ال ي�سعى �شخ�صي ًا لرت�شيح نف�سه لأي من�صب �سيا�سي كما �أكد ذلك يف �أكرث من منا�سبة .ورمبا يكون
ذلك تعالي ًا منه �أو رف�ض ًا للمنا�صب الر�سمية والد�ستورية يف ظل الو�ضع القائم لقناعات �شخ�صية جتعله يف�ضل العمل من
اخلارج كزعيم روحي لأقلية م�ضطهدة �أو �أنه يريد فع ًال �أن يكون كما قال �أحدهم( :بي�ضة القبان يف ال�سيا�سة الأمريكية).
فخالل املقابلة مع الري كنج �أملح �إىل ما يريده حيث قال( :نعتزم �أن نكون قوة يح�سب لها ح�ساب يف االنتخابات
الرئا�سية وانتخابات الكوجنر�س يف العام القادم .نعتزم �أال يكون �صوتنا وح�ضورنا يف جيب �أحد من الآن ف�صاعد ًا).
وم�ضى �إىل القول ب�أنه �سيدعو جماهري ال�سود �إىل الت�صويت ال على �أ�سا�س االنتماء احلزبي ال�ضيق بل للمر�شح الذي
يخدم �أكرث (ق�ضية الفقراء واملحرومني وامل�ست�ضعفني حتى لو كان هذا املر�شح ال ميثل حزب ًا بعينه وذلك يف �أي انتخابات
�أمريكية قادمة).
وبالفعل فقد تزايدت املخاوف ـ وخا�صة يف الأو�ساط اليهودية ـ من تزايد �شعبية احلركة ونفوذ زعيمها بعد �أن
ا�ستطاع �أن يعيد جتميع القيادات ال�سيا�سية لل�سود لتتوحد حول (�أجندة) تت�سم باال�ستقاللية ،وتعنى بال�ش�أن امل�ستقبلي
للمواطنني ال�سود .ويرى الدكتور �أحمد يو�سف (�إن جناح فراخان يف امل�سرية ميثل انت�صار ًا ل�شعبيته وجت�سيد ًا لزعامته.
ومن هنا كان من�ش�أ الفزع الذي �أ�صاب الأقلية اليهودية والدافع وراء القيام بحمالت �إعالمية للتحري�ض عليه والتخويف
 )1املقال بعنوان (اهلل �أكرب تنزل اخل�شوع يف قلوب م�سرية املليون �أ�سود) ملفيد عبد الرحيم ،جملة الوطن العربي ـ العدد .973
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وا�شنطن اخل�ضراء خالل م�سرية املليون رجل �أ�سود� .أنزال اخل�شوع على �أكرب جتمع ب�شري يف مكان واحد ت�شهده الواليات
املتحدة على مر تاريخها احلافل الطويل ،حيث خيم ال�صمت الكامل بينما ارتفع �صوت احلق يجلجل يف �أركان �ساحتي
املول والكابيتول مما دفع املراقبني �إىل التوقع ب�أن ي�صبح الإ�سالم يف امل�ستقبل القريب الدين الذي ي�ؤمن به �أغلبية
الأمريكيني ال�سود .و�أن الأمريكيني البي�ض ا�ستغربوا :كيف م�ضت هذه امل�سرية الهائلة التي جمعت فقراء �أمريكا وا�ستمرت
طوال � 12ساعة كاملة من دون �أن يقع حادث واحد؟
الإجابة على هذا ال�س�ؤال جاءت تلميح ًا على ل�سان فراخان يف م�ساء نف�س اليوم عندما ا�ست�ضافته قناة الـ CNN
الأمريكية ،رد ًا على �س�ؤال الري كنج (مقدم الربنامج) حيث �أو�ضح �أن امل�سرية هي بداية التعبئة .و�سيتبعها انتقال �إىل
املرحلة التالية وهى عملية التطبيق و�ضمنها م�شروع النهو�ض بال�سود اقت�صادي ًا منهم وفيهم!
�س�أله الري كنج ماذا تريد؟
قال فراخان�( :أريد ل�شعب ال�سود الأمريكيني احلرية والعدالة وامل�ساواة) .قال له :خ�صوم امل�سرية يقولون �أن
امل�شاركني فيها مل يزد عددهم على �أربعمائة �ألف فقط؟ ف�أجاب قائال (بل كانوا مليون ًا ومائتي �ألف ،والإعجاز يف هذه
امل�سرية هو �أنها جمعت كل هذا العدد املهول من الب�شر ومل تقع خاللها على مدى النهار ب�أكمله حادثة �شغب واحدة تكدر
النظام �أو تدعو لتدخل ال�شرطة� .إنه منتهى االن�ضباط وامل�سئولية من مليون نف�س جميعهم من ال�سود الذين جعلوا كل من
عداهم يلزمون بيوتهم حت�سب ًا ملظاهرة حقد �أو انتقام ت�سود العا�صمة الأمريكية .ولكن �شيئ ًا من ذلك مل يحدث .والأهم
من ذلك كله �أن (الر�سالة و�صلت �إىل البي�ض و�إىل ال�سود ،و�أرجو �أن يكونوا قد فهموها).
ويقول فراخان� :إنه ي�ستند يف تقديره لعدد امل�شاركني يف امل�سرية على �أرقام �أ�صدرها �أحد املقربني من العمدة
الأ�سود ماريان باري رئي�س بلدية وا�شنطن العا�صمة.
�س�أله كنج( :ماذا تنتظر �أن تفعله لكم �أمريكا البي�ضاء؟).
فقال�( :أن تعتذر عما فعلته بنا على مدى �أكرث من  200عام .فاالعرتاف باخلط�أ �شيء طيب �أما االعرتاف باخلط�أ
مع العمل على �إ�صالحه فهو �أف�ضل .و�أما االعتذار العلني فهو مبثابة العهد ب�أال يحدث مثل ذلك مرة �أخرى وهذا هو
املطلوب .اعتذار وم�صاحلة حقيقية وبداية جديدة) !
ومهما يكن فقد �ص ّرح �أحد املعلقني الأمريكيني ـ والذي ف�ضل عدم ذكر ا�سمه ـ (على ما يبدو ف�إن حلظة احلقيقة
بالن�سبة لهذا الرجل الواعد قد دنت ورمبا لي�س من احلكمة لأي �سيا�سي �أن يتجنبه �أو ي�شيح بوجهه عنه بعد الآن).
ويعرتف هذا املحلل ال�سيا�سي قائ ًال� :صحيح �أنه لي�س �أقوى من جي�سي جاك�سون ك�سيا�سي ،فجي�سي قد ي�صرخ ولكن
�صرخاته ال تتجاوز �أحيان ًا جدران القاعة التي يتحدث فيها .ولكن عندما ي�صرخ فراخان ف�إن جلجلة �صرخاته ترتدد �أيام ًا
و�أيام ًا يف الواليات املتحدة كلها .هذا الرجل �سيكون له �ش�أن �إن مل يقتل)!(((.
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 )1املقال بعنوان (بعد جولته يف ع�شرين دولة :فراخان يثري زوبعة يف �أمريكا ويهدد اليهود بك�شف �أوراقهم يف الكوجنر�س) املن�شور يف جملة (املجتمع)،
العدد  1190وتاريخ 1996/3/5م� ،ص .28
ً
 )2املقال بعنوان (هل ي�ستطيع فراخان احلفاظ على مكانته بني ال�سود جم�سدا �آمالهم؟) الذي ن�شرته جريدة احلياة يف عددها ال�صادر بتاريخ 5
نوفمرب 1995م.
 )3املقال بعنوان( :م�سرية املليون رجل يف وا�شنطن :هل ي�ستطيع فراخان احلفاظ على مكانته بني ال�سود جم�سد ًا �آمالهم؟) ملرا�سل جريدة احلياة يف
وا�شنطن (ح�سن �سندرو�سى) ـ املن�شور بعدد جريدة احلياة ال�صادر يف يوم الأحد 1995/1١/5م� ،ص .18

 )1املرجع ال�سابق.
 )2اجلرنال كولن باول من مواليد � 5أبريل 1937م لأبوين مهاجرين من جامايكا و�إن كان هناك من يقول �إن �أ�صوله ايرلندية� .شارك مرتني يف احلرب
الفيتنامية كما �شارك يف احلرب الكورية ثم عمل قائدا للواء الأمريكي الثاين العامل يف �أوروبا .وخالل خدمته الع�سكرية ح�صل على العديد من
الأو�سمة ومن بينها و�سام الفار�س الفخري من ملكة بريطانيا .ومهما يكن ف�إن كان كثري من الأمريكيني ال�سود قد فرحوا وهللوا الختيار باول ك�أول
�أمريكي �أ�سود ي�شغل من�صب رئي�س هيئة الأركان ثم وزير اخلارجية الأمريكي يف  20يناير 2001م� .إال �أنهم ما لبثوا �أن �صدموا فيه بعد مرور �أقل
من �ستة �أ�شهر على تقلده هذا املن�صب وذلك ب�سبب موقفه املخجل خالل م�ؤمتر ديربان ملكافحة التمييز العن�صري .وان�سحابه من جل�سات امل�ؤمتر
ت�ضامن ًا مع املندوب الإ�سرائيلي .هذا املوقف رمبا يكون قد جعله يفقد الدعم املحدود الذي كان يتمتع به �أ�ص ًال يف �أو�ساط ال�سود .وعموم ًا ف�إن كانت
للجرنال باول من حممدة ت�ستحق الإ�شارة ،وحتى ال نظلم الرجل ،فهي اعتماده منهج (التفوق) ك�أ�سلوب عمل لتحقيق الطموحات ونيل احلقوق ،كما
يجب �أال نن�سى �أنه يف م�ؤمتر ديريان كان يعبرّ عن موقف الدولة ولي�س موقفه هو �أو ر�أيه ال�شخ�صي يف التمييز العن�صري.
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منه .وقد بد�أت اجلالية اليهودية ت�شعر بخطر تنظيم اجلالية ال�سوداء ،تلك اجلالية التي �سبق لليهود احتكار �أ�صواتها
بالإغراءات املادية لعدة قرون(((.
ومعنى ذلك �أن الأمريكان ال�سود وبعد امل�سرية املليونية �أ�صبحوا يدينون بالوالء �إىل قياداتهم ال�سيا�سية .وباتوا
ينتظرون منها التوجيهات فيما يتعلق باجلهة التي مينحونها �أ�صواتهم ،والوا�ضح �أن هذه الكتلة �سيكون لها ت�أثري كبري
على م�ستقبل اخلريطة احلزبية والتحالفات القائمة واختيار املر�شحني يف االنتخابات الرئا�سية والنيابية وحتى انتخابات
ر�ؤ�ساء البلديات.
وامل�ؤكد �أن اليهود يعلمون حق العلم �أن انفراط عقد التحالف مع الكتلة ال�سوداء وحتول هذه الكتلة �إىل اخلط املعادى
لهم معناه �أن حتكمهم يف ال�سيا�سة الأمريكية �سيكون مو�ضع �شك .واجلالية اليهودية التي فقدت تعاطف معظم الأقليات
العرقية الأخرى معها ب�سبب تخليها عنها وخذالنها لها خا�صة بعد �أن و�صلت �إىل �سدة احلكم وموقع �صناعة القرار ،وباتت
غري حمتاجة لتحالفات هذه الأقليات معها� .أ�صبحت هذه اجلالية ت�شعر الآن ب�أن فراخان بات ميثل �أكرب و�أقوى م�صدر
تهديد لها ومل�صاحلها .وقد ي�صبح البديل لها حيث ثبت مبا ال يدع جما ًال لل�شك قدرته على املناورة وعلى تعبئة احل�شود
ال�سوداء وح�شد طاقاتها للو�صول �إىل احلقوق ال�سيا�سية واملدنية امله�ضومة .ولعل الأيام قد �أثبتت �صحة ما ذهب �إليه الأخ
ح�سن �سندرو�سي مرا�سل جريدة احلياة يف وا�شنطن �إذ يقول( :و�إذا جنح فراخان حيث ف�شل الآخرون يف �أن يكون الزعيم
الأوحد لثمانية وثالثني مليون ًا من ال�سود الأمريكيني ف�إنه �سيتمكن مبفرده من تعزيز �سلطة �أمريكا ال�سوداء و�إحداث تغيري
كامل يف احل�سابات ال�سيا�سية يف االنتخابات الرئا�سية لعام1996م)(((.
ومعروف �أن ت�سجيل تلك ال�شريحة ال�ضخمة من الناخبني ـ التي تعترب �آخر م�صدر كبري غري م�ستثمر من القوى
ال�سيا�سية يف �أمريكا ـ ظل هدف ًا �صعب املنال لن�شطاء من البي�ض وال�سود واليهود على امتداد الـ � 25سنة املا�ضية ،ومبا يف
ذلك الق�س ج�سي جاك�سون الذي اعترب يف الثمانينات الوريث ال�شرعي للوثر كنج .كل ذلك دعا مرا�سل جملة الوطن
العربي يف وا�شنطن �إىل القول( :لو ت�سنى لفراخان تنظيم هذه املاليني الثالثني �أو غالبيتها امل�ؤثرة الفاعلة ،وتطويعها
وبرجمتها بالطريقة ذاتها التي نظم وبرمج بها م�سرية املليون رجل يوم الإثنني املا�ضي ،لرمبا �أ�صبح ثاين �أقوى رجل يف
الواليات املتحدة بعد الرئي�س الأمريكي نف�سه لأنه لن يكون هناك رجل واحد يف �أمريكا كلها قادر على الإدعاء ب�أنه ميثل
ثالثني مليون ًا من الأمريكيني �سواه �إال الرئي�س الذي ي�صل �سدة الرئا�سة عادة بح�صوله على �أ�صوات غالبية امل�شاركني يف
االنتخابات الأمريكية ،وهو ما ي�صل �إىل �أربعني �أو خم�سني مليون �صوت على �أف�ضل تقدير).
وعموما ف�إن املراقبني يجمعون على �أن م�سرية املليون رجل تعترب نقطة حتول هامة يف تاريخ الواليات املتحدة ويف حركة
احلقوق املدنية والقومية ال�سوداء التي يتزعمها حالي ًا لوي�س فراخان .ومن العالمات امل�ضيئة لتلك امل�سرية �أنها ا�ستقطبت
النخبة املثقفة من الأمريكيني ال�سود .فقد �أظهر ا�ستطالع للر�أي جرى خالل امل�سرية �أن حوايل  %70من الذين �شاركوا فيها
�أم�ضوا ما ال يقل عن �سنتني من التعليم اجلامعي .كما �أظهر نف�س اال�ستطالع �أن حوايل  %90من ه�ؤالء امل�شاركني ال ينتمون
�إىل تنظيم (�أمة الإ�سالم) ولكنهم ي�ؤيدون وبدرجات متفاوتة ال�شعارات والربامج التي يطرحها لوي�س فراخان(((.

�أما اجلاليات امل�سلمة يف الواليات املتحدة وخارجها فقد جاءت ردود �أفعالها �إيجابية جتاه امل�سرية ور�أت فيها تعبري ًا
عن قدرة الإ�سالم على ا�ستنها�ض الهمم ورفع املعنويات ،و�إن كان البع�ض قد حاول �أن ين�سب لنف�سه الف�ضل يف االنت�شار
الذي حققه الإ�سالم يف �أمريكا(((.
وكان من �إيجابيات امل�سرية ،وكما يجمع عليه املراقبون �أي�ض ًا� ،أن نظرة اليهود والبي�ض عموم ًا �إىل ال�سود بد�أت تتغري
و�أ�صبحت مفعمة بكثري من االحرتام والتقدير وهذا �شيء �صحي ،و�إن كانت املخاوف قد بد�أت تتزايد من تنامي النفوذ
ال�سيا�سي لل�سود واجتاههم للتوحد حتت قيادة لوي�س فراخان.
ومن ناحية �أخرى فقد بد�أ ال�سود ي�شعرون بقدر كبري من الثقة يف النف�س و�أنهم �إذا توحدوا فهم ميلكون يف �أيديهم
القدرة على �صياغة م�ستقبلهم ،بل ورمبا يكون لهم القول الف�صل فيما يتعلق بنتائج االنتخابات الأمريكية على اختالف
�أ�شكالها وم�سمياتها .فقد عرفوا �أنهم بوحدتهم ي�صبحون قوة ال ي�ستهان بها ،قوة تخيف الأعداء وترعبهم .وبد�أ ا�صطالح
(القوة ال�سوداء) يرتدد بكرثة وي�أخذ زخم ًا متعاظم ًا.
وك��ان من نتائج امل�سرية �أي�ض ًا �أن اليهود وق��د دب
الرعب يف �أو�صالهم بد�أوا يف تلميع اجلرنال املتقاعد (كولن
(((
باول (قائد القوات الأمريكية يف حرب اخلليج الثانية
ليكون بدي ًال لفراخان يف زعامة ال�سود وذلك يف حماولة
منهم ال�سرت�ضاء وك�سب ود هذه ال�شريحة املهمة وفى نف�س
الوقت العمل على �صرف الأنظار عن فراخان.
لكن الأمريكيني ال�سود (م�سلمني وغ�ير م�سلمني)
ال ميكن �أن تنطلي عليهم مثل ه��ذه الأالع��ي��ب املك�شوفة.
كولن باول
فاجلرنال باول وبرغم ب�شرته ال�سمراء وخلفيته الإثنية �إال
�أنه ظل على الدوام بعيد ًا عن ال�سود الأمريكيني وعن ق�ضاياهم العامة وهمومهم .ومن ثم ف�إن �شعبيته يف �أو�ساطهم تعترب
حمدودة جد ًا بل قد يبدو يف و�سطهم �أحيان ًا كالغريب� .أما م�صدر الدعم الأ�سا�سي له فهو من اجلالية اليهودية وبع�ض
اجلمهوريني املعتدلني من البي�ض خا�صة .واملرجح �أنه �شعر باالمتعا�ض والندم لعدم م�شاركته يف امل�سرية التي اعتربت
فوز ًا �صريح ًا لفراخان وخ�سارة فادحة للذين تخلوا عنه يف يومه وعلى ر�أ�سهم بالطبع كولن باول.
وللتخفيف من وقع الهزمية �أدىل باول بت�صريحات ع�شية جناح امل�سرية تنم عن اال�ستخفاف بزعيم (�أمة الإ�سالم)
والتقليل من دوره يف تنظيمها.
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 )1املقال بعنوان (الأمريكيون الأفارقة ميثلون الرقم ال�صعب للحزبني املتناف�سني) املن�شور بجريدة الأهرام ال�صادرة يف 2000/10/12م� ،ص .6
 )2املقال بعنوان (اهلل �أكرب تنزل اخل�شوع يف قلوب م�سرية املليون �أ�سود) امل�شار �إليه �أعاله.

 )1املقال بعنوان (فراخان بعد لوثر كنج �صفحة �سوداء جديدة) ،الذي وردت الإ�شارة له �سابق ًا.
 )2املقال بعنوان (بعد جولته يف ع�شرين دولة فراخان يثري زوبعة يف �أمريكا ويهدد اليهود بك�شف �أوراقهم يف الكوجنر�س) ،املن�شور مبجلة املجتمع
ال�صادرة يف 1996/٣/5م ،واملقال بقلم الدكتور �أحمد يو�سف من وا�شنطن.
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هذه الت�صريحات جاءت ن�شاز ًا �أي�ض ًا ذلك �أن النا�س قد �أجمعوا على حقيقة �أن امل�سرية املليونية كانت حدث ًا بالغ
الأهمية ،بل وم�ؤ�شر ًا على �أن ال�شرخ واجلرح الدامي يف اللحمة االجتماعية الأمريكية ما يزال موجود ًا ويزداد مع الأيام �إيالم ًا
وعمق ًا .وكان من تبعات ذلك �أن تنبهت كل امل�ؤ�س�سات الأمريكية لهذا احلدث وتفاعلت معه ،ومل يعامله حتى املتع�صبني من
البي�ض با�ستخفاف كما فعل باول ،حيث ا�ستقبلوا املنا�سبة واخلطاب الذي �ألقاه فراخان فيها بهدوء وتعقل.
وعلى �أية حال ،ف�إذا كان ال�سود قد ظلوا ميثلون الرقم ال�صعب يف معادلة الدميقراطية والليربالية الأمريكية يف زمن
انك�سارهم كما يقول الأخ الدكتور عمرو عبد ال�سميع( :وحني بدا م�ستحي ًال �أن يتحدث جمتمع ما عن احلرية بينما جزء
منه مو�سوم باللون ـ فح�سب ـ يعي�ش عبودية رهيبة مفزعة .ف�إنهم يف هذه االنتخابات الرئا�سية يعي�شون زمن (اقتدارهم)
وي�صبحون الرقم ال�صعب يف معادلة الفوز مبقعد الرئي�س يف البيت الأبي�ض �إذ يف مثل هذا النوع من ال�سباقات االنتخابية
(الرذيلة) التي جتري (كتفا بكتف)� ،أو ي�صعب فيها حتقيق فارق معترب ،تلعب الكتل الدميوغرافية الكبرية للأقليات،
وخ�صو�ص ًا ذات التجان�س يف املزاج الت�صويتي ،دور (ال�صوت املرجح) .وال�سود يحتلون هذا املوقع يف اخلريطة االنتخابية
للرئا�سة الأمريكية هذه املرة(((.
وكان من نتائج امل�سرية �أي�ض ًا �أن �أثبت فراخان للمراقبني �أن �صوته له �صداه الهائل يف �أو�ساط ال�سود بغ�ض النظر
عن ميولهم الدينية وانتماءاتهم احلزبية .حيث �أظهرت ا�ستطالعات الر�أي بعد امل�سرية �أن اجلماهري ال�سوداء �أ�صبحت
�أكرث تقب ًال لفكرة الإ�سالم كعقيدة دينية .هذه النتيجة دفعت الأخ مفيد عبد الرحيم �إىل االعتقاد ب�أن ذلك قد يدفع
�إىل طفرة �سريعة تزيد بها حركة (�أمة الإ�سالم) عدد �أع�ضائها لتتحول من منظمة �إ�سالمية غري ذات بال �إىل منظمة
جماهريية قد توازي يف نفوذها ال�سيا�سي (بني ال�سود) وعلى م�ستوى البالد ككل نفوذ �أي جتمع لقوى �سوداء �أخرى ذات
انتماءات عقائدية �أخرى جمتمعة(((.
ذلك �أن كثري ًا من الأفكار التي طرحها فراخان يف خطابه �أمام امل�سرية هي �أفكار م�ستوحاة من الإ�سالم وموقفه
جتاه ق�ضايا احلرية والعدالة وامل�ساواة .وكما هو معروف ف�إن هذه املو�ضوعات جتد �أذن ًا �صاغية لدى جماهري ال�سود بل
ترتاح لها الأذن ال�سوداء ب�شكل خا�ص نتيجة للتجربة املريرة التي عا�شها ال�سود عبيد ًا لدى ال�سيد الأبي�ض يف مزارع �أمريكا
وم�صانعها .لذلك ف�إنه وبالرغم من التحفظات التي �أبداها زعماء م�سلمون بارزون يف الواليات املتحدة� ،سواء بالن�سبة
للحركة التي يقودها فراخان �أو بالن�سبة ل�شخ�صيته ،ف�إن ا�ستقطابه حلركة الرف�ض الأ�سود حتت �شعارات دينية �إ�سالمية
�ش ّكل ظاهرة �إيجابية هامة .وال يجوز ت�شويه هذه الظاهرة �أو حماولة طم�س معاملها حتت دعوى عداء فراخان لليهود
وال�سامية .فقد ت�ضمنت امل�سرية �شعارات �إيجابية كثرية كدعوته ال�سود �إىل االبتعاد عن اجلرمية واملخدرات واالهتمام
بالأ�سرة ،واحرتام الذات وم�ساعدة ال�سود لبع�ضهم البع�ض وغريها.
كما جنح فراخان يف تعبئة م�شاعر ال�سود �ضد الرجل الأبي�ض وظلمه وعجرفته .بل �ألهب خيالهم بحياة �أف�ضل،
وم�ستقبل �أكرث �إ�شراق ًا لأبنائهم حيث ذ ّكر ال�سود يف تلك امل�سرية ب�أن �أجدادهم هم العباقرة الذين بنوا �أهرامات م�صر يف
زمن الفراعنة .و�أنه ال يعقل �أن ينجب من كانوا مهند�سني (قبل �ستة �آالف �سنة) متخلفني عقلي ًا كما يقول ال�سيد الأبي�ض،
و�أكد فراخان �أن هذا املجد �سيعود يوم ًا.
كما اتفق املراقبون �أي�ض ًا على �أنه بالرغم من كل ما يقال عن عبقرية فراخان وقدرته املتناهية على التعبري عن

�آالم و�آمال ال�سود يف �أمريكا ف�إن هناك �سبب ًا �آخر يبدو �أنه �ساعد يف �صعود جنمه بهذا ال�شكل الالفت ويتمثل يف ر�أيهم ب�أن
هناك (ردة �أمريكية) نحو اليمني واملحافظة وخا�صة بعد فوز اجلمهوريني املحافظني ب�أغلبية مقاعد الكوجنر�س الأمريكي
يف االنتخابات التي جرت يف نوفمرب من عام 1994م ،ثم فوزهم يف االنتخابات الرئا�سية للعامني 2000م و2004م.
و�أخري ًا فمن املالحظات اجلديرة بالذكر �أي�ض ًا �أن هذه التظاهرة مل تولد عفو ًا� ،أو ملجرد دعوة وجهها زعيم �سيا�سي
�أ�سود .بل كانت ـ وكما ي�ستنتج با�سم اجل�سر (نتيجة طبيعية للمناخ ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي الذي تعي�شه
الواليات املتحدة الأمريكية منذ �سنوات .فمن حوادث ال�شغب التي �شهدتها لو�س �أجنل�س منذ ثالث �سنوات �إثر عر�ض
م�شاهد �ضرب رجال ال�شرطة لرجل �أ�سود ،ومرور ًا بالكتب والدرا�سات التي حتاول �أن (تثبت) �أن ال�سود لن يلحقوا �أبد ًا
بالبي�ض وبالتايل ال �ضرورة لإنفاق الأموال وتبديدها يف حماوالت رفعهم مل�ستوى البي�ض .وال نن�سى التيار ال�سيا�سي الذي
متثله الأكرثية اجلمهورية يف الكوجنر�س والداعي �إىل خف�ض �أو �إلغاء امل�ساعدات االجتماعية التي ت�ستفيد منها الطبقات
الفقرية وخا�صة ال�سود بحكم تخلفهم االقت�صادي)(((.
ولعله من نافلة القول التذكري �أي�ض ًا مبا قاله �أحد �ضباط ال�شرطة البي�ض بحق ال�سود خالل حماكمة �أوجى �سمب�سون
حيث ر�أى �أن املحاوالت اجلارية لرفع امل�ستوى املعي�شي لل�سود هي يف نظره تبديد للوقت واملال .وعلى ذكر �سمب�سون فلعله
كان هو الآخر من امل�ستفيدين من هذه التظاهرة التي �أعطت براءته دعم ًا قوي ًا ،فقد ظهر بعدها وب�أيام فقط ب�صورة علنية
ـ لأول مرة ـ وهو يلعب اجلولف يف �أحد الأندية الريا�ضية !
�أما فراخان ف�إن النجاح الذي حققته امل�سرية التي اعتربها ا�ستعرا�ضا �أولي ًا للقوة ال�سوداء القادمة ح ّفزه و�أغراه
للتفكري يف القيام بجولة خارجية �أو ما �أ�سماه (زيارة ال�صداقة) التي �شملت العديد من الدول الأفريقية والأ�سيوية ومن
بينها ليبيا والعراق و�إيران وال�سودان .وعاد منها ظافر ًا �أي�ض ًا حيث حملت الأنباء �أنه ح�صل على قر�ض بدون فوائد و�صلت
قيمته �إىل خم�سة ماليني دوالر كما تناقلت ذلك ال�صحف ووكاالت الأنباء((( .وقد دعاه ذلك النجاح �أي�ض ًا �إىل التخطيط
مل�سرية �أخرى تكون للن�ساء والأطفال ال�سود خا�صة وذلك تعبري ًا عن تقديره واهتمامه باملر�أة والطفل والأ�سرة ،وعلى
�صعيد �آخر ،فقد �أظهرت نتائج ا�ستطالع للر�أي ن�شرته )� (The New Yorkerأن قرابة الـ  %60من ال�سود ال ي�ؤمنون باحللم
الأمريكي ويعتقدون على العك�س �أن الو�ضع يتدهور بني ال�سود �أكرث ف�أكرث.
كما �أ�شار اال�ستطالع الذي �أجرته م�ؤ�س�سة (يانكيلوفيت�ش) و�شمل عينات من �سكان القيتو ال�سود �إىل �أن  %58منهم
يعتقدون �أن م�ستوى معي�شتهم انخف�ض .كما �أعرب � %50أن العالقات بني البي�ض وال�سود لن تتح�سن قط يف الواليات
املتحدة .فيما ر�أى � %59أن احللم الأمريكي م�ستحيل التحقيق ،و�أعلن  %10من الأ�شخا�ص الذين �شملهم اال�ستطالع
�أنهم ينتمون �إىل الفئة املحرومة .و %41ينتمون �إىل طبقة العمال و� %35إىل الطبقة املتو�سطة و� %6إىل الطبقة املتو�سطة
املي�سورة و� %3إىل الطبقة الغنية .وقررت غالبية كبرية (حوايل� )%70أن ما تفعله احلكومة مل�صلحة الأقليات الإثنية غري
كاف ،و�أن احلزب الدميقراطي �أكرث ا�ستجابة الحتياجات ال�سود ومطالبهم .بينما يرى � %30أن ال احلزب الدميقراطي
ٍ
وال اجلمهوري يهتمان مب�صالح ال�سود ومطالبهم العادلة .و�أعلن � %70أنهم �سيعطون �أ�صواتهم للمر�شح الدميقراطي بيل
كلينتون يف انتخابات الرئا�سة الأمريكية .بينما �أعلن  %13فقط عن �إمكانية �إعطاء �أ�صواتهم للمر�شح اجلمهوري بوب
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وصدقت البشرى
ال�ساد�س والع�شرون من فرباير ع��ام 2000م كان
يوم ًا م�شهود ًا يف تاريخ حركة الإ�سالم وامل�سلمني يف �أمريكا
ال�شمالية .يوم لي�س كبقية الأي��ام .يف ذلك اليوم حملت
الأنباء �أنه وخالل االحتفال ال�سنوي حلركة �أمة الإ�سالم
بيوم املنقذ ) ،(The Savior’s Dayوقف لوي�س فراخان
من على املن�صة الرئي�سية ليعلن للملأ ر�سميا تخليه عن
وارث الدين وفراخان يوم امل�صاحلة
كل الأفكار والنعرات العن�صرية وعودته �إىل رحاب الدين
احلنيف كما ب ّينه �سيد الأولني والآخرين عليه �أف�ضل ال�صالة و�أمت الت�سليم .كان م�شهد ًا رائع ًا وم�ؤثر ًا بحق �أن ظهر لوي�س
فراخان وقد وقف جنب ًا �إىل جنب مع الإمام وارث الدين حممد ،ليعلنا على ر�ؤو�س الأ�شهاد نهاية زمن الفرقة وال�شقاق
واالحرتاب .وبداية �صفحة جديدة �أ�سا�سها الإخاء والوفاق واالحرتام بل والعمل امل�شرتك البناء من �أجل غد �أف�ضل لأبناء
امل�سلمني يف �أمريكا(((.
�إن جمرد ظهور الزعيمني املتخا�صمني يف مكان واح��د كان يعني �أول ما يعني �إي��ذان�� ًا بانتهاء زمن اخلالفات
واخل�صومات والأحقاد ،و�إظهار ًا للرغبة يف التعاون والت�سامح والإخاء.

�أي �أن الإن�سان ال�سوي يرجع �إىل طريق احلق ،والغبي هو الذي ي�ستمر يف املكابرة بعد ما تبني له الر�شد .ومعنى هذا
�أن فراخان اختار �أخري ًا الرجوع �إىل طريق احلق والر�شاد والرجوع �إىل احلق ف�ضيلة كما يقولون ،بل دعا �أتباعه �إىل دعم
وارث الدين وال�سري على خطاه وعدم ال�شك يف �صدق توجهه ،مذكر ًا �إياهم ب�أنه ظل يخدمهم ب�إخال�ص منذ ان�ضمامه
�إىل احلركة يف 1955م.

 )1املقال بعنوان( :زعيم جماعة �أمة الإ�سالم يعرتف ب�أن �أ�صوله يهودية) .املن�شور بجريدة احلياة ال�صادرة بتاريخ 1996/4/24م.
 )2املقال بعنوان (الأمريكيون الأفارقة ميثلون الرقم ال�صعب للحزبني املتناف�سني) ـ املن�شور بجريدة الأهرام ال�صادرة يف � 12أكتوبر 2000م.
 )3من اخلرب الذي تناقلته وكاالت الأنباء كما ن�شرته وبثته(The Indianapolis Star، BBC - Jerusalem Post - New York Times -Washington Post - Star :
).Tribune

 )1من املقال بعنوان (Farrakhan Accepts Orthodox Islam) :املن�شور باملوقع )(Africana.Com/Daily Articles/index 200330.htm
 )2املعروف �أن لوي�س فراخان البالغ من العمر الآن حوايل 76عام ًا يعاين من ورم خبيث يف الربو�ستاتا وقد �أجريت له �أكرث من عملية جراحية.
 )3من اخلرب حتت عنوان (Farrakhan Accepts Orthodox Islam) :الذي وردت الإ�شارة له �سابق ًا ،ومعروف �أن فراخان كان يرف�ض النهج ال�سلفي باعتباره
ال ي�أخذ باالعتبار الأو�ضاع اخلا�صة للم�سلمني ال�سود.

(Yeah، I have. No man undergoes a trial and comes out the same. A fool changes not، but a wise
man changes often).
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دول يف حال اختياره اجلرنال كولن باول نائبا له(((.
و�أخري ًا وعلى ر�أي الدكتور عمرو عبد ال�سميع( :زمن
طويل موغل يف القدم يف�صل بني ع�صر بلوره �ستيفن �سبيلربج
يف فيلمه ال�شهري (�أمي�ستاد) الذي تكثفت وقائعه يف �صرخة
املمثل العبقري جيون هون�سو املفعمة بالغ�ضب (�أعطني
حريتي) .وع�صر التطلع �إىل امل�ستقبل الأكرث �إن�سانية الذي
ّ
ب�شر به الرئي�س كلينتون بنداء مفعم بالرجاء (مزيد من
احلريات املدنية لل�سود (يف � 17سبتمرب1995م).
�أو جي �سيمب�سون يف م�ؤمتره ال�صحفي بعد �إطالق �سراحه
فالأول كان ع�صر م�أ�ساة مرعبة ا�سمها جتارة العبيد
والثاين كان بلورة لنقطة احلد الأق�صى يف تيار �سيا�سي ،ثقايف� ،إن�ساين يدفع نحو الإجهاز ونهائي ًا على ثقافة التمييز
وهي م�س�ؤولية ا�ضطلع بها الدميقراطيون دون غريهم يف الواليات املتحدة طوال العقود املا�ضية .وبلغ �إجناز كلينتون فيها
�آفاق ًا مل ي�سبقه �إليها �أحد ،فقد كان الأكرث ح�صو ًال (يف تاريخ الر�ؤ�ساء الدميقراطيني) على �أ�صوات ال�سود ،الذين �أعطوه
 %95من قوتهم يف امل�ساندة الت�صويتية عام 1996م .و�صحيح �أنه من بني كل ع�شرة �سود هناك ثمانية ي�ؤيدون احلزب
الدميقراطي .ولكن ما �أعطاه ال�سود لهذا الزعيم الدميقراطي ـ بالذات ـ يفوق ما �أعطوه لأي زعيم �آخر)(((.

