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الداعية األمريكي احلاج مالك شباز (مالكومل إكس)
احلجُّ وفعلُه التغيريي يف حياته وفكره
(الصفحات )571 -531
ملخّص
مالكولم اكس ّ
مر بتجارب عديدة في حياته ا ً
بتداءا من الضياع في

متاهات الجريمة ،إلى اعتناق ّ
توجه إسالمي منحرف في أمريكا ،ثم االهتداء إلى
اإلسالم ّ
الحق النقي ،وكان للحج الفضل الكبير في هذا التحول األخير ،إذ إن
ّ
يفكر في حركية المشروع اإلسالمي ،وجعله يرتفع من الحضيض
الحج جعله
ّ
إلى قمة المثل العليا ،ويناضل ّ
ّ
ّ
ويتوجه
العنصرية ،ويتحلى بروح النقد الذاتي،
ضد
إلى اإلسالم القائم على أساس القرآن والسنة ،ويعيش حياة األمل والثقة اليقظة،
وأن يفكر بشكل صحيح في مشكلة السود األمريكيين.

ّب
ّب
ّب
ّب
ّ
فلهن هلذ
بيعيلة،
البشلرِّ ،وتسلاوِّ الشلعوب مسللمة
إذا كانت وحدة األصلل
ّب
ّ
ّب
العنصلريات والمواقلم المسلبقة علن الشلعوب
الحقيقة يصعب االهتداء إليها فلي للل
ّب
ّب
بب
ب
الكلللم عللن وجلله هللذ الحقيقللة الناصللعة إال بتللوفير
واألمللم ،وال سللبيل إلللى رفللع هللذا
*  -كاتب من ساحل العاج.
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ّب
لدو مللا يجهللل .و إذا كانللت
فل بلرم مللن «التعللارف» الحل ّلق نلللن النللاسس فاإلنسللان عل
وسائل انتقال األفراد والجماعلات ،وأسلباب اخلتالأل األملم بعضلها نلبعض ّ
متعلددة،
ّب
ّب
ّب ّب
قمة الوسائل فلي تلوفير مسلرح ّ
لتقلرب اإلنسلان إللى ،يلر ،
حلي
فهن رحلة الحج تظل
ّب
العنصرية ،ب
ّ
العرقي نلن األجناس.
وص بو ر االستعالء
ونبذ
ّب
بّ
ومن هذا المنطلق ،تأتي بّ
بخصية فريدة ملن رجلاالت اللدعوة
أهمية الوقوف عند
ّب
ّب
بّ
ّب
ويصح أن بنلصق
اإلسالمية ممن حملوا اللقب الشرقي «الحاج» بجدارة إن باء اهلل،
ب
ّب
عليهم اب ًعا يحمل « بصنع فلي ّ
اإليمانيلة ال صلبة التلي
مكلة» ،وذلل بفعلل ّالتجربلة
عايشوها في ّ
الحج ،تجربة ال نبالغ ْإن قلناّ :بإنها أحدثت في حياتهم وسلوكهم ً
تغييرا
ّ ّب
ّب
ّب
ٌ
لم بيبق على بخوصهم ّب
فكأن الحج آلة عجيبة في «صنع»
والدم،
السابقة إال اللحم
ب ب ب
ولد ْته ّأمة».
البشر ي رج منها الحاج «كيوم
ّب
ّب
ً
خصية هي الحاج مال ببا (مالكولم إكس سابقا) «بلهيد اإلسلالم
تل الش
ّ
ً
ّب
ّب
قصة حياته رحلة ريفة في االنتقال إلى «اآلخلر»،
األول في أمريكا»( ،)5الذِّ تمثل
ّب
ً
الدينية ،رحلة وضع ْت ً
بّ
العرقية لصالح بّ
بّ
والت بّ
خطا فاصال
األخوة
عرف عليه ،ونبذ الفوارق
ّب
ّب
لادين مللن حيللاة صللاحبها ،مشل ٌ
نلللن مشل ب
لهد ّبأول هللو ّ
الرجللل
الصللراع نلللن
لهدين متضل
ّب
ّب
ٌّ
ب
علدو للي» .أملا المشلهد اآلخلر،
فلهنهم
األسود واألنيض ،منطقه «الال مسلاس» وحلوار ب «
ّب
ّب
ّب
األول قلد
لكأن البطل الذِّ لهر في المشهد
واألخوة ،حتى
فمنطقه منطق االنفتاح
ب
بّ
بّ
والسلوكية.
النفسية
استبدل نهنسان آخر مختلم عنه في جميع المواصفات
ً
لتجالء لاللذا الفعللل ّبالتغييل ّ
لرِّ فللي حيللاة الحللاج مال ل بللبا  ،فقللد ارتأينللا عللر
اسل
ّب
ّب
ّب
الدروس والع ببر فلي
الحج الستخالم
إجمالية ،مع الوقوف عند مرحلة
حياته بصورة
ّب
ب
الحجللة لنللا فللي روح األخل ّلوة فللي
سلليرة حياتلله المطبوعللة ،آمللللن أن تنفللع فللي إقامللة
اإلسالم ،وفي اضطالع بعائر بتأملن ّب
السالم العالمي ،وفي تهذيب اإلسالم ألتباعله،
وجعلهم « بر بسل سالم» إلى أقوامهم ومجتمعاتهم ،ال «تماثيل سالم» خرساء!
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ّب
من جانب آخرّ ،
خاصة ل في ديار الغرب ،ونحن
فهن من األجدار بالمسلملن اليوم ،ل
ب
ّ
ّ
اإلسالمي ،وحمالت تشلويه صلورة اإلسلالم،
خضم حمالت ّالتفريق في الصم
في
ّب
ّب
ّب
ّب
اللر ؤى التلي
االنفتاحية على إخلوانهم فلي ديلار اإلسلالم ،تلل
والر ؤى
تمثل تل القيم
ًّ
لالمي عل ً
العللود اإلسل ّب
انتهجهللا الحللاج مال ل بللبا وأمثاللله ،حتللى يبقللى ب
قوي لا
لودا واحل ًلدا
ّب
وهاجة،
يستحيل على األعداء معالجته وكسر  ،وحتى تبقى تل المنارات اإلسالمية
ب ّب
ّب
بأن اإلسلالم ديلن التسلامح
وباهدة على الغرب ،والشعوب األخر ى ،في عقر ديارها
ّب
ّب
والوسطية ،بّ
االجتماعية.
وأنه العالج الشافي ألمراضهم
أوَّال :اإلسالم يف أمريكا واإلطار االجتماعي والديين
إذا كلللان جل ّبللل المل ّ
للقرخلن يقفلللون نبدايلللة تلللاريي أمريكلللا بلللالمالح كريسلللتوف
ب
ّب
ب
لهن الحقللائق التاري ّيللة المتضللافرة قللد برهنل ْلت علللى ّأن
كولللومبس ( ،)5515-5151فل
ٌ
كولومبس مسبوق إلى اكتشلاف أمريكلا ملن قبلل المسللملن اإلسلبان المهلاجرين،
ب
نل ّإن كولومبس قد استعان ب رائط أولئ ومعلوماتهم في اإلبحلار إللى الشلا ىء