فطوال العقدين املا�ضيني ظل كل واحد منهما يحر�ص كل احلر�ص على حتا�شي �أن يجمعه مكان واحد مع الآخر� ،أو
�أن ت�ضمهما مع ًا منا�سبة حتى لو كانت �صالة جماعة .كان العداء م�ستحكم ًا والنفور م�ستتب ًا وقد باءت بالف�شل كل املحاوالت
الرامية لتقريب وجهات النظر وحتقيق امل�صاحلة بني الرجلني.
لكن كيف حدث ذلك؟
ال �أحد (�سوى فراخان ووارث الدين وبع�ض املقربني) يعرف كيف مت الرتتيب لهذا الأمر .ومل تت�سرب �سوى بع�ض
�شذرات عن احلدث وتفا�صيله .و�إن كان ال يهمنا يف هذه الدرا�سة كيف مت ذلك ،فالأهم هو �أنه حدث وحتقق.
وقد كان ح�ضور وارث الدين لالحتفال ،ووقوفه على املن�صة الرئي�سية �إىل جوار فراخان ،مفاج�أة �أذهلت احل�ضور
و�أربكت ح�سابات املراقبني واملهتمني بال�ش�أن الإ�سالمي يف القارة الأمريكية.
ويف كلمته �أمام احل�شود التي ح�ضرت االحتفال .التفت فراخان جهة اليمني حيث وقف الإمام وارث الدين وقال:
(�أخي حممد� .إنني واعتبار ًا من هذا اليوم �أ�ضع يدي يف يدك ،لنعمل �سوي ًا من �أجل رفع راية الإ�سالم خفاقة يف هذه
الديار .و�إنني ـ ومن هذا املنرب ـ �أعلنها على ر�ؤو�س الأ�شهاد �أن (ال �إله �إال اهلل و�أن حممد ًا ر�سول اهلل) وهو  خامت
الأنبياء واملر�سلني ،و�أ�شهد �أي�ض ًا �أن القر�آن الكرمي هو �آخر الكتب ال�سماوية)(((.
وم�ضى فراخان يف حديثه املوجه �إىل وارث الدين قائ ًال( :بعد خم�س وع�شرين عام ًا من القطيعة وال�شقاق .ب�إمكاننا
الآن �أن ن�سري مع ًا ك�أخوين .ولقد عرفت الآن فقط �أن هذا هو ما كان يريده والدك املبجل �إليجا حممد)(((.
وقطع فراخان حديثه واجته �إىل حيث يقف وارث الدين فت�صافحا وتعانقا عناق ًا حار ًا ،ثم رفعا يديهما املت�شابكتني
حتية للح�ضور وتعبري ًا عن انتهاء زمن اخلالف وال�شقاق وبداية عهد التعا�ضد والوفاق .حدث كل ذلك يف حلظة توقف فيها
الزمن وحب�س النا�س �أنفا�سهم وقد �أذهلتهم املفاج�أة وهم بني م�صدق ومكذب .ثم توجه فراخان باحلديث �إىل �أتباعه حيث
بد�أ باالعتذار لهم عما �سببته لهم املفاج�أة من �إرباك و�أنه مل يكن ب�إمكانه امل�ضي على نف�س النهج بعدما تبني له الر�شد.
و�شرح �أنه مر بفرتة ع�صيبة وعا�ش جتربة حقيقية دخل خاللها يف �صراع مع املوت قبل و�أثناء العملية اجلراحية
التي �أجريت له((( .و�أ�ضاف �أنه وبهذه اخلطوة اجلريئة ال يق�صد �إىل التخلي عن �أتباعه �أو التنكر ملبادئ ظل يدعو لها
ويدافع عنها على مدى �أكرث من خم�سة و�أربعني عام ًا .ولكن الإن�سان العاقل يتغري ـ كما قال ـ �إذا واجه ما واجهه هو .وقد
و�ضعها �صريحة يومها حيث ت�ساءل قائ ًال.(Has Farrakhan Changed?) :
ويجيب بنف�سه فيقول:
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ويف ختام كلمته نا�شد امل�ؤمنني من �أتباعه �إىل مبايعة وارث الدين �إماما وزعيما روحيا و�أن يكونوا جنود ًا خمل�صني
له .معلن ًا براءته من �أي نعرة عن�صرية تخالف تعاليم ال�شرع احلنيف .ثم دعا وارث الدين لإلقاء كلمة بهذه املنا�سبة.
فتقدم وارث و�ضج احل�ضور بالهتاف والت�صفيق ،وبعد �أن توجه هلل  باحلمد وال�شكر والثناء .وال�صالة على �أ�شرف
خلقه �سيدنا حممد  ،توجه بالتهنئة احلارة للوي�س فراخان على هذه اخلطوة اجلريئة ودعا له بعاجل ال�شفاء ودوام
ال�صحة وال�سداد .ثم قال( :علينا الآن �أن نن�سى املا�ضي ون�ؤ�س�س للم�ستقبل امل�شرق للإ�سالم يف هذه الديار .وكما �أعلنها
�أخي فراخان ف�إنني �أعلنها �صريحة :وداع ًا لزمن ال�شقاق ومرحب ًا بعهد الوفاق)(((.
و ي�شهد اهلل �أن هذا اخلرب �أدخل ال�سرور على قلبي و�أفرحني كما مل �أفرح منذ زمن ب�سبب الهزائم واالنتكا�سات
التي توالت على �أمتنا .مل يكن ذلك لأنني كنت ومنذ وقت مبكر من �أكرث املتحم�سني واملتفائلني بعودة فراخان� .أو لأنني
كنت قد راهنت على حتمية عودته �إىل طريق احلق يف �آخر املطاف كما �أكدت ذلك يف �أكرث من منا�سبة .لكني فرحت
لإمياين القاطع ب�أن هذه امل�صاحلة وهذه العودة تعني الكثري والكثري جد ًا مل�ستقبل الإ�سالم وامل�سلمني لي�س يف الواليات
املتحدة الأمريكية فح�سب بل رمبا يف كافة �أنحاء املعمورة وذلك باعتباره فرح مزدوج :بعودة فراخان �إىل الطريق القومي
وبامل�صاحلة التي متت بينه ووارث الدين.
وقد رحب معظم امل�سلمني الأفرو �أمريكانز بهذه الت�صريحات معتربين �إياها خطوة هامة نحو تطبيع العالقات ما
بني (�أمة الإ�سالم) واجلمعية الإ�سالمية الأمريكية التي يتزعمها وارث الدين من جهة ،وبني (�أمة الإ�سالم) وجمهور
امل�سلمني من جهة �أخرى.
كما عبرّ عدد من الزعماء والقياديني امل�سلمني من
خارج جمتمع الأفرو �أمريكانز عن االرتياح البالغ �إزاء هذا
التطور الإيجابي الذي �سيكون له عظيم الأث��ر يف تقريب
وجهات النظر وت�ضييق �شقة اخلالف بني معتقدات (�أمة
الإ�سالم) وجمهور امل�سلمني ،و�إنه مما يدعو �إىل التفا�ؤل
�أي�ض ًا التغيري الوا�ضح يف لهجة فراخان بعد تلك املنا�سبة،
كما بد�أ �أتباعه يف االلتزام ب�شعائر الإ�سالم على هدي من
فراخان يحمل ن�سخة من الرتجمة ملعاين القر�آن الكرمي
الكتاب وال�سنة وخا�صة فيما يتعلق بال�صالة وال�صيام.
ويف �أول رد فعل ر�سمي على هذه املبادرة �أدىل �سيد �سعيد((( .بت�صريحات �صحفية رحب فيها ب�إعالن فراخان
وت�صريحاته وا�صف ًا �إياها ب�أنها �سوف ت�ساعد على تنقية الأجواء وحت�سني �صورة الإ�سالم وامل�سلمني يف �أمريكا .بل و�أكرث
من ذلك �أن هذا الإعالن من فراخان ي�ساهم يف �إنهاء ظاهرة الت�شرذم وتبادل االتهامات بني الطوائف املختلفة التي
يعتربها �سيد �سعيد من �أخطر التحديات التي تواجه امل�سلمني يف �أمريكا.
�أما خ�صوم فراخان الذين طاملا و�صفوه ب�أقذع النعوت و�أنه (ر�سول الكراهية) ) (The Messenger of Hateفقد
قابلوا ت�صريحاته الأخرية ب�شيء من التفا�ؤل احلذر حيث �أدىل �أبراهام فوك�سمان ـ رئي�س الرابطة الأمريكية ملناه�ضة
ظاهرة القذف بني امل�سلمني )(Anti- Defamation Leagueبت�صريحات ل�صحيفة )� ،(The Jerusalem Postأثنى

ال�سيما و�أن الإعالن عن التوبة والنطق بال�شهادة والوعد بال�سري على النهج القومي جاء هذه املرة على ر�ؤو�س الأ�شهاد
من �أتباع فراخان و�أن�صاره ،وكان ذلك يف ظل ظروف مغايرة متام ًا لأي مرة �سابقة .حيث كانت هذه هي املرة الأوىل التي
يديل فيها فراخان مبثل هذه الت�صريحات �أمام ح�شد من �أتباعه واملتعاطفني معه �أي �أمام �شهود من �أهله يزيد عددهم
على املائة �ألف .هذا ف�ض ًال عن �أن اخلرب تناقلته كربيات ال�صحف وو�سائل الإعالم .ولوي�س فراخان ـ الذي نعرفه جميع ًا
ـ لي�س بالغباء الذي يجعله ينك�ص عن عهد قطعه على نف�سه �أو يرتاجع عما �أعلنه على مر�أى وم�سمع من �أتباعه لأنه لو فعل
ذلك يكون قد كتب نهايته بيده كزعيم �سيا�سي وم�صلح اجتماعي وقائد روحي.
والر�أي عندي �أن الرجل ـ وبح�سب ظاهر الأمور ـ عرف طريق احلق ورجع �إليه تائب ًا م�ستغفرا والأيام �ستكون هي
احلكم وهي التي �ستظهر مدى م�صداقيته وجديته والتزامه مبا �أعلنه ،والواقع يقول� :أنه حتى الآن -وقد م�ضت �أكرث من
ثماين �سنوات على ذلك الإعالن  -ف�إنه وح�سب علمي مل ت�سجل �أو تر�صد عليه �أي خمالفة �أو ما ي�شري �إىل عدم التزامه مبا
عقد العزم عليه ،ما عدا اال�ستمرار يف االحتفال بالذكرى ال�سنوية ليوم املنقذ يف  26فرباير من كل عام .وطاملا �أن الواقع
ي�شري �إىل �أن الرجل متم�سك مبا �أعلنه فالواجب ميلي علينا �أن نعينه على نف�سه وعلى امل�شككني واملرتب�صني من حوله.
وعلينا �أن نتذكر دائم ًا �أن اهلل  هو الذي يعلم �سرائر النا�س وهو وحده ع ّالم الغيوب .واهلل  يفرح بعودة العبد
التائب كما ورد يف احلديث ال�شريف (كل ابن �آدم خطاء وخري اخلاطئني التوابون)(((.
وبعد .ف�إنني ومنذ �أن بد�أت هذا العمل قبل �أكرث من ع�شرة �سنني كنت وما زلت �أدعو اهلل  و�أمتنى �أن ي�أتي اليوم
الذي يعود فيه فراخان �إىل حظرية الإ�سالم ال�صحيح .وعودته يف حقيقة الأمر�إىل الدين احلق هي وبكل املعايري ن�صر
وك�سب للإ�سالم وامل�سلمني يف القارة الأمريكية لأن هذه العودة تعني �أول ما تعني ك�سب قائد جماهريي حمنك وخطيب مفوه
له وزنه وثقله �إىل الإ�سالم ال�صحيح ،وهذا �أي�ض ًا يفتح الطريق لعودة الآالف من �أتباعه وغريهم �إىل طريق احلق والنور.
و�إنني ومن كل قلبي �أدعو اهلل � أن يثبته على طريق احلق ويهدي به الآالف من احليارى والتائهني� .إنه �سميع
جميب الدعاء.

 )1املرجع ال�سابق� ،ص .4-3
 )2الأمني العام الحتاد اجلمعيات الإ�سالمية يف �أمريكا ال�شمالية الذي يرمز �إليه عادة بـ ) .(ISNAوهذا االحتاد ميثل بالأ�سا�س امل�سلمني املهاجرين من
�آ�سيا و�أفريقيا ،ويعترب املظلة الكربى التي تن�ضوي حتتها معظم � -إن مل نقل جميع  -املنظمات والهيئات الإ�سالمية يف �أمريكا ال�شمالية.

 )1اجلامع ال�صحيح ـ �سنن الرتمزي (احلديث رقم.)2499
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فيها على وارث الدين حممد وا�صف ًا �إياه ب�أنه (�صوت مغاير لتطرف فراخان ومعاداته لل�سامية)� ،إال �أنه عبرّ عن �شكه يف
�إمكانية قيام حتالف بني التنظيمني ،و�أعرب عن �أمله يف �أن يتمكن وارث الدين ـ الذي و�صفه فوك�سمان ب�أنه القائد امل�سئول
جلالية الأفرو �أمريكانز امل�سلمني  -من تخفيف حدة النعرة العن�صرية لدى فراخان و�أال (يتلوث) هو بها.
و�أ�ضاف فوك�سمان( :وعموم ًا ف�سوف نعرف عما قريب مدى م�صداقية فراخان وما �ست�سفر عنه هذه ال�صداقة اجلديدة).
ومهما يكن وعلى الرغم من ال�ضبابية التي ما تزال حتيط بالأمر والتي جعلت بع�ض املفكرين واملراقبني يبدون �شيئ ًا
من التحفظ جتاه التغيريات التي �أعلن عنها فراخان .ف�إن جمرد الإعالن عنها من فراخان هو �شيء ي�ستحق اال�ستح�سان
والتقدير .وعلينا كم�سلمني وطاملا �أن الرجل قد نطق ال�شهادة و�أقر بحقيقة �أن �سيدنا حممد  هو �آخر الأنبياء واملر�سلني
�أن نفتح له قلوبنا وعقولنا ومند له �أيدينا بي�ضاء من غري �سوء.
و �إن كان البع�ض ما يزال ينظر بعني ال�شك ويتوج�س خيفة من نكو�ص فراخان وتن�صله عن �إعالنه وما التزم به كما
فعل ذلك يف مرات �سابقة ف�إنني �أقول له�ؤالء :امنحوا الرجل فر�صة �أخرية وتذكروا قول ال�شاعر:
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 )1ال�شيخ دا�ؤد �أحمد في�صل �شيخ جليل يعترب الرائد يف تبليغ الر�سالة املحمدية النقية ون�شرها يف �أمريكا .والده من املغرب و�أمه من جزر الهند ال�شرقية
لكنها عا�شت يف موريتانيا و�سوف يجيء احلديث عنه وعن حركته يف جزء الحق من هذا الباب� .أما ال�شيخ باوا حمي الدين فهو من �سريالنكا ويعترب
امل�ؤ�س�س للحركة ال�صوفية يف �أمريكا.

 )1كتاب ) (Power of A Third Kindللأخ الدكتور ه�شام حمي الدين ناظر.
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املجتمع الأمريكي كما عرفته من الداخل هو منظومة تذخر بالغرائب والعجائب كما ميوج بالتناق�ضات :الدينية
والفكرية والعرقية .و�أي�ض ًا بالتناق�ضات االقت�صادية واالجتماعية .تناق�ضات قد تبدو للوهلة الأوىل عميقة ومتجذرة .وهي
يف واقع الأمر ال تبعد كثري ًا عن ذلك ؛ وهي قد تتعاظم �أحيان ًا فتطفو �إىل ال�سطح يف �شكل احتكاكات �أو م�سريات .عنف
وعنف م�ضاد و�أعمال �شغب .لكنها ال تلبث �أن تهد�أ وتتقزم وك�أن �شيئ ًا مل يكن .ففي ال�ساحة الأمريكية اليوم �أكرث من �ألف
ملة وعقيدة .وال�ساحة مهي�أة متام ًا للحفاوة ب�أي جديد و�أغرب التقليعات وال�صيحات وال�صرعات .كل يغني على لياله كما
يحلو له وكيفما �شاء .حيث حرية العقيدة والفكر والعبادة والتعبري مكفولة للجميع وبن�ص القانون والد�ستور ،والرئي�س
الأمريكي لي�س هو الراعي للكني�سة بحكم من�صبه كما هو احلال بالن�سبة مللكة بريطانيا .ومع ذلك ف�إن �أمريكا وبهذه
الرتكيبة الفريدة ت�ضم بني جانبيها كل �ألوان الطيف الديني والفكري ،يف م�شهد �أو بانوراما تكاد تكون متفردة ومميزة
مبا لها من خ�صو�صية وتعددية.
لكن ومع هذه التعددية املفرطة ف�إننا ن�شاهد بانوراما دينية متجان�سة تت�سم بكثري من ال�شفافية الراقية وال يبدو
فيها ن�شاز ًا �إال بع�ض الت�صرفات الفردية الرعناء من �أفراد متطرفني وبع�ض الأقليات املنغلقة على نف�سها من �أن�صار
احلركات الباطنية التي تقوم على الع�صبية العن�صرية �أو الطائفية املفرطة.
ولقد ق�صدت من هذه املقدمة �أن �ألقي بع�ض الأ�ضواء على طبيعة الواقع وتركيبة املجتمع الذي تناولت هذه الدرا�سة
�شريحة هامة منه .وهي �أي�ضا حماولة لقراءة العقلية التي نتحاور معها ونحاول الإبحار فيها .وذلك يف خ�ضم �سعينا
الدءوب ال�ستك�شاف حجم التحديات التي تواجهنا ،وج�سامة الق�ضية التي نحن ب�صددها� ،أال وهي ق�ضية هداية امل�ضللني
واملغرر بهم وردهم �إىل ريا�ض الدين رد ًا جمي ًال.
من املهم ونحن ن�ؤرخ لتاريخ هذا ال�شعب ونحاول الت�سلل �إىل حا�ضره والولوج �إىل م�ستقبله �أن نعرف جذور الق�ضية
واملراحل املختلفة التي مرت بها وامل�ؤثرات والرتاكمات التي �أثرت يف تكوين العقلية وال�شخ�صية امل�ستهدفة ،لكي نعرف من
�أين نبد�أ؟ وماذا نحن فاعلون؟ �إنها حماولة لقراءة عقلية الآخر و�سرب �أغوار امل�ستقبل .لنتق�صى ونتحرى ونتدار�س ونتلم�س
معامل الطريق :كيف وملاذا حقق ال�شيخ احلاج دا�ؤد �أحمد في�صل وال�شيخ باوا حمي الدين((( و�أي�ض ًا الإمام وارث الدين
بع�ض النجاح .فيما �أخفق الآخرون؟
كيف نبد�أ؟ من �أين ،و�إىل �أين ن�سري؟ ثم ما هي الأدوات والو�سائل واملقومات التي نحتاجها لتعيننا يف ا�ستك�شاف
الطريق؟ وما هي املوجهات وال�ضوابط وال�شموع التي ميكن �أن ن�سرت�شد بها ونحن نحاول الولوج �إىل مغارات و�أحرا�ش
هذه الق�ضية ال�شائكة؟ و�أي�ض ًا ما هي حماور العمل الرئي�سية والفرعية؟ كيف ن�صوغ خطتنا للتحرك واالنطالق ب�صورة
علمية وخطوات ومراحل حم�سوبة ومدرو�سة؟ ثم كيف نقت�سم الأدوار واملهام؟ وهذا يقودنا تلقائيا للت�سا�ؤل مع من نتعاون؟
من هم القادة احلاليون الذين ميكننا التعاون معهم .كيف ن�صنع قيادات امل�ستقبل؟ وكيف نع ّلم ال�شباب امل�سلم ونع ّدهم
ملواجهة زمان غري زماننا وحتديات غري التي واجهتنا؟ �أي �سر وراء جناح من حالفهم النجاح؟ وما هو املفتاح �أو كلمة
ال�سر للدخول �إىل عقول امل�ضللني من الأمريكان الأفارقة وغريهم؟
قبل ال�شروع يف الإجابة على هذه الت�سا�ؤالت التي تطرح نف�سها ب�شدة و�إحلاح ،ال بد من درا�سة بع�ض التجارب التي

قام بها من �سبقونا حتى ال نحرث يف البحر �أو نبد�أ من ال�صفر خا�صة ونحن نعي�ش حقبة جديدة يف تاريخ الب�شرية هي
حقبة القطب الواحد والقوة العظمى الوحيدة املهيمنة على كل �شيء و�أي�ض ًا حقبة الألفية الثالثة وما بعد العوملة ،حيث
تذوب احلدود وتتال�شى التعددية الثقافية ورمبا الدينية �أي�ضا كما يريد ذلك البع�ض حيث نحن يف زمان القوة اجلديدة يف
مفهومها و�أ�سلحتها و�أدواتها ،القوة التي و�صفها الأخ الدكتور ه�شام ناظر يف كتابه الرائع ب�أنها قوة من نوع ثالث(((.
وهنا يثور ت�سا�ؤل� :ألي�س من الغريب وامل�ؤ�سف �أن فينا من ال يزال يعي�ش حياة اجلاهلية الأوىل بل هو �أ�ضل �سبيال؟
ومن بيننا من يعي�ش يف الألفية الثالثة وما يزال يفكر ويت�صرف بعقلية القرون الو�سطى وي�ستخدم لغة العنرتيات التي ما
قتلت ذبابة ،يفكر بقلبه وعواطفه ثم يتباكى ويتباهى ببطوالت زائفة مل نح�صد منها غري الندم والتقهقر للوراء ع�شرات
ال�سنني؟
�إن التعددية الدينية والإثنية والفكرية مل متنع النا�س يف �أمريكا ودول �أخرى غريها من �أن يتوحدوا ويت ّوجوا وحدتهم
خلف �شعارات ومبادئ وثوابت ال يحيدون عنها لأنها لي�ست خا�ضعة للمزايدات.
لكن و�سط كل هذا الزخم ومن بني كل هذا الزحام تربز جماعة خرجت من رحم حركة �أمة الإ�سالم وت�ستحق �أن
نفرد لها ال�صفحات التالية.
هم يقولون عن �أنف�سهم �أنهم (الفئة الناجية) والـ  %5الذين اهتدوا �إىل احلكمة ،عرفوا احلق وو�صلوا �إىل مرتبة
الكمال ف�صاروا �آلهة !
وامل�ؤ�سف �أنهم يدعون زورا وبهتانا �أنهم م�سلمون وهم �أبعد النا�س عن الإ�سالم الذي مل ي�أخذوا منه �شيئ ًا غري اال�سم
وامللب�س وبع�ض ال�شعارات كما �سرنى فيما يلي .لكن من هم الـ %5؟ ما هي �أجندتهم و�أهدافهم املعلنة واخلفية؟ ومن نحن
يف نظرهم؟ هنا مربط الفر�س.
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هذه احلركة كما يقول عنها يو�سف نور الدين((( :هي ف�صيل خارج على حركة �أمة الإ�سالم الإليجية ،بد�أوا ن�شاطهم
يف نيويورك وحتديد ًا يف منطقة هارمل عام 1964م حتت قيادة كالرن�س بودينق ) ,((( (Clarence Pudding X 13ويرى
الأخ يو�سف نور الدين ،وهو الوحيد الذي قدم درا�سة جادة عن هذه الفئة ال�ضالة ح�سب علمي� ،أن خروج كالرن�س على
زعيمه �إليجا كان ب�سبب اعرتا�ضه على مبد�أ �إلوهية واال�س فارد.
�سبب يبدو وجيه ومقنع والكل يجمع عليه لكن كالرن�س ما كان ليعرت�ض على ربوبية فارد املزعومة �أو �أي �شخ�ص
�آخر غريه لو �أن فارد� ،أو هذا الآخر ،كان رج ًال �أ�سود .لقد عرف كالرن�س يف وقت مت�أخر بعد ان�ضمامه �إىل حركة �أمة
الإ�سالم �أن واال�س فارد ح�سب و�صف من �شاهدوه يعد من القوقازيني (البي�ض) وهذا وحده كان �سببا كافيا لأن يكفر به
كالرن�س !
�أما اال�سم للحركة التي قادها كالرن�س (�أمة الـ  )% 5فهو م�أخوذ من اعتقادهم ب�أنهم ميثلون �شريحة الـ 5 %
املختارة من الب�شر الذين يعي�شون حياة الإ�سالم احلقيقية ،والذين ا�ستطاعوا �أن يظهروا الطبيعة الربانية احلقيقية
للرجل الأ�سود الذي هو عندهم الرب والإله .والإ�سالم عندهم لي�س عقيدة بل جمرد منط ون�سق للحياة.
ويف تعاليمهم ال جتد �أي ذكر �أو �إ�شارة لل�صالة املكتوبة ـ حتى لو كانت على هيئة ال�صالة الإليجية ـ ناهيك عن ال�صوم
والزكاة واحلج �إىل بيت اهلل احلرام� .إنهم ينكرون هذه العبادات وال�شعائر التي لي�س لها مكان يف قامو�س وثيولوجيا الـ 5
 ،%ولكن هذا �شيء بديهي :فمن رفع الإن�سان الأ�سود �إىل م�صاف الإله ال ي�ستبعد منه بالطبع �أن يرفع عنه ال�صالة وال�صيام
وبقية العبادات والتكاليف املن�صو�ص عليها �شرع ًا .ومع ذلك يقولون �إنهم م�سلمون بل الفئة الناجية من امل�سلمني!
وعموما ف�إن م�ؤ�س�س هذه احلركة قام ب�إعادة ت�أويل تعاليم �إليجا حممد التي �أطلق عليها ا�سم (الدرو�س )(The Lessons
وبد�أ يف ن�شرها بجد وعزمية حماوال الو�صول بها �إىل ال�شرائح التي مل يتمكن �إليجا من اخرتاقها .ولعل �أخطر ما يف حركة الـ
� 5 %أنها ا�ستهدفت ال�شباب املراهقني من طالب املرحلتني الثانوية واجلامعية ب�صفة خا�صة بل ب�صورة ح�صرية.
بد�أ كالرن�س ن�شاطه الدعوي والتعبوي يف نيويورك ،وبتحديد �أكرث يف منطقة ه��ارمل .ثم انتقل منها �إىل حي
(بروكلني) .ولهذا فقد �أ�صبحت هارمل �أو مانهاتن (على ر�أي �أمينة بيفريل) عندهم هي مكة املكرمة� ،أما �إذا قال لك
�أحد من�سوبيهم �أنه ذاهب �إىل (املدينة املنورة) ف�أعلم �أنه يريد (بروكلني) !
و�إذا �س�ألت �أحد من�سوبي حركة �أمة الإ�سالم عن �أع�ضاء حركة الـ  %5ف�إنه يرد عليك ب�سرعة�( :إنهم علماء
) (Scientistال بل فال�سفة) .وهم يف حقيقة الأمر جميعهم من خريجي اجلامعات والكليات وفيهم الأطباء واملهند�سني
و�أ�صحاب التخ�ص�صات النادرة .كما يالحظ �أنهم عموما حماورون من الطراز الأول بف�ضل ما تلقوه من تدريب ودرا�سة
لعلوم الفل�سفة واملنطق وعلم االجتماع وعلم النف�س .وملعرفتهم ب�آداب احلوار وكيفية توجيه دفته الوجهة املنا�سبة يف الوقت
املنا�سب ،وما تعلموه من زعيمهم من ال�صرب وفنون الإلقاء والإ�صغاء ف�إن الكثريين منهم ميلكون مقدرة قوية على الإقناع
والإغواء وخا�صة اجلن�س الناعم منهم.

ولد كالرن�س بودينق ) (Clarence Pudding X13يف دانفيل (فرجينيا) عام 1929م وانتقل مع �أ�سرته �إىل هارمل
(نيويورك) يف 1949م .كان مولع ًا بالغناء واملو�سيقى منذ ال�صغر .وبعد انتقال �أ�سرته �إىل نيويورك �أ�صبح من كبار فناين
الراب كما كان �شاعر ًا وحمدث ًا لبقا .التحق باجلي�ش الأمريكي عام1950م كمجند و�شارك يف احلرب الكورية .خالل فرتة
عمله يف كوريا ان�ضمت زوجته (دورا) �إىل حركة �أمة الإ�سالم ،ولدى عودته من كوريا ان�ضم هو �أي�ض ًا للحركة و�أ�صبح
ع�ضو ًا يف املعبد رقم  7بهارمل الذي كان وقتها حتت �إ�شراف مالكومل �إك�س كما التحق باجلي�ش ال�سري للحركة (فاكهة
الإ�سالم) حيث ح�صل على رتبة مالزم �أول.
وملا كان كالرن�س يتمتع بقدر كبري من الذكاء فقد بزغ جنمه ب�سرعة حتى يقال �أن �إليجا �سافر �إىل نيويورك
خ�صي�ص ًا لتهنئته وحتفيزه(((.
بد�أت خالفات كالرن�س مع احلركة يف �أوائل ال�ستينات عندما تيقن من �أن هناك تناق�ضات يف تعاليم �إليجا ،فهو
من ناحية يزعم �أن الإن�سان الأ�سود هو الأ�صل والرب ومن ناحية �أخرى يقول :ب�أن فارد هو الرب ،وفارد ح�سب و�صف من
�شاهدوه كان من البي�ض (القوقازيني) ،وبد�أ كالرن�س يجهر ب�آرائه الراف�ضة لفكرة ت�أليه فارد مما دعا النقيب جوزيف
(�أحد قواد فاكهة الإ�سالم) لإ�صدار �أمر ر�سمي له يف عام 1963م بالكف عن احلديث يف هذه الأمور.
ولعلنا نذكر �أن ذلك العام (1963م) كان قد �شهد �أي�ض ًا تفاقم حدة اخلالف واجلفوة بني �إليجا ومالكومل الذي مت منعه
من التحدث ملدة ت�سعني يوم ًا عقاب ًا له على الت�صريح ال�صحفي الذي �أدىل به فيما يتعلق باغتيال الرئي�س جون كنيدي.
وعموم ًا ،وحيث كان كالرن�س م�صمم ًا على امل�ضي قدم ًا يف الطريق اجلديد الذي اختاره لنف�سه ،فقد ان�سحب من
احلركة م�صطحب ًا معه عدد ًا من �أع�ضاء املعبد رقم 7وكان �أبرزهم رجل يقال له ج�ست�س ) (Justiceاختاره كالرن�س ليكون
وزيره الأول و�ساعده الأمين.
ويبدو �أن كالرن�س �أراد من البداية �أن يرفع راية التحدي حلركة �أمة الإ�سالم ،ف�أعلن �أنه �سيبد�أ حملته الدعوية يف
الطرقات و�أماكن الرتويح يف الكليات واجلامعات ال�ستقطاب ال�صفوة من ال�شـباب واملراهقني الذين مل ت�ستطع احلركة حتى
ذلك الوقت الو�صول �إليهم .وو�ضع خطة حمكمة ال�ستدراج املراهقني وال�شباب ب�شعارات جذابة وبا�ستخدام الغناء ومو�سيقى
الراب التي ت�ستهويهم ومن ثم العمل على غ�سيل �أدمغتهم و�صبغها ب�أفكاره حتى ي�صبحوا �أبواق ًا تردد ما يلقنهم �إياه.
وبد�أ كبريهم الذي علمهم ال�سحر يطلق نظرياته الفل�سفية ولعل �أهمها و�أ�شهرها نظرية الأبجدية العظمى (The
) Supreme Alphabetوالريا�ضيات العظمى ) ،(The Supreme Mathematicsوهي يف جمملها نظريات تقوم على
التالعب بالألفاظ واحلروف والأرقام و�أي�ضا حماولة اال�ستن�ساخ لنظريات عفا عليها الزمن منذ �أيام �أفالطون وابن
العربي وغريهما من الفال�سفة واملفكرين.
وبد�أ يف تلقني هاتني النظريتني بالإ�ضافة �إىل ت�أويله اخلا�ص لتعاليم حركة �أمة الإ�سالم ،ملجموعة من املراهقني
عرفوا با�سم (الت�سعة املولودين �أوال) )� (The First Nine Bornإ�شارة �إىل عددهم.
وعندما �أكملوا املقررات الدرا�سية التي �شملت �أي�ض ًا (الدرو�س) التي وردت الإ�شارة لها �سابق ًا وهي �سل�سلة متدرجة
لت�أويالت جديدة لتعاليم حركة �أمة الإ�سالم� ،أمرهم كالرن�س ب�أن يقوم كل واحد منهم بتلقني ع�شرة من املراهقني
الأ�صغر منه �سن ًا ما تعلمه هو منه .و�أ�صبحت هذه قاعدة فكل ع�ضو يكمل درا�سته للفل�سفة الكالرن�سية ي�صبح ملزم ًا بنقلها

 )1كتاب (Muslim Communities In North America) :لإيفون حداد وجان �سميث� ،ص .109
 )2البودينق حلوى ت�صنع من الدقيق وال�سكر والفواكه والبي�ض واحلليب ويتناولها كثري من الأمريكيني كوجبة �إفطار ،وقد ح�صل كالرن�س على هذا
اللقب عندما كان مغنيا حمبوبا وم�شهورا يف عامل مو�سيقى الراب التي برع فيها ال�سود خا�صة.

 )1كتاب ) (Muslim Communities In North Americaاليفون حداد وجان �سميث� ،ص.111
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ب�����د�أوا ن�����ش��اط��ه��م يف ن��ي��وي��ورك مبنطقتي ه���ارمل
وبراون�سفيل ) (Brownsvilleومنهما �أخ��ذت دعوتهم يف
االنت�شار �إىل مدن ال�ساحل ال�شرقي �أوال ثم �إىل الأوا�سط
و�أخ��ي�ر ًا �إىل امل��دن ال��ك�برى بال�ساحل الغربي يف �أواخ��ر
الثمانينات من القرن الع�شرين .و�إن كان ال يعرف على
وجه التقريب عدد �أع�ضاء هذه اجلماعة �إال �أن امل�ؤكد �أنهم
يعدون الآن ب���الآالف ورمب��ا ع�شرات الآالف يف نيويورك
ووا�شنطن وحدهما ،ذلك �أنه من ال�صعب �أحيانا التمييز
مدر�سة اهلل يف هارمل بنيويورك
بني �أع�ضاء هذه احلركة واملتعاطفني معها و�أع�ضاء بع�ض
اجلماعات الأخرى التي ت�شاركهم يف بع�ض املعتقدات والأفكار مثل جماعة �أمة الزولو ) (The Zulu Nationوغريها.
املقر الرئي�سي للحركة ظل من العام 1967م وحتى 1988م يف مدر�سة (اهلل) مبنطقة هارمل ).((((Allah School In Mecca
وهي عبارة عن �أكادميية للدرا�سات العليا ومبناها مكون من طابقني دهنوهما باللون الأ�سود (يف حماولة ملحاكاة
الكعبة امل�شرفة) وعلى الالفتة الكبرية فوق املدخل مبا�شرة كتبوا لفظ اجلاللة ب�أحرف ذهبية كبرية ،وبعد لفظ اجلاللة
تقر�أ ت�أويلهم للمعنى املراد من كلمة (رب) وهو( :الرجل الأ�سود هو رب) ).((( (The Black Man is God
ويف داخل هذه املدر�سة يتم تلقني املراهقني وال�شباب و�إعدادهم للقيام ب�أعمال الدعوة .كما متكن القائمون على
�أمر هذه احلركة من احل�صول على ترخي�ص ر�سمي من �أمانة نيويورك يتيح لهم ا�ستخدام املرافق العامة التابعة للأمانة
يف عقد اجتماعاتهم و�إقامة ن�شاطاتهم ومنا�سباتهم وذلك باعتبارهم جمعية �شبابية هادفة وم�سجلة ب�صورة نظامية.
و يبدو �أن امل�سئولني يف الأمانة ر�أوا �أن من اخلري وامل�صلحة التعاون مع هذه املنظمة وغريها من التنظيمات والفعاليات
ال�شبابية اخلا�صة بال�سود يف نيويورك بدال من الت�صادم معها �أو جتاهلها وذلك يف حماولة لك�سب ودها طاملا �أنها تهدف
المت�صا�ص طاقات ال�شباب ال�سود وت�سخريها يف �أعمال ال ت�شكل خطر ًا على املجتمع((( .وظلت هذه هي ال�سيا�سة الر�سمية
لأمانة نيويورك جتاه املنظمة حتى العام 1988م عندما قامت ب�إنهاء عقد الإيجار املربم مع (مدر�سة اهلل يف مكة).
وعموما ف�إن املدار�س اخلا�صة باحلركة لها دور �آخر فهي املقر لعقد االجتماعات الدورية املخ�ص�صة للأع�ضاء
والتي ال ي�سمح لغريهم بح�ضورها� .أما االجتماعات العامة فتعقد ب�صفة �شهرية وي�سمونها الربملانات وتعقد عادة يف بع�ض
املدار�س احلكومية �أو املنتزهات العامة ويف هذه احلاالت تتاح للجمهور فر�صة احل�ضور .ويحق لأي ع�ضو باحلركة التحدث
وخماطبة احل�شود وهم يف العادة املئات من املراهقني وال�شباب من طالب املدار�س الثانوية والكليات الذين ي�أتي عدد
كبري منهم مدفوعا بالرغبة يف اال�ستمتاع مبو�سيقى الراب.
نحن �إذا �أمام حركة �أخطبوطية جهنمية لها ب�أ�س �شديد ،ذلك �أن هذه احلركة التي ي�سميها الغرباء (�أمة الإ�سالم الـ
� ،(The Five Percent Nation of Islam) )%5أ�صبحت لها ب�صمات وا�ضحة يف احلياة الثقافية واالجتماعية والفنية وذلك
من خالل مو�سيقى الراب التي كادت �أن ت�صبح �صناعة خا�صة مبن�سوبي هذه احلركة ودمغة �أو ماركة م�سجلة با�سمهم.
 )1املرجع ال�سابق� ،ص .111
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .114
 )3املرجع ال�سابق� ،ص .111
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�إىل ع�شرة �أع�ضاء جدد .وبهذه الطريقة �أمكن وخالل فرتة وجيزة جتنيد املئات من طالب الكليات واجلامعات و�ضمهم
لع�ضوية احلركة التي حملت يف البداية ا�سم �أمة اهلل لـ .(Allah Nation of The Five Percent) %5
ويف ليلة الثاين ع�شر من �شهر يونيو لعام1969م لقي بودينق م�صرعه �إثر �إ�صابته ب�سبع طلقات نارية �أطلقها عليه
جمهولون يف �شرق هارمل .و�سارعت �شرطة نيويورك لإعالن �أن اجلناة �أع�ضاء يف تنظيم حركة �أمة الإ�سالم و�أن الدافع
للجرمية هو التخل�ص من الن�شطاء املناف�سني للحركة الذين �أ�صبحوا ي�شكلون خطر ًا عليها� .إال �أن فراخان ،والذي كان
ي�شغل وقتها من�صب الوزير للمعبد رقم  7يف هارمل خلف ًا لمالكومل �إك�س ،نفى يف بيان ر�سمي هذه االدعاءات م�شري ًا �إىل
�أن �شرطة نيويورك حتاول من خاللها �إثارة الوقيعة بني تنظيمات الأفريكان �أمريكانز حتى ي�سعى كل منها للق�ضاء على
الآخر وهذا ما �سي�ؤدي يف النهاية �إىل �إ�شغالها ب�إدخالها يف دوامة ال�صراع لإ�ضعافها جميع ًا.
وعموم ًا فقد طويت �صفحات ق�ضية اغتيال املدعو كالرن�س بودينق �إذ مل ت�سفر التحقيقات عن معرفة هوية اجلناة
كما مل يتم اعتقال �أي �شخ�ص.
وبعد اغتيال امل�ؤ�س�س تعر�ضت احلركة لهزة كانت متوقعة ب�سبب الغياب املفاجئ للقائد وعدم وجود القائد البديل.
لكن يف العام1971م جرت عملية �إعادة تنظيم ل�صفوف احلركة حتت قيادة جماعية م�شرتكة ،عقدت العزم على امل�ضي
قدم ًا يف الطريق الذي بد�أه القائد لإثبات �أن كالرن�س مل ميت وال ميكن �أن ميوت طاملا �أن هناك من يحمل تعاليمه ور�سالته
التي يجب عندهم �أن تظل حية.
ويعتقد �أتباع كالرن�س �أن زعيمهم اغتيل بتدبري من الإدارة احلكومية حيث يقولون �أن العمدة لند�ساي (عمدة
مدينة نيويورك) ،كان قد عر�ض عليه �أن يتوقف عن ن�شاطه التب�شريي يف �أو�ساط الأطفال واملراهقني والتخلي عما يدعو
له مقابل مبلغ كبري من املال وعدد من ال�سيارات .و�أن زعيمهم رف�ض العر�ض قائ ًال�( :أن الرب ال ميكن �أن يباع وي�شرتى)
فكانت النتيجة �أن دبروا الغتياله وت�صفيته ج�سديا.
و�أخري ًا وحيث �أن م�ؤ�س�س احلركة كالرن�س لقي م�صرعه وهو يف الأربعني من عمره (كما هو احلال �أي�ض ًا بالن�سبة
ملالكومل �إك�س والدكتور مارتن لوثر كنج) ،فقد �أ�صبح هناك تقليد عريف يحكم هذه احلركة وهو �أن �أي ع�ضو فيها ال
يجوز له �أن يتجاوز هذه املرحلة من العمر .ويالحظ عامة �أن الأع�ضاء الذين يف الثالثينات من عمرهم ،ومن جتاوزوها
عددهم قليل ن�سبيا .ولعله مما يجدر بالذكر هنا �أن الكثري من امل�سلمني ال�سنيني من الأفريكان �أمريكانز الذين هم
الآن يف العقدين ال�سابع والثامن كانوا من �أتباع كالرن�س بودينق خالل مرحلتي املراهقة وال�شباب املبكر من حياتهم يف
ال�ستينات من القرن املا�ضي.

الـ  %5المقر الرئيسي والتعاليم الدينية
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المحاوالت األخرى إلعادة األفروأمريكانز إلى عقيدة التوحيد
الباب الثامن

ق�صدت من ال�سرد ال�سابق الك�شف عن بع�ض اخل��راب والت�ضليل الذي حلق بعقول و�أفكار كثري من الأفريكان
�أمريكانز ب�سبب الأباطيل والأكاذيب التي روج لها البع�ض با�سم الإ�سالم والإ�سالم منها ومنهم براء .ذلك ملعرفة هذه
اجلماعات وحيلها و�أالعيبها والأ�ساليب التي ي�ستخدمونها ال�ستدراج ال�سذج والب�سطاء .وهذا ي�ساعدنا بالطبع يف الت�صدي
لهم� ،أو بالأقل عدم التعامل معهم والتحذير منهم ومن �أخطارهم وهذا �أ�ضعف الإمي��ان ،كما قد ي�ساعدنا يف ال�سعي
لإ�صالح ما �أف�سدوه وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة التي �سوقوها وي�سوقون لها.
وبالطبع فهناك الع�شرات من اجلماعات ال�ضالة كالبهائيني والقاديانيني (الأحمدية) واملا�سونية وغريهم ممن ال
ميكن ح�صره هنا .لكن وحتى ال يت�شعب بنا احلديث ف�سوف نكتفي بهاتني اجلماعتني كمجرد مثال و�أمنوذج لتو�ضيح عمل
و�أ�ساليب و�شعارات القوى التي تعمل يف االجتاه املعاك�س.
ومع ذلك فال�صورة لي�ست قامتة بالكامل فهناك دائما �إ�شراقات ووم�ضات ؛ فجذوة الإ�سالم يف �أمريكا مل تفرت منذ
�أن عرفته هذه القارة قبل قدوم كوملب�س بحوايل مائتي عام و�أكرث .ومل يكن مالكومل �إك�س �أو وارث الدين هما �أول من
اهتدى �إىل دين احلق و�سعى لهداية و�إخراج الآخرين من الظلمات �إىل النور .فقبل هذين الرجلني ،الذين �سيذكرهما
التاريخ بكثري من الإكبار والتقدير ،جرت حماوالت عديدة لإعادة الأفرو �أمريكانز �إىل حظرية الإميان .ولئن كانت هذه
املحاوالت يف جمملها مل حتقق النجاح املن�شود �إال �أنها كانت عالمات م�ضيئة على الطريق ال�صحيح واجتهادات فردية من
�أ�شخا�ص خمل�صني ،حاولوا جهد طاقتهم ويف حدود �إمكاناتهم ،ومن خالل الو�سائل التي توفرت لديهم �أن يقدموا �شيئا
وي�شعلوا ولو �شمعة تنري الطريق .ف�إن ت�شعل عود ثقاب �أف�ضل من �أن تلعن الظالم كما يقول الفرن�سيون يف �أمثالهم .وبرغم
الظروف والأجواء غري امل�ؤاتية وعظم امل�سئولية التي انربوا لها والأخطار والتحديات التي كان مقدرا عليهم جمابهتها وما
القوه من �صعاب و�أهوال فقد حاولوا� :أ�صابوا و�أخط�أوا لكن رمبا مل يكن بالإمكان �أف�ضل مما كان ،ال�سيما ونحن نتحدث
عن ب�ضعة �أفراد عملوا لن�شر التعاليم ال�صحيحة للإ�سالم يف دولة هي بحجم القارة وعموما ف�إن جهود ه�ؤالء الأفراد
تعترب حماوالت غري م�سبوقة يف تاريخ الواليات املتحدة مما ي�ستدعي وقفة ق�صرية عندها.