األمريكي(.)1

ب

أما في الجانب األفريقيّ ،
فهن المقرخ المسلم انن فضلل العملرِّ صلاحب مسلال
األبصار في ممال األمصار قد أورد في كتابه ذكر المل أني بكلر سللطان ملالي

عام ( 5351م) الذِّ أبحر من بوا ىء المحيط األ لسي في ،رب أفريقيا إلى خليج
ٌ ّب
ّب
قوية لاذ ّ
الر واية لدى البرفسور Wiener
األمريكية( .)3وتوجد مساندة
مكسيكو
 Leoبجامعللة هللارفرد فللي دراسللاته عللن أفريقيللا واكتشللاف أمريكللا ،إذ اسلللتعان
ّ
ّب
ّب
الوليفية نلن بعض لغات ،رب أفريقيا ولغات ّب
السلكان المحليلين
اللغوية
بالعالقات
في الشا ىء اآلخر عند خلليج مكسليكو .كملا بلرهن الباحل Ivan V. Sertima
بجامعلللة  Rutgersنيوجرسلللي بدراسلللاته المستفيضلللة عللللى وجلللود سلللكان أفارقلللة
ّب
األمريكية
معظمهم مسلمون في أمريكا قبل اكتشاف كولومبس للقارة
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ّب
ّب
ً
والمرويلات والوثلائق التاري يلة الداللة
كثيرا ملن القلرائن
وقد أورد هؤالء الباحثون
ّب
ب
ّب
عللللى ّأن اإلسلللالم قلللد حلللل باللللديار األمريكيلللة منلللذ أن و لللىء العبيلللد األوائلللل تلللل
ّب
ب ّب
األراضي ،ولل نينهم لل بشكل أو بآخر لل حتى ورثها األجيال الالحقلة عللى اللر،م ملن
ّب
لاويللة ،و إر،للام المسلللملن علللى تغييللر ديللنهم ،وأسللمائهم،
االضللطهاد ،وحمللالت محللو ا
ّب
والتفريق نلن األسر والقبائل ..هذا ،وقد بعرف في تاريي ّب
السود بأمريكا علماء ّممن
ّ
لللريكيين بمسلللتواهم المعرفل ّ
لللي،
وصللللوا أمريكلللا فلللي ،ضلللون  ،5735وفاجلللأوا األمل
واسللتعان البللاحثون نبعضللهم فللي ترجمللة بعللض الوثللائق ،مللن أولئ ل  :يللارو محمللد،
وجوب نن سلليمان ،واألمللن جلاِّ ،والشليي محملود بقاقلا ،ومحملد عللي نلن سلعيد،

وأيوب نن سليمان ديالو ،وعبدالرحمن(.)5
ّب
ّ
الحريللللة
وعلللللى الللللر،م مللللن إلغللللاء الللللرق ،وتجللللارة العبيللللد والتلللللويح بشللللعارات
ّب
ّب
ّب
ب
للهن وضلللع السلللود
األمريكيلللة ( ،)5615 _ 5611فل
األهليلللة
والديمقرا ّيلللة بعلللد الحلللرب
ّب
ّب
ّب
خاصللة فللي واليللات الشللمال ،لللم يطللرأ
األمريكيللة
االجتمللاعي فللي الواليللات المتحللدة
ب
ّ ّب
عليه ّب
جول بعد الغروب في بعض المدن،
تحسن ملموس ،حي فر عليهم حظر الت
ب
بومنعوا من دخول المطاعم ،وركوب سيارات ّالنقل الجماعي ،وحرموا من ال دمات
ب
ّب
الطبية في المستشفيات ،وفصل نينهم ونلن البيض فلي الكنلائس ،والمالهلي ..وقلد
كانلللت ّبأيلللة معارضلللة أو احتجلللاج عللللى هللذا الوضل لع أو المنلللاداة إللللى المسلللاواة تل ّ
للؤدِّ
بالمعللار إلللى السللجن ،أو القتللل أو ّ
أِّ بللكل مللن أبللكال التخويللم علللى أيللدِّ
ّب
العنصرية التي ّبأسسها البيض ،والتي كانت تملارس أعملال العنلم عللى
العصابات

مرأى ومسمع من الشر ة.
ً
نتيجة لاذ الحالة ،بهدت بدايات القرن العشرين نشأة الكثير من الحركلات
ّب
ّب
خاصلة نللن ّب
السلود ،مثلل حركلة  ،EIKSوجماعلة Aipha Phi
القوميلة فلي أمريكلا
ّب
ّب
ّ
خاصلة
ضد البيض ،وأخلر ى معتدللة
متطرفة
 ،Aiphaوتراوحت تل الحركات نلن
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ّب
ّب
ّب
لللدى ّ
الفكريللة لتللل الحركللات نلللن
المرجعيللات
الطبقللة المثقفللة .كمللا تراوحللت
ّب
ّب
ّب
ّب
ليحية ،و ْإن كللان الغالللب علللى معظمهللا المل بج نلللن
لالمية ومسل
ووثنيللة ،و إسل
علمانيللة،
ّب
ّب
الدينية.
المرجعيات
تل
ب
أولى تل الحركلات حركلة ملرقس ،لارفي  Marcus Garveyالتلي أ للق عليهلا
ّب
ّب
العالميللللة لترقيللللة الجللللنس األسللللود Universal Negro Improvement
الرابطللللة
«
ّب
ّب
 »Associatationالتي نشطت منذ عام  ،5151وهلي حركلة سياسلية اجتماعيلة ،دعلا
السود إلى تحرير أنفسهم من بّ
ّب
ب
ّ
حركتله لكنهلا انحللت بعلد
االجتماعي .قويت
الظلم
نفي مرقس من الواليات المتحدة.
ّب
وثانيتهللا حركللة «الايكللل المغرنللي المقللدس للعلللوم Moorish Holy Science
 ،»Templeالتي ّبأسسها الكاريبي تيموثي درو ( 5661للل  Thinothy Drew )5111فلي
ّب
وتسمى فيما بعد بالشريم درو عليً ،
رافعا نسبه إللى
مدينة  Newarkنوالية جيرسي.
اعملا ّبأن أصللل ّب
األبللراف بالمملكللة المغرنيللةً ،
السللود فللي الواليللات المتحللدة مللن آسلليا،
ّب
ّب
ب
مكلة بوتلدعى «بلبا »( .)1كانلت دعوتله
وأنهم ينحدرون من قبيلة كانت تسكن
ّب
بّ ّب
االجتماعيلة ،دعلا ّب
خليطا من المعتقدات ّ
ً
السلود إللى االرتلداد
رقية والمبادىء
الدينية الش
ّب
ب
المسيحية واعتبرها دين البيض ّ
وأمرهم باعتنلاق اإلسلالم باعتبلار ديانلة
اآلريين،
عن
ّب
ّب
كما دعا إلى انفصال ّب
األصليةّ .
خاصلة نهلم
السلود علن البليض فلي واليلة
أجدادهم
ب
داخل الواليات ّ
المتحدة ،واسم ّ
خام يحملونه.
ب
ّب
ّ
كتي ًبلا سلما (القلرآن المقلدس) ،وهلو ل
النبلوة ،وكتلب
ّادعلى الشلريم درو عللي
كمللا يصللفه جللاا كللونراِّ ل «م ل ٌج ،ريل ٌلب آليللات القللرآن الكللريم ،ب
وجمللل مللن
الكتاب المقدس ،وكلمات مرقس ،ارفي ،وقصص حول حياة يسو ع يربط هلذ

العناصر كلها نبيانات وتفسيرات المتنبي (درو علي)» ( .)1وقد ال قلت دعلوة درو عللي
قبوال ّب
موس ًعا  ،وراقت أذواق الطبقة الكادحة ملن السلود فلي أوائلل القلرن العشلرين،
وكانت لاا هياكل ومعابد نشطة في ديترويت ،وبيكا،و ،ونيويورا ،و،يرها من

_______________________________
531______________________________

ثقافتنا

●

الداعية االمريكي الحاج مال ببا

الواليللات فللي أمريكللا ،وراجللت عقائللد الطائفللة بسللرعة وقو يللت حتللى وفللاة المؤسللس
 .5111وعلللى الللر،م مللن االنحرافللات الواضلللحة فللي تعللاليم درو علللي بوبعللدها علللن
ّب
ّب
ّب
ّب
فهنهللا تعتبللر
ليحية،
لالمية والمسل
اإلسللالم الصللحيح ،وم جهللا نلللن الشللعائر والعقائللد اإلسل
ّب
األمريكيين ّب
ّ
نهلويتهم ،وتقويلة
السود الشعور باالعت ا
الواجهة األولى التي أيقظت في
أفريقيا وآسيا.