ح�سب امل�صادر التي وقفت عليها ف�إن �أول م�سلم �س ّني من الأمريكيني البي�ض املولودين يف �أمريكا هو الإ�سكندر ر�سيل
ويب املعروف با�سم امل�سرت ويب ) .(Mr. Webوهو من مواليد هد�سن (والية نيويورك) يف1847م .كان ويب حمبا للقراءة
ومولعا بالأ�سفار .وخالل فرتة عمله كقن�صل عام لبالده يف مانيال (الفلبني) ،عكف على درا�سة ترجمة �إجنليزية ملعاين
القر�آن الكرمي وبع�ض الكتب التي تتحدث عن مزايا الإ�سالم و�إ�سهامات امل�سلمني يف احل�ضارة الب�شرية فهفا قلبه لدين
احلق .وبعد �سل�سلة من املكاتبات مع رجل يقال له بدر الدين عبد اهلل ،من من�سوبي �أمانة مدينة مبباي (ممباي الآن) يف
الهند((( وبع�ض الر�سائل املتبادلة �أي�ضا مع المريزا غالم �أحمد((( .وبعد رحلة بحث طويلة و�شاقة �أعلن ويب يف 1891م
اعتناقه الإ�سالم وهو ما يزال قن�ص ًال يف الفلبني واختار لنف�سه ا�سم حممد ويب .ويف العام التايل التقى برجل الأعمال
ال�سعودي احلاج عبد اهلل عرب الذي كان يف زيارة ملانيال والذي وعده بدعمه يف م�شاريعه الدعوية بعد عودته لأمريكا(((.
وبعد انتهاء فرتة عمله يف مانيال ويف طريق عودته �إىل بالده توقف ويب يف ممباي فرتة ا�ستطاع خاللها �أن يجمع
مبالغ ال ب�أ�س بها من التجار امل�سلمني هناك لإن�شاء مدر�سة �إ�سالمية نظامية يف نيويورك تكون لل�سود خا�صة ومن هناك
دلف �إىل تركيا حيث ح�صل �أي�ضا على بع�ض التربعات النقدية .و�صل ويب �إىل نيويورك يف 1893م حيث �أ�س�س مقرا
ر�سميا للجماعة التي �أطلق عليها ا�سم )( (American Moslem Brotherhoodالأخوة الإ�سالمية الأمريكية) وبد�أ
عدد الأع�ضاء يزداد يوما بعد يوم ،وخالل هذه الفرتة ا�شتهر بلقب )( (The Torch Bearerحامل الك�شاف �أو امل�صباح).
لكن امل�شكالت بد�أت تالحق ويب ومن �أقرب الأقربني .بد�أت هذه امل�شكالت بق�ضايا رفعها �ضده بع�ض موظفيه مطالبني
برواتبهم املت�أخرة ،كما تعر�ض التهامات من بع�ضهم ب�أنه ا�ستخدم الأموال التي جمعها من امل�سلمني يف الهند وتركيا
لأغرا�ض �شخ�صية .وزعموا �أي�ضا �أنه ا�شرتى لنف�سه مزرعة .هذه االتهامات دفعت حاكم الهند لإر�سال مبعوث ر�سمي
للتحقيق يف الأمر((( .ومل ي�سلم ويب حتى من الت�شكيك يف عقيدته بعد �أن �شككوا يف ذمته و�أمانته.
فقد بد�أت �شائعات تقول ب�أنه ينتمي �إىل احلركة الأحمدية وذهب البع�ض الآخر التهامه ب�أنه من املت�صوفني !
وعموما ف�إن هذه االدعاءات تبدو يف غري حملها ؛ ولو كان الرجل ينتمي فعال �إىل القاديانية �أو ال�صوفية ملا �أخفى
ذلك �أو �أنكره طاملا �أن من حقه كمواطن �أمريكي �أن يختار لنف�سه ما ي�شاء من معتقدات وال ميلك �أحد احلق يف حما�سبته
�أو حتى �س�ؤاله عن ماهية اعتقاده لأنه �ش�أن خا�ص.
وبرغم كل ما قيل ويقال ف�إن ذلك ال ينفي حقيقة �أن الرجل عمل واجتهد .فبالإ�ضافة �إىل جهوده املخل�صة
يف جمال الدعوة وخا�صة يف �أو�ساط الأفرو �أمريكانز ف�إن ويب يعترب الرائد وامل�ؤ�س�س ل�صناعة ال�صحافة الإ�سالمية
يف الواليات املتحدة حيث �أن�ش�أ (�شركة العامل الإ�سالمي للطباعة والن�شر) التي �أ�صدرت  26جملدا على الأقل من
مطبوعتي (�صوت الإ�سالم) ) (The Voice of Islamو(العامل الإ�سالمي) ) (The Moslem Worldخالل الفرتة ما
بني 1893م 1895 -م.
 )1كتاب ) (Muslim Communities In North Americaللأ�ستاذة الدكتورة �إيفون حداد وجان �سميث� ،ص .210
 )2مريزا غالم �أحمد م�ؤ�س�س احلركة القاديانية (الأحمدية) .وهي من احلركات التي حتاول �أي�ضا �أن تتخفى حتت رداء الإ�سالم ومقرهم الر�سمي
الآن يف قرية يقال لها ربوة (باك�ستان) ،وقد �أ�صدرت املحكمة ال�شرعية هناك حكما ب�أن القاديانية فئة كافرة� .أما يف �أمريكا فقد بد�أوا ن�شاطهم
يف 1921م وكان زعيمهم هو الدكتور مفتى �صادق .غري القاديانيون ا�سم حركتهم �إىل (الأحمدية) تيمن ًا بامل�ؤ�س�س ولت�ضليل امل�سلمني ال�سنيني حتى
ين�ساقوا �إليهم ب�سبب ت�شابه اال�سم ،مقرهم يف �شيكاغو.
 )3املرجع ال�سابق� ،ص.210
 )4املرجع ال�سابق� ،ص.211
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ويقرر تيد �سويد نربغ يف درا�سته �أن (الراب الإ�سالمي) لي�س ظاهرة ثقافية عار�ضة بل هو بذرة ا�ستطاعت �أن
جتد لها موقعا �أ�صيال يف قلب الثقافة اجلماهريية .وعموما فقد خ ّرجت هذه املدر�سة الغنائية ـ التي ت�سيء �إىل الإ�سالم
وت�شوه �صورته وتعاليمه ال�سمحاء ـ العديد من امل�شاهري �أمثال ركيم ،بيج دادي ) (Big Daddyكاين ) ،(Kaneبو�ست رامي
والع�شرات غريهم .ومع ذلك ف�إن من جنوم هذا ال�ضرب من (الغثاء) ولي�س الغناء قلة ينت�سبون �إىل جماعة وارث الدين
ي ّدعون �أنهم م�سلمون �سنيون.
�أما عن عالقتهم بحركة �أمة الإ�سالم فقد �أورد يو�سف نور الدين �أنه �س�أل �أحد من�سوبي الـ  %5عن �أوجه االختالف
بينهم وحركة �أمة الإ�سالم فكان رده هو( :نحن نبحث وننقب يف (الدرو�س) ،ونحاول الو�صول �إىل فهم خفاياها من خالل
�إعمال العقل وا�ستخدام املنهج العلمي� .أي حماولة معرفة احلقيقة من خالل الإثبات والربهان .ذلك لأننا نعرف �أنه ال
حقيقة بال برهان .احلكمة واملعرفة هما احلقيقة� ،أما الفهم هو الإثبات والربهان).
وعليه ف�إن الع�ضو عندهم هو طالب علم وباحث عن احلقيقة والكمال ومتى و�صل لذلك ح�سب تقدير �أ�ستاذه� ،أ�صبح
(ر ّب ًا) وال حول وال قوة �إال باهلل وهو امل�ستعان من �أمثال هذه اجلماعات.

محمد اإلسكندر رسيل ويب
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الشيخ الحاج داؤد أحمد فيصل

الباب الثامن

ولد يف 1891م من �أب مغربي و�أم من جزر الهند ال�شرقية ولدت ون�ش�أت يف موريتانيا((( .انتقل �إىل الواليات املتحدة
يف �سن مبكرة ويعترب �صاحب واحدة من �أكرث املحاوالت جدية لغر�س بذرة الإ�سالم احلقيقي يف الرتاب الأمريكي حيث
كر�س حياته للدعوة وحقق يف ذلك جناحات غري م�سبوقة.
بد�أ ال�شيخ في�صل ن�شاطه بت�أ�سي�س (مركز الدعوة الإ�سالمية يف �أمريكا) (Islamic Propagation Centre of
) Americaيف بروكلني وذلك يف عام 1928م مب�ساعدة من بع�ض التجار والبحارة اليمنيني ((( ،وبعدها بع�شرة �سنوات
غري ا�سم املركز �إىل )( (The Islamic Mission Societyجمعية البعثة الإ�سالمية) و�أ�صبح ال�شيخ في�صل هو �أول رئي�س
لهذه املنظمة فيما اختار ال�شيخ مقبول �إلهي ـ وهو مهاجر باك�ستاين ـ �إماما للم�سجد.
ويف العام 1934م قام ب�إن�شاء القرية الإ�سالمية التي �أطلق عليها ا�سم (مدينة ال�سالم) �أو (دار ال�سالم) على قطعة
الأر�ض الكبرية التي ا�شرتاها (مبا عليها) بنظام التق�سيط يف ف�شكل ال�شرقية )( (East Fishkillيف نيويورك) ،بقيمة
�إجمالية بلغت ن�صف مليون دوالر.
وعموما فقد ظل ال�شيخ في�صل يدعو للإ�سالم ال�صحيح حتى وفاته يف فرباير1980م ولعل �أهم �إجنازاته و�أعماله هي:
1ـ هو امل�ؤ�س�س لأول مدر�سة �إ�سالمية نظامية يف �أمريكا ب�إجازة من ال�شيخ خالد يف الأردن كما ح�صل �أي�ضا على موافقة
امللك �سعود على دعمه يف �إن�شاء �أول معهد �إ�سالمي يف ن�صف الكرة الغربي(((.
 )٢ا�ستطاع �أن يعيد حوايل � 30.000أمريكي �أ�سود �إىل حظرية الإ�سالم م�ؤكدا بذلك على حقيقة �أن الإ�سالم كان دين
عدد كبري من الأفارقة الذين مت تهجريهم �إىل القارة الأمريكية كرقيق(((.
 )٣ما قام به ال�شيخ في�صل ،خالل فرتة عمله كممثل للأمريكيني امل�سلمني يف الأمم املتحدة لي�س له نظري حتى الآن وذلك
يف جمال املطالبة بالعدل وامل�ساواة ،وكان خطابه يت�سم بالهدوء والعقالنية مما �أك�سبه احرتام اجلميع.
 )٤مل يقت�صر دفاعه عن حقوق الأقلية امل�سلمة �أو الأمريكيني ال�سود وحدهم بل ظل هو ال�صوت املدافع عن حقوق جميع
 )1املرجع ال�سابق� ،ص .114
 )2هذا تقريبا ر�أي اجلمهور ماعدا �أديب ر�شاد الذي تكررت الإ�شارة �إليه و�إىل كتابه ،والذي يرى غري ذلك حيث يقول �أن لون ال�شيخ في�صل وتقاطيع
وجهه ومالحمه ولغته كلها ت�شري �إىل �أنه من الأمريكيني الأفارقة وقد جاراه يف هذا الر�أي ندمي املقد�سي ،هذا بالرغم من �أن ال�شيخ في�صل �أكد يف
�أكرث من منا�سبة على �أ�صله املغربي.
 )3كتاب ) (Muslims in the USAلأكرب حممد (ابن �إليجا حممد) �ص .208
 )4كتاب� (The Muslims of America) :ص.18 -16
 )5كتاب الدكتورة �إيفون حداد )� ، (Muslims Communities In North Americaص .138
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هذا الكتاب يت�ضمن املعلومات الأ�سا�سية عن الإ�سالم ،الدول الإ�سالمية وال�شخ�صيات الإ�سالمية التي كان لها
�إ�سهامات وب�صمات وا�ضحة يف تاريخ الب�شرية عامة كما يت�ضمن ر�سائل خا�صة موجهة للأفرو �أمريكانز ،يدعوهم فيها
�إىل العودة �إىل الإ�سالم النقي ،دين الآباء والأجداد ،وقد �صدر يف نيويورك عام 1965م وهناك حاجة ما�سة لإعادة ن�شره
يف طبعة جديدة منقحة.
وبالن�سبة لعمله يف �أو�ساط الأمريكان الأفارقة نالحظ �أنه ا�ستخدم �أ�سلوبا لينا معتدال ،فكان يخاطبهم قائ ًال�( :أنتم
�شعب �أفريقيا و�أبناء الأفارقة� .أبناء �آدم وورثة ذرية �إبراهيم .تذكروا دائما ـ و�أنا معكم ـ نحن ل�سنا عبيدا لأحد �إال اهلل
 .لقد انتهت �أيام الرق والعبودية واال�ضطهاد والظلم .كانت تلك الأيام عقابا لنا ولأجدادنا على ما ك�سبته �أيدينا
ب�سب التمادي يف املعا�صي والإهمال لكتاب اهلل و�سنن الأنبياء وتعاليمهم)(((.
ومع ذلك فلم ي�سلم ال�شيخ في�صل من االنتقاد والذم .بد�أ املرجفون يطلقون ال�شائعات ويحر�ضون النا�س �ضده.
فاتهمه البع�ض ب�أنه يخدعهم و�أنه يحاول ك�سب ود الأمريكيني البي�ض ،و�أنه عميل لهم .وذهب البع�ض الآخر التهامه
باجلهل باالحتياجات الفعلية والأ�سا�سية لهم ولل�سكان الأ�صليني الذين التفوا حوله .وقالوا عنه �إنه يكر�س �أكرث وقته لزيارة
امل�سجونني امل�سلمني وعقد الزيجات وال يويل اهتماما كافيا لق�ضايا امل�سلمني ال�سود الأ�سا�سية والعمل على م�ساعدتهم.
بد�أت بذور الفتنة تكرب وبات االنق�سام و�شيكا .فقد ظهر فريق يرى �ضرورة ت�سخري الطاقات خلدمة الإ�سالم
باعتباره القوة الدافعة والأمل للمعدمني من �سكان القيتو يف نيويورك .وبد�أ ه�ؤالء يرددون �أكرث ف�أكرث مقولة �إن ال�شيخ
دا�ؤد لي�ست لديه الرغبة يف �إظهار روح التحدي �أو �إقامة (كيان) م�ستقل للأفريكان �أمريكانز ،كما اتهموه ب�أنه يحاول
دائما ك�سب ود الأمريكان البي�ض وا�سرت�ضاءهم ،بل ذهب البع�ض �إىل حد اتهامه بالعمالة لهم .وح�سب ر�أي الدكتورة
حداد فقد كانت الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري هي �إ�صدار ال�شيخ في�صل قرارا ي�أمر فيه �أتباعه عامة وال�سود خا�صة
بحمل بطاقات تعريفية تو�ضح �أنهم م�سلمون �سنيون وذلك لتفادي اخللط بينهم وامل�سلمني الآخرين ال�سيما و�أن ا�صطالح
)�( (Black Muslimأ�صبح من املتعارف عليه �أنه ي�شري �إىل �أع�ضاء حركة (�أمة الإ�سالم) .وقد �أح�س الأفرو �أمريكانز
الأع�ضاء �أن هذا الأمر موجه لهم بالذات مما �أثار ا�ستياءهم وغ�ضبهم ملا ينطوي عليه ذلك من �إهانة وحتقري لهم
وت�شكيك يف �إ�سالمهم .وبد�أوا ين�صرفون عن ال�شيخ في�صل ب�أعداد كبرية متهمني �إياه بالتحيز للم�سلمني املهاجرين من
�أبناء �آ�سيا و�أفريقيا والدول العربية الذين مل يكن ميلك ال�شجاعة الكافية لإلزامهم بتنفيذ هذا الأمر ح�سب اعتقادهم.
وكما هو معروف ف�إن معظم الأفرو �أمريكانز الذين اعتنقوا الإ�سالم يف منطقة نيويورك خا�صة ،وعلى وجه التحديد
خالل احلقبة ما بني �أوائل ال�ستينات و�أوائل ال�سبعينات ،كان اجنذابهم للإ�سالم �إما ب�سبب االحتكاك املبا�شر مب�سلمني
مهاجرين� ،أو بت�أثري من فناين ما يعرف مبو�سيقى اجلاز والراب �أو من خالل الإعجاب بال�شخ�صيات الكارزماتيكية �أمثال
مالكومل �إك�س وحممد على كالي ولوي�س فراخان.
و�إزاء هذا الو�ضع املرتدي الذي �آلت �إليه الأمور وحالة اال�ستياء والتذمر التي عمت معظم الأع�ضاء من الأفرو
 )1كتاب �أديب ر�شاد� ،ص .140
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .142
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وفيما يتعلق باالتهامات له ب�إ�ساءة ا�ستخدام �أموال التربعات فقد �أوفدت جريدة ) (New York Timesمرا�سال
للتحري يف الأمر والتقى به يف �شقته وكتب يف تقريره �أن تلك االتهامات جمرد �أكاذيب و�إ�شاعات كيدية مغر�ضة ،فالرجل
وكما ت�أكد للمرا�سل ال�صحفي يعي�ش يف �شقة متوا�ضعة جدا بالن�سبة لرجل عمل قن�صال عاما لبالده و�أم�ضى يف اخلدمة
بال�سلك الدبلوما�سي ما يقارب الأربعني عاما ،ق�ضى حوايل ع�شرة �أعوام منها على الأقل خارج بالده كقن�صل عام.
وعموما فقد انزوى ويب عن الأنظار و�آثر االبتعاد عن م�سرح الأحداث حتى العام 1901م عندما وافق على طلب
ال�سلطان العثماين يف تركيا لي�شغل من�صب القن�صل الفخري لرتكيا يف الواليات املتحدة((( .وا�ستمر ي�شغل هذا املن�صب
حتى وفاته ب�شقته املتوا�ضعة يف نيويورك عام 1916م.

الأقليات الإثنية والدينية الأخرى التي تعر�ضت لال�ضطهاد يف الواليات املتحدة(((.
 )٥ن�شر كتابا قيما بعنوان (الإ�سالم الدين احلقيقي وعقيدة الإن�سانية (Islam The True Faith، The Religion of
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 )1تقول الربوف�سرية حداد �أنه منذ �أواخر الأربعينات وحتى بداية اخلم�سينات من القرن الع�شرين مل يكن للم�سلمني ال�سنيني يف منطقة نيويورك
ب�أ�سرها م�سجد ي�ؤدون فيه ال�صلوات املكتوبة �إال م�سجد البعثة الإ�سالمية يف �أمريكا الذي بناه ال�شيخ دا�ؤد في�صل مب�ساعدة من بع�ض التجار والبحارة
اليمنيني يف بروكلني.
 )2كتاب ايفون حداد� ،ص .58

) County in Alabamaومنظمة (�سمبا وا�شوكا) ) (Simba Washukaوتعني بال�سواحلية الأ�سود ال�صغرية �أو الأ�شبال،
وغريها من اجلماعات التي �صممت على غرار قوة فاكهة الإ�سالم (اجلناح الع�سكري حلركة �أمة الإ�سالم) لتكون قوى
مقاومة �أو بالأحرى دفاع عن النف�س.
ويف تلك الفرتة ظهر �ستوكلي كار مايكل ك�أحد زعماء القوة ال�سوداء املتحم�سني على الرغم من حقيقة �أنه كان
ي�شغل وقتها من�صب الرئي�س للجنة تن�سيق العمل الطالبي ال�سلمي !
) .(The Student Non-Violent Coordinating Committeeهذا التناق�ض يف مواقف كارمايكل بدا وا�ضحا
عندما خطب يف ح�شد من �أن�صاره قائ ًال( :عندما نتحدث عن (القوة ال�سوداء) ف�إننا نعني بذلك القوة التي ت�ستطيع
تركيع هذا البلد .عندما نتحدث عن القوة ال�سوداء ،ف�إننا نعني بذلك بناء حركة تهدم كل �شيء �أنتجته احل�ضارة الغربية.
نعني التقاط القفاز وامل�ضي قدما يف الطريق من حيث توقف مالكومل �إك�س .ونعني �أي�ضا رج ًال �أ�سود يفعل كل ما هو
�ضروري ـ �أيا كان ـ ليح�صل على ما يريد� .إننا نقاتل دفاعا عن حياتنا و�أرواحنا((().
و�إذا عدنا ملوا�صلة التنقيب عن �أ�سباب �إخفاق املحاولة ال�شجاعة التي قام بها ال�شيخ دا�ؤد لإعادة امل�ضللني �إىل طريق
احلق جند �أن من �أهم الأ�سباب التي حالت دونه والنجاح املن�شود خلفيته العرقية ،و�سواء كان مغربيا من �أم موريتانية ،كما
يقول هو وغالبية الذين كتبوا عنه� .أو كان كاريبيا (من جزر البحر الكاريبي) كما ترى ايفون حداد فهو يف احلالتني يعترب
وافد �أو عن�صر غريب على جمتمع ال�سود .وهذه نقطة هامة وح�سا�سة جدا بالن�سبة لأي عمل �أو تعامل مع الأفرو �أمريكانز
فيما يتعلق مب�ساعدتهم والأخذ ب�أيديهم �إىل طريق النور .فمن واقع خربتي ومعاي�شتي واحتكاكي بهم عن قرب �سواء خالل
مرحلة الدرا�سة� ،أو يف تعامالتي معهم خالل زياراتي املتعددة وامل�ستمرة للواليات املتحدة بعد ذلك� ،أ�ستطيع القول �أن
ه�ؤالء الإخوة وب�صفة عامة ينظرون بكثري من الريبة واحلذر وعدم الثقة بل و�أحيانا النفور جتاه �أي �شخ�ص غريب .وقد
ت�ساورهم ال�شكوك ب�أنه عميل �سري �أو خمرب ،هذه النظرة قد تخف نوعا مع مرور الأيام لكنها ال تختفي بالكامل.
وعالوة على ذلك ف�إن هذا املجتمع له ح�سا�سية مفرطة �أي�ضا جتاه �أي حماولة �أو عمل يح�سون �أن وراءه غر�ض �أو
فر�ض ر�أي ،مذهب �أو توجه معني عليهم �أو �أي نوع من �أنواع الهيمنة والو�صاية� .أي �أنهم يرف�ضون ب�شدة التدخل يف �شئونهم
والت�أثري على اختياراتهم وقناعاتهم ال�شخ�صية ،كما يرف�ضون �أي�ضا امل�ساعدات اخلارجية امل�شروطة ،الرامية لفر�ض فكر
�أو مذهب معني ،ومعنى ذلك �أن �أي م�شروع �أو خطة عمل مل�ساعدتهم يجب �أن ت�أخذ كل هذه االعتبارات يف احل�سبان.

 )1جملة نيويورك تاميز ـ عدد � 25سبتمرب 1966م �ص  6كما نقل ذلك عنها جيم�س ها�سكنز يف كتابه )� ، (Profiles in Black Powerص .193
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�أمريكانز ا�ستقر ر�أي نفر من قيادييهم الذين كانوا ما يزالون �أع�ضاء يف (البعثة الإ�سالمية يف �أمريكا) ـ التي يتزعمها
ال�شيخ في�صل ـ على تكوين تنظيم جديد يكون �أكرث قدرة على تلبية احتياجاتهم وحتقيق طموحاتهم ومطالبهم.
كان على ر�أ�س ه�ؤالء الذين قرروا اخلروج على ال�شيخ في�صل وتكوين تنظيم جديد كل من ال�شيخ رجب حممود،
�إ�سحاق عبد ال�شهيد ،ح�سن عبداحلميد� ،سليمان عبد الهادي ولقمان عبد العليم .وحتقيقا لذلك عقدوا �سل�سلة من
االجتماعات التي متخ�ض عن �إن�شاء تنظيم جديد حمل ا�سم (دار الإ�سالم) �أو (دار الإ�سالم الأوىل) متييزا لها عن
ن�سختها الثانية ،وكان ذلك يف 1962م .ويف نف�س العام مت �إن�شاء �أول م�سجد خا�ص بهذه احلركة اجلديدة ب�شارع �أطالنطك
) (Atlantic Avenueيف بروكلني .ومت تعيني ال�شيخ رجب حممود �أول �إمام للجماعة يف حني �شغل يحيى عبد الكرمي
من�صب �أول م�سئول عن الدعوة �أو (�أمري التبليغ) كما ي�سمونه((( .ومتت البيعة واملبايعة للرجلني بال�صورة النظامية.
وعموما فقد كان من الأهداف الرئي�سة للحركة �أي�ضا توفري مكان �آمن للأفرو �أمريكانز امل�سلمني من الأع�ضاء
ملمار�سة �شعائرهم و�أن يعي�شوا فيه حياة الإ�سالم بال خوف �أو وجل .ولعل هذا هو ما دعا بع�ض الأع�ضاء لتف�ضيل ا�سم (دار
ال�سالم) بدال عن (دار الإ�سالم) فيقولون( :نحن �أتباع حركة دار ال�سالم) التي قامت كبديل (لدار احلرب) ويف هذا
�إ�شارة �إىل التوجه ال�سلمي لبع�ض �أتباع احلركة و�إن مل يكن ذلك هو ر�أي اجلمهور .ذلك �أن خروج حركة (دار الإ�سالم)
�إىل حيز الوجود كان و�إىل حد كبري ب�سبب عدم الر�ضا عن �سيا�سات ال�شيخ في�صل والنهج ال�سلمي والأ�سلوب الت�صاحلي
الذين كان ي�سري عليهما ،ولأن ال�شيخ في�صل كان �أي�ضا من دعاة االندماج والتعاي�ش ال�سلمي يف ظل الدولة الواحدة
املوحدة ،ولعله �أراد بذلك �أن يك�سر طوق العزلة املجيدة التي اختارها الأفرو �أمريكانز لأنف�سهم والنزعة االنطوائية التي
يت�شبثون بها.
وال نن�سى �أي�ضا �أنه واعتبارا من العام 1967م كان ا�صطالح (القوة ال�سوداء) قد بد�أ ي�أخذ زخما �أكرب وتكون له
الغلبة على التيار امل�سامل والنهج املثايل الذي كان يتزعمه الدكتور لوثر كنج .وهذا ال�شعار (القوة ال�سوداء) يعني فيما
يعني� ،أن االعتداءات على ال�سود من قبل رجال ال�شرطة �أو الأفراد البي�ض لن متر مرور الكرام� .أي �أن القوة �ستكون يف
مقابل القوة والعنف مقابل العنف .ومعروف �أي�ضا �أن �صيف العام1967م على وجه التحديد كان �صيفا �ساخنا جدا يف
تاريخ الواليات املتحدة ،فقد �شهد �أ�سو�أ حوادث عنف و�شغب يف تاريخ �أمريكا احلديث ،ومنها اندالع �أكرث من �أربعني عملية
�صدام عرقي و�أكرث من  100حادثة عنف وت�صادم بني ال�شرطة وال�سود مما دعا الرئي�س الأمريكي ليندون جون�سون
لت�شكيل جلان خا�صة للتحقيق يف الأمر وتهدئة الأو�ضاع .وقد جاء يف تقرير اللجنة الذي رفع �إىل جون�سون يف مار�س
1968م�( .أن الواليات املتحدة ت�سري نحو قيام جمتمعني �أحدهما �أبي�ض والآخر �أ�سود .وهما جمتمعان �سيكونان منف�صلني
وغري متكافئني) .كما جاء يف نف�س التقرير �أن العن�صرية من جانب البي�ض هي ال�سبب الرئي�س لال�ضطرابات وحوادث
ال�شغب .وجاء فيه �أي�ضا �أن حوايل ن�صف احلوادث التي حققت فيها اللجنة كانت ب�سبب اال�ستخدام املفرط للقوة من
جانب قوات ال�شرطة �ضد املدنيني �أو بالأحرى �ضد املواطنني ال�سود(((.
كما �شهد ذلك العام (1968 -1967م) �إن�شاء العديد من اجلمعيات امل�سلحة التي كان الهدف الأ�سا�سي منها حماية
ال�سود من اعتداءات ال�شرطة والت�صدي لأي �أعمال عنف وقمع يتعر�ض لها ال�سود .وكان من �أبرز هذه اجلماعات منظمة

الفهود ال�سوداء )( (The Black Panthersوجماعة حرا�س مقاطعة الوندز يف �ألباما (The Deacons of Lownds

مولد دار اإلسالم الحركة أو دار اإلسالم الثانية
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 )1املرجع ال�سابق� ،ص .59
 )2املرجع ال�سابق� ،ص.62

 )1املرجع ال�سابق� ،ص .63
 )2املرجع ال�سابق� ،ص .64
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يف �أعقاب الإخفاق الذي �صارت �إليه حركة البعثة الإ�سالمية يف �أمريكا حاول ال�شيخ في�صل �إعادة تنظيم ال�صفوف
و�إن كانت حماوالته قد باءت بالف�شل �أي�ض ًا �إال �أن مما يح�سب له �أن عددا ال ب�أ�س به من الأع�ضاء ظلوا يداومون على ارتياد
م�سجد البعثة الإ�سالمية .ويف العام1967م ،وبناء على دعوة منه بد�أ ه�ؤالء الأع�ضاء ي�ؤدون �صالة اجلمعة جماعة وذلك
لأول مرة يف تاريخ �أمريكا .وقد ف�سر البع�ض هذا التطور على �أنه يعني �إعالنا من ال�شيخ في�صل مبنع غري املن�ضوين معه
من �أع�ضاء اجلالية امل�سلمة من ارتياد م�سجد البعثة .فيما ذهب �آخرون �إىل االعتقاد ب�أن البعثة حتت زعامته ما عادت
لها ال�صالحية وال�شرعية اللتان ت�ؤهالنها لإقامة �صالة اجلمعة لعامة امل�سلمني من �أع�ضاء اجلالية يف مدينة نيويورك و�أن
م�سجدها ما عاد يلبي احتياجات اجلميع.
وفى هذه املرة و�ضح جليا �أن املعار�ضني �أ�صبحوا �أكرث عزما على �إقامة جالية م�سلمة جديدة ال تعرف امل�ساومة كما
يقولون .وقد عبرّ عن ذلك �أحد قادتهم وا�سمه بالل عبد الرحمن خالل مقابلة �أجريت معه قائال ً( :نعم .نحن جميعا
خرجنا من رحم الع�صابات ومن غياهب ال�سجون .ونحن خري من يعرف املعنى احلقيقي ال�صطالح (ال م�ساومة)(((.
ويف ال��ع��ام1968م مت اختيار يحيى عبد الكرمي قائدا للحركة اجلديدة ويعترب هذا التاريخ البداية احلقيقية
النطالقة حركة دار الإ�سالم يف ن�سختها اجلديدة .وعموم ًا فقد �أ�صبح هناك عرف بني من�سوبي احلركة وخا�صة من
�سكان نيويورك حيث بد�أوا ي�صفون �أنف�سهم ب�أخوة نيويورك ).(The New York Brotherhood
على �أن احلركة وجدت نف�سها ـ وقبل �أن ي�شتد عودها ـ يف مواجهة مع الإدارة الأمريكية ممثلة يف الـ ( FBIمكتب
التحقيقات الفدرالية) .بد�أت امل�شكلة عندما قامت قوة م�سلحة من من�سوبي الـ ) (FBIمبداهمة حي ) (Brownsvilleيف
بروكلني م�ستقلني �سيارة خا�صة عادية .ومعروف �أن �سكان هذا احلي غالبيتهم من امل�سلمني ،حيث اقتحم ثالثة منهم
�شقة �صغرية ليخرجوا منها بعد قليل ويف قب�ضتهم عدد من ال�سود املقيدين بال�سال�سل من �أيديهم و�أرجلهم .و�سرعان ما
بد�أت م�شاجرة بني عنا�صر الـ ) (FBIوخم�سة من امل�سلمني ال�سنيني كانوا موجودين يف موقع احلدث بال�صدفة مما �أتاح
الفر�صة للمقبو�ض عليهم للهرب .وبعد فرتة وجيزة خ ّفت �إىل املنطقة �أعداد �ضخمة من رجال ال�شرطة واملباحث وبد�أوا
عملية مت�شيط للحي .وتقدم بع�ضهم نحو م�سجد دار الإ�سالم فاعرت�ضهم حار�سه م�شريا لهم على �ضرورة خلع �أحذيتهم.
وح�سب رواية �شهود العيان وكما �سجلت ذلك الدكتورة حداد ،فقد تظاهر �أقربهم �إىل احلار�س ب�أنه ميتثل للأمر وب�سرعة
�أ�شهر م�سد�سه و�ألقى القب�ض عليه واندفع الباقون �إىل داخل امل�سجد ب�أحذيتهم بحجة البحث عن الهاربني(((.
هذه احلادثة �أثارت ا�ستياء امل�سلمني كما كتب عنها الإمام يحيى يف جريدة (اجلهاد الأكرب) مو�ضحا �أن رجال
الأمن انتهكوا حرمة مكان للعبادة لأنه خا�ص بال�سود ولو �أن الأمر كان يتعلق بكني�سة للبي�ض ملا جتر�أوا على ذلك .وهذا ـ
يف ر�أيه ـ ي�ؤكد النظرة العن�صرية املتعالية القائمة على مبد�أ �أن ال�سود عامة كائنات منحدره من �أ�صل و�ضيع ولي�س لديهم
حقوق �أو حرمات يتعني على البي�ض احرتامها.
وكان من جراء هذا اال�ستفزاز ال�صارخ مل�شاعر امل�سلمني عامة وال�سود خا�صة �أن بد�أ امل�سلمون ين�شطون وي�ضاعفون
جهودهم من �أجل التعبئة وتوحيد ال�صفوف ،ف�أر�سلوا الوفود �إىل املدن والقرى حلث النا�س على االنخراط يف تنظيم دار
الإ�سالم اجلديد .وكان �أول امل�ستجيبني للدعوة هم م�سلمو كليفالند حتت قيادة مطوف عبد ال�شاهد .وبعدهم جاء م�سلمو

فالدلفيا حتت قيادة الإمام علي �أحمد ،و�أ�صبحت تلك هي �أكرب فروع احلركة .ويف �أغ�سط�س 1972م مت �شراء املبنى رقم
 52يف هركامير بلي�س ) (Herkimer Placeمن �أحد �أ�صدقاء الإمام يحيى واختاروا له ا�سم (م�سجد ي�سن)(((.
وترى الدكتورة حداد �أن احلركة وبعد االنتقال �إىل هذا املقر اجلديد �أ�صبحت �أكرث ن�شاطا وتنظيما ،ومت �إن�شاء اجلناح
الع�سكري للحركة الذي حمل ا�سم (الرعد) وهو عموما ال يختلف كثريا عن قوة فاكهة الإ�سالم والنمور ال�سود وغريها.
و�أ�صدر ال�شيخ يحيى عبد الكرمي �أمر ًا �ألزم مبوجبه جميع ال�شباب من من�سوبي احلركة بالتوجه �إىل مع�سكرات التدريب
الع�سكري لتعلم فنون الدفاع عن النف�س ،وبعد التدريب يتم انتقاء �أف�ضل العنا�صر لالنخراط يف �صفوف قوة (الرعد).
وكان من مهام هذه القوة توفري احلرا�سة الأمنية لرموز احلركة وزعمائها .املحافظة على الأمن ،توفري احلماية
للن�ساء ال�سود امل�سلمات وتوقيع العقوبات على املخالفني للنظام .وكانوا ملزمني �أكرث من غريهم ب�أن يكونوا يف قمة
االن�ضباط وااللتزام وخمافة اهلل  .وعليهم ال�سمع والطاعة من دون تردد �أو مناق�شة.
وعموما فقد ا�ستطاعت احلركة �أن حتقق �أحد �أهدافها حيث بلغ عدد اجلاليات التي ان�ضمت �إليها حتى العام1975م
 31جالية من �أهل اجلماعة وال�سنة امللتزمني ،معظمهم من �سكان املدن الواقعة على امتداد ال�ساحل ال�شرقي .ومعنى ذلك
�أن دار الإ�سالم �أ�صبحت وا�ستمرت متثل �أكرب جتمع للم�سلمني ال�سنيني يف الواليات املتحدة حتى العام 1976م ،عندما
اعتلى وارث الدين حممد قيادة حركة �أمة الإ�سالم خلفا لوالده �إليجا ،حني �أعلن االلتزام بالنهج الإ�سالمي القومي
معيدا حوايل � 100ألف من �أع�ضاء حركة والده �إىل الإ�سالم ال�صحيح ،ومهما يكن ،و�إن كان ال�شيخ يحيى قد �سلك منهجا
هو �أقرب �إىل نهج ال�صوفية يف ر�أي البع�ض �إال �أنه ترك لكل جالية �إمامها املنتخب وا�ستمر هو يف �إلقاء درو�سه و�شروحه
لأمهات الكتب وكانت درو�سه يف �شكل حلقات تعقد يومي الأحد واخلمي�س لل�صفوة خا�صة وطالبه املنتظمني(((.
وعلى �صعيد �آخر ف�إن فرع احلركة يف فالدلفيا كان هو الأكرث ن�شاطا يف جمال التعليم وكان برناجمهم التعليمي
ي�شمل مواد الفقه والتوحيد وال�سرية النبوية العطرة .لقد كان دافع ال�شيخ يحيى و�أعوانه هو احلب ال�صادق للإ�سالم
ولل�شعب الذي هم جزء منه� ،إذ وجدوا �أن هناك رابطة قوية بني الإ�سالم والفقراء امل�ست�ضعفني .لكن قيادة احلركة مل
تكن لها خطة عمل �أو ا�سرتاتيجيه وا�ضحة مبنية على ر�ؤية �شاملة متكاملة .كل ما هناك �أنهم كانوا يدعون النا�س للعودة
�إىل اهلل ،و�أن يغيرّ وا ما ب�أنف�سهم حتى يغيرّ اهلل واقعهم و�أو�ضاعهم.
ولعل هذا التوجه هو الذي دعا كثريين �إىل ت�صنيف حركة دار الإ�سالم على �أنها حركة �أ�صولية ).(Fundamentalist
وبالن�سبة مل�شاركة امل�سلمني يف احلياة ال�سيا�سية اتخذت احلركة موقفا وا�ضحا حيث �أكدت على الأع�ضاء بعدم امل�شاركة
وذلك يف �إطار املوقف العام الراف�ض ملبد�أ �إقامة �أي عالقة �أو تعاون مع غري امل�سلمني.
ومع ذلك بد�أت امل�شكالت تطل بوجهها داخل احلركة بل وداخل الأ�سرة الواحدة ذلك �أن اجليل الأكرب �سنا من
الأع�ضاء بد�أ ينظر �إىل ال�شباب الذين انخرطوا يف الدرا�سة اجلامعية نظرة تنطوي على كثري من عدم الر�ضا وعدم
الثقة .واعتربوهم �أقرب �إىل مع�سكر الأعداء منهم �إىل الأع�ضاء .و�صاروا يطلقون عليهم �ألقاب ًا مثل الـ )(Young Boys
و )( (Uncle Tom Muslimsم�سلمو العم �سام) كنوع من االزدراء لهم وعدم الر�ضا عنهم .وهكذا بد�أت تظهر بذور
اخلالف بني حملة ال�شهادات اجلامعية وغريهم من من�سوبي احلركة من جهة وبني ه�ؤالء جميعا والوافدين اجلدد من
امل�سلمني الذين قدموا من الدول الأ�سيوية وال�شرق �أو�سطية من جهة ثانية.
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يف العام1980م مت نقل م�سجد ي�سن �إىل حي فان �سيكالن ) ،(Van Siclanوبعدها بعامني �شهدت احلركة تغيريا
جذريا يف التوجه عندما �أعلن الإمام يحيى عن حلها ودجمها يف (جماعة الفقراء العاملية) التي يقودها ال�شيخ مبارك
علي اجليالين الها�شمي(((.
هذا القرار املفاجئ قابله معظم الأع�ضاء بالرف�ض وكان بني الراف�ضني �أع�ضاء احلركة يف �أطالنطا حتت قيادة
الإمام جميل عبد اهلل الأمي الذي قام وفريق �آخر من املعرت�ضني على حل الدار ب�إن�شاء جمعية جديدة �أطلقوا عليها عرفي ًا
ا�سم (اجلماعة) �أو (اجلماعة الوطنية) ) (The National Jama’ahو�أ�صبح ال�شيخ جميل هو �أمري هذه اجلماعة التي
انقطعت ال�صلة بينها وبقية الأع�ضاء الذين تفرق �شملهم� .أما م�سجد ي�سن فقد �أغلق ومت بيع مبناه يف عام 1985م.
مل تع ّمر حركة دار الإ�سالم طويال كما ر�أينا وذلك لأ�سباب عدة يطول �شرحها �إال �أن النزعة الإقليمية ال�ضيقة التي
ات�سمت بها منذ قيامها وعدم حماولة القائمني عليها ولوج �آفاق �أرحب خارج والية نيويورك ومدن ال�ساحل ال�شرقي كانا
من �أهم العوامل التي عجلت بنهايتها .على �أن جمرد قيام الدار كتجمع للم�سلمني ال�سنيني الذين �أرادوا �أن يعي�شوا حياة
الإ�سالم احلقيقي وما بذله �أع�ضا�ؤها من جهد يعتربان وبكل املقايي�س توجه ًا ي�ستحق الإ�شادة لإقامة امل�شروع احل�ضاري
الإ�سالمي وطرح الأمنوذج العملي للم�سلم امللتزم الذي يحاول �أن يكون قدوة للآخرين.
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الباب الثامن
 )1جاء يف (املو�سوعة املي�سرة يف الأدي��ان واملذاهب املعا�صرة) ،الطبعة الثانية 1409ه��ـ� ،ص  347ال�صادرة عن الندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي
بالريا�ض �أن الطريقة القادرية تن�سب �إىل عبد القادر اجليالين (561-470ه��ـ1166-1088 ،م) الذي عا�ش وتوفى ودفن يف بغداد .و�أن ال�شيخ
اجليالين اطلع على كثري من علوم ع�صره وبرع فيها ،كما ن�سب �إليه �أتباعه كثري من الكرامات .يقال �أنه رزق بت�سعة و�أربعني ولدا ،حمل �أحد ع�شر
منهم تعاليمه ون�شروها يف خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي� .أ�صبح قربه يف بغداد مزارا لأتباع الطريقة القادرية و�إن كان منهم من يعتقد ب�أنه مل ميت
بل رحل �إىل جزر املالديف.
م�سجد نيويورك

التحديات التي تواجه األفرو أمريكانز عامة
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أوال ً :تحدي سد الفراغ الذي تركه رحيل وارث الدين محمد

�إن غياب وارث الدين يف هذه املرحلة الدقيقة واحلرجة يجب �أال يكون مدعاة لتوقف حركة الإ�صالح والت�صحيح
التي قادها �أو النفراط عقد اجلماعة التي �أجهد النف�س يف نظمها ،فاملوت هو �سنة احلياة و�أحد نوامي�س اهلل يف هذا
الكون ،والتحدي الأكرب الذي يواجه �أع�ضاء اجلالية الآن هو �سد الفراغ الذي تركه وبال�سرعة املمكنة حتى ال يكون م�صري
احلركة كم�صري ما �سبقها من احلركات التي ماتت وذهبت ريحها برحيل قادتها ،ذلك �أن امل�ضي قدما يف الطريق الذي
اختطه و�سار عليه وارث ال يتحقق �إال يف وجود القائد الكفء الذي تتوفر فيه �صفات القيادة ويتمتع بالقبول العام .ذلك
�أن ما تركه وارث هو �أمانة عظيمة حتتاج �إىل القوي الأمني الذي يتعهدها بالرعاية والعناية لتنمو وتزدهر وتتحقق وهذا
هو التحدي الأكرب الذي يجب �أن يواجهه �أع�ضاء احلركة بكل ال�شجاعة وامل�س�ؤولية واملو�ضوعية حتى ت�ستمر هذه امل�سرية
القا�صدة املباركة يف الطريق املر�سوم لها لتحقيق غاياتها.