الوعي بضرورة العودة إلى اإلسالم ،واالرتباأل بأر
ب
ثالثللة تل ل الحركللات حركللة « ّأمللة اإلسللالم» التللي لهللرت فللي ،ضللون ()5131
ًّ
ّب
الشعبية ،وكلان ً
متجلوال يتلاجر
بائعلا
على يد واالس فارد محمد ،في أحياء ديترويت
ب
اال بسلر ،وتلذكير ّب
السلود بأصلولام
في األقمشلة والمالبلس .بلدأ دعوتله بلاالن راأل فلي
ّب
ب
ّ
بّ
مؤك ًدا لام ّأنه جاءهم ليحملهم عللى «اكتشلاف اللذات» .بعلد كسلبه
األفريقية،
ب
ّب
لريةّ ،بأسللس مللدارس للبنلللن
لجماعللة وتأسلليس منظمتلله ،وخروجلله مللن الل ّلدعوة السل
ّب
ّب
والبنات ،وأنشأ ّب
خاصة ّب
للسود.
تجارية ،ومعامل
مؤسسات
ً
بحلول عام  ،5135اختفى فارد محمد فجأة ،وكان قد أوكل أمر الحركة إللى
ب
روبرت (إليجا) نول ( Elijah poole )5671 _ 5171فكان ّأول ما قام به إليجلا ّادعلاء
ب
ّب
ّب
لوهية لفارد محمدّ ،
النبوة والرسالة لنفسه( ،)7وسمى الحركة « ّأمة اإلسالم
وادعاء
األ
اإلسللالم المفقللودة للل الموجللود فللي مجاهللل أمريكللا الشللمالية» The Lost-found
ّب
الرجلل األنليض
 IsLam in the wilderness of North America Nationofو علم بلأن
ّب
نفسلله المللذكور فللي الكتللب السل بّ
الشلليطان ب
لماوية .ونشللط فللي تأسلليس أمللاكن
هللو

عبللادة ألتباعلله وسللماها «معابللد ه هياكللل  ،»Templesولللم يكللن فللرق كبيللر نينهللا
ّب
ب
التجارية والمصانم وأ،ر ى البسلطاء بلالوعود
ونلن الكنائس .كما ّو ر المؤ ّبسسات
ّب
لاية للجنس ب
األسود(.)6
اإل
عرفت حركة إليجلا محملد عصلرها اللذهبي أيلام الحلاج مالل بلبا  ،ولملا تلوفي
ّب
إليجللللا محمللللد ،تللللولى عامللللة الحركللللة ابنللللة واالس (وار الللللدين) الللللذِّ أدخللللل
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ّب
جذريللة فللي تنظلليم الحركللة وفللي تعاليمهللا حي ل أبطللل دعللاوى أنيلله
تصللحيحات
ّب
التحريفية ،وأعلن عن ّاتباعه لمنهج أهلل ّب
السلنة والجماعلة فلي االعتقلاد والعملل ،هلذا،
ً
ٌ
وقد انفصلت عن واالس جماعة ب عامة لويس فرخلان ،ملت ملة باللدعاوِّ القديملة،
ّب
بنبوة إليجا محمد وتعاليمه وعقائد البا لة.
وباإليمان
ب
ّب
ومهمللا يكللن مللن مآخللذ علللى هللذا ّالتنظلليم فللي عهللد بّ
األول ،فللهن مللن المالمللح
ّب ب
ّب
ب
ّب
بديناميللة ّالتطهيللر
الر وحللي ،ونجاحلله فللي بللحن األتبللاع
اإليجانيللة فيلله قل ّلوة الجانللب
ّب
ّب
ّب
األمريكية.
لاوية ،واالحترا المفرأل من الذوبان في الثقافة
الذاتي ،والتمس با
ثانيًا :مالكومل ،املولد والنَّشأة
بولد مالكولم ْ
ليتل بتاريي  51مايو  5111في أوماها والية نبراسكا .والد ( j.Earl

 )Littleم للن موالي للد جورجي للا ،ووالدت لله ( ،)Lousie Nortonنا ح للة م للن ب للالد جل ل ر
ب
الكاريبي .وهو االنن الرابع ملن نللن سلبعة أبنلاء ر قلت نهلم «لوسلا» ،ولله ثال ثلة إخلوة
ّب
األول قبللل مواجلله بل ل «لويسللا» ّأم مال ل  .وقللد
آخللرين مللن أنيلله بر مق نهللم فللي مواجلله
ّب
لرية ،واضللطهاد ّب
السللود فللي
صللادف مولللد (مللالكولم) وصللبا تصللاعد األ مللة العنصل
ب
ّب
لرية البيضللاء ضللد ّب
السللود فللي
الواليللات المتحللدة ،وكللان صللبا مهل ّلدد بشللبح العنصل
ّب
ب
الواليللات الشللمالية ،وضل ّلد أتبللاع حركللة مللرقس ،للارفي التللي كانللت أسللرته عيمللة
ّب
ّب
ْ
ّب
تجمعاتهلللاس إذ كلللان أنلللو داعيلللة (،لللارفي) مشلللهور ،حلللا اللقلللب الشلللرفي
إح للدى
ّب
ّب
ّب
«الكاهن =  »Reverendكما حا لقلب «الربليد =  »Elderلت عمله الطائفلة الغارفيلة
بأوماها ،ونشا ه في تنظيم أمورها ،و إلقاء ال طب.
ب
ّب
ّب
الغارفيلة
اإليديولوجيلة
ّيتضح من سيرة حياة (ملالكولم) وتصلريحات إخوانله أن
ب
ً
وتعاليمهللا كانللت بّ
الموجلله لحيللاة األسللرة ،وسلللوا أفرادهللا ،فهضللافة إلللى ت ل ّعم األب
ّب
ّ
محللر رة ألخبللار الجماعللة ونشللر تعاليمهللا فللي بعللض
الغارفيللة ،وكللون األم
للطائفللة
ٌّ
ّب
الصلحم ،حلرم كلل منهملا عللى تلقللن األبنلاء مبلادىء الحركلة ،فكلان الواللد
_______________________________
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ّ
يصللطحب مللالكولم ب
وأخو يلله إلللى المعبللد حيل يلقللي ال طللب ،ويلقللن األتبللاع تعللاليم
ّب
األم ،فكانللت إذا اجتمعللت األسللرة حللول النللار بعللد ب
العشللاء ،تحكللي
الطائفللة .أمللا
لأل فال عن ماضي أجدادهم ّب
السلود العريلق ،وتنفل فليهم روح االعتل ا بعنصلرهم

األسود.
ّب
ب
ّب
الجو النضالي الذِّ تفتح فيه (مالكولم) على الحياة ،قد انطبلع
وال ب ّ أن هذا
ّب
ّب
ّب
ب
وتصرفاته خال ل مختلم مراحل حياتله.
تحركاته
الكثير من
ووجه
على تفكير ،
ّب
لام فللي مدينللة  ،Lansingواألسللر األخللر ى فللي
و إذا أخللذنا فللي الحسللبان الوسل بلط العل
ً
ً
مجتمع ّب
السود ،أدركنا مدى األثر اإليديولوجي الذِّ كان تربة خصبة لنماء الوعي

ّ
ّ
األمريكيين السود.
القومي والديني لدى جيل مالكولم من أبناء
ّب
نفسية مالكولم وحفرت فلي ذاكرتله أسلى ً
دفينلا،
ومن األحدا التي بحذت
ّب ً
وكراهية للبيض منذ نعومة ألفار ما روا في سيرته عن حادثة إحراق ْمن ل أسرته
ّب
العنصلرية فلي أوماهلا( .)1حيل أتلى رجلال
على يد عصلابة «كلو كللوس كلالن»
ّب
ّب
فكسلللروا ّبالنوافلللذ ،وبلللعلوا النلللار فلللي ْ
المنللل ل ،وا لقلللوا عبلللارات
مقنعلللون ذات ليللللةس
ّب
لرية ،و ل بلالبوا األسللرة ب لالاجرة مللن نلللن ب
ألهللرهم .وقللد ل للص مللالكولم هللذ
عنصل
ّب
الحالة بقوله :إن ب
الرعب وال وف(.)55
مولد وصبا كان في
ب ب
واألمل ّلر ّأنلله حلللن أبللعل البلليض النللار فللي المنل ل ،وهرعللت األسللرة للنجللاة بنفسللها،
ّب
يتفرجلون عللى ْ
المنل ل
يقول مالكولم« :جاء رجال اإل فاء والبوليس البيض ،ووقفوا
المشتعل إلى ْأن أتت النار على ْ
المن ل بأكمله»!

وفي عام  5135حلن كلان ملالكولم فلي سلن ّب
السادسلة تفاقملت المأسلاة حللن
ب
ّب
ً
ً
قطلارا
حديديلة ،وكلان تقريلر البلوليس ّأن
ريحلا عللى سلكة
بعثر على جثة واللد
صللدمه ،نينمللا أصل بّلر مجتمللع ّب
السللود ّبأنلله بضللرب ب
وجللرح قبللل أن يلقللى تحللت عجللالت
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ّب
لكننلي كنلت
القطار ..يقول مالكولم« :كنلت فلي السادسلة ملن عملرِّ آنلذاا،
ّب
ب
تعلمت ّبأن كون اإلنسان ب
أسود في هذا البلد مثار مشاكل»(.)55
قبل قد
ّب
ب
ّب
األم تجاهللد وتكل ّلد لترنيللة األ فللال
بعللد مللوت عائللل األسللرة وكاسللبها ،للللت
وتللأملن حاجللاتهم ،لكللن المنللاخ العنصل ّب
لرِّ لللم يكللن ليللرحم األرملللة المغلوبللة وأيتامهللا

ّ
الصللغار ،فلللم يكللن مللن اليسللير الحصللول علللى عمللل من لللي لللدى البلليض ،ولللم ينفللع
الحد بثلن ّ
أخوِّ مالكولم ب
الدراسة ومساعدة ّ
إيقاف ب
األم في لب لقمة العيش ،ومع
ب ب
ّب
الماليللة كانللت األم تشلعر مللن يللوم آلخلر بحل ّلدة الل ّلنفس،
ت بايلد و للأة الفقللر ،والمطاللب

وميادة القلق على مصيرها وعلى مصير أبنائها .هذا ،وقد ادت اسلتف ا ات الجيلران
ّب
حلدة نفلس األم ،حتلى ب
ّ
النفسلي ،وملن هنلا
وصلموها باالضلطراب
البيض لألسرة في
ّب
ّب
تدخلت جمعيلات الرعايلة االجتماعيلة ،ألخلذ األ فلال وتلوميعهم عللى مراكل رعايلة
األ فالس فكان ّبرد ّ
األم اللرفض القطعلي لالذا التفريلق نينهلا ونللن أبنائهلا ،وللم يل ل

رجللال الرعايللة بنفللوذهم الحكللومي حتللى انت عللوا منهللا أبناءهللا ،وكللان ذلل إيللذا ًنا
ّب
ّب
ّب
ّب
ّ
وللت نهلا أكثلر
نفسية
مصحة
نفسي محقق للمرأة ،أدخلت بعدها في
باضطراب
من عشرين ً
عاما.
ّب
تفر ق األ فال أيدِّ سبأ نلن مراك رعاية األ فال ،بو ّ
كل مالكولم إللى
بعد أن
ّب
ّب
أمريكية ،ومن ثم إلى مرك لرعاية األحدا في ميشلغان ،وللم بيرقله
أفريقية
أسرة

ب
بأِّ حالس إذ كان هلو األ ب
المكان ّ
الوحيلد نللن األ فلال البليض ،وكلان بعلض
سلود
ب
ّب
لرية متكللررة ،وكللان سللبب خروجلله مللن
المللر ن ّلن البلليض يسللتف ّ ونه بتعليقللات عنصل
إحللدى تلل المراكل  ،وهروبلله مللن ّ
الدراسللة سللخرية أحللد المل ّلر نلن منلله حلللن ذكللر للله
ّب
ب
ّ
ً
ألن
محاميلا ،فنصلحه المعللم بلأن ي تلار مهنلة ّالنجلارةس
مالكولم ّأن أمنيتله أن يصلبح

المحاماة ال تنسجم ً
واقعا مع « نجي».