ثانيًا :التحديات المتعلقة بمسألة الهوية واالنتماء والوطن

�إن م�س�ألة حتديد الهوية يجب �أال ت�شكل ق�ضية �أو هاج�س ًا لأحد لأنها حم�سومة .فامل�سلم هويته هي الإ�سالم الذي
�أكرمنا اهلل  به وهدانا �إليه .و�إذا كنا نقول ونقرر �أن الدين والعزة هما هلل جميع ًا ف�إن االنتماء يكون للوطن ،والوالء
يكون للدين والأم��ة والوطن ،ولي�س هناك غ�ضا�ضة يف ذلك �أو تناق�ض .ومع ذلك فعلينا التعامل بكثري من العقالنية
واحلذر جتاه هذه الق�ضايا احل�سا�سة .ال�سيما و�أننا نعي�ش يف زمن وواقع ال يقبالن ازدواجية الوالءات واالنتماءات .ذلك
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عر�ضنا يف الأجزاء ال�سابقة �سرد ًا تاريخي ًا ملعظم الأحداث الهامة واملالب�سات التي رافقت م�سرية الأفرو �أمريكانز
منذ قدومهم �إىل الأرا�ضي الأمريكية وحتى بداية الألفية الثالثة ،التي تركت ب�صمات وا�ضحة على واقعهم وحا�ضرهم.
كما تعر�ضت وب�شيء من التف�صيل لأهم امل�شكالت التي واجهتهم والتي متخ�ضت عنها حتديات ما تزال متثل م�صدر �أرق
لهم ولغريهم على خمتلف املحاور وامل�ستويات.
وقد حاولت �أي�ضا تغطية وحتليل املحاوالت الهامة التي قام بها البع�ض لإيجاد احللول لهذه امل�شكالت وما �أ�صابوه
من جناح و�إخفاق و�صو ًال �إىل �أو�ضاعهم الآنية ،والتوقعات مل�ستقبلهم يف ظل الظروف وامل�ستجدات واملعطيات احلالية.
و�إذا نظرنا �إىل هذه الإ�شكاليات والتحديات نظرة �سريعة فاح�صة جند �أنها تنق�سم �إىل �شقني رئي�سيني هما:
�أو ًال :الإ�شكاليات املتعلقة بالأفرو �أمريكانز �أنف�سهم من حيث الرتكيبة الكلية ،العقلية والف�سيولوجية وال�شخ�صية وال�سايكلوجية
والرتاكمات التي �أثرت وت�ؤثر يف تكوين هذه ال�شخ�صية والتي جتعلها تت�صرف بعقلية و�سايكلوجية الإن�سان املحبط املقهور.
ثانيا :الإ�شكاليات املرتبطة بالعوامل اخلارجية املتمثلة يف نظرة املجتمع املحيط وطريقة تعامله والتحديات التي يفر�ضها
الواقع والتي �أ�صبحت جزء ًا من املوروث الثقايف واالجتماعي مع ا�ستمرار حركة التفرقة والتمييز يف املعاملة وهذا
هو لب الق�ضية� .أما امل�سلمون منهم ف�إن �أخطر ما يواجههم هو خطر �ضياع الهوية الثقافية والذوبان الكامل يف
املجتمع الغربي الر�أ�سمايل �أو حتى يف املجتمع الال ديني.
وعليه ف�إن �أهم التحديات والأخطار التي تواجه الأجيال احلالية وامل�ستقبلية له�ؤالء الأخوة والتي يلزم مواجهتها
والتعامل معها بكل اجلدية والعقالنية وال�شجاعة واحلذر هي:

�أنه ال يعقل بالطبع وال يقبل من مواطن �أمريكي يعي�ش يف �أمريكا ،ي�ستظل بظلها ويحمل جن�سيتها ويتمتع بخرياتها وبعد
ذلك يكون وال�ؤه لغريها .ولي�س هناك عاقل يدعو ملثل هذا الطرح .فالأفرو �أمريكانز عموما ـ �ش�أنهم �ش�أن بقية �شرائح
املجتمع الأمريكي ـ هم مواطنون �أمريكيون بالأ�سا�س .و�إن كانت هناك بع�ض املمار�سات اخلاطئة جتاههم من بع�ض
البي�ض الأمريكيني الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات ،فعليهم �أن يتفهموا دوافع هذه املمار�سات ويحاولوا ا�ستئ�صالها بالو�سائل ال�سلمية
�أو باالحتكام للنظام والد�ستور الذي يوفر احلماية والعدالة ويحفظ حقوق جميع املواطنني .وعليهم �أي�ضا العمل اجلاد على
احتواء املمار�سات والت�صرفات الفردية الب�سيطة والتعامل معها ك�أمر واقع و�شر البد منه .وعلينا جميعا �أن نتوقع ا�ستمرار
بع�ض هذه الت�صرفات غري امل�سئولة من قبل بع�ض الأفراد املتع�صبني والعمل على احتوائها وجتاوزها ،بل ال�سعي اجلاد
للم�ضي للأمام برغمها ويف ظل وجودها.
ويرتتب على ذلك ـ من وجهة نظري ـ �أن ا�صطالح (�أفريكان �أمريكان) �أي مواطن �أمريكي من �أ�صل �أفريقي ي�صبح غري
منا�سب �أو غري ذو معنى ،والبد من التحفظ يف ا�ستخدامه �إذ لي�س هناك ما يدعو ال�ستخدام هذا اال�صطالح طاملا �أننا ال جند
مواطن �أمريكي �آخر يقول عن نف�سه وعلى �سبيل املثال �أنا �أمريكي من �أ�صل �أوروبي �أو �أ�سيويي �إذا مل ي�س�أل �أ�صال عن �أ�صله.
وبالن�سبة للم�سلمني على وجه اخل�صو�ص  -وهذا جمرد ر�أي � -إذا �أرادوا �أن يحققوا ذواتهم وي�صبحوا �أع�ضاء
فاعلني يف خارطة املجتمع الأمريكي خا�صة واملجتمع العاملي عامة ،ولكي ي�صبحوا جزء ًا فاع ًال يف وطنهم فهناك حزمة
من الإجراءات والتنازالت التي البد منها فيما يتعلق مب�س�ألة الهوية والأدوار املطلوبة منهم وهي:
�أ -العمل على التخل�ص ونهائيا من الآثار ال�سالبة للعقدة �أو امل�س�ألة اللونية وما يرتتب عليها من �إح�سا�س بالدونية و�أي�ضا
عن فكرة �أن ال�سود هم الأ�صل والأ�سا�س للحياة الب�شرية و�أنهم �شعب اهلل املختار والإقرار القاطع ب�أن النا�س جميع ًا
�سوا�سية .وهذا الإقرار ي�ستوجب التخلي عن الإح�سا�س بالفوقية والدونية على حد �سواء .ذلك �أن النزعات القومية
ال�ضيقة وال�شعوبية القائمة على التفاخر باجلن�س وال�ساللة وااللتفاف حول الذات والقبيلة والع�شرية ما عاد لها مكان
يف عامل اليوم .على التخل�ص نهائي ًا من العقدة اللونية وما يرتتب عليها من ال�شعور بالدونية.
ب) التخلي نهائي ًا عن فكرة احل�صول على وطن م�ستقل �أو وطن قومي لل�سود داخل الواليات املتحدة و�أي�ضا عن فكرة
العودة �إىل القارة الأم ،ذلك �أن الواقعية واملو�ضوعية يفر�ضان �إ�سقاط مثل هذه املطالب للتخل�ص من م�أزق الإح�سا�س
بالغربة والال انتماء والال وطن و�أعتقد �أن مثل هذا الطرح ما عاد له مكان الآن وهذا �شيء �إيجابي.
ج -ال�سعي اجلاد لالندماج يف بوتقة املجتمع الأمريكي بكل ما ي�ستتبعه ذلك من التزامات وواجبات مع احلر�ص على ممار�سة
احلقوق املدنية وامل�شاركة الفاعلة يف احلياة ال�سيا�سية بدون الت�ضحية بالهوية الثقافية حتى ال ي�صبح االندماج ذوبانا.
د -احلر�ص على مد ج�سور التوا�صل والرتابط ب�صورة �أكرث و�أعمق مع �إخوانهم يف العامل الإ�سالمي باعتبارهم جزء ًا من
كل و�أقلي ًة م�سلم ًة متثل عمق ًا ا�سرتاتيجيا مهما للإ�سالم وامل�سلمني ،وهذا الرتابط مهم للتفاعل الإيجابي مع ثوابت
الأمة وق�ضاياها امل�صريية.
هـ -احلر�ص على التعاون البناء مع اجلاليات الإ�سالمية الأخرى املوجودة والعاملة على ال�ساحة املحلية ،والعمل على توحيدها �أو
بالأقل توحيد �أجندتها وخطابها و�شعاراتها وذلك من خالل الدعوة للتم�سك بالثوابت وكل ما يجمع الكلمة ويوحد ال�صف.
و -ال�سعي اجلاد ملعرفة التعاليم ال�صحيحة للإ�سالم با�ستقائها من م�صادرها الأ�صلية واحلر�ص على االلتزام بها قوال
وعمال لإظهار ال�صورة احلقيقية امل�شرقة للإ�سالم و�أنه دين الو�سطية .مع العمل الهادئ ،اجلاد وامل�ستنري لت�صحيح
املفاهيم اخلاطئة عنه ،كما نحن جميع ًا مطالبون باال�ستفادة الق�صوى من تزايد االهتمام لدى الغربيني عامة
والأمريكيني خا�صة بالإ�سالم وتعاليمه ،والعمل اجلاد لتحويل الإ�سالم من دين غريب يثري الرعب واملخاوف بل والهلع

�أو ما يعرف بالـ )� (Islamophobiaإىل دين �أ�صيل يدعو لن�شر الطم�أنينة وال�سالم وكل املبادئ الراقية التي يت�ضمنها
الد�ستور الأمريكي والتي �سبقه �إليها القر�آن الكرمي قبل �أكرث من اثني ع�شر قرنا.
ز -االعرتاف ب�أنه ما تزال هناك جيوب للتمييز العن�صري يف �أمريكا وغريها لكننا منلك الو�سائل القانونية ملجابهتها
ولعله من ح�سن الطالع �أن هذه اجليوب يف انح�سار وم�صريها �إىل الزوال �إن عاجال �أو �آجال مب�شيئة اهلل.
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الباب التاسع

املعروف تاريخيا �أن معظم ال�سود ا�ستوطنوا الواليات اجلنوبية عندما كانت حاجة املزارعني البي�ض تدعو لوجودهم
هناك ،وما يزال حوايل ن�صف الأمريكيني ال�سود على الأقل يقطنون الأرياف اجلنوبية� ،إال �أن �أعدادا كبرية منهم نزحت
�إىل ال�شمال والغرب ال�صناعيني منذ الن�صف الثاين للقرن التا�سع ع�شر ،وقد ا�ستقر حوايل  %97من ه�ؤالء يف املدن
الكربى (منهم حوايل ثالثة ماليني يف نيويورك و 1.8مليون يف كاليفورنيا و 1.7يف �إلينوي) وهم ي�شكلون عموما �أكرث من
 %40من فقراء الواليات املتحدة ويعتربون �أكرث �شرائح املجتمع الأمريكي فقرا ومعاناة وتخلفا(((.
�إن ظروف ا�ستقدام ال�سود �إىل الواليات املتحدة خلقت تراثا وتراكما �سلبيا حادا ع ّقد تقدمهم يف املجتمع الأمريكي
وكان من الطبيعي �أن تنزوي الغالبية العظمى منهم بعيدا عن الأ�ضواء يف القيتو .هذا االن�سحاب من �سوق العمل وعجلة
الإنتاج و�سواء كان ق�سريا �أو اختياريا هو امل�سئول  -ولو جزئيا ـ عن زيادة حدة الفوارق الطبقية بني الأغنياء والفقراء.
وهي فوارق �أ�صبحت متثل �شرخا عميقا يف الن�سيج االجتماعي للواليات املتحدة مما ينذر بكارثة اجتماعية ال حتمد
عقباها �إذا ا�ستمر احلال على ما هو عليه وقد كتب حممد علي �صالح يف مقال له بعنوان�( :آي�س كرمي �أبي�ض لل�سود� .آي�س
كرمي �أ�سود للبي�ض)((( يقول :فوجئ العامل يف الأ�سابيع املا�ضية ب�صورة �أخرى لأمريكا كان ي�سمع عنها غري �أنه مل يرها
ب�شكل متوا�صل على �شا�شات التلفزيون كما حدث م�ؤخرا وهي �صورة الفقراء الأمريكيني من ال�سود الذين يتمركزون يف
مدينة معينة .لكن نيو �أورليانز لي�ست الوحيدة يف �أمريكا التي يتمركز فيها الفقراء ،فهناك واليات ومدن �أخرى تتميز
بالظاهرة نف�سها ،غري �أنها وب�سبب خطورتها فتحت النقا�ش حول �آليات دمج ال�سود يف املجتمع الأمريكي وع َّمقت املخاوف
من حتول مراكز جتمع ال�سود الآن �إىل (قيتو) م�ستقبال).
وكتب �أرنولد هري�ش الأ�ستاذ يف جامعة نيو�أورليانز وم�ؤلف كتاب (مرحلة القيتو الثانية) �أن جذور قيتو ال�سود يف
�أمريكا تعود �إىل فرتة ما بعد احلرب الأهلية وبالتحديد بعد �أن �أعتق الرئي�س لنكولن الرقيق� ،إذ ترك كثري من ال�سود مزارع
القطن والتبغ يف اجلنوب واجتهوا �صوب املدن ال�شمالية التي جذبتهم ب�أ�ضوائها وحركتها التجارية الن�شطة .لكن البي�ض
مل يقبلوا هجرتهم �إليهم ومل يقبلوا �سكنهم جريانا لهم ،فبد�أوا يبيعون منازلهم عندما كرث ال�سود يف املنطقة .كانت ن�سبة
ال�سود يف املدن يف ذلك الوقت  %10فقط لكن هجرات ال�سود ا�ستمرت ولهذا فقد زادت الن�سبة .ومع بداية حركة احلقوق
املدنية يف �أوائل اخلم�سينات من القرن الع�شرين كانت ن�سبتهم يف بع�ض املدن قد و�صلت �إىل �أكرث من  ،%50ولهذا ظهرت
موجة جديدة هي (هروب البي�ض) �إىل �ضواحي املدن .وكان ميكن لظاهرة هجرة ال�سود �إىل املدن �أن تعد نوعا من االندماج
االجتماعي لوال �أن ال�سود املهاجرين اختاروا دائما �أن يعي�شوا معا يف املدن التي يوجد فيها بالفعل كثري من ال�سود .وحاليا
ي�شكل ال�سود  %6فقط من �سكان وا�شنطن العا�صمة وي�سكن معظمهم ( )%60املنطقة ال�شرقية من العا�صمة .وعموما ف�إن
مناطق جتمع ال�سود يف املدن الأمريكية عامة وخا�صة يف نيويورك �أ�صبحت معاقل بل ب�ؤر ًا للجرمية خا�صة عند حلول امل�ساء
حيث تزيد معدالت ال�سرقات وعمليات النهب امل�سلح والقتل العمد والع�شوائي و�أ�صوات الطلقات النارية.
وعلى �صعيد مت�صل ف�إن �آخر الإح�صاءات ال�صادرة عن اجلهات الر�سمية ت�شري �إىل �أن الأفرو �أمريكانز عامة
ميلكون ح�صة �أقل من  %0.01من الرثوة الأمريكية ،و�أن متو�سط دخل الفرد منهم ال يكاد ي�صل �إىل معدل �ألفي دوالر يف
العام (حوايل  165دوالر ًا يف ال�شهر).
 )1كتاب (ال�سود يف املجتمع الأمريكي) نقال عن مو�سوعة ال�سيا�سة اجلزء الثالث ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ـ بريوت ـ الطبعة الأوىل 1983م� ،ص.284-280
 )2جريدة ال�شرق الأو�سط(ح�صاد الأ�سبوع) عدد اجلمعة 2005/9/30م واملقال يتحدث عن تداعيات �إع�صار كاتارينا الذي �ضرب �أجزاء وا�سعة من
جنوبي الواليات املتحدة.
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�إذا فرغنا من حتديد ماهية الهوية والوطن للأفرو �أمريكانز امل�سلمني واتفقنا على فر�ضية �أن هويتهم هي الإ�سالم
ووطنهم هو الواليات املتحدة الأمريكية ،تبقى �أمامنا املهمة الأكرب والأ�صعب �أال وهي:
كيف نحافظ على هذه الهوية؟ وكيف ن�ؤمنها ونحميها من الت�صدع واالخرتاق؟ بل كيف نحافظ على �أجيالنا احلا�ضرة
نح�صنهم �ضد الذوبان الكامل يف املجتمع الر�أ�سمايل الال ديني؟ وكيف ندافع عن هذه اخل�صو�صية ،وكيف
والآتية وكيف ّ
جنابه وندفع الهجمة الثقافية ال�شر�سة التي تقود لواءها العوملة ورياح العوملة؟
ذلك �أن امل�سلمني الأمريكيني ومبختلف خلفياتهم �سيكونون من �أوئل املت�أثرين بهذه الهجمة اعتبار ًا حلقيقة �أنهم
يقفون على خط املواجهة الأول �أو الأمامي وهم بذلك �أحوج من غريهم للأمن الثقايف .والأمن الثقايف ي�صبح �ضرورة
وم�س�ألة حيوية بالن�سبة للأفريكان �أمريكانز امل�سلمني خا�صة وللعمل الفكري الإ�سالمي عامة باعتباره جهدا مندوبا �إليه
قوميا ،متكينا للثقافة من �أداء دورها الطليعي واحل�ضاري .ومع ذلك ف�إن ما �أقدمه يف هذا ال�سياق حول �أهمية ومفهوم
الأمن الثقايف بالن�سبة للأفرو �أمريكانز امل�سلمني ،يجب �أال ينظر �إليه على �أنه طرح �شمويل م�ستوعب ،لكنه قد يكون عالمة
م�ضيئة على طريق �شاق وطويل يف م�سرية قافلة الثقافة الب�شرية عامة والثقافة الإ�سالمية خا�صة.
فالثقافة كما يراها البع�ض هي الوعاء اجلامع ملجموع املعتقدات والت�صورات والقيم واملعايري والرموز والتعبريات
والإبداعات والتطلعات التي حتتفظ جلماعة ب�شرية ت�شكل �أمة (�أو ما يف حكمها ومعناها) بهويتها احل�ضارية .ويف �إطار
ما عرفته وتعرفه من تطورات وما تراكم لديها من معارف بف�ضل ديناميتها الداخلية وقابليتها �أو بالأحرى قدرتها على
الأخذ والعطاء والتجدد.
وعلى ذلك فامل�سلمون يف �أمريكا عامة مطالبون باملحافظة على هويتهم الثقافية يف ظل ظروف حملية هي �أقرب للعداء
منها للحياد .وهم مطالبون �أي�ض ًا بتح�صني �أبنائهم بالعلم والثقافة والوعي للحيلولة دونهم واالجنراف وراء التيار واالنحراف.
وعلينا �أن نعلم �أن �أخطر ما يواجه �إدماج وتوطني الإ�سالم يف �أمريكا بل ويف الغرب عامة هو ظاهرة الإ�سالمو فوبيا (التخويف
وترويع النا�س من الإ�سالم) ،وهي �أ�صبحت �صناعة لها موظفوها املتخ�ص�صون وي�ست�أجر لها الباحثون والأكادمييون ،وهذه
الظاهرة جتد التمويل من جهات معروفة ولديها و�سائل و�آليات تعمل على ن�شر الأكاذيب �ضد الإ�سالم وامل�سلمني� ،سواء عن
طريق �أجهزة الإعالم �أو من خالل الكتب �أو الأفالم ال�سينمائية امل�سيئة و�أي�ض ًا من خالل املواقع الإلكرتونية.
فاملحافظة على الهوية الثقافية ـ �أو احل�ضارية �إن �شئت ـ ال تكون بالتخندق والتح�صني وراء الأ�سوار وال�شعارات ،كما
ال تكون باملدافعة والتحجر �أو الدعوة لالنعزال التي يتبناها بع�ض املفكرين واملثقفني امل�سلمني يف الواليات املتحدة وغريها
ال�سيما و�أن الثقافة بطبيعتها �إمنا ت�ؤمن نف�سها بالعطاء والإبداع واالنت�شار والتجدد والتالقح يف ظل االنفتاح الواعي .وهنا
ينربي التعليم لي�ؤدى ر�سالته ويقوم بدور املنقذ .وال �أرى �سبي ًال لإخراج ه�ؤالء الأخوة من امل�أزق الذي دخلوا فيه �إال من
خالل و�ضع ا�سرتاتيجيه �شاملة وخطط طموحة وم�ستدامة للتعليم ،مع �ضرورة ا�ستمرار الأبناء فيه �إىل �أعلى مراحله مهما
كانت املعوقات والت�ضحيات.

رابعًا :التحديات االقتصادية واالجتماعية
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خامسًا :التحديات العلمية والتقنية
ال يختلف اثنان حول حقيقة تف�شي اجلهل والأمية يف �أو�ساط الأمريكان الأفارقة عامة وامل�سلمني منهم على وجه
اخل�صو�ص وذلك ب�سبب العزوف الطوعي �أو الق�سري عن موا�صلة التعليم .هذا االن�سحاب واملوقف ال�سلبي يربره البع�ض
ب�أنه احتجاج ورف�ض للنظام التعليمي الأمريكي مما دعا �أعدادا كبرية من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني لأن يرف�ضوا الزج
ب�أبنائهم يف النظام التعليمي الر�سمي متعللني ب�أعذار منها:
�أ) �أن هذا النظام ي�شتمل على تدري�س (مادة اجلن�س) �ضمن املقررات الدرا�سية وهذا ال يجوز من وجهة نظرهم بل
ينطوي على خماطر جمة خا�صة بالن�سبة للمراهقني يف الف�صول املختلطة.
ب) عدم وجود �أماكن خم�ص�صة لل�صالة يف املدار�س والكليات وتعار�ض �ساعات العمل مع املواقيت املحددة لبع�ض ال�صلوات.
ج) عدم وجود مدار�س �إ�سالمية جيدة الت�أ�سي�س والتجهيز ت�ستطيع املناف�سة وتكون البديل املنا�سب الذي يوفر البيئة النقية
والرتبية الإ�سالمية ال�صحيحة وبدون اختالط.
هذه االعرتا�ضات تبدو على �شيء من الوجاهة واملنطقية ولكن .يجب �أن نعلم دائما �أن االن�سحاب ـ كاملقاطعة ـ هو
موقف �سلبي وال ميكن �أن يكون حال .وحرام عليهم ما يفعلونه بحق �أبنائهم من حرمانهم من فر�ص التعليم واكت�ساب
املعارف واملهارات الأ�سا�سية طاملا �أننا ال ن�ستطيع �أن نوفر لهم اخلدمات التعليمية املطلوبة يف بيئة �إ�سالمية نقية .و�أقول
له�ؤالء :ال �أحد ي�ستطيع بالطبع �أن يفر�ض على �إدارات التعليم الأمريكية �أن تغيرّ مناهجها وبراجمها مبا يتفق وثوابتنا
وقيمنا ورغباتنا .ويجب �أن نتذكر دائما �أننا �أقلية م�سلمة تعي�ش �ضمن جمتمع غري �إ�سالمي له �أنظمته وقوانينها التي و�ضعت
لتحقيق �أماين وتطلعات جميع املواطنني �أو غالبيتهم ال�ساحقة مع احلر�ص على حماية احلقوق املدنية للأقليات ما �أمكن.
وعلينا ك�أقليات االلتزام بهذه القوانني واحرتامها ومن ثم تقدمي مطالبنا ومقرتحاتنا بال�صورة احل�ضارية املقبولة.
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هذا امل�أزق االقت�صادي وال�شرخ الوا�ضح يف الن�سيج الإجتماعي للمجتمع الأمريكي يزداد عمقا وات�ساعا يوما بعد
يوم بت�أثري من العوامل املحلية والعاملية ،وبقوة دفع جديدة �أفرزها قطار العوملة مما يهدد بانفجار الربكان النائم يف
�أي حلظة ما مل ُيعاد النظر يف م�س�ألة الرثوة وتوزيعها ب�صورة �أكرث عدال .وحتى ال تت�سع الهوة �أكرث بني �شرائح وطبقات
املجتمع الأمريكي وتكون الكارثة ،ف�إن الإدارات الأمريكية مطالبة بالقيام بدورها الطليعي والكامل جتاه ه�ؤالء املواطنني
الذين ميكن �أن ي�شكلوا قنبلة موقوتة تن�سف يف حلظة طي�ش كل �شيء ويكون �أول �ضحاياها ال�شعب الأمريكي عامة و�أمريكا
البي�ضاء خا�صة.
وت�أكيد ًا على ذلك كتب ال�سناتور باتريك موينهان قبل �أكرث من �أربعني عاما تقريرا خطريا بعنوان( :العائلة
الزجنية البد من خطوة كبرية) قال فيه �أن بع�ض �سود القيتو رمبا يبقون فيه �إىل الأبد وذلك للأ�سباب الآتية:
�أوال :انخفا�ض الروابط العائلية والقيم الأخالقية وزيادة اخليانات الزوجية والعالقات اجلن�سية خارج الزواج والأطفال
بدون �آباء والأمهات بدون زواج.
ثانيا ً :انخفا�ض عدد التالميذ الذين يذهبون �إىل املدار�س ثم ي�ستمرون فيها حتى يتخرجوا بنجاح ،لي�س ب�سبب عدم
توفر املدار�س لكن ب�سبب عدم وجود �آباء و�أمهات م�سئولني يقومون بواجب الإ�شراف واملتابعة حيث انخف�ضت
ن�سبة الطالب ال�سود الذين يكملون املرحلة الثانوية �إىل  ٪25فقط ح�سب �أحدث الإح�صائيات.
ثالثا ً� :إ�ساءة ا�ستخدام امل�ساعدات احلكومية (التي تقدم تكفريا عن �أخطاء �سنوات الرق والعبودية).
�إن ترميم البيت الأمريكي من الداخل مهمة كبرية تقع م�سئوليتها بالدرجة الأوىل على الإدارات الأمريكية و�أن
ا�ستمرار تردي الأو�ضاع االقت�صادية واملعي�شية وال�صحية للأفريكان �أمريكانز عامة ،يعني �أول ما يعنى بالن�سبة لل�سلطات
الأمريكية ووكاالتها و�أجهزتها الر�سمية ا�ستمرار الهاج�س الأمني وما يتبع ذلك من �إجراءات وا�ستعدادات وتعبئة ت�ستقطع
جزء كبري من املوارد التي ميكن ت�سخريها لرفع امل�ستوى املعي�شي للمواطن الأمريكي الب�سيط وخا�صة فقراء القيتو ،مما
يهدد ب�أن تتحول الواليات املتحدة بحق وحقيق �إىل دولة بولي�سية حتتاج جيو�ش ًا جرارة من رجال الأمن واملخربين وقوات
مكافحة ال�شغب وبناء املزيد من ال�سجون ودور الإ�صالح والرعاية االجتماعية حتى ال يتكرر ما حدث خالل فرتات انقطاع
التيار الكهربائي ،ولإنقاذ البالد من الهاوية التي ت�سري �إليها �إذا ا�ستمر الو�ضع على ما هو عليه .ومن هنا يجب �أن تت�ضافر
اجلهود ويتعاون اجلميع لإيجاد حل لهذه املع�ضلة االجتماعية التي قد تتطور �إىل مواجهة بني من �أنهكهم الفقر من جهة
واملتخمني من الأغنياء من جهة �أخرى.
وعلى ال�صعيد الوطني ف�إن الأفريكان �أمريكانز امل�سلمني مطالبون الآن و�أكرث من �أي وقت م�ضى بالعمل اجلاد
لت�أكيد وطنيتهم الأمريكية ،وجعل همهم واهتمامهم ين�صبان حول رفعة وتقدم الواليات املتحدة وامل�ساهمة الفاعلة يف
ذلك عن يقني ورغبة واقتناع باعتبارهم جزء من منظومة املجتمع الأمريكي الكبري وهذا يفر�ض عليهم �أن يقوموا بالدور
املنتظر منهم من خالل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين.
هذا هو املطلوب واملرغوب فيه برغم ا�ستمرار مظاهر التفرقة وعدم تكاف�ؤ الفر�ص وانعدام العدالة يف توزيع الرثوة.
فقد �أثبتت التجارب والأح��داث �أن القوانني والأنظمة والتعديالت الد�ستورية ،وحتى القرارات واملواثيق ال�صادرة عن
املنظمات الدولية حول حقوق الإن�سان ،مل ولن تفلح يف الق�ضاء على كل مظاهر التفرقة العن�صرية وت�أمني احلقوق املدنية
�سواء للأفرو �أمريكانز �أو لغريهم.
ومن الناحية الأخرى و�إذا كنا ننادي ب�ضرورة وحتمية االنخراط يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأمريكي ف�إن ذلك

ال يعني �أننا من دعاة االندماج الكامل �أو الذوبان يف ثنايا هذا املجتمع ،لأن مثل هذه الدعوة يرتتب عليها الت�ضحية
بالهوية الدينية واملوروث الثقايف .وعليه ؛ وللخروج من هذا امل�أزق يلزم اعتماد منهج و�سطي ينبني على امل�شاركة الفاعلة
مع االحتفاظ بالهوية واخل�صو�صية الثقافية يف نف�س الوقت من خالل اعتماد منهج التفوق يف خمتلف املجاالت .ولعل
جناحات كولن باول وكونداليزا راي�س ثم باراك �أوباما تقف مثا ًال حيا ملا ميكن �أن يحققه التميز والتفوق يف جمايل
التعليم واحلياة العملية.
ويبقى اخليار الثاين الأهم ،وهو انتهاج لغة احلوار الهادئ الهادف وامل�ستمر مع الكوادر والنخب امل�ستنرية والفاعلة،
وامل�شاركة الفاعلة يف امل�ؤمترات والندوات واملنتديات وور�ش العمل وحوارات الأديان واللجان احلزبية ،لتنفيذ ما ميكن من
برامج و�إ�صالحات ت�صب يف م�صلحة ال�شرائح ال�ضعيفة عامة ومع اال�ستعداد الدائم لتقدمي بع�ض التنازالت ،من جميع
الأطراف و�صوال �إىل النموزج الأف�ضل .وهذا ميكن حتقيقه �أي�ضا من خالل ت�شجيع عالقات التمازج وامل�صاهرة بني الأفرو
�أمركانز وغريهم من املواطنني الأمريكيني وخا�صة املهاجرين امل�سلمني من خمتلف �أنحاء العامل ،ولعل ال�سبيل لذلك
�أ�صبح ممكنا بو�صول الرئي�س املنتخب باراك �أوباما �إىل البيت الأبي�ض ؛ هذا احلدث الذي �أ�سعدنا جميع ًا كتطور وح�صاد
طبيعي حلركة ن�ضال من �أجل احلق والعدل وامل�ساواة ا�ستمرت �أكرث من ثالثة قرون من الزمان .وعلينا جميع ًا �أن نكون
عونا للإدارة اجلديدة يف حتمل الرتكة املثقلة التي ورثتها عن �إدارة جورج بو�ش االبن ،الذي �شوه �صورة �أمريكا و�أ�ضر
ب�سمعتها وبعالقاتها اخلارجية �ضرر ًا بليغ ًا.
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الباب العاشر

�إن هذا االن�سحاب (الطوعي) يف نظري ال يعدو �أن يكون هروبا ،واحلل هو �أن نرتك �أبناءنا ينخرطون يف املدار�س
النظامية طاملا �أنه ال يتوفر لدينا البديل الإ�سالمي الأف�ضل القادر على املناف�سة والذي ي�ؤ ّمن احلد الأدنى من متطلبات
العملية الرتبوية .وهذا ال مينع بالطبع �أن يتم تدري�س العلوم الإ�سالمية خالل �أوقات الفراغ والعطالت �سواء يف امل�ساجد �أو
املراكز الإ�سالمية املنت�شرة على امتداد �أمريكا .وبذلك نكون قد فزنا باحل�سنيني ،حيث ي�ستطيع الطالب امل�سلم �أن ينهل
من العلوم الإ�سالمية ما يت�سلح به ويف نف�س الوقت يتلقى العلوم الع�صرية ،هذا �إذا كنا نريد فع ًال �صناعة امل�سلم القوي
امل�سلح بالعلم والإميان .وعلينا �أن نعرتف بحقيقة �أن الإدارات الأمريكية قامت بدورها فوفرت املدار�س والكليات ،و�أكدت
ّ
على �إلزامية التعليم وجمانيته وفر�ضت العقوبات على املخالفني ،وهي ال ت�ستطيع بالطبع �أن تكون �أكرث حر�ص ًا من الآباء
والأمهات على م�ستقبل �أبنائهم و�ضرورة ا�ستمرارهم يف التعليم ،كما علينا �أن نت ّقي اهلل يف �أوالدنا وبناتنا فال نحرمهم
من حقهم يف التعليم.
و�إذا �أردنا �إنقاذ ما ميكن �إنقاذه ،بل ومناف�سة الآخرين وحت�سني �أو�ضاع �إخواننا امل�سلمني الأمريكيني عامة ف�إنه ال
�سبيل �إىل ذلك ،و�أقولها جمدد ًا� ،إال بالتعليم والت�أهيل والتدريب ،واال�ستمرار يف التعليم بل والتعامل معه بو�صفه قدر ًا على
كل ال�شعوب املتطلعة لغد �أف�ضل .وكما قال ال�شاعر:
والـجهل يهـدم بيت العـز والكرم
العلــم يرفــع بيتــ ًا ال عمـــاد لــــه
ويجب �أن نقرر ونعرتف بحقيقة �أن ارتفاع معدالت اجلهل والأمية يف �أو�ساط الأفرو �أمريكانز امل�سلمني هو امل�سئول،
وبالدرجة الأوىل ،عن معظم العلل والأمرا�ض االجتماعية و�أعرا�ض التخلف والفقر واملر�ض التي يعانون منها.
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سادسًا :تحدي المحافظة على المكتسبات التي تحققت
�إن فوز �أوباما ودخوله البيت الأبي�ض ك�أول �أمريكي من �أ�صول �أفريقية يتم انتخابه رئي�سا للواليات املتحدة هو حدث
قلب كل املوازين والتوقعات ،بل فاق احلد الأق�صى للمطالب والطموحات وامل�أمول ،ومن هنا ف�إنه ي�ضع اجلميع �أمام
م�س�ؤوليات تاريخية كبرية ،خا�صة بالنظر �إىل طبيعة املرحلة التي مير فيها العامل حالي ًا وهي مرحلة بالغة الدقة والأهمية
وذلك اعتبارا حلجم ال�صراعات والتحديات والأزمات التي جتابه العامل ع�سكري ًا و�سيا�سي ًا واقت�صادي ًا .وبالنظر �إىل
الت�أويالت اخلاطئة من القوى العظمى ملفهوم الإرهاب وحقوق الإن�سان بغر�ض ا�ستخدامها ذريعة لتحقيق �أجندة معينة،
ت�سري بها دفة الأمور ،كل ذلك يفر�ض علينا ا�ستثمار هذه الفر�صة اال�ستثمار الأمثل وب�أق�صى ما
واملعايري املزدوجة التي ّ
ميكن لتحقيق التوازن املطلوب واخلري للب�شرية جمعاء وكل ال�شعوب املحبة لل�سالم .وعلينا �أن نتذكر �أن �أوباما هو الرئي�س
املنتخب لعموم ال�شعب الأمريكي ولي�س لفئة بعينها و�أن ما لقيه من دعم من املواطنني الأمريكيني غري الأفارقة يعادل
حوايل �أربعة �أ�ضعاف ما ح�صل عليه من �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء ،والواجب �أن يقف اجلميع من خلفه وي�ساعده بتهيئة
الأجواء املالئمة لإحداث التغيري املن�شود ،و�أن نعلم �أن �أي جناح ي�صيبه �أوباما خالل فرتته الرئا�سية الأويل �سوف يزيد
فر�صه لوالية ثانية يتمكن خاللها من ا�ستكمال براجمه وم�شاريعه الإ�صالحية .كما �أن �أي جناح يحققه �أوباما �سيح�سب
لعموم �أ�صحاب الب�شرة ال�سمراء وي�ؤكد بالدليل العملي القاطع ما يتمتع به الأمريكي ذو الأ�صول الأفريقية من قدرات
ومواهب �إبداعية متى �أُتيحت له الفر�صة ،و�سوف يكون ذلك حافز ًا لبذل املزيد من اجلهد للتفوق والنبوغ والتميز لأجيالنا
ال�شابة يف كافة املجاالت وخا�صة التعليم الذي هو �أ�سا�س كل نه�ضة وكل تغيري.

حممد علي لدى تلقيه و�سام احلرية
(�أعلى درجات التقدير يف الواليات
املتحدة) من الرئي�س جورج بو�ش الإبن .
 9نوفمرب 2005م
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الورقة األولى :حقبة باراك أوباما

�إن وجود �أوباما يف البيت الأبي�ض ك�أول رئي�س �أمريكي من �أ�صول �أفريقية وما يرتتب على ذلك من حت�سن متوقع يف
الظروف املعي�شية واحلياتية للأفريكان �أمريكانز عامة مع زيادة الفر�ص �أمامهم لتقلد املزيد من املنا�صب الهامة ،على
امل�ستوي الر�سمي ويف احلزبني الكبريين ،هو فر�صة تاريخية قد ال تتكرر يف امل�ستقبل املنظور مما ي�ستدعي اال�ستفادة منها
ب�أق�صى ما ميكن من خالل زيادة الت�أهيل والتفوق وال�سعي اجلاد لالنخراط يف العمل ال�سيا�سي ويف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين،
فالطموح الآن مطلوب وهو حق م�شروع للجميع ولن تتحقق املكا�سب �إال باملزيد من العمل اجلاد من �أجل التميز والتفوق.

 )1هذا اجلزء متت كتابته قبل االنتخابات الرئا�سية الأخرية ،بل قبل �إعالن فوز ال�سيد كيث �إلي�سون ك�أول م�سلم من الأفرو�أمريكانز يدخل الكوجنر�س
الأمريكي والبقية ت�أتي.