ب
انتقللل مللالكولم بعللد ذل ل إلللى ّب
السلليدة «إيللال»  ،Ellaوهللي أختلله مللن أنيلله ،وقللد
ب
ً
ّ ً
سيدة فاضلة محترمة ،قلال عنهلا ملالكولمّ :إنهلا أول املرأة سلوداء رأى فيهلا
كانت
_______________________________
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ّ
ّب
فعال في مساندة ملالكولم
الفضل والثقة واالعت ا بنفسها ..قامت هذ المرأة بدور
ب
في بتى مراحل حياته ،وكان أكبر تل المواقم إمدادها ّإيا بالملال ألداء فريضلة
ّ
الحلج مملا كللان لله األثللر المبابلر فللي التغييلر الجل ّ
لذرِّ فلي حيللاة ملالكولم وفكللر ،
وحركته الدينية.

وفللي بلللوار ع ديترويلللت ،اجتمللع ملللالكولم ليتلللل بمجموعللة ملللن الشلللباب ّب
السلللود
ّ
متسكعلن في البارات ،وعلى أنواب المتلاجر ،وفلي األ ّبقلة المظلملة ،وكلان ملن ّ
أهلم
ال

أنشللطتهم نيللع المللواد الم تلفللة مللن أح مللة ،ومناديللل يللد ،وسللجائر ،وعطللور ،ومسللح
ّب
ّب
ألن النشللاأل الفعلل ّبلي لللدى بعضللهم
أحذيللة ...كانللت تل ل المهللن الشللريفة لللديهم،
والسطو على المناملّ ،ب
كان في تهريب الم دراتّ ،ب
والسمسرة نلن البغايا ومبائنهن.

ً
سرعان ما ان لرأل ملالكلولم ً
ونفسليا فلي هلذا المجتملع وحلا لقلب «أحملر
عمليلا
هيب» :بدلة ويلة ،ح ام ّ
ديترويت »Detroit Redس فبدأ يلبس على ريقة الل « ْ
ضيق،
ّب
ب
ّب
وقبعلللة ذات ريلللش ويللللة ،وصلللبغ الشلللعر بلللاليود الملل ّللون والملل ّلللن ،وتلللدخلن األفيللون..
ّب
ًّ
ب
كليا ل بعور ب ّ
نهويته ،وفق بد الشعور بذاته»(.)51
وبالجملة ،كان مالكولم «قد فقد ل
ووصم مالكولم تل الحالة التي ألجأت اآل الف من أمثاله من ّب
ب
السود إلى مثلل هلذا
ّب
فهن ل
العلليش والتللردِّ بقوللله« :حلللن تنخللرأل فللي مجتمللع الغيتللو ،مثلمللا كنل بلت أنللا،

تدخل في ع بالم الوحوش ،ويصبح البقاء لألقوى ً
ً
محتوما»(.)53
قانونا
ّب
ّب
ً
خادما فلي إحلدى الملراقص
القانونية حلن عمله
تعددت نشا ات مالكولم ،ير
ْ
ّب
الصلللاخبة فلللي حل ّ
للي هلللارلمس حيللل كلللان المكلللان ملتقلللى تجلللار األفيلللون ،والعبلللي
ّب
«الحظ» ،وسماسرة البغايا ،وعصابات ّب
التجارية ،وهكذا وجلد
السطو على المحالت
ً
ّب
درت عليله األربلاح الطائللة « ..ب
مالكولم ب
للللت
نفسه منجرفا في تجارة األفيون التلي
ّب
أضاعم أرباحي ،وبضاعتي ،وقلما كنت أنام ..كانت في جيبي ر مة ضخمة من
ب
ّب
ب
إجراميللة ّب
للسللطو علللى
المللال .)55(» ..وقو يللت بللوكة مللالكولم حتللى كل ّلون عصللابة
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ّب
تألفت تل العصلابة ملن صلديقه « بب ْ
لورتي» ،ورفيلق آخلر،
البيوت وسرقة المجوهرات،
ب
نيضاو ين :صوفيا وأختها.
ومن ب بنتلن
ّب
فلهن ملا بيحملد
وعلى الر،م من وصلم ملالكولم هلذ الفتلرة بحيلاة «األوحلال»،
ّ
ّب
عامة الناس ،ووقوفه لل في كل
لاذ الفترة في حياة مالكولم تعميقه ل برته بحياة
ب
ّب
ب
الداميللة ،ملن تشل ّلرد ،وبطالللة ،وللللم،
دقيقلة مللن تلل ال ّتجربلة للل علللى جلروح المجتمللع
وبقاوة ،وسرقة ،ودعارة ،وسطو على األبر يلاء ،واحتيلال ،و إدملان مخلدرات ،وكلل
ب
ّ
ّب
اجتماعية ،يقول مالكولم« :كان أكبر مبائني المبشر ين،
ما ّيتصل بذل من أدواء
ّب
ّب
االجتماعيللة ،ورجللال الشللر ة ،ومختلللم المسللقوللن عللن حيللاة
و عمللاء الحركللات
ب
ب
ّب
ّب
القلوِّ فلي
الحيلة كلان لالا أثرهلا
اآلخرين ومصيرهم»( )51وال ب ّ أن هلذ ّالتجربلة
ّب
ّب
ّب
بنفسيات «المرضى»
حساسية مالكولم لعالج تل األدواء ،وفي تعميق معرفته
حدة
ّب
ّب
ّ
للدواء المناسب لكل حالة.
الضحايا» و«الذئاب» ومعرفته
و«
ثالثًا :السِّجن واالهتداء إىل اإلسالم
ألقي القبض على (مالكولم إكس) ،وهو في الواحد والعشرين من عمر  ،بعد
ب
محاولتلله إصللالح سللاعة يللد ثمينللة سللرقها مللن أحللد البيللوت ،ب
وحللوكم واديللن بتهمللة
ّب
ب
ّب
ّب
القانونيلة ّ
للسلالح النلارِّ ،بوم ّج بله فلي سلجن
السطو المسلح على المنامل ،والحيا ة ،ير