�إن عودة فراخان �إىل طريق احلق هي حدث كان يجب �أال ندعه مير مرور ًا عابر ًا بل كان حري ًا بنا �أن نتعامل معه
باهتمام �أكرب .ذلك �أن مكانة الرجل و�شخ�صيته القيادية امل�ؤثرة هما �أمران ال ينكرهما �أحد .وحركة الإ�سالم وامل�سلمني
يف �أمريكا عامة ب�أ�شد احلاجة لأمثاله برغم التحفظات وال�سلبيات امل�أخوذة عليه .وهو وبهذه اخلطوة ال�شجاعة املباركة
و�ضع الكرة يف ملعبنا .فماذا نحن فاعلون وهل ن�ستمر يف التعامل معه بلغة العزل والإق�صاء؟
يف العام
وكانت الب�شارة الثانية هي امل�صاحلة التاريخية الهامة التي متت بينه والإمام وارث الدين حممد
2000م ،بعد خم�سة وع�شرين عام ًا من القطيعة واخل�صام ،وال �شك �أن هذه امل�صاحلة ت�شكل دفعة معنوية قوية حلركة
الإ�سالم وامل�سلمني يف �أمريكا .و�إ�ضافة نوعية لها وزنها بل خطوة �إيجابية مهمة نحو توحيد الأفرو �أمريكانز امل�سلمني حتت
قيادة واحدة مقبولة داخلي ًا وخارجي ًا ال�سيما بعد رحيل وارث الدين وانتقاله �إىل الرفيق الأعلى ،علم ًا ب�أن فراخان �أي�ضا
يعاين من ظروف �صحية �سيئة الآن ،ومن املهم �سرعة اال�ستفادة من حنكته وخرباته قبل فوات الأوان .ولعل املراقبني قد
الحظوا توقفه منذ فرتة عن الت�صريحات املثرية للجدل والتي تنم عن نظرة عدائية لليهود وال�سامية كما �أ�صبح ظهوره
عرب و�سائل الإعالم حمدود �إىل حد كبري.
الورقة الثالثة :االهتمام المتعاظم باإلسالم في أمريكا وعلى المستويين
الرسمي والشعبي بعد أحداث  11سبتمبر 2001م

ون�سوق التعاليم احلقيقية
وهذه ورقة هامة �أي�ض ًا �إذا عرفنا كيف ن�ستخدمها بال�صورة ال�صحيحة وكيف نعر�ض ّ
للإ�سالم مبا ي�ؤدي لإزالة ال�شكوك واملخاوف التي يحاول �أن يبثها البع�ض من �أمثال فوكوياما وهنتنجتون وغريهما من
احلاقدين واملرتب�صني .ومل�سح ما علق بالأذهان من غ�شاوة ومفاهيم خاطئة عن الإ�سالم وامل�سلمني والت�أكيد على حقيقة
�أن الإ�سالم هو دين الرحمة والو�سطية وهو الدين الذي به ت�سعد الب�شرية لأنه من عند اهلل  الذي خلق هذا الكون
وبعث الر�سل والأنبياء ليخرجوا النا�س من الظلمات �إىل النور .ولإظهار حقيقة �أن ما يفعله بع�ض املح�سوبني على الإ�سالم
من قتل وعنف وتخريب هي ت�صرفات فردية من بع�ض املتطرفني ،و�أن �أمثال ه�ؤالء موجودون يف كل مكان وزمان ،و�أن
�أعمال القتل للأبرياء والتخريب للمن�ش�آت واملمتلكات لي�ست حكرا على املتطرفني من امل�سلمني كما هي لي�ست من الإ�سالم
يف �شيء ،بل هو يدعو �إىل العك�س والنقي�ض ،فالإ�سالم هو دين احلياة وحمايتها ولي�س �صناعة املوت كما يحاول البع�ض �أن
ي�صوره والتاريخ ي�شهد على ذلك.
وعلينا �أن نو�ضح للعموم �أي�ضا �أن الدفاع عن النف�س حق م�شروع لل�شعوب التي احتلت �أرا�ضيها ودمرت بيوتها و�شرد
�أبنا�ؤها ويتمت �أطفالها .و�أن ما فعلته وتفعله الإدارات الأمريكية من حماوالت لتفكيك �أو�صال املقاومة ال�شعبية يف فل�سطني
ولبنان والعراق هو عمل ال يليق بدولة عظمى حتاول �أن تثبت للعامل �أنها راعية احلرية واحلار�س الأمني ملبادئ احلق
والعدل وامل�ساواة وحقوق الإن�سان .فكيف باهلل نكافئ الظامل واملعتدي ونظلم املظلوم؟
ولقد �أثبتت الأحداث �أن هنالك جهال فا�ضح ًا بالإ�سالم وتاريخ الإ�سالم لدى ال�شارع الأمريكي عامة .وهذا اجلهل
يجب �أن نعرتف ب�أننا م�سئولون �إىل حد كبري عن جزء كبري منه ب�سبب تق�صرينا يف تو�صيل �صوتنا ور�سالتنا وخطابنا
للآخرين .وهذا اجلهل من جانبنا يقابله �أي�ض ًا جهل فادح لدى الغالبية العظمى من امل�سلمني بالتاريخ الأمريكي والعقلية
الأمريكية والعقيدة امل�سيحية ب�شقيها الكاثوليكي والربوت�ستانتي.
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على الرغم من حقيقة �أن ال�صورة العامة قد تبدو قامتة بع�ض ال�شيء فيما يتعلق بحا�ضر الأفرو �أمريكانز امل�سلمني
خا�صة بعد رحيل وارث الدين حممد والفراغ الذي تركه ،وبالنظر �إىل ج�سامة التحديات واملخاطر التي حتيق بهم وما
يحاول البع�ض الرتويج له �أمثال الربوف�سري ت�شارلز ميوري (الأ�ستاذ بجامعة هارفارد) الذي قال يف كتابه (انحراف
الذكاء)�( :أن الذكاء وراثي و�أن هناك �أقليات من بينها ال�سود الأمريكيون �ستظل �أقل ذكاء ويف فقر دائم)� .إال �أنني ال
�أميل لهذا الر�أي بل على العك�س� ،أرى �أن كل الدالئل ت�شري �إىل �أن امل�ستقبل �سيكون للأفريكان �أمريكانز عموما وب�إذن
اهلل)(((.
وهناك العديد من ال�شواهد والب�شارات التي ت�ؤكد �أن الأفرو �أمريكانز �أ�صبحوا القوة القادمة مما يدعو للتفا�ؤل فيما
يتعلق مب�ستقبلهم خا�صة يف ظل الزيادة املطردة يف �أعدادهم وبالنظر �أي�ضا �إىل التطورات الهامة التي حدثت خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية بعد ن�شر الكتاب املذكور يف 1995م ،ثم فوز �أوباما الذي فتح الباب على م�صراعيه �أمام كل جمتهد.
ومعروف �أننا الآن منر يف منعطف تاريخي هام ،بل لعله �أهم و�أخطر منعطف متر به الب�شرية يف تاريخها الطويل.
حيث لعلها املرة الأوىل ومنذ عدة قرون التي تهمني فيها قوة عظمى واحدة على العامل بعد حقب متتالية طويلة ات�سمت
بتعدد القوى واملحاور والأقطاب .وهذه امل�ؤ�شرات الإيجابية التي بد�أت تلوح يف الأفق ميكن �أن تنقلنا نقلة نوعية هامة �إذا
عرفنا كيف ن�ستخدم الأوراق التي ب�أيدينا اال�ستخدام الأمثل .ومن خالل العمل اجلاد وفقا خلطط علمية مدرو�سة ال�ستثمار
الفر�ص التاريخية املتاحة الآن وتوظيفها بال�شكل ال�صحيح خلدمة ق�ضايانا احليوية وامل�صريية وم�صاحلنا الإ�سرتاتيجية
والقومية وك�أقليات تريد �أن يكون لها دورها الفاعل و�إ�سهاماتها املقدرة يف احلراك ال�سيا�سي واالقت�صادي والإعالمي.
ولكي ميكن ذلك ،يجب �أن نعرتف ونقرر �أو ًال �أننا نعي�ش يف ع�صر العلوم والتقنية ويف زمن حتكمه العلمية واملهنية
يف كل �شيء .كما يجب �أن نعرتف ب�أن عامل الزمن يلعب دور ًا حا�سم ًا يف حتقيق النجاح �أو الف�شل لأي عمل .ومعنى ذلك
�أننا نعي�ش يف زمن ال مكان فيه للع�شوائية وال�سلحفائية والتكا�سل والتواكل .والفر�ص بالطبع ال تنتظر �أحدا حتى ي�صحوا
من �سباته �أو تتحقق من تلقاء نف�سها بل حتتاج ملن يجتهد ويعمل.
ولعل �أهم الب�شارات والأوراق التي يلزم اال�ستفادة الق�صوى منها:

الورقة الثانية :عودة فراخان إلى طريق الحق
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الباب الحادي عشر

الورقة الرابعة :تهافت الحزبين الكبيرين على الفوز بأصوات الناخبين األفرو
أمريكانز والمسلمين

لقد �أ�صبح الأمريكيون الأفارقة ميثلون الآن الرقم ال�صعب للحزبني املتناف�سني اجلمهوري والدميقراطي .هذه
احلقيقة بد�أت تت�ضح وتتبلور �أكرث ف�أكرث يف �أعقاب امل�سرية املليونية ال�شهرية التي نظمها لوي�س فراخان بوا�شنطن
العا�صمة عام 1995م.
وكنت قد �أ�شرت فيما �سبق حلقيقة �أن الغالبية العظمى من الأفريكان �أمريكانز تدين بالوالء ،بل �أ�صبحت مرتبطة
تاريخي ًا وعرفيا باحلزب الدميقراطي .ولقد جتلى هذا الت�أييد �شبه املطلق يف �أول انتخابات رئا�سية جرت بعد م�سرية
املليون رجل� .أي االنتخابات التي جرت يف العام1996م ،والتي حقق فيها بيل كلينتون (املر�شح الدميقراطي) جناحا،
وبلغ �آفاق ًا مل ي�سبقه �إليها �أحد .ومل يكن ذلك بالطبع ملجرد �أنه مر�شح احلزب الدميقراطي الذي ي�ؤيدونه والذي �أقام
معهم حتالف ًا عرفيا امتد لع�شرات ال�سنني ولكن لأن كلينتون كان ميثل الطبقتني الكادحة والفقرية.
وعليه ميكن القول عامة وب�شيء من الثقة� ،أن الأفرو �أمريكانز �أ�صبحوا واعتبار ًا من تاريخ تلك امل�سرية التاريخية
يلعبون دورا متعاظما على ال�ساحة ال�سيا�سية ويف العملية االنتخابية ب�صورة خا�صة .وهذا وا�ضح وقد جاء نتاج لعدة عوامل
�أهمها عدديتهم الكبرية واملتزايدة با�ستمرار (حوايل  42مليون الآن منهم �أكرث من ع�شرة ماليني ميلكون حق الت�صويت)
و�أنهم منظمون يف احتادات وجمعيات ي�صل عددها �إىل نحو  844جمعية ت�ضم ما يقرب من ع�شرة ماليني فرد .وكل ما
يلزم هو �إقناعهم بالتوجه �إىل �صناديق االقرتاع ملمار�سة حقهم يف الت�صويت ،و�أال يثنيهم االزدهار االقت�صادي الذي حتقق
يف عهد كلينتون ثم فوز �أوباما عن الإدالء ب�أ�صواتهم.
ومما ي�ؤكد على حقيقة الدور املتعاظم للناخبني ال�سود دخول الأحزاب الأخرى املناف�سة وخا�صة الليرباليني �إىل حلبة
التناف�س ،حيث بد�أوا يف حماوالت د�ؤوبة القت�سام الكعكة الت�صويتية للكتلة ال�سوداء �أو ـ وعلى �أ�ضعف الإميان ـ احل�صول على
ن�صيب �أو ح�صة �أكرب فيها ،وحماوالت اجلمهوريني يف هذا ال�سياق تبدو الأكرث حرارة وجدية وقد متثلت يف ثالث حماور:
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على �أن هذا االهتمام املتعاظم بالإ�سالم والذي و�ضعه حتت املجهر مبا�شرة ي�ستوجب منا التعامل مبنتهى احليطة
والعقالنية .ذلك �أن هذا االهتمام هو �أي�ضا �سالح ميكن �أن ينقلب علينا يف �أي حلظة وهنا يجيء دور امل�سلمني يف �أمريكا
يف العمل على تهدئة اخلواطر وبث الطم�أنينة يف النفو�س وال�سعي لفك االرتباط وعالقة التالزم املفتعلة بني الإ�سالم
والإرهاب وذلك لتخفيف حدة املخاوف وحالة الذعر والهلع �أو الفوبيا كما ي�سمونها التي �أ�صابت النا�س يف �أمريكا جتاه
الإ�سالم وكل ما له عالقة به.
فالإ�سالم (العقيدة) ،وبقدر ما هو الآن حمل االهتمام �أ�صبح �أي�ض ًا يف قف�ص االتهام .و�أ�صبح كل م�سلم غيور على
دينه ملتزم بتعاليمه ي�ص ّنف يف نظر البع�ض على �أنه عدو وخطر يهدد الغرب .وه�ؤالء يريدون بذلك �أن يجعلوا الإ�سالم
كلمة مرادفة للعنف والإرهاب بل يعتربونه امل�سئول الأول والأخري عن كل ما يحيق بالغرب عامة من خراب ودمار.
وهذا الو�ضع ي�ضع علماءنا ومفكرينا ومثقفينا عامة �أمام امل�سئولية العظيمة املتمثلة يف �شرح التعاليم احلقيقية
للإ�سالم احلنيف وتوعية النا�س عامة بهذه التعاليم خا�صة �أخواننا يف الواليات املتحدة ،ليكونوا خري �سفراء لنا باعتبارهم
الأقدر على تو�صيل الر�سالة بحكم معاي�شتهم ومعرفتهم بالعقلية الأمريكية ،ولغة احلوار التي تنا�سبها ،ومن خالل تقدمي
ال�صورة امل�شرقة والنموذج القدوة وامل�شاركة يف املنتديات االقت�صادية واالجتماعية وغريها و�أي�ض ًا يف حوارات الأديان.

�أولها :ح�شد �أكرب عدد ممكن من ال�سود على من�صة م�ؤمتر احلزب اجلمهوري الذي انعقد يف �أكتوبر عام 2000م بفالدلفيا.
ثانيها :الدفع باجلرنال املتقاعد كولن باول ـ رئي�س هيئة الأركان ال�سابق وقائد القوات الأمريكية يف حرب اخلليج الثانية
ـ ليلعب دور البطولة يف الرتويج لجورج دبليو بو�ش املر�شح اجلمهوري للرئا�سة خالل انتخابات العام 2000م
والتلميح �أو التلويح ب�أنه �سي�صبح وزير ًا للخارجية �أو الدفاع يف حال فوز بو�ش مبقعد الرئا�سة وهو ما حدث فع ًال.
ثالثها :الدور املت�صاعد لكونداليزا راي�س يف حملة بو�ش االنتخابية والتلويح ب�أنها قد ت�صبح م�ست�شارة الرئي�س للأمن القومي
�إذا فاز بو�ش وهو ما حتقق فعال .و�أخري ًا حماوالت (التلميع) احلالية لبيل جو�سبي وال�سناتور مايكل ا�ستيل الذي
اختاره احلزب اجلمهوري يف فرباير 2009م رئي�س ًا للجنته الوطنية ك�أول �أ�سود ي�شغل هذا املن�صب يف تاريخ احلزب،
ورمبا يتم تر�شيحه يف االنتخابات القادمة ملناف�سة �أوباما واحلد من فر�صه ،وهناك �أي�ض ًا �أوبرا وينفري وغريه.
لكن هذه اللعبة املك�شوفة من احلزب اجلمهوري مل تنطل على ال�سود لأنهم يعرفون �سيا�سات احلزب ومواقفه
املعادية لهم ومل�صاحلهم وق�ضاياهم عامة .وعموما ف�إن فوز املر�شح اجلمهوري جورج بو�ش االبن يف انتخابات العام
2000م رمبا كان من �أهم �أ�سبابه �أن م�شاركة ال�سود يف تلك االنتخابات تعترب الأ�ضعف منذ عدة عقود �إذ مل ي�شارك يف
الت�صويت �أكرث من  %15فقط من الذين حتق لهم امل�شاركة.
هذا العزوف جاء احتجاج ًا على احلزبني املتناف�سني مع ًا .فالدميقراطيون ،وقد ظنوا �أن �أ�صوات ال�سود م�ضمونة
لهم يف كل الأح��وال� ،أخط�أوا �أخطاء تكتيكية فادحة بانق�سامهم حتى اللحظات الأخ�يرة بني مر�شحني هما بالن�سبة
لل�سود غري مقبولني يف كل الأحوال .ف�أولهما وهو �آل جور الذي كان ي�شغل وقتها من�صب النائب الأول للرئي�س كلينتون،
حاول ا�ستمالة اليهود وذهب حلد الإعالن ب�أنه �سيختار نائبا له يكون يهوديا حال انتخابه رئي�س ًا للواليات املتحدة� .أما
مناف�سه جو ليربمان ،املر�شح الدميقراطي الثاين ،وقد �شعر ب�أن �آل جور يريد �أن ي�سحب الب�ساط من حتت قدميه من
خالل مغازلة اليهود وحماولة التقرب �إليهم ،فقد ا�ضطر للك�شف عن وجهه اليهودي ال�صارخ بل ذهب �أبعد من ذلك �إذ
ا�ستجاب ال�ستفزازات فراخان وراح يتوعد ب�أنه �سيجعل فراخان يقدم تقرير ًا للكوجنر�س عن زيارته لليبيا والعراق و�إيران
وال�سودان ،وعن الأموال التي ح�صل عليها كمنح وقرو�ض لتكوين لوبي �إ�سالمي يقف يف وجه اللوبي ال�صهيوين.
وكانت املفاج�أة �أن قبل فراخان التحدي و�أعلن من خالل م�سرية املليون عائلة �سوداء التي نظمها يف ال�ساد�س ع�شر
من �أكتوبر عام 2000م بوا�شنطن �أي�ض ًا� ،أن من حق ال�شعب الأمريكي �أن ي�س�أل و�أن يعرف �إذا ما كان والء جو ليربمان
لإ�سرائيل �أم لأمريكا؟ .كما هدد الداهية فراخان ب�أنه �سيك�شف �أمام الكوجنر�س الأمريكي عن كل الأوراق ال�سرية املتعلقة
بعالقة ليربمان ب�إ�سرائيل.
ويف تقديري ال�شخ�صي ف�إن ليربمان خ�سر كثري ًا ب�سبب تلك املعركة مع فراخان الذي و�ضح جلي ًا �أنه ال ميثل الأفرو
�أمريكانز امل�سلمني فقط بل ميثل عموم ال�سود يف �أمريكا ورمبا يف خارجها �أي�ض ًا ولعل ت�صريحات فراخان كانت هي ال�سبب
الذي دعا ليربمان لالن�سحاب من املعركة االنتخابية يف حلظاتها الأخرية.
�إذ ًا فقد تخلى الأفرو �أمريكانز عن الت�أييد الأعمى واالنحيازاملطلق للدميقراطيني يف االنتخابات الرئا�سية لعامي
2000م و2004م ،و�إن مل يتجهوا �إىل املع�سكر الآخر (احلزب اجلمهوري) الذي ال يتوقعون منه خري ًا ويف نف�س الوقت مل
تنطل عليهم حيله و�أالعيبه.
وعموم ًا فقد فاز جورج بو�ش االبن ـ كما نعلم جمعي ًا ـ يف انتخابات العام 2000م وانتخابات 2004م �أي�ضا ،ذلك
الفوز الباهت حيث جاء قرار املحكمة العليا ل�صاحله و�إن مل ينل من �أ�صوات ال�سود �إال على ن�سبة متال�شية كما �أن فوزه
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للوالية الثانية جاء لأن ن�سبة معتربة من اجلالية امل�سلمة (بخالف الأفرو �أمريكانز) وقفت �إىل جانبه باعتباره �أف�ضل
اخليارات ال�سيئة و�أم ًال يف �أن ين�صلح احلال يف واليته الثانية ويتحرر نوع ًا من �سيطرة اللوبي ال�صهيوين و�صقور احلرب
طاملا �أنه لي�س مبقدوره �أن يرت�شح لوالية ثالثة ،لكنه خذلهم و�أثبت ميا ال يدع جماالت لل�شك �أنه �أ�سو�أ رئي�س يف تاريخ
الواليات املتحدة قدميه وحديثه.
وبرغم تعيينه اجلرنال املتقاعد كولن باول وكونداليزا راي�س يف منا�صب مهمة بحكومته �إال �أنه بقي عاجز ًا عن ا�ستقطاب
ت�أييد يذكر يف الأو�ساط ال�سوداء النتهاجه �سيا�سة ت�ستهدف ت�ضخيم امليزانية املعتمدة للدفاع والأمن واحلرب املوجهة �ضد
الإرهاب ،وذلك على ح�ساب الربامج التي ي�ستفيد منها ذو الدخل املحدود ويف مقدمتهم الأفرو �أمريكانز بالطبع.
لكن انتخابات العامني  2000و2004م �صحبتهما جملة من الدرو�س واملفارقات واملالحظات التي
ت�ستحق التوقف عندها ومنها على �سبيل املثال:
�أوال :انتهاء �أ�سطورة الت�أييد الأعمى من جانب ال�سود للدميقراطيني والذين تلقوا در�سا بليغ ًا� ،أعتقد �أنهم لن ين�سوه ب�سهولة.
ثاني ًا :بداية النهاية للعالقة التاريخية بني ال�سود واليهود واحتكار اليهود لن�سبة مقدرة من �أ�صوات ال�سود بف�ضل
الإغراءات املالية والوعود الكاذبة .وهذه ورقة فرعية يف غاية الأهمية �إذا متكنا من اال�ستفادة منها.
ثالث ًا :و�ضح جلي ًا جلميع املراقبني �أن كال احلزبني املتناف�سني يعاين من �أزمة قيادة� ،أو بالأحرى ندرة حقيقية يف الكوادر
وال�شخ�صيات القيادية امل�ؤهلة واجلذابة �أو التي تتمتع بجماهريية كبرية .وبالن�سبة النتخابات 2008م ف�إن ال�سيدة
هيالري كلينتون (قرينة الرئي�س الأ�سبق بيل كلينتون) تبدو من �أقوى مر�شحي احلزب الدميقراطي لتكون يف
حالة فوزها �أول �سيدة يتم انتخابها رئي�س ًا للواليات املتحدة و�إن كانت فر�صها تبدو �ضئيلة ن�سبيا ،يف حني بد�أ
اجلمهوريون يعدون ال�شقيق الأ�صغر لجورج بو�ش كمر�شح لهم ليكون ثالث رئي�س �أمريكي من �أ�سرة جورج بو�ش
الأب وهو التقليد الذي يعرف بتوريث ال�سلطة.
رابع ًا :تلقى �أفراد اجلالية من امل�سلمني املهاجرين �أي�ض ًا در�س ًا بليغ ًا ب�سبب ت�أييدهم جلورج بو�ش االبن يف 2004م مما
رجح كفته و�ساهم يف فوزه .وقد �أثبتت الأيام والأحداث �أنه الرئي�س الأكرث انحياز ًا لإ�سرائيل والأكرث دعم ًا لها باحلق
وبالباطل يف تاريخ �أمريكا احلديث .و�أح�سب �أن الذين �ساندوه من تنظيمات اجلالية يع�ضون الآن �أ�صابع الندم.
وهذا الدر�س يتطلب منهم �إعادة النظر واحل�سابات يف م�س�ألة الت�أييد الأعمى واملطلق ملر�شحي احلزب اجلمهوري.
ومما �سبق يت�ضح �أن الأفرو �أمريكانز قالوا كلمتهم (الف�صل) يف انتخابات 1996م عندما انحازوا يف �شبه �إجماع
لبيل كلينتون ،فكان لهم الف�ضل (بعد اهلل  )يف فوزه بوالية ثانية .وقالوا كلمتهم يف انتخابات العامني 2000م
و 2004م ،لكن يف �صمت هذه املرة عندما امتنعوا عن الت�صويت لأي من املر�شحني بحجة �أن لي�س فيهما من ي�ستحق.
فجرت االنتخابات الرئا�سية بدونهم تقريب ًا وفاز اجلمهوريون ب�شق الأنف�س �أو بالركالت الرتجيحية كما يقولون.
و عليه ف�إن الدرو�س امل�ستقاة من �آخر ثالث عمليات اقرتاع رئا�سية بعد م�سرية فراخان املليونية تدعونا للت�أمل
والقول وبكثري من الثقة �أن امل�ستقبل �سيكون لهذه الكتلة ال�سوداء �إن �شاء اهلل� ،شاء خ�صومها �أو �أبوا(((.
و�أن املفتاح للبيت الأبي�ض ميكن ـ وبقليل من اجلهد والعمل املنظم ـ �أن ي�صبح ل�صالح �أي حتالف قادم بني ال�سود
وامل�سلمني �إذا �أمكن حتقيق هذا التحالف �أو �أي �شكل من �أ�شكال التعاون بني الكتلتني .فالطريق �إىل البيت الأبي�ض بات مير

�إن حممد علي كالي البطل الأ�سطورة وبرغم ظروفه ال�صحية يظل ورقة
مهمة مل نح�سن للأ�سف ا�ستخدامها حتى الآن .وحممد علي كما هو معروف ما
يزال يتمتع ب�شعبية كبرية �سواء داخل الواليات املتحدة �أو خارجها وهو �شخ�صية
حمبوبة جتد االحرتام والتقدير من اجلميع �أينما حل( .ولعلنا نذكر �أن التلفزيون
الربيطاين بث م�ؤخرا ـ فيلما وثائقيا عن حياة هذا البطل الأ�سطورة و�أعيد بث
الفيلم عدة مرات بناء على رغبة امل�شاهدين يف بريطانيا وغريها).
وهذا ي�ؤكد �أن البطل العاملي حتى بعد اعتزاله املالكمة ما يزال يتمتع
بنف�س اجلماهريية وال�شعبية والإعجاب والتقدير باعتباره �أ�صبح �أحد رموز
الأعمال اخلريية والإن�سانية يف العامل� .إ�ضافة �إىل �أنه رمز حي ملقاومة مر�ض
حممد علي كالي يحمل ال�شعلة
ً
�إيذانا بافتتاح �أوملبياد �أطالنطا
باركن�سون (االرتعا�ش الال �إرادي) الذي �أمل به ومل يقعده بل كان حافزا له على
موا�صلة جهوده و�أعماله اخلريية والإن�سانية التي جتد التقدير من اجلميع ب�صرف النظر عن جن�سياتهم ومعتقداتهم.
ولعل �أهم ما يتوقف عنده امل�شاهد لفيلم كالي هو الكم الهائل من احلب الذي يحظى به و�إ�صراره على ن�شر الكلمة
اجليدة عن الإ�سالم عرب الأوتو غرافات التي يوقعها للمعجبني به ،وعلى ق�صا�صات ومل�صقات وزعت باملاليني .واعتباره
لنف�سه �سفريا متجوال للإ�سالم يحظى بالقبول واالحرتام العامليني وعلى �أعلى امل�ستويات حتى �أنه مت اختياره منوذجا
للمواطن الأمريكي املثايل عالوة على التكرمي الذي ح�صل عليه عندما اختاروه �أي�ضا لإ�ضاءة �شعلة الأوملبياد �إيذانا
ببدء فعاليات �أوملبياد �أطالنطا .وما زلت �أذكر كيف وقف العامل م�شدوها �أمام امل�شهد احلزين الذي نقلته الكامريات
والف�ضائيات وو�سائل الإعالم �إىل جميع �أنحاء العامل .حني وقف كالي وهو مي�سك �شعلة الأوملبياد بيدين ترجتفان من
ت�أثري مر�ض باركن�سون اللعني وي�ضيء كالي ال�شعلة وي�ضعها يف مكانها والنا�س كلها ت�صفق له وتنظر �إليه بعيون مل�ؤها
احلب والإعجاب والإ�شفاق ،نتابع كل ذلك بح�سرة و�أمل ون�س�أل� .أين نحن؟ وملاذا ال ن�ستفيد من هذه الورقة وهذا الكرنفال
املتحرك من احلب والإعجاب �أينما حط حممد علي الرحال(((؟
كم هائل من الإعجاب وامل�شاهد التي ج�سد من خاللها حممد على �صورة جميلة وزاهية لأمريكي اعتنق الإ�سالم
واعترب نف�سه رمزا للخري و�سفريا للإ�سالم وال�سالم.

 )1لقد �صدق هذا التوقع حينما فاز املر�شح الدميقراطي باراك �أوباما يف االنتخابات الرئا�سية التي جرت العام املا�ضي 2008م ك�أول رئي�س �أمريكي
من �أ�صول �أفريقية.

 )1ذكر حممد علي يف مقابلة مع حمرر جريدة الـ )� (New York Timesأن جملة ما حققه خالل عمله كمالكم حمرتف بلغ �أكرث من خم�سني مليون دوالر �إال
�أن ثلثي هذا املبلغ ذهب لل�ضرائب ومدراء �أعماله .ويتقا�ضى حالي ًا مبلغ  200.000دوالر عن �أي عمل دعائي �أو �إعالين يقوم به وي�صل دخله ال�شهري
لأكرث من ثالثة ماليني دوالر.

الورقة الخامسة :محمد علي كالي وكريم عبد الجبار.
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عرب الأحياء الفقرية التي يقطنها ال�سواد الأعظم من الأفرو �أمريكانز .ولكن مع ذلك علينا �أال ن�سرف يف التفا�ؤل ،فما مل
تتوحد كلمة الف�صائل الإ�سالمية يف �أمريكا ـ جالية و�أفريكان �أمريكانز ـ علينا �أال نتوقع تغيري ًا يذكر .وعلينا �أن ال نن�سى
�أي�ض ًا �أن اللوبي ال�صهيوين يقف باملر�صاد ويتابع كل كبرية و�صغرية ،و�سيحاول هذا اللوبي ب�شتى ال�سبل ا�سرت�ضاء ال�سود
و�إعادة املياه �إىل جماريها معهم .و�إن مل ينجحوا يف ذلك ف�سوف يكون اخليار الوحيد �أمامهم العمل على تقوي�ض الوحدة
التي بد�أت تتحقق يف �أو�ساط ال�سود .ومعنى ذلك �أنه ينتظرنا عمل كبري البد من القيام به وال�شروع فيه الآن قبل �أن ت�ضيع
َ
�ضيعت اللنب).
(ال�صيف
الفر�صة وينطبق علينا املثل
ِ
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الورقة السادسة:زيادة اإلقبال على التعليم في أوساط األفرو أمريكانز
المسلمين خالل السنوات القليلة الماضية

هذا التطور الإيجابي بد�أ يتحقق عندما �شرع املعنيون
بالأمر يدركون �أهمية التعليم يف عامل اليوم ،كما بد�أوا يف
االندماج التدريجي يف املجتمع الأمريكي مع احلر�ص على
املحافظة على الهوية الثقافية واحل�ضارية وهذه ظواهر
�إيجابية ت�ستحق الإ�شادة.
ومن الظواهر الإيجابية �أي�ض ًا التي يحق لنا �أن ن�سعد
بها ونعمل على اال�ستفادة منها الزيادة املطردة يف �أعداد
م�ساجد الواليات املتحدة �أكرثها حديث ن�سبي ًا
الأمريكيني الداخلني يف الإ�سالم �سواء من البي�ض �أو ال�سود
حيث ت�شري الإح�صاءات الر�سمية �إىل �أن عدد امل�سلمني يف �أمريكا و�صل الآن �إىل �أكرث من �سبعة ماليني ،كما �أعلن ذلك
 )1ا�سمه ح�سب �شهادة امليالد ليو ال�سندور .من مواليد � 16أبريل 1947م،اعتنق الإ�سالم يف �أوائل ال�سبعينات وهو يف قمة جنوميته ويعترب �أ�شهر جنم
يف تاريخ كرة ال�سلة الأمريكية .اعتزل اللعب يف 1989م .ويف العام 1991م ن�شر كتابا بعنوان ) (Black Profiles in Courageوفيه ر�صد لأهم ماحققه
ال�سود من ا�سهامات خارج م�ضمار الريا�ضة.

 )1جريدة (الريا�ض) العدد رقم  12037ال�صادر بتاريخ اجلمعة  12ربيع الأول 1422هـ املوافق  8يونيو � ،2001ص .8

219

األمريكيون األفارقة واإلسالم

ولعمري ف�إن البون �شا�سع بني ما يقدمه هذا الرجل برغم ظروفه ال�صحية وما يفعله با�سم الإ�سالم من يدعون
االنت�ساب لهذا الدين بينما هم يف الواقع �أبعد ما يكون عما يدعون �إليه فلم يجلبوا لنا �سوى املزيد من الويالت والتقهقر.
وجعلوا النا�س ينفرون من الإ�سالم ويخافونه يف حني �أن حممد علي �أحب اخلري للنا�س وتعامل مع الآخرين بالود والكلمة
الطيبة بل جعل نف�سه ر�سوال للخري والإن�سانية ف�أحبه النا�س وقدروه وكرموه وهو العاجز عن الكالم.
وللأ�سف �أي�ض ًا ف�إن الرجل يجد جتاه ًال وا�ضح ًا يف العاملني العربي والإ�سالمي وال يعرف �إال القليلون �أنه �أن�ش�أ م�ؤ�س�سة
خريية حتمل ا�سمه ) (Muhammad Ali Foundationخ�ص�ص لها جزء ًا كبري ًا من ثروته ،و�أن هذه امل�ؤ�س�سة تعمل من
�أجل م�ساعدة الأفرو �أمريكانز امل�سلمني ،وال جتد دعم ًا �أو تعاون ًا يذكر من املح�سنني يف العامل الإ�سالمي �سواء على م�ستوى
الأفراد �أو امل�ؤ�س�سات .لكن ومع ذلك يظل حممد علي بطال تتجلى فيه كل معاين ال�شهامة والرجولة والبطولة .و�إن ن�سيناه
�ضمن قائمة من ن�سينا ،فقد ك ّرمه �أهل الوفاء و�إن اختلفوا معه يف الفكر والدين ف�أقاموا له متحفا با�سمه يف م�سقط ر�أ�سه
وهو ما يزال على قيد احلياة ،كما ت�شرف بلقاء عدد من الر�ؤ�ساء والقادة الذين �أحبوه وكرموه ومنهم وعلى �سبيل املثال
فقط بيل كلينتون وامللكة اليزابيث الثانية ونيل�سون مانديال والبابا يوحنا بول�س الثاين وكويف �أنان وغريهم.
هذا هو حممد علي الرجل الذي نذر نف�سه خلدمة الإ�سالم ومواطنيه ،البطل الذي يحاول جاهدا �أن يقدم ال�صورة
احلقيقية الزاهية للإ�سالم والأمنوذج الأمثل للم�سلم احلق الذي يعمل يف �صمت ،م�ستمدا �أخالقه من القر�آن العظيم
وال�سنة النبوية املطهرة.
�أما البطل كرمي عبد اجلبار((( ،فهو ورقة مهمة �أخرى بل ثروة مل نلتفت �إليها .وهو �أي�ضا �صورة م�شرفة للم�سلم
احلق ،وما يزال يحظى بالتقدير والإعجاب يف جميع الأو�ساط الر�سمية وال�شعبية وفى كافة املحافل ويكفي ما قاله عنه
ال�سناتور بول فنديل يف كتابه (ال �سكوت بعد الآن) من �أنه ووارث الدين و�أحمد زويل وحممد علي كالي يعتربون وجوها
م�شرقة للإ�سالم يف الواليات املتحدة.

جمل�س العالقات الإ�سالمية الأمريكية (كري) يف م�ؤمتر �صحفي عقده مببنى ال�صحافة الوطني بالعا�صمة الأمريكية
وا�شنطن من خالل الإعالن عن نتائج �أكرب درا�سة من نوعها عن امل�ساجد يف �أمريكا ـ والتي تعد جزء ًا من م�شروع �أكرب
ينفذه (معهد هارتفورد لدرا�سات الأديان) لدرا�سة اجلماعات الدينية املعا�صرة يف �أمريكا  -حيث �أو�ضحت الدرا�سة ما
تتمتع به م�ساجد امل�سلمني يف �أمريكا من الفاعلية والن�شاط وت�أثريها الإيجابي امللمو�س على وجود امل�سلمني يف الواليات
املتحدة و�سلوكياتهم((( ،كما بلغ عدد امل�ساجد التي تناولتها الدرا�سة بالتحليل كعينة ع�شوائية  412م�سجد ًا من �أ�صل 1500
ـ  2000م�سجد ،وا�ستغرقت حوايل العامني وكان من �أهم ما تو�صلت �إليه ما يلي:
 -1هناك منو كبري يف عدد املرتددين على امل�ساجد يف �أمريكا ،ففي املتو�سط ي�شارك  1625م�سلم وم�سلمة بالن�شاطات الدينية
بكل م�سجد من م�ساجد �أمريكا ب�شكل �أو ب�آخر و�أن حوايل  %50من امل�ساجد يرتادها  500م�سلم �أو �أكرث يف اليوم الواحد.
 -2تقدير عدد امل�سلمني يف �أمريكا بحوايل  6ـ  7مليون م�سلم يبدو تقدير ًا حمافظ ًا يف ظل نتائج الدرا�سة التي ت�شري �إىل
ارتياد مليوين م�سلم للم�ساجد الأمريكية.
 -3عدد امل�شاركني ب�أن�شطة امل�ساجد زاد يف �أكرث من  %75من امل�ساجد خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية وهذا النمو ظهر يف
معظم امل�ساجد مبختلف �أنحاء الواليات املتحدة خا�صة تلك التي تقع يف �أطراف املدن والتي �شهدت �أ�سرع معدل منو.
� -4أكرث من  %90من �أفراد العينة �أعربوا عن اعتقادهم ب�أنهم يتبعون (بقوة) الأ�صول الأ�سا�سية للدين الإ�سالمي وهى
القر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة .كما �أعرب  %71من ممثلي امل�ساجد عن اعتقادهم ب�ضرورة الأخذ بعني االعتبار
للظروف املعا�صرة يف التف�سري للقر�آن الكرمي وال�سنة املطهرة حتقيق ًا للمقا�صد ال�شرعية وت�أكيد ًا لعظمة هذا الدين
ال�شامل وال�صالح لكل مكان وزمان.
 -5معظم ممثلي امل�ساجد الأمريكية الذين �شاركوا يف الدرا�سة �أكدوا �أن م�ساجدهم حية وفعالة ( ،)%79و�أن �أع�ضاء م�ساجدهم
م�ستب�شرون فيما يتعلق مب�ستقبل اجلالية امل�سلمة ( )%80و�أن لديهم ت�صور ًا وا�ضحا لر�سالة م�ساجدهم ودورها (.)%80
 -6معدالت دخول الأمريكيني يف الإ�سالم عالية جد ًا وم�ستقرة (معدالت عام 1994م نف�سها) .ففي املتو�سط يعتنق 16
فرد ًا الإ�سالم بكل م�سجد من م�ساجد الواليات املتحدة خالل العام .كما �أن  %20من مرتادي امل�ساجد هم من حديثي
العهد بالإ�سالم واملهتدين اجلدد ،كما �شهدت  %90من امل�ساجد بالواليات املتحدة حالة واحدة ـ على الأقل ـ العتناق
الإ�سالم خالل العام املا�ضي (1999م).
 -7امل�ساجد الأمريكية جديدة ن�سبي ًا حيث �أن ثلثها تقريب ًا بد�أ ن�شاطه يف الت�سعينات يف حني مت �إن�شاء ثلث �آخر يف الثمانينات
من القرن املا�ضي ولعل من �أهمها و�أ�شهرها م�سجد امللك فهد يف لو�س �أجنل�س الذي يعترب حتفة معمارية.
تتميز امل�ساجد يف �أمريكا بف�سيف�ساء التعدد الإثني �أو العرقي حيث �أظهرت الدرا�سة �أن  %23من مرتادي هذه
امل�ساجد املنتظمني من �أ�صل جنوب �أ�سيوي و %30من �أ�صل �أفريقي و %25من �أ�صل عربي ،و�أن امل�ساجد التي تعمرها
جماعة عرقية واحدة فقط ال متثل �إال  %7فقط من جمموع امل�ساجد الأمريكية.
معظم امل�ساجد تقوم بن�شاطات دعوية لغري امل�سلمني ،فخالل العام املا�ضي قامت معظم امل�ساجد بتنظيم
�أحد الأن�شطة التالية:
 -1زيارة مدر�سة �أو كني�سة لتقدمي الإ�سالم والتعريف به.
 -2االت�صال بال�صحافة �أو ب�أحد ال�سيا�سيني �أو الرد على ا�ستف�سارات من الأفراد وامل�ؤ�س�سات.
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� )1أحد كوادر الأفريكان �أمريكانز وقباداتهم التي حتظى بالتقدير يف خمتلف الأو�ساط.

الآن وقد و�ضحت الر�ؤيا �إىل حد ما فيما يتعلق بالو�ضع احلايل ومالمح امل�ستقبل للأفرو �أمريكانز امل�سلمني من
خالل ال�سرد التحليلي ال�سابق والر�صد لأهم التحديات التي تواجههم والو�صفة املقرتحة لكيفية مواجهة هذه التحديات.
وبعد �أن عرجنا على ا�ستعرا�ض �سريع للأوراق الهامة املتاحة والتي ميكن �أن حتقق لنا نقلة نوعية هامة �إذا عرفنا كيف
ن�ستثمرها ونوظفها يف خدمة ق�ضايانا .ولكي يتحقق ذلك يجب �أن يقوم كل طرف بدوره املنتظر وعلى الوجه املطلوب ذلك
�أن الأطراف املعنية بالأمر متثل مربع ًا �أ�ضالعه هي:
 )١الأفرو �أمريكانز عامة م�سلمني وغري م�سلمني على اختالف تنظيماتهم.
 )٢الإدارات الأمريكية ووكاالتها ،وهذان الطرفان هما ال�شريكان الأ�سا�سيان يف امل�س�ؤولية.
 )٣اجلاليتان العربية والإ�سالمية يف �أمريكا.
 )٤الدول واملنظمات الإ�سالمية احلكومية وغري احلكومية ورجال الأعمال.
وهذه الأدوار يجب �أن تتكامل لتحقيق الهدف العام الذي ن�سعى لتحقيقه جميع ًا وهو �إحداث النه�ضة والطفرة
ال�شاملة للأفريكان �أمريكانز ثقافيا وتقنيا وح�ضاريا واقت�صاديا واجتماعيا� ،سيا�سيا وفكريا.
والنه�ضة ال�شاملة متى حتققت ف�سوف ت�ؤدي بدورها ب�إذن اهلل �إىل حتقيق بع�ض التوازن يف املجتمع الأمريكي مما
�سينعك�س �إيجاب ًا عليه كما و�سينتج عنها زيادة تفاعل اجلالية امل�سلمة عامة والأفرو �أمريكانز ب�صفة خا�صة ،وزيادة
م�شاركتهم يف العمل الإيجابي البناء على جميع الأ�صعدة واملحاور .كما تعني �أي�ض ًا املزيد من ال�شعور بالأمان واالنتماء
وامل�شاركة الفعالة يف �صناعة القرار ويف جمريات الأحداث على ال�صعيدين املحلى والعاملي مبا يتنا�سب مع حجمهم
وثقلهم احلقيقيني وال��دور املنتظر منهم والذي هم �أهل له بحكم و�ضعهم وموقعهم القريب من احلدث ومن مركز
�صناعة القرار.
و�إن عمال كهذا البد و�أن ينبني على ر�ؤى ثاقبة ووا�ضحة وا�سرتاتيجيات علمية مدرو�سة تنبثق عنها خطط عمل
مرحلية متدرجة :ق�صرية ومتو�سطة وطويلة الأجل ،وعلى �أن تراعى فيها الأولويات وا�ستخدام كل الو�سائل التي ميكن �أن
تعيننا يف حتقيق الأهداف املرجوة والتي ميكن تلخي�صها كما يلي:
 )١العمل اجلاد والفوري لتحقيق �شكل من �أ�شكال وحدة ال�صف ملختلف تنظيمات وف�صائل وفعاليات الأفرو �أمريكانز
امل�سلمني �أوال حتت قيادة موحدة واعية ،م�سئولة ومقبولة من جميع الأطراف يتم انتخابها بوا�سطة املعنيني بالأمر
لتعمل وفقا للثوابت واملوجهات املتفق عليها عموم ًا وبالتن�سيق �أي�ض ًا مع غري امل�سلمني من الأفريكان �أمريكانز.
 )٢م�ساعدة الأفرو �أمريكانز امل�سلمني يف االندماج الطوعي يف املجتمع املدين الأمريكي وم�ؤ�س�ساته مع احلر�ص على
املحافظة على هويتهم الثقافية الإ�سالمية و�شخ�صيتهم املميزة وت�أ�صيلها وتو�سيع دائرة م�شاركتهم يف الن�شاطات
العلمية والثقافية واالقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والفكرية.
 )٣م�ساعدة الأفريكان �أمريكانز عموما يف العمل وبالو�سائل ال�سلمية للح�صول على احلقوق املدنية الكاملة التي كفلها لهم
الد�ستور وفى مقدمتها حق التعليم والعمل وامل�ساواة والتعوي�ضات املمكنة عن عهود الرق وال�سخرة �إن ر�أوا ذلك ،على
�أن يكون كل ذلك من خالل االلتزام بالأنظمة والقوانني املرعية واحرتام الأعراف واملواثيق.
 )٤ال�سعي اجلاد للنهو�ض بامل�ستوى التعليمي والتقني والثقايف وزيادة املعرفة بتعاليم الإ�سالم لدى الأفرو �أمريكانز عامة،
وو�ضع بروتوكوالت وبرامج م�ستمرة للمنح الدرا�سية لأبنائهم (و�أي�ضا التو�سع يف املنح القائمة) مع االهتمام بالأطفال
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 -3امل�شاركة يف حوار للأديان.
� -4أكرث من  %70من ممثلي امل�ساجد التي خ�ضعت للدرا�سة �أعربوا عن موافقتهم
ب�شدة على �ضرورة التحاق امل�سلمني مب�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأمريكية وتوطينهم
يف الوظائف بالقطاعني العام واخلا�ص وم�شاركتهم يف احلياة ال�سيا�سية.
 -5عدد املرتددين على امل�ساجد يف �أمريكا زاد خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية
مبعدل .%75
وتعقيب ًا على هذه الدرا�سة ونتائجها قال نهاد عو�ض ـ املدير التنفيذي
ل��ك�ير�:أن نتائج الدرا�سة ت�ؤكد حقيقة �أن امل�سلمني ج��زء ال يتجز�أ من املجتمع
الدكتور �إح�سان باقبي �أحد قيادي
الأمريكي و�أن ج��زء ًا كبري ًا من قوة امل�سلمني يف �أمريكا يكمن يف م�ساجدهم،
الأفرو�أمريكانز
فامل�ساجد ب�أمريكا هي �أماكن للعبادة و�ساحات لتعبئة امل�سلمني �سيا�سي ًا واجتماعي ًا
وهذا يف�سر االهتمام الكبري الذي �أولته ال�صحافة الأمريكية للدرا�سة ونتائجها حيث اهتمت ال�صحافة و�أجهزة الإعالم
الأمريكية عامة بالدرا�سة وامل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقدته (كري) كما ن�شرت �صحيفة ) (USA Todayالأمريكية مقا ًال عن
الدرا�سة و�أهم نتائجها �صباح يوم امل�ؤمتر ون�شرت وكالة اال�سو�شيتد بري�س بيانا �صحفيا عن نتائج الدرا�سة �أما �صحيفة
الوا�شنطن تاميز ) (Washington Timesفقد ن�شرت معلومات عن امل�ؤمتر ال�صحفي �ضمن ن�شرتها الأ�سبوعية ب�أهم �أحداث
وا�شنطن العا�صمة كما ح�ضر م�ؤمتر الإعالن عن نتائج الدرا�سة العديد من ممثلي وكاالت الأنباء املحلية والعاملية.
وعموم ًا فقد �أ�شرف على �إع��داد هذه الدرا�سة الدكتور �إح�سان باقبي((( الأ�ستاذ بجامعة �شاو بوالية كارولينا
اجلنوبية ،و�شاركت فيها ثالث منظمات �إ�سالمية كربى هي :االحتاد الإ�سالمي لأمريكا ال�شمالية ) (ISNAو�إحتاد امل�سلمني
واحللقة الإ�سالمية ل�شمال �أمريكا ) ،(ICNAبالإ�ضافة �إىل جمل�س
الأمريكيني حتت قيادة وارث الدين حممد
العالقات الإ�سالمية الأمريكية (كري) ).(CAIR
وميكن الإطالع على ن�ص الدرا�سة كامال باللغة الإجنليزية� ،أو امللخ�ص لأهم نتائجها باللغة العربية مبوقع كري على
الإنرتنت وعنوانه(www.cair.net.org) :
و�أخري ًا .ف�إن الزيادة يف �أعداد الداخلني يف الإٍ�سالم يف �أمريكا والتي جعلته بحق الدين الأ�سرع منو ًا وانت�شار ًا باعرتاف
اجلميع ،ترافقها �أي�ض ًا زيادة مطردة يف �أعداد املثقفني واملفكرين الأمريكيني الذين بد�أوا ينظرون بكثري من التعاطف
والتفهم للق�ضايا الإ�سالمية املطروحة على ال�ساحة .وهذه ورقة هامة �أي�ض ًا يلزم اال�ستفادة منها ،هذا عالوة على معدالت
النمو ال�سكاين املرتفعة يف �أو�ساط اجلالية الإ�سالمية ب�أمريكا وذلك �سواء من خالل الزيادة الطبيعية الناجتة عن ارتفاع
معدل املواليد �أو من خالل ا�ستمرار ارتفاع معدالت الهجرة لأمريكا التي مل تتوقف حتى بعد �أحداث � 11سبتمرب 2001م.
و�إن كانت من كلمة �أخرية يف هذا اخل�صو�ص ف�إن هذه الفر�ص والأوراق ال يكفي جمرد معرفتها والإقرار بها ،بل
يجب علينا العمل اجلاد ال�ستغاللها واال�ستفادة منها وب�أ�سرع ما ميكن فالزمن مي�ضي وذلك لي�س يف م�صلحتنا ،والقيادات
التي ميكن االعتماد عليها (وارث الدين وحممد علي كالي ولوي�س فراخان) جميعهم جتاوزوا ال�سبعني حيث انتقل الأول
بعد علة مفاجئة مل متهله طوي ًال والأخريان ظروفهما ال�صحية ت�سري للأ�سو�أ و�سيكون من ال�صعب تعوي�ض هذه
الكوادر خالل امل�ستقبل املنظور.

التوصيات ومحاور العمل

222
مستقبل األفرو أمريكانز المسلمين
ومحاور العمل

الباب الحادي عشر

 )1خالل املراحل الأخرية لإعداد هذا الكتاب ترددت �أنباء عن �أن م�ؤ�س�سة �إ�سالمية بارزة تخطط لإن�شاء �أول كلية �إ�سالمية معتمدة يف الواليات املتحدة
بكاليفورنيا و�ستكون على غرار معهد الزيتونة وذلك �أمال يف ظهور جيل من الأكادمييني املحليني ومعروف �أن معهد الزيتونة يقدم منح درا�سية للعديد
من الطالب الأمريكيني ومن املتوقع البدء يف ت�أ�سي�س كلية الزيتونة يف خريف العام 2010م لت�ستقبل طالبها من اجلن�سني م�سلمني وغري م�سلمني،
ومن امل�ؤ�س�سني للكلية ال�شيخ حمزة يو�سف الذي يعترب من �أبرز الدعاة امل�سلمني والعلماء املعروفني باالعتدال كما هو حما�ضر معروف يف عدد من
اجلامعات الأمريكية وهو من الأفريكان �أمريكانز وكان قد عمل �سابقا يف القوات اجلوية الأمريكية واعتنق الإ�سالم يف 1970م ،كما يعمل مبهد
الزيتونة بتون�س �أي�ضا الإمام زايد �شاكر والأ�ستاذ يحي رودي وال�شيخ عبد اهلل بن حامد علي ،وحتظى املبادرة التي و�صفت الكلية ب�أنها (جورج تاون)
الإ�سالمية بدعم من علماء ورجال دين م�سلمني من خمتلف �أنحاء العامل.
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وال�شباب ب�صفة خا�صة وحث امل�سلمني منهم على التم�سك بتعاليم الدين القومي وم�ساعدتهم يف ذلك ليكونوا خري
(((
�سفراء لنا يف القارة الأمريكية.
 )٥النهو�ض بامل�ستوى املعي�شي واالقت�صادي لهم من خالل الدعم بالقرو�ض املي�سرة وبرامج الأ�سرة املنتجة والتوظيف،
و�إعطائهم الأولوية يف اال�ستقدام للعمل بالدول الإ�سالمية والعربية.
 )٦زيادة �أوا�صر التوا�صل والتبادل والرتابط والتعاون ودعم روح االنتماء والتكافل والإخوة بني الأفرو �أمريكانز امل�سلمني
و�أع�ضاء اجلاليتني الإ�سالمية والعربية من جهة ومع العاملني الإ�سالمي والعربي من جهة �أخرى وت�شجيع التزاوج
وامل�صاهرة بني خمتلف الأعراق لتمتني العالقات والروابط.
وعليه ف�إن اخلطوة الأوىل تكون من وجهة نظري هي ال�شروع الفوري يف بناء وتر�سيخ دعائم كيان مرجعي �أو مظلة
جامعة لعموم تنظيمات الأفرو �أمريكانز امل�سلمني.
هذه اخلطوة يجب �أن تعطى الأولوية ملا لها من �أهمية ق�صوى بالن�سبة حلا�ضر وم�ستقبل ه�ؤالء الإخوة جلمع الكلمة
وتوحيد ال�صف والقرار .ولت�أ�صيل روح العمل اجلماعي املنظم القائم على العلمية واملنهجية وال�شورى ومن ثم توزيع
الأدوار ح�سب التخ�ص�صات والتن�سيق بني خمتلف الأطراف والفعاليات و�صوال لتكوين قيادة موحدة معرتف بها ،تتحدث
وتفاو�ض با�سمهم وتهتم بق�ضاياهم وت�سعى لإيجاد احللول للم�شكالت والتحديات التي تواجههم.
ولتحقيق هذه الوحدة الإ�سرتاتيجية التي يجب علينا التعامل معها كقدر البد منه وحتمية تفر�ضها الظروف
والتطورات اجلارية على ال�ساحتني املحلية والعاملية ،البد من الت�أ�سي�س اجليد وعلى �أر�ضية �صلبة تقوم على التم�سك
بثوابت الأمة والرتكيز على نقاط االلتقاء واالتفاق وعلى ر�أ�سها بالطبع املرجعية الدينية القائمة على هدي من الكتاب
وال�سنة املطهرة و�إجماع امل�سلمني.
وتفعي ًال لذلك قد يكون من املهم عقد م�ؤمتر �إ�سالمي جامع تدعى �إليه جميع الف�صائل والتنظيمات والفعاليات
والقيادات من الأفراد والهيئات الإ�سالمية ومبا يف ذلك املنظمات الطالبية وال�شبابية املعنية بالأمر ،الراغبة يف امل�شاركة
الإيجابية والفاعلة ،القادرة على العطاء وامل�ستعدة للعمل على هدي من الكتاب وال�سنة املطهرة الختيار قيادة ومرجعية
عليا موحدة وفق ًا للثوابت واملوجهات املتفق عليها.
وميكن �أن ت�شارك يف هذا امل�ؤمتر اجلامع بع�ض الهيئات الإ�سالمية املعروفة عامليا مثل منظمة امل�ؤمتر الإ�سالمي
والبنك الإ�سالمي للتنمية والأزهر ال�شريف ورابطة العامل الإ�سالمي واالحتاد الإ�سالمي مل�سلمي �أمريكا ال�شمالية )(ISNA
واملجل�س الفقهي لأمريكا ال�شمالية وجمل�س العالقات الإ�سالمية الأمريكية ) (CAIRواملجل�س الإ�سالمي الأمريكي وامل�ؤ�س�سة
الإ�سالمية الأمريكية وغريها من املنظمات الإ�سالمية العاملة يف الواليات املتحدة والتي حتظى بالقبول واالحرتام من
جميع الدوائر والأو�ساط .وعلى �أن يكون ح�ضور املمثلني واملندوبني للهيئات املذكورة �أعاله ب�صفة مراقبني فقط ،حتقيقا
ملبد�أ الأخوة الإ�سالمية والرتابط ،مع �إمكانية امل�شاركة بالر�أي وامل�شورة �إذا طلب منهم ذلك.

وحيث �أن الهدف الرئي�س من عقد هذا امل�ؤمتر هو
اختيار جمل�س قيادة موحد للأفرو�أمريكانز امل�سلمني وت�شكيل
اللجان واملجال�س امل�ساعدة له ،ف�إن من املهم احلر�ص على
حتقيق التوازن املطلوب والتمثيل الن�سبي العادل ملختلف
الف�صائل والتنظيمات الإ�سالمية املوجودة على ال�ساحة
وهذا ي�ضمن �أن يقف جمل�س القيادة العليا على �أر�ضية �صلبة وفد من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني مبطار اخلرطوم ويظهر يف ال�صورة
الدكتور ب�شري عمر وزير املالية ال�سوداين الأ�سبق
ويكون املمثل ال�شرعي بحق جلميع �ألوان الطيف ويف نف�س
الوقت تقف وراءه قاعدة عري�ضة من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني والهيئات واملنظمات الإ�سالمية املعروفة عامليا.
وبعد اختيار املجل�س املوحد �أو الكوجنر�س الإ�سالمي ميكن ت�شكيل اللجان امل�ساعدة واملجال�س الت�شريعية
والتنفيذية والرقابية والإدارية التي ت�ضع الأطر والهياكل والأنظمة واخلطط والربامج وحتدد ال�صالحيات والواجبات
واالخت�صا�صات مع �أهمية و�ضع ا�سرتاتيجيه علمية وا�ضحة املعامل للتعريف بالإ�سالم ال�صحيح وعدم االن�شغال بالأمور
الهام�شية واخلالفات الفقهية واملذهبية ،وعلى �أن يعمل هذا املجل�س �أو الكوجنر�س كحلقة و�صل بني امل�سلمني واملنظمات
والوكاالت احلكومية وغري احلكومية يف الواليات املتحدة ويف العامل الإ�سالمي ويكون املرجعية العليا بالن�سبة لكل ما يتعلق
بالإ�سالم وامل�سلمني يف الواليات املتحدة.
و�ستكون من �أوىل واجبات هذا املجل�س جمع ال�شمل وتوحيد الكلمة والقرارات واملواقف لتكون للم�سلمني القوة التي
تتنا�سب وحجمهم وثقلهم يف املجتمع الأمريكي طاملا �أنه ال ميكن ح�سب الأنظمة الأمريكية ت�أ�سي�س حزب �إ�سالمي �أمريكي،
ومع �إمكانية اال�ستفادة من جتربة الكوجنر�س الإ�سالمي الكندي الذي حقق جناحات مقدرة يف عدة حماور ،علم ًا ب�أن
كندا حتت�ضن حوايل مليون م�سلم فقط.
ولعله من ح�سن الطالع �أن ال�ساحة الداخلية تعج بالكفاءات وال�شخ�صيات القيادية من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني
امل�ؤهلني ل�شغل منا�صب قيادية �سواء على م�ستوى جمل�س القيادة املوحد �أو على م�ستوى جمل�سي الإدارة وال�شورى وغريهما
من املجال�س الت�شريعية والرقابية والتنفيذية واللجان امل�ساعدة.
وعموم ًا ف�إن انعقاد هذا امل�ؤمتر اجلامع يبدو ك�أولوية ق�صوى لتحقيق ما ن�صبو �إليه و�إين لأرجو خمل�ص ًا �أن ت�سارع
املنظمات املذكورة بالإعداد له وتوجيه رقاع الدعوة ـ والتي يجب �أال ي�ستثنى منها �أحد من القيادات والفعاليات الإ�سالمية
امللتزمة ـ ليكون م�ؤمتر ًا جامع ًا بحق ،مع العمل املخل�ص واجلاد لت�أمني كل مقومات النجاح له ل�ضمان الت�شكيل الأمثل للمجال�س
القيادية والت�شريعية والتنفيذية واللجان امل�ساعدة بدون عزل �أو �إق�صاء لأحد ب�سبب اخلالف املذهبي �أو الفكري.
وفى حالة عدم �إمكانية التو�صل التفاق حول فكرة العمل حتت قيادة موحدة فال �أقل من ت�شكيل جمل�س �أعلى
للإ�شراف والتن�سيق والعمل على تقريب وجهات النظر بني الفرقاء وذلك متهيد ًا لتحقيق الوحدة م�ستقبال متى تهي�أت
الظروف .وعلى �أن تكون اخلطوة التالية هي العمل على �إدماج ه�ؤالء الإخوة �ضمن اجلالية امل�سلمة املوجودة يف الواليات
املتحدة ب�صورة تدريجية ،وقبل ذلك يلزم العمل على تقريب امل�سافات والر�ؤى والأهداف والعمل اجلاد لإزالة ال�شكوك
املتبادلة واحل�سا�سيات حتقيق ًا ملبد�أ الأخوة الإ�سالمية ومع زيادة حجم التوا�صل والتعاون والتن�سيق يف املجاالت كافة
وا�ضعني ن�صب �أعيننا �أن وحدة ه�ؤالء الإخوة هي من �أ�سباب القوة و�أن وقوتهم هي قيمة م�ضافة نحن ب�أ�شد احلاجة لها.
يقول ال�شاعر :ت�أبى الرماح �إذا اجتمعن تك�سرا و�إذا افتــرقن تك�سـرت �آحادا
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وقد و�ضح مما �سبق �أن هناك حاجة متبادلة وق�ضايا م�شرتكة بني الأف��رو �أمريكانز امل�سلمني من جهة والعامل
الإ�سالمي عامة من جهة �أخرى لتحقيق املزيد من التفاهم والتقارب والرتابط والتعاون البناء ملواجهة التحديات والأخطار
امل�شرتكة التي تواجه �أمتنا يف عقيدتها وثوابتها ،ثقافتها وتوجهها احل�ضاري ومقد�ساتها بل فى م�صريها وجوهر وجودها،
مما يجعل هذا التقارب والرتابط قدر ًا حمتوم ًا علينا جميعا.
وحيث نحن بحاجة ما�سة له�ؤالء الإخوة ومل�ساعدتهم لنا يف تبليغ وتو�صيل ر�سالة الإ�سالم احلقيقية و�شرح مزاياه،
و�أي�ضا للرد على ال�شبهات التي تثار حوله واالتهامات الباطلة املوجهة �إليه �سواء يف جمال حقوق الإن�سان �أو فيما يتعلق
بالربط اجلائر بينه والإرهاب وبع�ض اجلماعات الإرهابية املتطرفة التي ال متثل الإ�سالم يف �شيء.
وح��ي��ث تعر�ضت ���ص��ورة الإ���س�لام وامل�سلمني �إىل
كثري من الت�شويه املتعمد لت�ضليل ال��ر�أي العام يف �أمريكا
وغريها مما انعك�س �سلبا على ت�أثري امل�سلمني يف مراكز
�صنع واتخاذ القرار كما ت�ضاءلت م�ساهماتهم يف احلياة
الأمريكية وهم�ش دورهم بالرغم من حقيقة �أنهم ،وكما
يقول ال�سناتور بول فينديل يف كتابه (ال �سكوت بعد اليوم)،
ميثلون نخبة ال ميكن جتاوزها كما ونوعا ك�أقلية ديناميكية
متنامية تتجاوز يف التعداد الوجود اليهودي بكثري .فنحن ال�سيد غازي �صالح الدين م�ست�شار الرئي�س ال�سوداين عمر الب�شري لدى
اجتماعه بوفد الأفرو �أمريكانز امل�سلمني الزائر لل�سودان
بحاجة �إىل ه�ؤالء الإخ��وة و�إىل م�ساهمتهم معنا يف �إزالة
االلتبا�س يف مفهوم املجتمع الأمريكي للإ�سالم وخطابه الديني واحل�ضاري ب�شموله وف�ضائه الرحب الذي ي�ضم وي�ستوعب
كافة �ألوان الطيف الإن�ساين .ولالختالط مع ال�سكان والتمازج معهم يف حدود التنوع الإثني .نحن بحاجة لهم لت�صحيح
ال�صورة النمطية ال�شائعة التي �شوهت كثريا ت�صورات الآخر عن امل�سلمني ،وطرحت الإ�سالم كقوة خطرة ومتخلفة مما
حجب بالتايل كثري ًا من فر�ص التعرف على حقيقة هذا الدين العاملي النزعة ،الذي تقوم ركائزه على مبادئ الت�سامح
والعدل وامل�ساواة واحرتام قيمة الإن�سان واملحافظة على حقوق النا�س وحرماتهم ،ولقد �ألقى كل ذلك بظالل قامتة على
م�ساهمات امل�سلمني عامة يف قطار احل�ضارة الإن�سانية ويف تقدم املجتمع الغربي ،بل جعل طاقاتهم معطلة �أو غري معرتف
امل�سي�سة واملرو�ضة التي ال تريد �أن ترى يف
بها وال ي�ستفاد منها وكل ذلك ـ �أو معظمه على الأقل ـ ب�سبب الآلة الإعالمية ّ
العامل الإ�سالمي �إال ال�صور ال�سيئة �أو املري�ضة واجلانب املظلم ،مما زاد من ات�ساع الهوة بني الإ�سالم والغرب .وهم
�أي�ضا بحاجة لنا ومل�ساعدتنا لتحقيق النه�ضة ال�شاملة والولوج �إىل �آفاق �أرحب يف عامل يحكمه منطق القوة وقانون البقاء
للأقوى.
وعليه ،وللم�ضي قدما يف حتقيق هذه الأهداف ف�إن ه�ؤالء الإخوة بحاجة لكثري من الدعم املادي واملعنوي من الدول
الإ�سالمية والعربية ،وعلى امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ،و�أي�ضا من �إخوانهم املقيمني بدول املهجر يف بالد الغرب عامة ويف
الواليات املتحدة على وجه اخل�صو�ص وهذا الدعم يتوزع على عدة حماور وذلك كما يلي:

كما ر�أينا فيما �سبق ف�إن التخلف االقت�صادي والثقايف واالجتماعي والفكري للأفرو �أمريكانز امل�سلمني عامة يرجع
وبالدرجة الأوىل النخفا�ض امل�ستوى التعليمي .وهذا التخلف التعليمي يجيء يف بع�ض الأحيان اختياريا ب�سبب العزوف من
جانب الآباء عن الزج ب�أبنائهم يف النظام التعليمي الأمريكي للأ�سباب التي ذكرتها فيما �سبق .ويف �أحيان �أخرى يكون
ب�سبب عدم القدرة على موا�صلة التعليم �إما لأ�سباب وظروف مالية قاهرة �أو لعدم حتقيق الدرجات املطلوبة ،ومن ثم عدم
التمكن من ا�ستيفاء �شروط القبول مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وقد يكون �أحيانا بت�شجيع غري مبا�شر من الدولة من خالل
برامج امل�ساعدات احلكومية للعاطلني عن العمل التي تنطوي على حماباة خبيثة لل�سود لت�شجيعهم على اال�ستمرار يف حياة
اخلمول والبطالة ،عالوة على غياب دور الأ�سرة يف الإ�شراف والت�شجيع والتوجيه واملتابعة.
وعموم ًا ف�إن الدعم ميكن �أن يكون يف �شكل:
�أ) م�ساعدة الطالب الأفرو �أمريكانز امل�سلمني يف ت�سديد الر�سوم الدرا�سية من خالل �صندوق موحد للمنح الدرا�سية
يدر�س احلاالت ويتحقق من ا�ستحقاق طالب الدعم للم�ساعدة ،وهذا يكون بالن�سبة للطالب داخل الواليات املتحدة �أو
خارجها وخا�صة لطالب اجلامعات والكليات التقنية والدرا�سات العليا.
ب) اعتماد عدد منا�سب من املنح الدرا�سية الكاملة لأبناء الأفرو �أمريكانز امل�سلمني وغري امل�سلمني لاللتحاق باجلامعات
الإ�سالمية ذات ال�شهرة العاملية يف م�صر وال�سعودية واملغرب وماليزيا وباك�ستان وال�سودان و�سوريا وتون�س وغريها،
بحيث تخ�ص�ص كل جامعة �إ�سالمية يف كل دولة من الدول امل�شار �إليها ع�شرة منح درا�سية يف كل عام له�ؤالء الأبناء
ومع احلر�ص على �أن يكون جزء من هذه املنح للدرا�سات الإ�سالمية والعلوم ال�شرعية واجلزء الآخر للتخ�ص�صات يف
جماالت العلوم الع�صرية والتطبيقية والتقنية ،وتوزيع الطالب عليها ح�سب رغباتهم.
ج) ا�ستيعاب الفاقد الرتبوي من �أبناء امل�سلمني وت�شجيعهم على االلتحاق مب�ؤ�س�سات التدريب املهني والكليات التقنية �إن
�أمكن �سواء يف الداخل �أو اخلارج وخا�صة يف الدول الإ�سالمية والعربية ،وتقدمي الدعم للم�ؤ�س�سات التعليمية الإ�سالمية
املوجودة يف �أمريكا و�أذكر منها على �سبيل املثال جامعة العلوم االجتماعية والإ�سالمية التي تدرب املر�شدين الدينيني
العاملني يف القوات الأمريكية والكلية الأمريكية الإ�سالمية يف �شيكاغو واملعهد العايل للفقه الإ�سالمي وم�ؤ�س�سة اقر�أ
التعليمية العاملية يف �شيكاغو واملعهد العايل للفكر الإ�سالمي ) (IIITيف وا�شنطن العا�صمة ومعهد املعلومات والثقافة
الذي �أ�س�سه املهند�س �صبحى برتجى يف �شيكاغو وجامعة امل�شرق واملغرب يف �شيكاغو �أي�ض ًا وغريها.
د) �إعداد خطة لربامج تقوية للطالب امل�سلمني ومبا يف ذلك �أبناء الأفرو �أمريكانز مبختلف املراحل الدرا�سية وطالب
ال�شهادتني الثانوية العامة والكفاءة ب�صفة خا�صة ب�إعطاء درو�س �إ�ضافية يف �أوقات الفراغ يف املواد املهمة (الريا�ضيات
والفيزياء والكيمياء والأحياء .الخ(والإ�شراف عليهم تربوي ًا و�أكادميي ًا .وميكن تنفيذ هذا الربنامج بالتعاون مع بع�ض
املدار�س الإ�سالمية املوجودة �أ�صال �أو من خالل املراكز الإ�سالمية وامل�ساجد وذلك بهدف زيادة ن�سبة النجاح والقبول
للطالب امل�سلمني باجلامعات وم�ؤ�س�سات التعليم العايل.
هـ الدعم املادي للمدار�س واملعاهد واجلامعات الإ�سالمية املوجودة يف خمتلف �أنحاء الواليات الأمريكية وتزويدها
�أي�ضا بالأ�ساتذة امل�ؤهلني من الداخل واخل��ارج وبالو�سائل ال�سمعية والب�صرية واملختربات وت�شجيع التبادل مع
اجلامعات املعروفة يف الدول الإ�سالمية وتقدمي الدعم املادي واملعنوي �أي�ضا للمدار�س الإ�سالمية التي ما تزال يف
مرحلة الإن�شاء ومدار�س التحفيظ وعطلة نهاية الأ�سبوع ،والعمل على ت�أمني مدر�سة واحدة على الأقل تقدم الرتبية
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ال يكاد يختلف اثنان حول �أهمية الإع�لام والعمل الإعالمي يف عامل اليوم وت�أثريهما املتعاظم يف حياة الأفراد
واجلماعات والأمم وال�شعوب حيث �أ�صبح يتم ت�سخري �أحدث ما و�صلت �إليه التكنولوجيا والعلوم ليكون يف خدمة العمل
الإعالمي مما جعل الإعالم ي�صبح واحدا من �أخطر الأ�سلحة و�أكرثها ت�أثريا ،وهذا الت�أثري يكون مفيدا و�إيجابيا يف بع�ض
الأحيان كما قد يكون �سلبيا ومدمرا يف �أحيان �أخرى وخا�صة بالن�سبة للعقول ال�صغرية واليافعة ويف �أو�ساط غري املتعلمني
خا�صة �إذا مل تعقل هذه الآلة الإعالمية بقيود و�ضوابط الدين والأخالق وال�ضمري.
ولقد �أ�صبحت و�سائل الإعالم مبختلف �أ�شكالها :املقروءة وامل�سموعة واملرئية ـ وبال منازع ـ امل�صدر الرئي�س للمعلومة
واخلرب ،بل ورمبا الثقافة ،لل�شريحة الأكرب من �سكان هذا العامل املحت�ضر وال �أقول املتح�ضر .ومع ذلك تبقى الأ�سرة
واملدر�سة من وجهة نظري ،هما احل�ضن واحل�صن بل امل�صدر الرئي�سي للعملية الرتبوية ،ف�إن تنازلتا عن هذا الدور
لأجهزة الإعالم ف�سوف حتل الكارثة ال حمالة ونقول على الدنيا ال�سالم.
كما �أ�صبح من ال�سهل تزييف احلقائق وتلفيق الأكاذيب وترويجها على �أنها احلقيقة ـ وهنا مكمن اخلطورة -
ال�سيما يف ع�صر جربوت الف�ضائيات التي �أ�صبحت �سيدة ال�ساحة يف عامل اليوم ،بعد �أن �أفلحت يف اقتحام كل بيت تقريبا
مبزاياها وم�ساوئها� ،شئنا �أم �أبينا .ولكي نلحق بالركب ويف نف�س الوقت نحافظ على خ�صو�صيتنا الثقافية واحل�ضارية
ولكي نحمي �أجيالنا احلا�ضرة والآتية من هذا اخلطر الداهم ف�إن هناك الكثري الذي ينبغي عمله وعلى وجه ال�سرعة
للت�صدي ملا تقوم به الأبواق الإعالمية التي ي�سيطر عليها ر�أ�س املال اليهودي.
فلقد �أظهرت الأحداث العاملية الأخرية �أن هناك جهال فا�ضحا وم�شرتكا بني ال�شرق والغرب برغم كل هذه الفتوحات
العلمية والنقلة التقنية الهائلة التي حتققت يف �صناعة االت�صاالت والتي �ألغت احلدود وامل�سافات .فاجلهل من جانب
امل�سلمني بالعقائد الأخرى وتعاليمها بل وبعقلية الآخر وموروثه الثقايف واحل�ضاري ،يقابله جهل مماثل بالإ�سالم وتعاليمه
احلقيقية واجنازات علمائه و�إ�سهاماتهم على اجلانب الآخر.
وهنا يربز دور امل�سلمني يف الغرب عامة ويف �أمريكا خا�صة يف الت�صدي للحمالت اجلائرة التي ت�ستهدف الإ�سالم
وامل�سلمني .ويجب �أن ينربي �إعالمنا املرئي واملقروء وامل�سموع لي�ؤدي دوره يف ت�صحيح املفاهيم و�إزالة اللب�س والغمو�ض
وتو�ضيح احلقائق .لكن كيف؟
علينا �أن نعرف ونعرتف �أوال ب�أننا نخو�ض حربا غري متكافئة يف ظل الهيمنة الغربية وال�صهيونية ب�صفة خا�صة
على و�سائل الإعالم حيث نتج عن ذلك �أن �أ�صبحنا م�ستقبلني فقط للر�سالة الإعالمية القادمة من الغرب ،ننقل الأخبار
العاملية و�أخبار بع�ضنا البع�ض دون متحي�ص وكما ت�صوغها وتفربكها وكاالت الأنباء الغربية ،ثم نقوم ببثها كما هي ،ومبا
فيها من �سلبيات وق�صور و�أخطاء ،برغم حقيقة �أنها متثل ر�أي الآخر وتعرب عن �أهدافه اخلبيثة وال�صريحة� .أما ر�سالتنا
وخطابنا الثقايف وال�سيا�سي ـ �إن وجدا ـ فهما موجهان بالأ�سا�س �إىل الداخل �أي �إلينا .ومعنى هذا �أن �صوتنا ي�صبح غري
م�سموع من الطرف الآخر و�إن �سمعه ف�إنه ال يعي ما نقول لأن الآخر ال يعرف لغتنا فك�أننا بذلك نخاطب �أنف�سنا �أو نتحدث
لبع�ضنا على �أح�سن تقدير.
ولتغيري هذه ال�صورة غري الالئقة ،وت�صحيح املفاهيم اخلاطئة عن الإ�سالم يف الغرب عامة ويف الواليات املتحدة
ب�صورة خا�صة ال بد من اال�ستعانة بامل�سلمني املقيمني هناك ـ ومن بينهم بالطبع الأفرو �أمريكانز ،حيث يلزمنا الكثري
من العزمية واملثابرة والعمل .ويلزمنا يف املبتد�أ مد ج�سور التوا�صل وبناء الثقة لفتح وتكثيف قنوات التبادل والتوا�صل
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الإ�سالمية جنبا �إىل جنب مع التعليم النظامي وفقا للمناهج احلكومية يف كل والية �إن �أمكن حيثما وجد العدد
الكاف من �أبناء امل�سلمني.
و) دعم اجلهود الرامية العتماد مناهج موحدة للرتبية الإ�سالمية جلميع املدار�س الإ�سالمية املوجودة يف الواليات املتحدة
وم�ساعدة املدار�س التي مل تتمكن بعد من احل�صول على االعرتاف الر�سمي يف �سعيها ال�ستيفاء املتطلبات وال�شروط
املطلوبة من �إدارات التعليم الوالئية والفدرالية بعد التحقق من التزامها بالأنظمة املن�صو�ص عليها.
ز) زيادة التفعيل للم�ساجد واملراكز الإ�سالمية لتتمكن من القيام بدورها التثقيفي والتوعوي بال�صورة احل�ضارية املطلوبة
حتى تكون مراكز �إ�شعاع لن�شر العلوم الإ�سالمية ال�صحيحة للطالب امل�سلمني الدار�سني يف املدار�س احلكومية واخلا�صة
الذين يعانون من نق�ص وا�ضح يف جمال الثقافة الإ�سالمية والرتبية الإ�سالمية واللغة العربية ،ولغري امل�سلمني يف
جمال التعريف بالإ�سالم وتعاليمه احلقيقية ،باللغة التي يفهمها املواطن الأمريكي العادي ولتحقيق �أمنوذج امل�سجد
متعدد الأغرا�ض الذي يكون م�صدر �إ�شعاع .ومن املهم �أال يقت�صر دور هذه املراكز وامل�ساجد على ال�صغار والن�شء
فقط بل يتعني اعتماد برامج تثقيفية �أي�ضا للكبار ومن اجلن�سني.
ومن املهم �أن تكون هذه الربامج متاحة للجميع بغ�ض النظر عن اخللفيات الإثنية والأعمار واجلن�سيات وذلك لتحقيق
التمازج واملزيد من �أوا�صر التقارب والرتابط واالندماج بني �أفراد اجلالية امل�سلمة ،ال�سيما و�أن الن�شء من �أبناء
اجليلني الثالث والرابع على وجه اخل�صو�ص يعاين غالبيتهم من نق�ص وا�ضح يف الإملام بالثقافة الإ�سالمية واللغة
العربية وهذا النق�ص �أ�صبح ي�شكل هاج�سا لكثري من الآباء و�أولياء الأمور كما �أدى بالبع�ض �إىل االنحراف و�إدمان
املخدرات.
ح) العمل على ن�شر اللغة العربية (لغة القر�آن الكرمي) للراغبني يف تعلمها وذلك �أي�ضا من خالل امل�ساجد واملراكز
واملدار�س الإ�سالمية والربامج التلفزيونية ومن خالل �شبكة الإنرتنت وامل�ساهمة يف هذا اجلهد من خالل ابتعاث بع�ض
املتخ�ص�صني وعقد دورات تدريبية للكوادر املحلية غري املتخ�ص�صة.
ط) امل�ساهمة يف �إعداد وتكوين وتدريب القيادات ال�شابة والكوادر الواعدة علميا وثقافيا و�أخالقيا لقيادة العمل الإ�سالمي
م�ستقبال يف خمتلف املجاالت واملحافل :الدينية والثقافية والعلمية وال�سيا�سية واالجتماعية والإعالمية وميكن �أن يتم
ذلك من خالل تنظيم دورات ق�صرية ،متو�سطة وطويلة الأجل ،مع اال�ستعانة بالكوادر املحلية امل�ؤهلة وابتعاث بع�ض
العلماء من ذوي االخت�صا�ص والكفاءة املعروفني باعتدال الفكر �إذا لزم ،و�أي�ض ًا من خالل �إقامة املنتديات واملخيمات
والربامج ال�صيفية وور�ش العمل .ومع احلر�ص �أي�ضا على م�شاركة ال�شباب امل�سلم من خمتلف الأعراق والألوان لتحقيق
املزيد من التقارب والرتابط والتمازج ولتقوية روح الأُخوة واملواطنة وحب الوطن والعمل اجلماعي والطوعي .ومع
االنحياز �أي�ضا لق�ضايا الدين والأمة والعمل على ن�صرتها بالأ�سلوب احل�ضاري بعيدا عن النعرات الع�صبية قبلية كانت
�أم عن�صرية �أو مذهبية .ومبن�أى عن التطرف والت�شدد �أو الإ�ساءة للآخرين ب�أي �شكل من الأ�شكال.
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من احلقائق البديهية املعروفة �أن الرقي بامل�ستوى التعليمي والثقايف والتقني للأفراد البد و�أن ي�ساعد يف النهو�ض
بامل�ستويات املعي�شية واالقت�صادية وال�صحية واالجتماعية لهم ولأ�سرهم وجمتمعاتهم.
على �أنه يجب �أال ينظر �أبدا �إىل التعليم على �أنه غاية يف حد ذاته �أو �أنه خامتة املطاف وجمرد �شهادات علمية
ن�ضعها على اجل��دران ونتباهى بها .كما يجب �أال ينظر �إليه على �أنه الع�صا ال�سحرية التي تغري واقع النا�س املعي�شي
واالقت�صادي تلقائيا ملجرد احل�صول على �شهادة �أو درجة علمية ،فما جدوى علم ال ينتفع به وال يتبعه �سعي يف طلب الرزق
واجتهاد و�إخال�ص يف العمل؟.
ومع ذلك فهناك حزمة من الإجراءات التي ميكن اقرتاحها يف �إطار امل�سعى لتح�سني الظروف املعي�شية واالقت�صادية
واالجتماعية للأفرو �أمريكانز امل�سلمني ومن ذلك:
�أ) تنظيم منتدىات �أو م�ؤمترات اقت�صادية جتمع رجال املال والأعمال وامل�ستثمرين العرب وامل�سلمني بنظرائهم من
�أع�ضاء اجلالية امل�سلمة يف الواليات املتحدة ومب�شاركة ممثلني ملختلف قطاعات ومنظمات الأفرو �أمريكانز امل�سلمني،
للتباحث والت�شاور حول جماالت التعاون وامل�شاريع اال�ستثمارية القابلة للنجاح التي ميكن تنفيذها مبا يحقق املنفعة
للطرفني� ،سواء من خالل التمويل الكامل من اخلارج �أو بنظام امل�شاركة مع امل�ستثمرين ورجال املال والأعمال املحليني
من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني وغريهم .و�أي�ضا ت�شجيع �إقامة امل�شاريع امل�شرتكة ) (Joint Venturesما بني امل�ستثمرين
امل�سلمني ونظرائهم من الأفرو �أمريكانز يف الواليات املتحدة وخارجها.
ب) حث رجال املال والأعمال وامل�ستثمرين العرب وامل�سلمني على اال�ستثمار يف م�شاريع ي�ستفيد منها وبالدرجة الأوىل
الأفرو �أمريكانز امل�سلمني مع التوزيع العادل لهذه امل�شاريع يف كل املناطق والواليات حيث ترتكز كثافة عالية من الأفرو
�أمريكانز امل�سلمني وغري امل�سلمني و�إعطائهم الأولوية يف العمل والتوظيف وامل�شاركة يف الإدارة واتخاذ القرار.
ج) حث ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والإدارات احلكومية وغري احلكومية وامل�ستثمرين بالدول الإ�سالمية على �إتاحة املزيد من
فر�ص اال�ستقدام والتوظيف للأفرو �أمريكانز عامة وامل�سلمني منهم خا�صة ،وهذا من �ش�أنه �أن يزيد درجة الوعي
لديهم بتعاليم الدين احلنيف وحت�سني امل�ستوى املعي�شي لهم كما يحقق يف نف�س الوقت املزيد من الرتابط والتمازج
والتوا�صل والتفاهم.
د) تقدمي م�ساعدات مادية وعينية للفقراء واملعوزين من الأفراد والأ�سر ،والأف�ضل �أن تكون هذه املعونات يف �شكل قرو�ض
مي�سرة (متو�سطة وطويلة الأجل) لت�أ�سي�س �أعمال جتارية �صغرية بعد الت�أكد من جدواها و�أنها تدخل �ضمن دائرة
العمل احلالل ،ومبا يحفظ للفرد كرامته ويحقق له بع�ض طموحاته و�أي�ضا اال�ستقرار واالطمئنان على م�ستقبله
وم�ستقبل �أ�سرته فيغنيهم ذلك عن مذلة ال�س�ؤال �أو االعتماد على معونة برامج الرعاية االجتماعية املحددة املدة التي
ت�شجع النا�س على البطالة والإتكالية ـ والأهم من ذلك كله �أن العمل الكرمي يحول بينه واالجنراف �إىل طريق الرذيلة
واجلرمية وبالتايل زيادة حدة امل�شاكل االجتماعية واالقت�صادية ،وقد يكون من املهم �أي�ضا تخ�صي�ص ن�سبة من هذه
القرو�ض واملعونات لغري امل�سلمني من الأفرو �أمريكانز ومن ي�ؤمل فيهم ب�صورة خا�صة وذلك بغية اجتذابهم �إىل رحاب
الإ�سالم و�إعادتهم �إىل عقيدة الآباء واجلدود.
هـ) العمل على زيادة وتكثيف برامج التبادل التجاري والثقايف واملعلوماتي مع الأفرو �أمريكانز امل�سلمني ويدخل يف ذلك
تبادل الزيارات للتباحث والتفاكر والت�شاور حول فر�ص وجماالت التعاون ،وزيادة وتكثيف امل�شاركة يف املنتديات
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والت�شاور واحلوار مع �أع�ضاء اجلالية امل�سلمة املقيمة يف �أمريكا ويف مقدمتهم بالطبع الأفرو �أمريكانز وميكن �أن يتم ذلك
من خالل:
�أ) العمل على زيادة حجم التبادل والتوا�صل والتعاون الثقايف والإعالمي معهم وذلك من خالل االتفاقيات الثنائية
والربوتوكوالت مع امل�ؤ�س�سات الإ�سالمية العاملة يف املجال الإعالمي على ال�ساحة الأمريكية ودعمها باملواد والربامج
التثقيفية املنا�سبة .والعمل على �إعداد و�إنتاج برامج ثقافية وتعليمية م�شرتكة باللغة الإجنليزية ،ومن خالل زيادة
التبادل للزيارات والوفود وامل�شاركات يف املنا�سبات الدينية والوطنية ،واالحتفاالت وامل�ؤمترات واملنتديات �إلخ.
ب) تقدمي الدعم املادي والعيني واملعنوي للمراكز وامل�ؤ�س�سات الإ�سالمية التي تقدم برامج وخدمات �إعالمية هادفة
ومميزة �أو حتى معلومات �صحيحة للتعريف بالإ�سالم ومزاياه.
ج) امل�ساهمة يف تدريب الكوادر الب�شرية العاملة يف املجال الإعالمي من �أبناء امل�سلمني يف الواليات املتحدة الكت�ساب
املهارات واخلربات الالزمة والتمر�س يف التعامل مع �أحدث ما و�صلت �إليه التقنية يف جمال الإعالم وو�سائل الإعالم
واالت�صاالت اجلماهريية.
د) �إعداد و�إنتاج برامج ومواد و�أفالم وثائقية خا�صة للتعريف بالإ�سالم ومبادئه ورموزه و�إ�سهامات علمائه تكون باللغة
الإجنليزية ومن قبل متخ�ص�صني يف العامل الإ�سالمي ويف الدول الغربية �أي�ضا �أو بامل�شاركة وبثها عرب الأقمار ال�صناعية
لتو�صيل �صوتنا ور�سالتنا �إىل الغرب عامة والواليات املتحدة ب�صفة خا�صة ويكون الهدف من هذه الربامج تو�ضيح
التعاليم احلقيقية للإ�سالم ومنهجه الو�سطي املعتدل وموقفه الوا�ضح وال�صريح من خمتلف الق�ضايا املطروحة على
ال�ساحة.
هـ) العمل اجلاد لإن�شاء قناة �أو قنوات ف�ضائية �إ�سالمية متخ�ص�صة (تكون ناطقة بالإجنليزية) وتزويدها بالكفاءات
والأجهزة الب�شرية والتقنية الالزمة لأداء دورها على الوجه املطلوب ومبا يتنا�سب مع عقلية املتلقي الغربي عامة
والأمريكي ب�صفة خا�صة ويكون من �أوىل �أهدافها الت�صدي للحمالت اجلائرة التي يتعر�ض لها الإ�سالم وامل�سلمون
ون�شر ال�صورة احلقيقية للإ�سالم والعمل اجلاد لإزالة املخاوف من �أذهان النا�س فيما يتعلق بالإ�سالم يف ظاهرة
مفتعلة و�أغرا�ضها مك�شوفة .كما يلزم �أي�ضا �إن�شاء املزيد من املواقع الإلكرتونية على �شبكة الإنرتنت لتمكني الراغبني
من التعرف على التعاليم احلقيقية للإ�سالم من �إ�شباع رغباتهم.
و) العمل على توحيد ـ �أو بالأقل تن�سيق ـ لهجة اخلطاب الإعالمي الإ�سالمي املوجه للآخر والذي يعبرّ عن التوجه واملوقف
الإ�سالمي الوا�ضح وال�صريح جتاه خمتلف الق�ضايا والأطروحات وي�ؤكد على �أننا �أمة و�سط متح�ضرة ،لها ثقافتها
وخ�صو�صيتها وهويتها املميزة و�إ�سهاماتها املقدرة يف تقدم الب�شرية ،كما لها ر�أيها وموقفها الوا�ضحان من كل الق�ضايا
وهما م�ستمدان من ثوابت الأمة ودينها احلنيف.
ز) العمل على ترجمة جمموعة خمتارة بعناية من الكتب الإ�سالمية اجليدة �إىل اللغة الإجنليزية (ومن ثم اللغات العاملية
احلية الأخرى �إن �أمكن) وت�سهيل االطالع عليها من خالل اال�ستفادة من �شبكة االنرتنت التي ميكن �أي�ض ًا �أن حتقق لنا
كثري من االنت�شار يف جمال التعليم والتعريف بحقائق الإ�سالم.