ً
كفيللة ْ
ألن يعلود
بارلستون عام  5151لقضاء عشر سنوات ،فكانت تلل الحادثلة
نفسله علن أحلوال بنلي ب
ّ
ب
جلدتله
ويحلد
(مالكولم) إلى نفسه ويثوب بعض الشليء،
ّب
ّ
ّ
العنصرِّ .نلل إن (ملالكولم) ل و ْإن كلان
األمريكي
السود ،ووضعهم في المجتمع
ّب
بدة العقوبة لم تكن بفداحة ب
يعترف ب
الجرم بقدر ما كانت بسلبب
بجرمه ل رأى أن
عشرته للبنت البيضاء ،صوفيا وأختها ،و إبراكه بّإياهما في بّ
عمليات السرقة مما أثار
ب
ب
ثللائرة القاضللي عليلله .وقللد صل ّلر ح القاضللي لمللالكولم بللذل لللدى إسللماعه ّإيللا قللرار
_______________________________
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ّ
يلقنل هلذا ً
درسلا فلي
المحكمة بقوله« :لليس لل فلي بنلات البليض سلبيل ،وسلوف
االبتعاد ّ
عنهن»!
ّ
بّ ّب
ب
وجله إللى القبللة
وعلى كل ،فهن مبادرة عائلة (مالكولم) ،ودعوتهم ّإيا إللى «الت
ّب
يشلعر ّبأنله ّ
بحلق ب
والصالة هلل» جاءت في أوانها حللن بلدأ ملالكولم ب
رهللن ب
محب بسللن:
بً
ّ
روحي ،فكانت دعوة إليجا هي الم رج النتشاله للل ّأوال للل ملن
سجن جسدِّ ،وسجن
ّب
الس ب
ّ
جنلن ،أال وهو ّ
أبد ّ
السجن الر وحي.
ّب
ملرة أخلر ى
بقي (مالكولم) في سجن «نورفول » حتى مارس  5115حللن بح ّلول
ب
إلللى سللجن بارلسللتون بتهمللة العصلليان ،ولكللن ّب
السللبب الحقيقل ّبلي وراء هللذا ّالتحويللل
كللان للحل ّلد مللن تللأثير (مللالكولم) علللى السللجناء ،وقللد جللاء فللي تقريللر ّ
السللجن مللا

ّب
اإلسلالمية ،وعللى ب
ّ
الكلر
يؤكد ذل إذ قيلل عنله« :مراسلالته ترتكل عللى العقيلدة
ّب
الشديد للجنس األنيض»(.)51
ب
ّب
الدعوِّ ،نل استمال إلى
بالعكس ،لم يحد هذا ّالتحويل من نشاأل (مالكولم)
ً
لرة مللن رفاقلله كل ب
لاألخو ين :أسللبورن ولللوروِّ  ،LeRoy & Osborneواألخ
اإلسللالم مل
ب
مللالكولم ج لارفيس  ،Jarvisوقللد كللان تصل ّلرف تل ل العصللبة مللن ّب
السللجناء ً
ملفت لا
ّب
ّب
األول بسجن بارلستون حي الب هؤالء إدارة ّ
السجن
للنظر واالهتمام منذ عهدها
ّب
اليوميللة حسللب ّالنظللام الغللذائي الللذِّ وضللعه إليجللا محمللد،
بللأن تكللون وجبللاتهم

وامتنعوا عن أكل لحم ال ن ير ،و البوا بأن يوضعوا في ن انات مواجهة للقبلة.
ب
ّب
مللن جانللب آخللر ،فللهن (مللالكولم) قللد ألفللت إليلله األنظللار بملكتلله ال طانيللة،
ب
فكللللان ينللللالر األسللللاقفة ال ّ ائللللرين للسللللجن ،ويبهللللتهم بمالحظاتلللله ،ويحللللرجهم