المحور االقتصادي واالجتماعي:
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وامل�ؤمترات مبختلف �أ�شكالها وم�سمياتها مع العمل ال�ستيعاب عدد من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني �أ�صحاب الكفاءات
يف م�ؤ�س�سات التمويل واملنظمات الإ�سالمية ذات ال�صبغة العاملية مثل البنك الإ�سالمي للتنمية و�صندوق الت�ضامن
الإ�سالمي ورابطة العامل الإ�سالمي وهيئة الإغاثة الإ�سالمية والندوة العاملية لل�شباب الإ�سالمي وغريها.
و) وعلى ال�صعيد االجتماعي البد من اال�ستفادة من �شعرية احلج باعتباره امل�ؤمتر ال�سنوي الذي يجمع �شتات امل�سلمني
ويحقق الت�آخي والرتاحم والت�شاور والتكافل يف �أجل �صورها ،كما يزيد من فر�ص التعارف والتفاهم وتعزيز الثقة
والتكامل والتعاون ،وعليه ف�إن من املهم دعوة عدد من قيادات العمل يف �أو�ساط الأف��رو �أمريكانز من الر�سميني
وغريهم لأداء منا�سك احلج يف كل عام.
ز) و�أخريا وعلى ال�صعيد االجتماعي ف�إن من املهم العمل على زيادة التفاعل والتمازج والتقارب والتكافل وتن�سيق اجلهود
ما بني �أع�ضاء اجلالية امل�سلمة يف �أمريكا عامة والأفرو �أمريكانز امل�سلمني و�أن يكون التعامل بينهم تعامل الند للند
والأخ للأخ لبناء ج�سور الثقة املتبادلة وك�سر حواجز اجلمود والفتور وال�شكوك واحل�سا�سيات املتبادلة .وليكن هادينا
يف ذلك قول اهلل  } وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على الإثم والعدوان { وقوله ( :ال ف�ضل لعربي
على �أعجمي وال لأبي�ض على �أ�سود �إال بالتقوى .التقوى هاهنا ،التقوى هاهنا التقوى هاهنا).
ح) ويف اجلانب ال�صحي هناك �أي�ضا الكثري الذي ميكن عمله �إذا خل�صت النوايا� ،سواء من خالل م�ساعدة املر�ضى يف
احلاالت التي ال تغطيها برامج الرعاية ال�صحية �أو من خالل برامج التوعية والتثقيف ال�صحي التي تهدف للتعريف
بطرق الوقاية والت�شخي�ص املبكر والتعامل مع الأمرا�ض امل�ستع�صية وحاالت الإدمان الفردية وامل�ساعدة يف عالجها
داخليا �أو خارجيا.
ط) توفري خدمة رعاية خا�صة للم�سجونني من الأف��رو �أمريكانز عامة مع العمل على تلبية احتياجاتهم الأ�سا�سية يف
املجاالت التي ال تغطيها خدمات ال�سجون احلكومية وخا�صة يف املجاالت التعليمية والثقافية وفى جمال الت�أهيل املهني
ورعاية �أ�سرهم و�إعادة ت�أهيلهم روحيا وثقافيا ومهنيا وذلك بالتعاون مع ال�سلطات املخت�صة ومبا ي�ضمن لهم حقوقهم
القانونية .ولتحقيق هذا الهدف من املهم �إن�شاء جهاز �إداري خا�ص لهذا الغر�ض على م�ستوى كل والية �إن �أمكن
وخا�صة يف الواليات ذات الكثافة العالية من ال�سجناء امل�سلمني ،وتزويد هذا اجلهاز باملوارد الب�شرية واملادية الالزمة.
و�أي�ضا امل�ساهمة يف توفري الرعاية الالزمة للم�سنني والعجزة وذوي االحتياجات اخلا�صة من الأفرو �أمريكانز امل�سلمني
وغري امل�سلمني وذلك من خالل �إدارات متخ�ص�صة و�أي�ضا بالتعاون مع ال�سلطات املخت�صة.
وبالإ�ضافة �إىل هذه املحاور فهناك �أي�ضا املحور القانوين الذي ميكن �أن ي�ساهم يف تعريف امل�سلمني بحقوقهم
والعمل على م�ساعدتهم يف هذا املجال ،كما هناك �أي�ضا حمور العالقة مع الإدارات والوكاالت احلكومية ،حمور �شئون
اجلالية عامة وحمور العالقة مع ال�سفارات العربية والإ�سالمية الذي ميكن �أن ي�ساعد يف التوا�صل وت�سهيل �إجراءات
احل�صول على الت�أ�شريات واملعلومات واملعامالت عامة ،التجارية واملالية والدرا�سية وغريها.
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الحلم الذي تحقق

باراك أوباما :الحلم الذي تحقق
حياته المبكرة:
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دراسته وعمله الخيري:

التحق ب�إحدى جامعات كاليفورنيا قبل �أن ينتقل �إىل جامعة كولومبيا يف نيويورك التي تخرج فيها عام 1983م حا�ص ًال
على البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية والعالقات الدولية ليعمل بعدها يف جمال العمل الأهلي مل�ساعدة الفقراء واملهم�شني،
ثم عمل كاتب ًا وحمل ًال مالي ًا مل�ؤ�س�سة (بزن�س انرتنا�شونال كوربوري�شن) .انتقل للإقامة يف مدينة �شيكاغو عام 1985م
عندما ح�صل على وظيفة مدير م�شروع ت�أهيل �أحياء الفقراء وتنميتها .ويف العام 1991م تخرج يف كلية احلقوق بجامعة
هارفارد وعمل �أ�ستاذ ًا للقانون بجامعة �إلينوي يف 1993م� .أما ثروته فيقال �أنها ت�صل �إىل حوايل ( 51مليون دوالر).
دخوله عالم السياسة:

يف العام 1996م انتخب ملجل�س �شيوخ والية �إلينوي لينخرط ب�شكل ر�سمي يف ن�شاطات احلزب الدميقراطي ،ويف
ت�شرين الثاين 2004م فاز يف انتخابات الكوجنر�س عن والية �إلينوي حا�ص ًال على ن�سبة  %70من �إجمايل �أ�صوات الناخبني
مقابل  %27فقط ملناف�سه اجلمهوري لي�صبح واحد ًا من �أ�صغر �أع�ضاء جمل�س ال�شيوخ �سن ًا و�أول �سناتور �أ�سود يف تاريخ
جمل�س ال�شيوخ الأمريكي.
االنتخابات الرئاسية لعام  2008م:

ر�شح نف�سه يف االنتخابات الرئا�سية الأمريكية لعام 2008م و�أ�صبح املر�شح الر�سمي للحزب الدميقراطي بعد
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ول��د ب����اراك �أوب���ام���ا يف � 4أب (�أغ�سط�س) 1961م
يف هونولولو (ه��اواي) لأب كيني و�أم �أمريكية بي�ضاء من
والية كن�سا�س .انف�صل وال��داه عندما كان يف الثانية من
عمره ليعود الأب �إىل كينيا وت�صبح الأم م�سئولة عن تربية
الطفل �أوباما� .أنتقل �إىل جاكارتا (اندوني�سيا) �صغري ًا بعد
�أن تزوجت �أمه طالب ًا اندوني�سيا و�أجنبت منه �أخته غري
ال�شقيقة مايا ،ويذكر الكاتب الروائي �سكوت تورو (�أحد
�أ�صدقاء �أوباما) �أنه يف تلك الفرتة انتظم ملدة �سنتني يف
مدر�سة �إ�سالمية ثم التحق بعد ذلك مبدر�سة كاثوليكية.
اعتنق امل�سيحية (كني�سة امل�سيح املتحدة الأمريكية)،
ويف عام 1995م ن�شر مذكراته التي اختار لها عنوان (�أحالم
من �أبي) ) ،(Dreams From My Fatherوتوفيت والدته
بعد ذلك بب�ضعة �أ�شهر مت�أثرة مبر�ض ال�سرطان.

معركة �شر�سة مع ال�سيدة هيالري كلينتون (قرينة الرئي�س الأمريكي الأ�سبق بيل كلينتون) .خالل حملته االنتخابية
برزت اتهامات قوية �ضده للت�شكيك يف عقيدته ووطنيته وافتتحت مدونة باللغة العربية للرتويج �إىل �إنه معادي لإ�سرائيل
حيث مت افتتاح هذه املدونة يف تابوز وهو �أحد �أ�شهر املواقع ال�شعبية الإ�سرائيلية كما ن�شرت جريدة (يديعوت �أحرونوت)
وموقع (واي نت) التابع لها خرب ًا يقول� :إنها مدونة �أوباما الر�سمية ،وتناقلت و�سائل الإعالم هذا اخلرب �إال �أن مكتب حملة
�أوباما ن�شر بعد �أيام نفي ًا ر�سمي ًا مو�ضحا �أن املدونة عبارة عن مبادرة فردية ومت تعديل اخلرب يف موقع (واي نت).
ويف خطاب له �أمام منظمة �أبياك امل�ؤيدة لإ�سرائيل �صرح �أوباما (�أن القد�س �ستبقى عا�صمة لإ�سرائيل ويجب �أن
تبقى موحدة) مما �أثار حفيظة ال�صحافة العربية وقام قادة فل�سطينيون بانتقاد ت�صريحاته .ويف حديث الحق ب�شبكة
) (CNNالتلفزيونية �سئل عن حق الفل�سطينيني يف املطالبة بالقد�س يف امل�ستقبل ف�أجاب �أن هذا الأمر مرتوك للتفاو�ض
بني طريف ال�صراع� ،إال �أنه عاد و�أكد على حق �إ�سرائيل امل�شروع يف هذه املدينة.
ويف  27ت�شرين الأول 2008م �ألقت قوات الأمن الأمريكية يف والية تني�سي اجلنوبية القب�ض على �شخ�صني من
النازيني اجلدد (جماعة �إرهابية من املتطرفني البي�ض) كانا يخططان الغتيال �أوباما باعتباره �أول �أمريكي �أ�سود يرت�شح
ملن�صب الرئي�س يف تاريخ الواليات املتحدة الأمريكية.
واحلق يقال �أن احلزب الدميقراطي انت�صر على نف�سه وهو يقدم مر�شحني خمتلفني متاما هذه املرة �أولهما هو
ال�سيدة هيالري كلينتون التي كان ميكن �أن تكون �أول امر�أة تدخل البيت الأبي�ض رئي�سة للواليات املتحدة ،وثانيهما هو
باراك �أوباما الذي جاء بربنامج خمتلف متاما ً وال تعك�س �أجندته ال�صراعات املحتدمة بني الطبقات ال�سيا�سية واملالية
داخل احلزب ،كما ا�ستطاع بقدراته اخلطابية الفذة وموهبته ال�شعرية �أن يقدم خطاب ًا وبرناجم ًا جديدين جعاله مثا ًال
لل�سيا�سي الأمريكي املنفتح على اجلميع والذي يرتفع عن املماحكات ال�سيا�سية ويحلم ببناء بلده على �أ�س�س جديدة تتجاوز
الفوارق العرقية والدينية وهذه الإ�سرتاتيجية مكنته من تغيري اجتاهات العديد من الناخبني املعتدلني من احلزبني ومن
خارجهما �أي�ض ًا.
والواقع �أنه ومنذ بداية ال�سباق يف االنتخابات التمهيدية للحزبني الدميقراطي واجلمهوري اجتهت �أنظار امل�سلمني
والعرب ،وخا�صة الأمريكيني ،نحو �أوباما ورمبا كان ال�سبب يف ذلك هو جذوره الأفريقية الإ�سالمية ومعار�ضته للحرب على
العراق وتبنيه لأجندة �سيا�سية حترتم احلقوق املدنية جلميع �سكان �أمريكا والتزامه بتح�سني �صورة وعالقة بلده بالعاملني
الإ�سالمي والعربي اللذين ت�أثرا كثري ًا من ال�سيا�سات املتهورة للرئي�س جورج بو�ش ،ليبدوا �أوباما للكثريين وك�أنه املخل�ص
الوحيد من هذه ال�سيا�سات الظاملة .ورمبا ما �ساعد على تعزيز هذه االنطباعات ت�أكيدات �أوباما املتكررة ب�أن قناعاته
الأخالقية وال�سيا�سية نابعة من �إميانه ب�أن �أمريكا بالد لها ر�سالة كونية ت�ؤهلها لقيادة العامل نحو ال�سالم والدميقراطية
واملفاو�ضات املبا�شرة حلل الأزمات التي تهدد م�ستقبل احلياة يف كوكب الأر�ض.
ولكن الواقع يقول� :أن الكثري من امل�سلمني اهتزت �صورة �أوباما لديهم عندما وقف خطيب ًا �أمام م�ؤمتر اللوبي
ال�صهيوين يف الواليات املتحدة ليعلن �أن القد�س عا�صمة �إ�سرائيل و�أنه �سيدافع بكل ما �أوتي من قوة عن ربيبة �أمريكا،
و�أن �أمنها وتزويدها بالأ�سلحة املتطورة من �أولويات �سيا�سته اخلارجية �إذا ما �أعتلى كر�سي الرئا�سة .هذه التعهدات
�أثارت ا�ستياء ال�شارعني الإ�سالمي والعربي بل فاج�أت الب�سطاء فيهما لكنها كانت بالن�سبة لل�سيا�سيني واملراقبني العارفني
ببواطن الأمور من بديهيات ال�سيا�سة الأمريكية ،لأن من يريد الو�صول �إىل البيت الأبي�ض البد �أو ًال �أن يحظى بدعم
اللوبيات و�أولها و�أخطرها (�أبياك) ،ال�سيما وهناك من يقول� :أن هذه اللوبيات هي �صانعة الر�ؤ�ساء الأمريكيني.

لكن وبرغم كل ذلك يظل باراك �أوباما هو الأمل واحللم الذي حتقق لكل امل�ست�ضعفني يف الأر�ض ،والب�شارة بغد
�أف�ضل ب�إذنه  للب�شرية جمعاء ،فهو ومنذ دخوله البيت الأبي�ض ويف كل يوم ي�ؤكد حقيقة �أنه رمز من رموز احللم
الأمريكي بعامل ت�سوده مباديء احلرية والعدالة والدميقراطية وتقوده �أمريكا.
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تعليمه كان أبيض.

 �شهد له �أ�ساتذته ب�أن كل ما فيه �أبي�ض من �سرية وجدية وح�سن خلق وقدرة على التعامل واحلوار مع الآخر. جامعاته التي تخرج منها (كولومبيا) و(هارفارد) �شهدت له بتلك ال�سرية البي�ضاء. �أثبت خالل عمله قبل �أن يدخل عامل ال�سيا�سة ب�أنه ذو فكر �أبي�ض نا�صع وقلب �أبي�ض ونظرة م�شرقة للحياة واحرتامللآخر.
 املحامون الذين عمل معهم وزاملهم قدموا له اجلوائز و�شهدوا له باالحرتام ،فكانت �صفحته بي�ضاء.كل هذا يدل على انه رجل �أبي�ض ،كل ما فيه �أبي�ض �أما هذا اللون فال يقدم وال ي�ؤخر يف هذا الع�صر الذي نحن فيه
ورحم اهلل �شاعرنا الذي قال:
�إال الغواين ذوات البني والبـان
ما قيمــة الـمرء يف لون يجملـــه
ويف ر�أيي ف�إن �أوباما هذا الأبي�ض وتاريخه النا�صع وب�شرته القمحية ال�سمراء دخل �إىل البيت الأبي�ض بعد �أن �سوده
بو�ش وجعل كل ما فيه �أ�سودا فهو الذي:
 قطع عالقة �أمريكا بعدد من دول العامل. هز اقت�صاد بالده و�أ�ساء �إىل �سمعتها ومكانتها بني ال�شعوب. �أ�شاع نوع ًا من الكراهية لل�شعب الأمريكي الذي كانت �شعوب العامل حترتمه وتقدره. احتال على القوانني وا�ستغل الثغرات و�سجن الآالف من النا�س يف جوانتانامو وغريها وعذبهم. جاءت الكارثة االقت�صادية الأخرية لتكون �شاهدا على هذا ال�سواد الذي لطخ به بو�ش البيت الأبي�ض. فمن هنا �أقول �أن �أوباما رجل �أبي�ض جاء �إىل البيت الأ�سود بعد �أن �سوده بو�ش ب�أفعاله وت�صرفاته التي �أ�ضرت ب�سمعةبالده وم�صاحلها احليوية والإ�سرتاتيجية �أبلغ ال�ضرر.
 )1هذا اجلزء ن�شرته يل جريدة ال�شرق الأو�سط كمقال يف نوفمرب 2008م.
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و�أخريا دخل �أوباما الأبي�ض �إىل البيت الأ�سود وكتب
النا�س يف �أنحاء العامل عن هذا الفوز ال�ساحق وهذا الرجل
الباهر .لكنهم يف جمملهم �صنفوه على �أنه �أول رجل �أ�سود
يدخل �إىل البيت الأبي�ض ،لكن من وجهة نظري ف�إنني
�أعتقد عك�س ذلك متاما ،فهذا �أول رجل �أبي�ض يدخل البيت
الأ�سود رئي�سا لأمريكا ،ف�أوباما ن�ش�أ حياة بي�ضاء وولد من
�أ�سرة مكافحة �شقت طريقها ب�صورة م�شرقة بي�ضاء.

 كذب الرئي�س بو�ش وخدع �شعوب العامل كما خدع �شعبه وركب موجة ال�ضجيج الإعالمي وانك�شف �أخريا بعد �أن �أ�ضرباقت�صاد بلده بل واقت�صاد العامل �أجمع وبعالقات دول العامل ب�أمريكا.
ومن ينظر بعمق يف و�صول �أوباما �إىل من�صب الرئي�س الـ ( )44للواليات املتحدة الأمريكية وبهذا الزخم االنتخابي
وهذا االنت�صار يح�س ب�أنه جاء على جناح اقر�أ .نعم لقد جاء �أوباما على جناح اقر�أ و�أنعم به من جناح فكان ال بد له �أن
يفوز وينجح .لأنه راهن منذ البدايات على قيمة و�أهمية العلم والتعليم فلم يخذاله بل �أهاله ليتبو�أ هذا املن�صب الرفيع
ك�أول رجل �أ�سود يدخل البيت الأبي�ض رئي�س ًا للواليات املتحدة.
نعم فاز �أوب��ام��ا برغم كيد املرتب�صني واحلاقدين واملرجفني من �صقور احلرب و�أع��داء احللم الأمريكي بعامل
مي�ضى على قدمني ،ت�سوده احلرية واملحبة والدميقراطية وال�سالم وتقوده �أمريكا .فاز �أوباما برغم احلرب ال�شر�سة التي
تعر�ض لها واحلمالت املحمومة التي رافقت حملته االنتخابية والتي ا�ستهدفت الت�شكيك يف عقيدته ووطنيته وقدراته.
تلك احلمالت الرتويعية التي ا�ستمرت حتى والناخبون يتوجهون نحو �صناديق االقرتاع .قالوا عنه وفيه ما مل يقله مالك
يف اخلمر ودفعوا املاليني من �أجل احليلولة بينه والو�صول للبيت الأبي�ض لكنه فاز وكان يجب �أن يفوز ليقول ملن عادوه
وحاربوه و�شككوا يف قدراته لأ�سباب عن�صرية بحتة :اذهبوا ف�أنتم الطلقاء.
هذا هو باراك �أوباما الذي مل يكن �أحد يعرف حتى جمرد ا�سمه قبل عامني فقط من الآن ،بل مل يكن �أكرث النا�س
تفا�ؤ ًال يتوقع حتى العام املا�ضي �أن ي�صل رجل �أ�سود �إىل �سدة احلكم رئي�س ًا للواليات املتحدة يف امل�ستقبل املنظور ،ف�إذا
ب�أوباما يحقق احللم ويقهر امل�ستحيل لي�صبح ا�سمه ما بني ع�شية و�ضحاها �أن�شودة و�أهزوجة تتغنى بها املاليني من
ال�شعوب املقهورة وامل�ست�ضعفة يف �أمريكا ويف �أفريقيا و�آ�سيا وغريها من بالد اهلل الكثرية .جاء �أوباما كفار�س قادم من
الزمن اجلميل والأ�ساطري املعتّقة ،بعنفوان ال�شباب و�شباب العنفوان ،لينت�شل �أمريكا من قمقم ال�شيخوخة الذي كانت
ت�سري فيه وي�أخذها �إىل رحاب ال�صبا وزهو ال�شباب.
فاخلام�س من نوفمرب 2008م كان و�سيظل يوما م�شهود ًا لي�س يف تاريخ الواليات املتحدة فح�سب بل يف تاريخ الب�شرية
املتعط�شة لعامل �أف�ضل ي�سوده احلب وال�سالم .لهذا كان هذا التاريخ عالمة فارقة وم�شرقة يف موكب احل�ضارة الإن�سانية،
و�سيتوقف النا�س عنده طوي ًال بالتحليل والدرا�سة والإكبار ال�ستلهام العرب والدرو�س .كيف حدثت املعجزة؟ وكيف فاز هذا
الفتى النحيل ذلك الفوز الكا�سح الباهر ،وهو القادم من رحم الفقر واحلرمان ف�أبوه ،ح�سني �أوباما ،مل يورثه ماال �أو
جاها ولكن �أعطاه ما هو �أهم و�أغلي من ذلك ممثال يف ذكاء خارق متوقد وعزمية ال تلني ونف�س �أبية ال تعرف امل�ستحيل.
نعم فهذا ال�شبل من ذاك الأ�سد كما يقولون ،فقد كان والده رجال ب�سيطا من رعاة ال�شاة يف كينيا لكن حباه اهلل بدرجة
عالية من الذكاء وقوة الإرادة ،وما ي�ؤكد ذلك فوزه مبنحة جمانية للدرا�سة اجلامعية يف �أمريكا متفوقا على من �أم�ضوا
ال�سنوات الطوال يف الدرا�سة والتعليم ،وكانت ثمرة تلك املنحة الدرا�سية وزواجه من زميلته (�ستانلي �آن) الأمريكية
البي�ضاء �أن جاء �إىل الوجود ال�صغري �أوباما الذي يحمل بني جنبيه بع�ض مالمح القارة ال�سمراء وكل �أحالمها النبيلة
يف احلياة احلرة الكرمية والأمن واال�ستقرار وال�سالم .فقد جل�سنا طوال �ساعات النهار لذلك اليوم البهيج نتابع (ونحن
م�شدوهني) �أجهزة التلفاز وهي تنقل احلدث الرائع ومرا�سم الفرح واالحتفاالت التي وحدت �شعوب العامل عند �إعالن فوز
�أوباما يف االنتخابات الأمريكية� .شاهدنا جميعا ذلك الكرنفال املتحرك من احلب والإعجاب ومظاهر الفرح التي عمت
ال�شوارع واملدن من بكني ال�صني �إىل �سان فران�سي�سكو .كل يعرب عن فرحته بطريقته اخلا�صة ،حيث اختلطت ويف �صورة
قل �أن تتكرر دموع الفرح باالبت�سامات وبالأهازيج والرق�ص العفوي وتبادل التهاين والقبالت� .شاهدنا �صورا لالحتفاالت
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 )1ج�سي جاك�سون �أحد �أبرز ن�شطاء حركة احلقوق املدنية للأمريكيني ال�سود بل اعتربه الكثريون الوريث ال�شرعي ملارتن لوثر كنج خالل حقبة ال�سبعينات
والثمانينات من القرن املا�ضي وقد تر�شح ملن�صب الرئا�سة الأمريكية �أكرث من مرة ومل يحالفه التوفيق.
 )2حائكة �شابة حتدت قوانني الف�صل العن�صري ورف�ضت �إخالء مقعدها يف احلافلة لرجل �أبي�ض فكان عقابها ال�سجن لكنها دخلت التاريخ من �أو�سع
�أبوابه لأنها وبذلك الت�صرف العفوي الب�سيط �أ�شعلت ال�شرارة النتفا�ضة عارمة حيث قاطع ال�سود احلافالت العامة بعد تلك الواقعة لأكرث من عام
كامل مما �أدى يف نهاية الأمر لإلغاء نظام حق اجللو�س للبي�ض فقط.
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يف كل مكان� .شاهدنا كيف بكى الق�س ج�سي جاك�سون((( وك�أنه ي�سرتجع كلمات خطاب الدكتور لوثر كنج الذي �ألقاه
�أمام م�سرية الزحف الكبري يف العام 1964م الذي بد�أه بعبارة (عندي حلم) ) (I have a Dreamعندما قال على وجه
التحديد:
(�أحلم بهذا اليوم الذي ي�ستطيع فيه �أحفاد العبيد ال�سابقني و�أحفاد ال�سادة القدماء �أن يجل�سوا على مائدة الأخوة
يف التالل احلمراء جلورجيا� .أحلم بذلك اليوم الذي �سيعي�ش فيه �أطفايل الأربعة يف وطن ال يقيمون فيه بلون ب�شرتهم �أو
ُيعريون به .ولكن يقيمون فيه بقدراتهم).
ولعل جاك�سون ،الذي كان ميني النف�س بتحقيق حلم لوثر ،جالت بخاطره يف تلك اللحظات الكلمات االفتتاحية
للوثر كنج من خطابه ال�شهري وهو يقول ب�صوت متهدج �أ�ضناه التعب و�أثقلته اجلراح (اليوم جنتمع هنا م�ساء لكي نقول
ملن ا�ستخف بنا طويال :لقد تعبنا .تعبنا من العن�صرية ،تعبنا من ق�سوة الظلم).
جاء �أوباما ،هذا الفتى الع�صامي القادم من غياهب املجهول واحلرمان ليقول للجموع وللعامل �أجمع خالل �أول لقاء
له باجلماهري بعد �إعالن فوزه ال�ساحق (�إن دماء لنكولن وكنيدي ولوثر كنج ومالكومل �إك�س لن ت�ضيع هباء .و�أن الواليات
املتحدة التي �أجنبت الأ�شرار من �أعداء احللم الأمريكي ،هي نف�سها التي �أجنبت مارتن لوثر وروزا بارك�س((( ومالكومل
�إك�س وحممد على كالي وغريهم من ال�شرفاء الذين �أ�صبحوا �أعالم ًا ي�شار �إليهم بالبنان يف قافلة احل�ضارة الب�شرية).
نعم يبكي جاك�سون فرح ًا وحق له ،فما حتقق يف الواليات املتحدة خالل �أقل من �أربعني عاما هو �شيء ي�شبه
املعجزات .لذلك وقف �أوباما وبكل العزة وال�شموخ ليقول مل�ؤيديه ومعار�ضيه� :إن �آباء اجلنود الأمريكيني املوجودين يف
العراق ينتظرون بفارغ ال�صرب عودة �أبنائهم .ال مكان اليوم وبعد اليوم للبغ�ضاء والأحقاد وت�صفية ح�سابات م�ضت عليها
ع�شرات بل مئات ال�سنني .ال عودة للوراء والوطن فيه مت�سع للجميع وقد دقت �ساعة العمل للتغيري ،التغيري الذي اختاره
�أوباما �شعار ًا و�إزارا ودثارا.
قال الرئي�س اجلديد للواليات املتحدة يف �أول خطاب له�( :إن الأمريكيني بعثوا بر�سالة �إىل العامل مفادها �أننا مل نكن
مطلق ًا جمرد جمموعة من الواليات احلمراء (لون احلزب اجلمهوري) والواليات الزرقاء (�شعار احلزب الدميقراطي)،
بل كنا و�سنظل دوم ًا الواليات املتحدة الأمريكية) ،و�أ�ضاف (�إذا كان هناك من ي�شك باحللم الأمريكي :فالأمريكيون بعثوا
بر�سائل �إىل العامل تقول� :إننا ل�سنا جمموعة �أ�شخا�ص من خمتلف �أنحاء العامل بل نحن الواليات املتحدة الأمريكية).
وتابع يقول( :نحن ن�ضع �أقدامنا على عتبة التاريخ الليلة بف�ضل ما حققناه ولقد و�صل التغيري �إىل �أمريكا) .وركز �أوباما يف
كلمته على التحديات املاثلة داخليا وخارجيا وهو يقول�( :إن الطريق �أمامنا طويل واملرتفعات عالية حيث يعاين بلدنا من
حربني و�أ�سو�أ �أزمة مالية ي�شهدها يف هذا القرن) ،ولعله كان ي�شري بذلك �إىل الرتكة املثقلة التي ورثها عن بو�ش االبن.
وعموما ف�إن �أهم املحطات بل والدرو�س التي ت�ستحق الوقوف عندها من �إفرازات هذه االنتخابات الأمريكية
الأخرية ما يلي:
 )١هي �أول انتخابات رئا�سية �أمريكية حتظى مبثل هذا االهتمام العاملي وهذا الزخم الإعالمي حيث ظلت ع�شرات

القنوات يف خمتلف �أنحاء العامل تنقل احلدث مبا�شرة من وا�شنطن العا�صمة والعديد من املدن الأمريكية حلظة
بلحظة وعلى مدى يومني كاملني ،قبل بدء �إدالء الناخبني ب�أ�صواتهم وحتى بعد �إعالن النتائج بعدة �ساعات.
 )٢ا�ستطاع �أوباما الفوز بعدد من الواليات املعروفة بوالئها
التاريخي والتقليدي للجمهوريني وعلى ر�أ�سها واليتي
فلوريدا و�أوهايو ،وهذا حتول هام يف خارطة الوالءات
ال�سيا�سية واحلزبية ودليل حي على الرقي والفهم
املتقدم للناخب الأمريكي وال�شعب الأمريكي الذي
و�ضح جلي ًا �أنه �شعب يجيد القراءة ويحبها ويعرف �أن
الإدالء بال�صوت هي �أمانة وواجب وطني ،فيعطى الفرد
�صوته ملن يتو�سم فيه الكفاءة والقدرة على حل م�شكالت
الوطن ويحافظ على م�صاحله العليا ويحميها ،ويعمل
�أي�ضا على حت�سني الظروف احلياتية ويقدم برناجم ًا طموح ًا بواقعية تلبي تطلعات رجل ال�شارع الأمريكي العادي
ولي�س ملن يقدم الوعود الزائفة الرباقة .وقد �أثبتت هذه االنتخابات والنتائج التي �أ�سفرت عنها قمة الوعي والتح�ضر
حيث و�ضح �أن الوالء للوطن مقدم على غريه من الوالءات :احلزبية �أواجلهوية ،العقائدية �أو العن�صرية ،وهذا هو
بيت الق�صيد ودر�س �آخر يلزمنا يف العاملني الإ�سالمي والعربي بل ويف دول العامل الثالث عامة �أن نتعلم منه .وقد
نتج عن ذلك �أن حقق �أوباما فوزا كا�سحا على مناف�سه اجلمهوري جون ماكني ،فوز مل يحققه رئي�س �آخر خالل
العقدين املا�ضيني .ولعل الغريب وامللفت ،حتى �إذا افرت�ضنا �أن ال�سود الأمريكيني الذين �شاركوا يف العملية االنتخابية
�أعطوا كل ح�صتهم الت�صويتية لأوباما ،ف�إن هذه احل�صة وهى ال تزيد �أ�صال عن  12مليون ناخب ،ما كانت لتكفي
وحدها لفوزه لأنها تعادل فقط ن�سبة  %22 -20من �إجمايل الأ�صوات التي ح�صل عليها �أوباما فعليا ،مما يعني �أن
�شرائح �أخرى كثرية �ساهمت يف فوز �أوباما ولعل �أهمها �أنه ا�ستطاع �أن ي�ستقطب �إليه معظم �أفراد الأقليات العرقية
امل�ضطهدة واملهم�شة �أو املغ ّيبة �أمثال الهنود احلمر واملهاجرين اجلدد واله�سبانيك عالوة على من�سوبي الطبقتني
املتو�سطة والفقرية و�شريحة ما دون الطبقات ،بل الأغرب من ذلك ا�ستطاع �أوباما �أن يجتذب �إليه مئات الآالف من
الناخبني اجلمهوريني وبع�ضهم �شغل منا�صب د�ستورية رفيعة �أمثال كولن باول وغريه .ولعله من نافلة القول التذكري
�أي�ضا ب�أنه تفوق على مناف�سه اجلمهوري جون ماكني ب�أكرث من �أربعة ماليني �صوت يف املح�صلة ال�شعبية ،و�أكرث من
� 320صوت يف الت�صويت النيابي مقابل نحو � 145صوتا ملاكني وهذا ما مل يتوقعه �أحد حتى ا�ستطالعات الر�أي التي
جرت يف اللحظات الأخرية قبل بدء عملية االقرتاع.
� )٣أ�صبحت الواليات املتحدة حتى قبل �إعالن نتائج هذه االنتخابات الأخرية هي بحق بلد الفر�ص املت�ساوية كما �صرح
بذلك �أوباما قبيل وبعد فوزه ولعلها بذلك قدمت النموذج واملثل الأعلى لدول �أوروبية كثرية تفوقها عراقة وتبجحا
بالنهج الدميقراطي لكنها ال ت�ستطيع �أن تقبل وحتى الآن جمرد فكرة رئي�س �أ�سود حتى لو جاء عن طريق �صناديق
االقرتاع.
 )4قدمت الواليات املتحدة الأمريكية در�س ًا بليغا و�أمنوذجا رائعا لدول العامل و�شعوبه يف كيفية التعاطي الراقي مع امل�س�ألة
االنتخابية بروح مفعمة بالوعي والتح�ضر والت�سامح ،فقد انطلق �أوباما ب�سرعة ال�صاروخ من العدم ومن عامل الال
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 )1ماركو�س قاريف (1887م – 1940م) �شاعر ثائر جامايكي الأ�صل قاد حركة الن�ضال �ضد مظاهر التفرقة العن�صرية وتعر�ض لل�سجن و�أخريا الإبعاد
من الواليات املتحدة كما تعر�ضت له بالتف�صيل يف جزء �سابق.
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�شيء لي�صبح ا�سمه ما بني يوم وليلة على كل ل�سان ثم كان �أن اختار مناف�سته ال�سيدة كلينتون وزيرة للخارجية برغم
كل ما كان بينهما من خالف خالل االنتخابات احلزبية.
لقد احتاجت الواليات املتحدة لأكرث من مائة عام بعد ا�ستقاللها عن بريطانيا يف 1775م لتمنح الرقيق حريتهم
من خالل القرار التاريخي ال�شجاع الذي �أ�صدره الرئي�س لنكولن يف العام 1862م ليدخل حيز التنفيذ يف الأول من يناير
1863م ،ذلك القرار الذي �أدى لن�شوب احلرب الأهلية الأمريكية التي ح�صدت مئات الآالف من الأرواح .واحتاجت حركة
احلقوق املدنية لل�سود لأكرث من مائة عام �أخرى (1863م – 1968م) للق�ضاء على مظاهر التمييز العن�صري التي حلت
بديال لنظام الرق والعبودية امللغي ،وذلك ب�إ�صدار قانون احلقوق املدنية لل�سود يف العام 1968م .وكان املتوقع واملنتظر
�أن تنتظر الواليات املتحدة على الأقل مائة عام �أخرى اعتبارا من العام 1968م حتى يتحقق احللم واخلطوة الأخرية
يف م�سرية (�إذا ال�شعب يوما �أراد احلياة) بانتخاب رجل �أ�سود رئي�سا للواليات املتحدة ،هكذا يقول املنطق وتقول حركة
التاريخ ولكن .حدثت املعجزة وفاز �أوباما بعد �أربعني �سنة بال�ضبط من تاريخ التوقيع على قانون احلقوق املدنية الكاملة
لل�سود .فكيف حدثت هذه املعجزة؟؟
فيما يلي �أحاول الإجابة على هذا ال�س�ؤال و�أبد�أ بالقول:
�أو ًال� :إن التوفيق من اهلل � أوال و�أخريا وهو جل وعال �صاحب الأمر كله� ،إن �أراد �شيئا �أن يقول له (كن) فيكون .و�أن
فوز �أوباما كان تتويج ًا بل نتيجة طبيعية حلركة ن�ضال �ضد الظلم ا�ستمرت �أكرث من مائتي عام ،قدم خاللها
ال�شرفاء من �أبناء �أمريكا الغايل والرخي�ص.
ثاني ًا� :أوباما وكما ذكرت �سابقا جاء على جناح اقر�أ لكن وكما هو معلوم ف�إن التعليم ومهما ارتقي الفرد فيه ال يكفي
وحده وال يرتقى ب�صاحبه تلقائيا �إىل الدرجات ال ُعال ما مل يرافقه الطموح والعزمية والإرادة القوية والذكاء
وا�ستغالل الفر�ص املتاحة وعالوة على ذلك االلتزام مبكارم الأخ�لاق ،وكل هذه ال�صفات الفطرية واملكت�سبة
توفرت �أو توفر معظمها على الأقل يف �شخ�ص �أوباما ،وزاد عليها حالوة الل�سان واملوهبة ال�شعرية وال�شخ�صية
الكارزماتيكية القيادية ،ثم لونه الأ�سمر الذي امتزج فيه ال�شرق بالغرب ،عالوة على �شبابه الغ�ض ومقدرته
الفائقة على حتريك امل�شاعر ،فك�أنه قادم من الزمن اجلميل ليذكر النا�س بالعظماء �أمثال لنكولن ومالكومل
�إك�س ونل�سون مانديال .ولعل من غرائب ال�صدف �أن هناك الكثري الذي يجمع بينهم من حيث ال�سحنة والتقاطيع
وحتى طول القامة والنحافة ،وبالن�سبة للنكولن و�أوباما بالذات فكالهما عمل يف جمال املحاماة والقانون قبل
ا�شتغاله بال�سيا�سة وانتخابه رئي�سا للواليات املتحدة ،وهذا يف حد ذاته يدعونا لرفع الأكف بالدعاء املخل�ص �أال
يكون م�صريه كم�صري لنكولن.
ثالث ًا :هذا الفوز جاء �أي�ضا نتيجة طبيعية للمناخ ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي الذي ظلت تعي�شه الواليات املتحدة
منذ �سنوات والذي بلغ ذروته م�ؤخرا من خالل الأزمة االقت�صادية التي �ضربت االقت�صاد الأمريكي يف مقتل
وعج ّلت بنهاية جورج بو�ش وحزبه اجلمهوري الذي قد ال تقوم له قائمة عن قريب ب�سبب ال�سيا�سات الرعناء التي
انتهجها بو�ش والتي �أوردت الواليات املتحدة موارد التهلكة و�أ�ضرت ب�سمعتها و�صورتها يف العامل اخلارجي وبدرجة
ال ميكن �إعادتها ملا كانت عليه �إال مبجهودات خارقة خا�صة فيما يتعلق بالأو�ضاع يف العراق و�أفغان�ستان وال�صومال
ومعتقالت غوانتنامو وغريها.
رابع ًا :فاز �أوباما لأنه قدم خالل حملته االنتخابية برناجما طموحا بواقعية للإ�صالح االقت�صادي والإعفاءات ال�ضريبية

منحازا �إىل الطبقتني الفقرية واملتو�سطة ول�شريحة ما دون الطبقات من �سكان القيتو وه�ؤالء جميعا ميثلون حوايل
 %80من الرتكيبة الدميوغرافية للواليات املتحدة ،ولعله ويف �أول خطاب ر�سمي له بعد تتويجه �أعلن �أن كل من ال
يتجاوز دخله ( 200.000مائتي �ألف) دوالر يف العام لن يخ�ضع ل�ضريبة الدخل.
خام�س ًا� :أوباما رفع �شعار التغيري والإ�صالح فكان البد �أن ي�ستجيب له املاليني وخا�صة من ال�شباب وامل�سحوقني من
فئات املجتمع عالوة على الأقليات امل�ضطهدة كما ذكرت �سابقا ،ال�سيما وهو قد جاء من �صميم ال�شارع الأمريكي
العادي ،حمموال على �صهوة العلم والفكر والتجديد وال�شباب ولي�س على �أكتاف املال واجلاه وال�سلطان .جاء �أوباما
ليقول للجميع �أنه �سليل املجد عن مارتن لوثر وكنيدي ومالكومل �إك�س وقاريف((( ولنكولن وقد جاء ليعيد للواليات
املتحدة �ألقها وبريقها كقوة عظمى بحق ،تقف مع احلق وتدافع عنه ومهما كان الثمن.
�ساد�س ًا و�أخريا :فوز �أوباما جاء نتيجة النحياز ال�شارع الأمريكي مبختلف �ألوان طيفه لعن�صر ال�شباب والتغيري والو�سامة.
ولعل لونه قد �ساعده �أي�ضا �إذ �أن البع�ض من الذين �أعطوه �أ�صواتهم فعلوا ذلك بت�أنيب من ال�ضمري وال�شعور بعقدة
الذنب جتاه ال�سود وتكفري ًا عما ارتكبه الأجداد.
ولئن كانت من كلمة �أخرية ف�إنني �أقول �أن بو�ش قد خدم �أوباما من حيث ال يدري وحطم جوانب كثرية من جوانب
حزبه اجلمهوري ،كما �أود �أن الفت نظر ه�ؤالء الذين ينتظرون من �أوباما اخلوارق قائ ًال( :يجب �أال تتوقعوا منه الكثري
�أو تغيريا فوريا يف ال�سيا�سات الأمريكية لأن هذه ال�سيا�سات ال تتغري بتغري الر�ؤ�ساء وما بني يوم وليلة .ويكفي �أنه قد �شرع
يف حت�سني �صورة �أمريكا يف اخلارج وخا�صة فيما يتعلق بعالقاتها مع العاملني الإ�سالمي والعربي وذلك فور ت�سلمه مقاليد
الأمور ،وهذا ما مل يحدث يف عهد �أي من الر�ؤ�ساء ال�سابقني الذين كان االهتمام بهذه الق�ضية عندهم ي�أتي مت�أخرا
ويف كثري من الأحيان خالل الوالية الثانية .ولعل من تابعوا اخلطاب التاريخي الذي وجهه للأمتني الإ�سالمية والعربية
من جامعة القاهرة يف يونيو 2009م الحظوا اللهجة اجلديدة التي حتدث بها والتي تختلف متام االختالف عن لهجة
�سلفه ،ورغبته الوا�ضحة يف بناء �أ�س�س جديدة للعالقة الإ�سالمية الأمريكية والعربية الأمريكية ،تكون مبنية على االحرتام
املتبادل ولغة احلوار لهادف البناء ،ولعلي �أ�ست�شهد هنا مبا جاء على ل�سانه يف ذلك اخلطاب وهو يقول�( :أن الإ�سالم
كان دائما جزءا ال يتجز�أ من ق�صة �أمريكا) ،و�أ�ضاف قائ ًال( :يقاتلون يف حروبنا ويخدمون داخل احلكومة ويدافعون
عن احلقوق املدنية وي�ؤ�س�سون امل�ؤ�س�سات التجارية ،كما يقومون بالتدري�س يف جامعاتنا ويتميزون يف ال�ساحات الريا�ضية
ويفوزون بجوائز نوبل ويبنون �أكرث مبانينا ارتفاعا وي�شعلون ال�شعلة الأوملبية) ،وقال �أوباما( :يوجد م�سجد داخل كل والية
من الواليات املتحدة وهناك �أكرث من  1200م�سجد داخل حدودنا ،لي�س هناك من �شك �أن الإ�سالم هو جزء ال يتجز�أ من
�أمريكا).
وعليه ف�إن علينا يف العاملني العربي والإ�سالمي ،يف �آ�سيا و�أفريقيا وكل دول العامل املحبة لل�سالم �أن نرفع الأكف
بالدعاء له بالتوفيق على طريق احلق واخلري وحتقيق ال�سالم العادل لكل الأمم وال�شعوب.

أوباما والعالم اإلسالمي
الممكن والمطلوب من الطرفين إلعادة رسم خارطة الطريق
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 )1املقال بعنوان (�ست ر�سائل من �أوباما للم�سلمني (الذي ن�شرته جريدة البالد ال�سعودية بتاريخ 2009/1/30م.
� )2أثناء الطباعة لهذا العمل جاء يف الأخبار �أنه حتدد تاريخ 1010/1/22م موعدا نهائيا لإغالق املعتقل.

هذه الر�سائل ت�شري بو�ضوح �إىل �أن �أوباما ميد يده �إلينا بي�ضاء من غري �سوء ويحاول �إظهار ح�سن النوايا لر�أب
ال�صدع وفتح �صفحة جديدة للعالقات الأمريكية العربية والأمريكية الإ�سالمية �إذ �أنه بد�أ واليته بالرتكيز على ق�ضايانا
ال�ساخنة يف العراق وفل�سطني و�أفغان�ستان و�إيران وق�ضية ما ي�سمى باحلرب على الإرهاب مقدما �إياها على الق�ضايا
الداخلية مما ي�شري �إىل اهتمامه وجديته يف تطبيع العالقات �أوال ،و�أن هذه الق�ضايا ت�أتي عنده قبل ملفات كوريا وكوبا
وال�صني وال�صومال وك�شمري وغريها .ومعنى هذا �أن الرجل ي�ضع الكرة يف ملعبنا كما يقولون وعلينا �أن نلتقط القفاز
لنويل هذه الر�سائل ما ت�ستحق من اهتمام وجتاوب وا�ضعني ن�صب �أعيننا احلقائق اجلوهرية واملو�ضوعية عند التعاطي
مع مثل هذه الق�ضايا ال�شائكة ومنها على �سبيل املثال:
�أوال� :أن �إظهار ح�سن النوايا و�إ�صدار القرارات وحدهما ال يكفيان بالطبع ما مل ي�صاحبهما تطبيق على �أر�ض الواقع
لرتجمة الأقوال �إىل �أفعال وهذا ما �سوف تك�شف عنه الأيام والأ�شهر القادمات �إن �شاء اهلل.
ثانيا� :أن الثالثة �أ�شهر الأوىل من والية �أي رئي�س لي�ست كافية وال تعترب مقيا�سا للحكم له �أو عليه ،وعلينا عدم الت�سرع يف
اتخاذ مواقف عدائية جتاه �أوباما ال�سيما و�أن الرجل لديه �أولويات يجيء على ر�أ�سها الأزمة االقت�صادية الطاحنة
وحالة الك�ساد وارتفاع معدالت البطالة يف الواليات املتحدة حيث ت�شري الإح�صاءات �إىل �أن حوايل ن�صف مليون
�أمريكي يفقدون وظائفهم �شهريا منذ بداية العام 2009م.
ثالثا :علينا يف العاملني الإ�سالمي والعربي �أال نتوقع الكثري مما ن�شتهي ون�أمل من �أوباما خا�صة خالل فرتة واليته الأوىل
هذه وذلك يف ظل بع�ض احلقائق واالعتبارات املعروفة ولعل �أهمها:
�أ� /أن �أوباما ما يزال يواجه حملة الت�شكيك يف عقيدته وهناك خ�صوم يرتب�صون به ويحاولون ا�ستغالل �أي فر�صة
للرتويج من جديد النتمائه للإ�سالم ،ولعلنا نذكر ذلك االتهام الذي ظل يطارده فرتة من الوقت خالل حملته
االنتخابية و�أن الرجل بذل الكثري من الوقت واجلهد واملال لنفي هذه املزاعم وتهدئة خواطر الناخبني ،فلي�س
معقوال واحلال كذلك �أن يتجاوز اخلطوط احلمراء ويثبت على نف�سه وبنف�سه هذه االتهامات ليعر�ض حياته
وم�صداقيته وم�ستقبله ال�سيا�سي للأخطار من �أجل الإ�سالم وامل�سلمني.
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جاء يف الأخبار �أن �أوباما وفور ا�ستالمه مهامه الرئا�سية ظهر الثالثاء املوافق للع�شرين من يناير 2009م حر�ص
على �إر�سال جملة من الر�سائل العاجلة �إىل العامل الإ�سالمي وذلك يف بادرة �إيجابية لإظهار ح�سن النوايا والرغبة يف
احلوار البناء والعمل امل�شرتك مل�صلحة الطرفني .هذه الر�سائل يلزمنا حكاما و�شعوبا �أن نقر�أها بعناية وروية والتفاعل
معها وذلك لأهميتها و�أهمية املرحلة التي قد ت�شكل منعطفا بالغ الأهمية وعالمة فارقة يف تاريخنا املعا�صر وم�ستقبل
العالقات مع الغرب عامة ،مما ي�ضاعف من �أهمية التعاطي اجلاد واملو�ضوعي ملدلوالت هذه الر�سائل ومكنوناتها،
لال�ستفادة الق�صوى من هذه ال�سانحة التي جاءت �إلينا على طبق من ذهب خا�صة �إذا نظرنا بعمق و�شفافية �إىل الواقع
املزري والدرك ال�سحيق الذي هوت �إليه �أمتنا والتحديات التي تواجهها وتكاد تع�صف بها ،فكان طبيعيا �أن يتداعى عليها
غثاء ال�شعوب والأمم كما ب�شر بذلك احلبيب امل�صطفى والذي ال ينطق عن الهوى يف احلديث النبوي ال�شريف (يو�شك �أن
تداعى عليكم الأمم).
ويف ظل الرتكة املثقلة التي ورثها �أوباما عن �سلفه داخليا وخارجيا وامل�ستوى املرتدي الذي و�صلت �إليه �سمعة �أمريكا
و�صورتها يف العامل �أجمع وخا�صة يف العاملني الإ�سالمي والعربي ب�سبب ال�سيا�سات الرعناء للرئي�س ال�سابق جورج بو�ش
الذي لطخ �سمعة �أمريكا و�شوه �صورتها وم�صداقيتها �ضاربا عر�ض احلائط بكل املواثيق والأعراف املتعلقة بالعدل وامل�ساواة
وحقوق الإن�سان حتت �ستار مكافحة الإرهاب.
وحيث و�صلت العالقة بني �أمريكا والعامل الإ�سالمي �إىل درجة �أقل ما ميكن �أن يقال عنها �أنها (حالة االحتقان)
كما و�صفها الأخ الدكتور بدر الدين عطية((( ،يف حني يرى �آخرون �أن امل�س�ألة و�صلت لدى رجل ال�شارع الإ�سالمي العادي
لأكرث من ذلك مما ينذر ب�أن تتحول م�شاعر الغ�ضب واال�ستياء �إىل ثقافة مت�أ�صلة وعداء �سافر ،بل رمبا مواجهة حتمية
كما يب�شر بذلك فوكوياما ومن ي�سريون على نهجه ما مل يحدث تغيري �إيجابي ملمو�س يف ال�سيا�سات الأمريكية جتاه العامل
الإ�سالمي و�شعوبه .و�إذا ا�ستعر�ضنا الر�سائل التي بعث بها �أوباما �إىل العامل الإ�سالمي كما �أوردها الدكتورعطية ف�إنها
تتلخ�ص يف الآتي:
 )١القرار ال�شجاع من �أوباما بوقف املحاكمات ملعتقلي جوانتنامو ملدة �أربعة �أ�شهر حلني مراجعة ملف املو�ضوع برمته،
و�إغالق املعتقل خالل عام واحد((( ،مع �إغالق ال�سجون ال�سرية التي تديرها وكالة املخابرات املركزية يف عدد من
الدول الأوروبية والأ�سيوية ومبا يف ذلك العراق و�أفغان�ستان وبع�ض دول الكاريبي.
 )٢تعيني ال�سناتور جورج ميت�شل مبعوثا خا�صا ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط وال�سفري رت�شارد هولربوك مبعوثا خا�صا ل�ش�ؤون
�أفغان�ستان وباك�ستان ،ومعروف �أن هذين الرجلني يعدان من �أكف�أ الدبلوما�سيني الأمريكيني يف الوقت احلا�ضر ،ولهما
�إ�سهامات مقدرة يف حل ال�صراعات يف البو�سنة وايرلندا ،علما ب�أن ال�سناتور ميت�شل كان قد �أعد تقريرا متكامال عن
ق�ضية فل�سطني يف �أواخر فرتة كلينتون �إال �أن الرئي�س بو�ش مل يلتفت �إليه.
� )٣إ�صدار �أوباما للقرارين بتعيني املبعوثني املذكورين �أعاله خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده داخل �أروق��ة وزارة

اخلارجية الأمريكية مما اعتربه املحللون �إ�شارة �صريحة لنية الرئي�س اجلديد فتح �صفحة جديدة وحت�سني العالقات
مع العامل العربي ،حيث من املعروف �أن وزارة اخلارجية الأمريكية هي املعقل للمتعاطفني مع وجهة النظر العربية ،يف
حني تعترب وزارة الدفاع (البنتاجون) معقال للمتعاطفني مع وجهة النظر الإ�سرائيلية (�صقور احلرب).
� )٤إعالن �أوباما �أنه �آن الأوان لرتك العراق ل�شعبه و�أنه �سيقوم ب�سحب القوات الأمريكية من العراق خالل � 16شهرا كما
بد�أت الأطقم الع�سكرية والإدارية الإعداد لذلك فعليا.
� )٥إعالن �أوباما عزمه على التفاو�ض مع �إيران من خالل انتهاج �أ�سلوب احلوار بدال عن التلويح والتهديد با�ستخدام القوة
حلل ق�ضية ال�سالح النووي الإيراين ،و�إيعازه �أي�ضا للرئي�س الأفغاين بالتفاو�ض مع طالبان مما يعني بو�ضوح جنوحه
�إىل ال�سلم و�أ�سلوب احلوار والتفاو�ض بديال للخيار الع�سكري.
 )٦حديث �أوباما �ضمن خطاب تن�صيبه عن طريق جديد �إىل الإمام مع امل�سلمني ،على �أ�سا�س امل�صالح امل�شرتكة واالحرتام
املتبادل وت�أكيده على ذلك وهو يقول( :ال بد �أن ننه�ض ونزيل الرتاب من �أنف�سنا ونبد�أ ثانية العمل لإع��ادة �صنع
�أمريكا).
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ب� /أن ال�سيا�سات اخلارجية للواليات املتحدة مر�سومة بدقة داخل قوالب و�أطر متفق عليها منذ عهود بعيدة وال
ميكن لأي حزب �أو رئي�س �أمريكي �أن يغري هذه ال�سيا�سات �أو يحيد عنها خا�صة �إذا تذكرنا حقيقة �أن الواليات
املتحدة هي دولة امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ولي�س الأفراد ،وفيما يتعلق بالق�ضية الفل�سطينية مثال ف�إن املوقف
الأمريكي الثابت هو الدعم واالنحياز الكامل لإ�سرائيل واعتبار �أن الواليات املتحدة م�سئولة م�سئولية كاملة
عن �أمنها والدفاع عنها باحلق وبالباطل ،و�أن يظل ميزان القوى يف املنطقة ل�صاحلها ،ومن هذا املنطلق وهذه
الثوابت علينا عدم الإفراط يف التفا�ؤل كما علينا �أن نعرف ونعرتف ب�أن الهام�ش الذي ميكن لأوباما – �أو لأي
رئي�س �أمريكي قادم – التحرك فيه ،هو هام�ش �ضيق وبالتايل ال يجوز �أن نتوقع معه تغيريا جذريا يف املوقف
الأمريكي الر�سمي.
رابعا :يجب �أن نعي جيدا حقيقة �أن املعركة التي نخو�ضها حاليا �سواء كانت مع �إ�سرائيل �أو بع�ض الدوائر الغربية
هي لي�ست معركة ع�سكرية فقط بل هي حرب �شاملة وعلى جميع اجلبهات وامل�ستويات :االقت�صادية والثقافية
والإعالمية والأخالقية والدينية والنف�سية ،وهي مل تعد �سباقا مع �إ�سرائيل للت�سلح فقط بل و�أي�ضا معركة �إعالمية
لك�سب وح�شد الر�أي العام العاملي ،فقد تغريت الكثري من املفاهيم ومبا يف ذلك مفهوم القوة ،كما اختلت موازينها.
ومع ذلك علينا �أن تعرتف ب�أننا مل نغري ما ب�أنف�سنا وما بداخل عقلياتنا عن الآخر كما مل نعد العدة للمواجهة.
�إن ال�شواهد على �إخفاقاتنا يف املعركتني النف�سية والإعالمية كثرية ووا�ضحة ولعلي �أذكر هنا عبارة �شهرية �أطلقتها
رئي�سة الوزراء الإ�سرائيلية قولدا مائري يف �سبعينات القرن املا�ضي يف معر�ض ردها على االنتقادات حلكومتها واتهامها
بقتل الأطفال الفل�سطينيني عندما قالت (ميكننا �أن نغفر للعرب قتلهم لأطفالنا ،لكننا ال ن�ستطيع �أبدا �أن نغفر لهم �أن
يجعلونا نقتل �أطفالهم).
وعلى نف�س الوترية من �إدعاء املثالية والرومان�سية �سارت وزيرة خارجية �إ�سرائيل اجلديدة ت�سيبي ليفني (قولدا
مائري اجلديدة كما ي�سميها البع�ض) حينما �أعلنت خالل احلرب الأخرية �ضد حما�س (�إنهم ال يكرهون �أطفال غزة ،و�أنها
حزينة لأن حما�س تتخذ من ه�ؤالء الأطفال دروعا ب�شرية يف حربها �ضد اجلي�ش الإ�سرائيلي).
كما يجب �أن نتوقف عند ت�صريح رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي �أومل��رت وهو يقول ل�صحيفة (معاريف)� :إنه (بكى
عندما �شاهد �أبا فل�سطينيا يعر�ض �أطفاله الثالثة املقتولني على و�سائل الإعالم)� .إن ما يقوله القادة الإ�سرائيليون يندرج
يف �إطار احلرب النف�سية والإعالمية والتباكي بدموع التما�سيح على القيم الإن�سانية والأخالق الفا�ضلة ،من القاتل على
ال�ضحية والقتيل ،وت�صوير ماكينة الدعاية الإ�سرائيلية للأمور يف غري �صورتها احلقيقية لك�سب الر�أي العام العاملي
والرت�سيخ لكذبة �إن�سانية �إ�سرائيل و�أنها (دولة دميقراطية �صغرية يحيط بها الأعداء من كل جانب و�أنها تعي�ش حتت
اخلطر والتهديد واخلوف من ال�صواريخ التي تنهال عليها من هنا وهناك) ،لتذكري الغربيني خا�صة باملحرقة التي تعر�ض
لها اليهود يف �أملانيا والتي راح �ضحيتها عدة ماليني كما يزعمون ،وا�ستخدام �سالح معاداة ال�سامية لتخويف الأحرار من
ك�شف الزيف و�إظهار احلقائق للر�أي العام العاملي.
نعم ،لقد ك�شفت حروب اخلليج عوراتنا وعلينا �أن نرجع �إىل ديننا احلنيف وتعاليمه ال�سمحة ونراجع �أنف�سنا ونواجه
عيوبنا ب�شجاعة قبل �إلقاء اللوم على الآخرين .وعلى علمائنا وكتابنا ومفكرينا ومثقفينا �أن يتنادوا وينه�ضوا للقيام
بدورهم الطليعي يف التوعية والتعبئة جلمع ال�صف وتوحيد الكلمة ولهجة اخلطاب ال�سيا�سي والإعالمي ومواجهة �أنف�سنا
بكل ال�شجاعة وال�صراحة لنقف على مواطن �ضعفنا ونقوم مبا يلزم من نقد ذاتي وت�صحيح.

أوباما رجل السالم

عندما �أعلنت الأكادميية ال�سويدية عن فوز الرئي�س �أوباما بجائزة نوبل لل�سالم للعام 2009م دار لغط كثري ،ونقلت
�شبكة  CNNالإخبارية �أن ا�سم �أوباما مل يكن �ضمن الأ�سماء املطروحة لنيل اجلائزة ال�سيما و�أن الكثريون كانوا يتوقعون
�أن تفوز بها ال�سناتورة الكولومبية (بييداد كوردوبا) تقدير ًا جلهودها لإحالل ال�سالم يف بالدها التي ت�شهد �صراعات
منذ نحو ن�صف قرن.
وقالت اللجنة املانحة للجائزة يف بيان �أ�صدرته يوم اجلمعة 2009/10/9م �أنها اختارت �أوباما ،الذي مل مي�ض
على توليه الرئا�سة �إال ت�سعة �أ�شهر فقط تقدير ًا جلهوده اال�ستثنائية لتقوية الدبلوما�سية الدولية والتعاون بني ال�شعوب
وم�ساهمته يف تعزيز احلوار حلل امل�شاكل الدولية ال�شائكة ..وتابعت اللجنة يف بيانها تقول( :قليلون هم من حازوا على
انتباه العامل مثلما فعل �أوباما ،لقد �أعطى العامل �أم ًال بالتغيري وامل�ستقبل الأف�ضل ،ولقد قامت دبلوما�سيته على �أن من يقود
العامل عليه �أن يكون مثا ًال يحتذى يف القيم واملبادئ).
وقال الرئي�س الفنلندي ال�سابق مارتي �أهتي�ساري الذي حاز على اجلائزة العام املا�ضي�( :أن اللجنة �أرادت �أن
ت�شجع �أوباما على امل�ضي قدم ًا يف نهجه ولذلك منحته اجلائزة).
�أما ميخائيل جوربات�شوف �آخر زعماء االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق واحلائز �أي�ض ًا على جائزة نوبل لل�سالم فقال�( :أنا
�سعيد .ما فعله �أوباما خالل حكمه م�ؤ�شر كبري .لقد �أعطى �أم ًال .يف هذه الأوقات الع�صيبة يجب دعم الأ�شخا�ص الذين
ي�ستطيعون حتمل امل�س�ؤولية ولهم ب�صرية والتزام و�إرادة �سيا�سية).
وعلى �أية حال ف�إن �أوباما وبح�صوله على هذه اجلائزة يكون ثالث رئي�س �أمريكي يفوز بجائزة نوبل لل�سالم وهو يف
البيت الأبي�ض ،بينما يعد جيمي كارتر �أول رئي�س �أمريكي يفوز بها بعد خروجه من البيت الأبي�ض .ويف �أول تعقيب له �أملح
�أوباما �أنه تفاج�أ مبنحه اجلائزة.
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وعلى اجلانب الآخ��ر فقد ر�أى ال�صحفي الربيطاين املعروف واملتخ�ص�ص يف �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط (روبرت
في�سك)� ،أن اجلائزة ذهبت �إىل �أوباما بطريق اخلط�أ وهو ال ي�ستحقها و�أن عليه �أن يرف�ضها ،جاء ذلك يف املقال الذي
ن�شره في�سك يف �صحيفة .The Independent On Sunday
وقال فيه�( :إن الرئي�س الأمريكي ب��اراك �أوباما نال جائزة نوبل لل�سالم على �أمل �ضعيف ب�أن يحقق النجاح يف
امل�ستقبل ،م�شري ًا �إىل �أن ذلك يف�سر حالة ال�شرق الأو�سط امليئو�س منها ،وخل�ص في�سك �إىل �أن جائزة نوبل لل�سالم باتت
�سمة لل�ضعف و�أعرب عن �أمله ب�أال تقوم �إ�سرائيل بهجوم على املن�ش�آت النووية الإيرانية يف العا�شر من دي�سمرب املقبل ،وهو
اليوم الذي �سيت�سلم فيه �أوباما جائزته مقابل �إجنازات مل يحققها -ح�سب ر�أيه ،ومن �أجل �أحالم قد تتحول �إىل كوابي�س
خا�صة فيما يتعلق بامللفات ال�ساخنة ولعل �أهمها ق�ضية ال�سالم يف ال�شرق الأو�سط ،وامللف النووي الإيراين) ،ولقد وافقته
الكاتبة مينيتي مادين التي قالت( :كان على �أوباما �أن يرف�ض اجلائزة لأنها ملوثة) ،و�أ�ضافت�( :إن جائزة نوبل قد
�أفرغت من �صفتها النبيلة لأن العديد ممن ي�ستحقونها مل يح�صلوا عليها وتذهب عادة ملن ال ي�ستحقها )..ور�أت الكاتبة
�أن تلك الأنباء مثرية لل�سخرية متام ًا مثل الأخبار التي حدثت عام 2007م عن تن�صيب رئي�س الوزراء الربيطاين ال�سابق
(توين بلري) مبعوث ًا لل�سالم يف ال�شرق الأو�سط لينوب عن الأمم املتحدة والواليات املتحدة ورو�سيا ..وتابعت تقول�( :إن
التعيني املنظم ملرتكبي جرائم القتل اجلماعي يف مفو�ضية حقوق الإن�سان لهو �أمر مثري لل�ضحك �أي�ض ًا).
و�أي ًا كان الأمر ف�إن هذه اجلائزة ت�ضع الرئي�س �أوباما �أمام التحدي وامل�س�ؤولية التاريخية لإثبات �أنه ي�ستحقها فع ًال،
من خالل ترجمة �أقواله �إىل �أفعال فقد تعلمت �شعوب العامل �أن �إظهار ح�سن النوايا وحده ال يكفي حلل امل�شكالت العالقة.

�إن تنفيذ املقرتحات ال�سابقة ي�ستوجب �إن�شاء املجال�س والأجهزة واللجان امل�ساعدة التالية:
ـ جمل�س القيادة والتوجيه املوحد ـ وكخطوة �أوىل ـ املجل�س الأعلى املوحد للتن�سيق والتعبئة والتنظيم والذي يكون نواة
لتحقيق الوحدة..
ـ اللجنة اخلا�صة ملنا�صرة ق�ضايا الأفرو �أمريكانز امل�سلمني ودعمهم ماديا وروحيا ومعنويا..
ـ اللجنة القانونية اخلا�صة ملنا�صرة ق�ضايا الأفرو �أمريكانز امل�سلمني فيما يتعلق باحلقوق املدنية ومكافحة التمييز
بكافة �أ�شكاله ،وبالطرق القانونية..
ـ جلنة املنح الدرا�سية و�إع��داد وتوحيد املناهج الدرا�سية والدعم يف جم��االت التعليم والتدريب و�إع��داد الكوادر
والقيادات..
ـ جلنة دعم العمل الإعالمي والتوعوي والثقايف وتفعيل دور امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذه املجاالت ،وتقدمي الدعم املادي
والفني والب�شري لها مبا ميكنها من �أداء دورها بال�صورة املطلوبة وي�ضمن لها اال�ستمرار..
ـ جلنة تن�سيق العمل ال�سيا�سي والتعبئة العامة والتوعية والتثقيف..
و�أخريا ..و�إن كانت هناك من كلمة ف�إنني �أدعو جميع القادرين على امل�ساهمة يف هذه الأعمال ملا لها من �أهمية ولإنقاذ
ه�ؤالء الإخوة من ال�ضياع والذوبان ..وحتى ال نفقد هذه القوة ..وحتى ال ت�ضيع هذه الفر�صة التاريخية التي الحت بعد
طول انتظار ..فهل نحن فاعلون؟
هذا ما �أمتناه ويتمناه كل خمل�ص غيور..
اللهم �إين بلغت ..اللهم �إين بلغت ..اللهم �إين بلغت فا�شهد..
و�صلى اهلل على �سيدنا وحبيبنا و�شفيعنا حممد وعلى �آله و�صحبه الغر امليامني و�سلم ت�سليم ًا كثريا ..و�آخر دعوانا �أن
احلمد هلل رب العاملني..
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140
133
162
191
119 ،94 ،21
136
202
18
15
113 ،109 ،108
215

جوب بن �سولومون
جورج بو�ش
جورج فورمان
جورج ميت�شل
جورج وا�شنطن
جورج واال�س
جوزيف
جوليان بوند
جوليو�س نايريري
جومو كنياتا
جون جفريز
جون قيفن�س
جون كنيدي
جون كوينزي
جون�سون
جريالد فورد
جي�سي جاك�سون
جيم برادوك
جيم كراو
جيم�س �إيرل
جيم�س راي
جيم�س زغبي
جيم�س لوين
جيمي كارتر
جيون هون�سو
حامت �صاحب
ح�سان حتحوت
ح�سن �سندرو�سي
ح�سن عبداحلميد
ح�سني �شريف
خ�شخا�ش
دا�ؤد �أحمد في�صل
دافيد رمينك
دبليو دومينقو
ديو�س حممد علي
رالف
رجب حممود
ر�شيد اخلالدي
ركيم
روان ويليامز

37 ،36
،233 ،216 ،215 ،209 ،19 ،13
240 ،239
114 ،108
240
127 ،47
131 ،129
191
132
21
19v ،21
108
72
،28 ،27 ،26 ،23 ،20 ،13 ،9 ،7
،129 ،127 ،109 ،107 ،106 ،47
239 ،236 ،191 ،134 ،133 ،130
36
،123 ،121 ،109 ،108 ،27 ،23 ،9
198 ،133 ،131 ،128 ،127
146
176 ،168 ،161 ،132 ،28 ،22 ،15
109
20 ،7
133 ،27
134 ،133 ،132
86
58
243 ،28
182
87 ،83
33
178
198
119
34
188
108
64
63
132
198
114
194
48

روبرت تيني
روبرت دول
روبرت �سي بريد
روبرت في�سك
روبرت كنيدي
رودلف
روزا بارك�س
روكفلر
رونالد دينتون ويل�سون
ريت�شارد نيك�سون
رينالد
�سامبو
�سانتا ماريا
�ستوكلي كار مايكل
�ستيفن �سبيلربج
�سليمان عبد الهادي
�سوجني روي
�سوين ل�ستون
�شارلي�ستون
�شاندلر
�شرمان جاك�سون
�شريف �صالح
�شيلبي �ستيل
�صفي الدين حامد
عابد اهلل غازي
عبا�س ر�سول
عبد الرحمن بن �إبراهيم
عبد العزيز التويجري
عبد اهلل ال�صنيع
عبد اهلل عرب
عبد اهلل عمر ن�صيف
عبد اهلل فراج ال�شريف
عبد الوهاب �أبو �سليمان
عطيلة
علي املزروعي
عمر عبد ال�سالم
عمر عزام
عمرو عبد ال�سميع
غايا اجنيلو
فارمر
فرانكلني روزفلت

52
173
27
244
23 ،20
107
126 ،26 ،9
133
133
133 ،132 ،28 ،27
102
37
33
199 ،128 ،27
182
198
112
114 ،112 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
102
64
93
128 ،126
14
33
164
137
36
43
82 ،81
195
161
43 ،37
90
104
114
168
118 ،116
182 ،180
175
131
87

فريزر
فلربت �إك�س
فلويد باتر�سون
فوكوياما
فريج�سون
فيليب راندولف
قبلة
كاردياك
كارلو�س كوك�س
كا�سيو�س كالي
كالفن كوليدج
كاين
كري�ستوفر كوملبو�س
كرمي عبد اجلبار
كالرا �إيفان�س
كالرن�س بودينق
كلود جوليان
كلود قرين
كليفتون مار�ش
كوامي نكروما
كورديلي
كولن باول
كويف �أنان
كونتا كنتي
كونداليزا راي�س
كيلي ميلر
الري كنج
لطف اهلل قاري
لقمان عبد العليم
لند�ساي
لويز
لوي�س �إك�س

لوي�س فراخان

لوي�س لوقاي
لوي�س يوقني والكوت

108
124 ،120
114 ،113 ،112 ،109 ،108
240 ،213
56
64
104
35
177 ، 69
115 ،111 ،110 ،109 ،108 ،107
68
194
35 ،34 ،33 ،30
137 ،114
84
192 ،191 ،190
57 ،47
72
115 ،107 ،105 ،83 ،72 ،70
21
84
،179 ،173 ،168 ،156 ،21 ،15
237 ،216 ،215 ،209 ،182
218
33
216 ،215 ،209 ،21 ،15
63
177 ،176
35
198
192
100
155
،64 ،42 ،28 ،24 ،22 ،21 ،10 ،8
،147 ،139 ،125 ،122 ،96 ،90
،159 ،158 ،157 ،156 ،155 ،152
،165 ،164 ،163 ،162 ،161 ،160
،171 ،170 ،169 ،168 ،167 ،166
،177 ،176 ،175 ،174 ،173 ،172
،183 ،182 ،181 ،180 ،179 ،178
،214 ،213 ،197 ،192 ،185 ،184
220 ،216 ،215
104
155 ،154

ليتل
ليونارد
مارتا يل
مارتن لوثر كنج
مارتي �أهتي�ساري
ماركو�س قاريف
ماريان باري
ماك باركر
ماكارثي
مالك �شاباز

مالكومل �إك�س

ماوي
مايك تاي�سون
مايك واال�س
مايكل ا�ستيل
مبارك علي اجليالين الها
حممد احلركان
حممد ال�سماك
حممد ر�سول
حممد علي كالي
حممد علي يو�سف
حممود ال�شواربي
م�صباح رفاعي
م�صطفى العقاد
م�صطفى �شهاب الدين
م�صطفى حممد
مفيد عبد الرحيم
مقبول �إلهي
من�سا �أبو بكر
مها عبد الفتاح
مهدي ر�ضوي
مو�سليني

102 ،100
164 ،163 ،162
89 ،85 ،84 ،77
،109 ،31 ،28 ،26 ،21 ،20 ،24 ،20 ،9
،134 ،133 ،132 ،127 ،126 ،110
،167 ،173 ،172 ،171 ،156 ،129
239 ،236 ،198 ،192 ،178 ،177
243
،69 ،68 ،66 ،65 ،64 ،63 ،25 ،22
،108 ،93 ،85 ،80 ،75 ،72 ،70
239 ،156
176
27
133
119 ،89 ،15
،75 ،64 ،26 ،24 ،23 ،22 ،15 ،9
،103 ،102 ،101 ،100 ،96 ،94
،111 ،110 ،109 ،107 ،106 ،104
،119 ،118 ،117 ،116 ،115 ،112
،132 ،124 ،123 ،122 ،121 ،120
،147 ،146 ،145 ،140 ،137 ،136
،171 ،166 ،156 ،155 ،154 ،152
،236 ،199 ،197 ،194 ،192 ،191
239 ،238
33
108 ،15
104
215 ،18
202
118
44
86
،217 ،114 ،113 ،112 ،26 ،10 ،9
220 ،218
82 ،81
118 ،117 ،116
167 ،164
114
34
77
180 ،177 ،172 ،169
196
33
175 ،174 ،171 ،170 ،169
16
22

ميخائيل جوربات�شوف
مريزا غالم �أحمد
ميلفن لريد
مينيتي مادين
نهاد عو�ض
نهرو
نوبل درو علي
نور الدين فايز
نورمان بتلر
نيل�سون مانديال
هاري ترومان
هربرت حممد
ه�شام ناظر
هرني كالي ويل�سون
هومر
هريام ريفل�س
هيالري كلينتون
هيال�سال�سي
هيوبرت هاري�سون

وارث الدين حممد

واال�س دي فارد
وليام روبن�سون
ويلفرد
ويليام غاري�سون
ويليام ويلربفور�س
يارو ماموت
يحيى عبد الكرمي
يعقوب الغراب
يوحنا بول�س الثاين
يورو حممود
يو�سف نور الدين
يوالندا

243
195
28
244
220 ،12
21
93 ،85 ،80 ،75 ،72 ،71 ،70 ،64 ،63
123
123 ،121
218
56
114 ،105 ،94 ،88
189
134 ،133
25
54
233 ،216
82
64
،88 ،83 ،79 ،68 ،67 ،10 ،24 ،،7
،119 ،114 ،107 ،106 ،104 ،91
،136 ،125 ،124 ،123 ،122 ،120
،142 ،141 ،140 ،139 ،138 ،137
،148 ،147 ،146 ،145 ،144 ،143
،157 ،156 ،152 ،151 ،150 ،149
،163 ،162 ،161 ،160 ،159 ،158
،185 ،184 ،183 ،182 ،173 ،168
،212 ،204 ،201 ،194 ،188 ،186
،220 ،218 ،213
،90 ،89 ،88 ،83 ،77 ،75 ،72 ،22
،138 ،137 ،136 ،129 ،125 ،118
190 ،158 ،147 ،139
130
124 ،102
53
48
36
201 ،200 ،198
20 ،7
218
36
194 ،190
114