ّب
ّب
ّب
التقليديللة
النمطيللة
الصللورة
باعتراضللاته الكثيللرة علللى اإلنجيللل ،مثللل اعتراضلله علللى
للمسيح حي بي ّ
صو ر البيض بعيون مرقاء ،وبعر ذهبي ،وبشرة نيضلاء ..فقلد أفحلم
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ّب
ّ
ّب
بأن المسيح كان ب
ملو ًنا ،أو على األقل ،كان من بعوب
أسود
(مالكولم) منالريه
ّب
الشرق األوسط ال من الجنس اآلرِّ(.)57
ً ّ
وهكذا ،لم يكن (مالكولم) يدع فرصة إال ويصدع فيها نهسالمه ،ويعللن عملا
ب
ّب
ب
القويللة منللذ مكثلله فللي ّ
السللجن ،ووقوفلله فللي
يللرا الحل ّلق .ولهللرت نللوادر بخصل ّليته
خندق المظلوملن .ففي أبريل  ،5115كتب إللى ّ
مفلو السلجن السليد ماكلدويل
ّب
ً
حللاد ّباللهجللة ً
ً
دفاعللا عللن أخ مسلللم أودع ن انللة منع لللة بسللجن
خطاب لا
McDowell
ّ
الحلي،
نورفيل  .ابتدأ (مالكولم) خطابه بقوله« :بسلم اهلل العلليم الحكليم ،الحلق

وباسلللم ّ
نبيللله المقلللدس ..السللليد إليجلللا محملللد )56(»)!!( ...وأثقلللل ال ط للاب بالوعي للد
ّب ّب
ّب
ألنهم يصلون مستقبللن
وندد بالذين يظلمون الناس ال لذنب إال
للكفرة والظالملن،
بّ
ب
مرة أخلر ى خطلاب احتجلاج إللى المفلو نفسلهّ ،
الشرق (القبلة) .وكتب ّ
ينلدد فيله
ّب
األمية ،وللم
بأحد المولفلن الذين منعوا أحد المسلملن من االن راأل في برنامج محو
ب
لقي فلي ّ
ّ
السلجن
يفت (مالكولم) في ذل ال طاب أن يسخر من حالة ّالتردِّ ال
ّب
حيل ل يحظ للى أصلللحاب «الللللواأل» بملللا يسل ّللهل لالللم بلللذوذهم ،بويمنلللع المسللللمون
ّب
الطبيعية.
المنضبطون من حقوقهم
ّب
ً
السلللجن كانلللت ّب
للاال ،يمكلللن القلللولّ :بإن مرحللللة ّ
السلللانحة التلللي اسلللتغلها
إجمل
ًّ
ّب
أحسلن اسلتغال ل لتشلكيل نفسله ً
(مالكولم) ب
فأكلب عللى مكتبلة
وعلميلاس
ثقافيلا
ب
ّب
تكوينية في المراسلة ،ومهارات ّالتعبيلر الكتلاني،
السجن الداخلية ،والتحق بفصول
ّب
ّب
ّب
اللغويللة بحفللظ معجللم لغل ّ
لوِّ ضللخم .أمللا مللن الناحيللة الثقافيللة ،فقللد
ونمللى ذخيرتلله
ّب
ّب
ّب
الشلرقية.
واألمريكية ،والفلسلفات
األفريقية
عكم على كتب التاريي والحضارة
ب
ّب
ب
طانيلللة بلللاالن راأل فلللي فرقلللة ال طابلللة والمشلللاركة فلللي
كملللا ّنملللى ملكتللله ال

المنالرات.
ب
ب
ّ
ّ
و إلى جانب المطالعات الكثيرة فهن مالكولم قد وجد في ّ
السجن بعض الن الء
ّب
ّب
ّب
ممن هم على قدر عال من الثقافة والمعرفة ،وتعلم منهم الكثير ،وملن أولئل اللذين
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ّب
الذاتية ،الشاب ب
األسود اللذِّ أبلار إليله باسلم  Bimbiيقلول عنله:
أباد نهم في سيرته
ب
ب
ّ
ب
ب
ّب
األول الذِّ ب
الرجل ّ
رأيتله يفلر
«كان نيمبي يكسب كل نقاش ي وضه ،وكان
ّب
ً
ً
احتراملا مطلقلا بكال ملله» .لكللن نيمبللي كللان ملحل ًلدا ،وكللان تعلللق مللالكولم بلله
ب
بسللبب حديثلله العميللق فللي األديللان ،وقللد سللبق بنللا ّأن والللدة مللالكولم قللد أرضللعته
ّب
و إخوانلله علللى ّبالتفللتح للمناقشللات ّ
الطويلللة ،والللتعلم
الدينيللة .وهكللذا ،بالمطالعللات
داء الجهلللل فلللي نفسللله ،إلدراكللله ّبأن الجهلللل هلللو ّب
اللللذاتي ،علللالج ملللالكولم ب
السلللبب
ّب
ّ
صر ح نهذ الحقيقلة فلي خطلاب لله إللى الضلابط
اإلجرامي...
األساس في سلوكه
ّب
مأمور السلجن حللن للب التحويلل إللى سلجن آخلر ،قلال« :إن السلبب األسلاس فلي
ّب
ّب
الترنويلة
فالتسلهيالت
لبي االنتقال إللى سلجن نورفيلل ر،بتلي فلي تثقيلم نفسلي،
ب
أكملت تعليمي لما كنلت اآلن ً
قابعلا
هنال ،ير موجودة في ،يرها ،فلو أني كنت
ب
ّب
في الحبسّ .إنني اليوم أقضي عشر سنوات ج اء جريمتلي األوللى ،إن ذلل ال يجلرح
ّب
ّ
ٌ
ب
ب
ً
المستبعد أن يسطو رجلل ملتعل ٌم
ألنه من
أدركت خطئي منذ أمد بعيد،
كثيرا ..لقد
على منامل الناس»(.)51
ّب
ب
لل «مالكولم» نهذا ّ
سراحه ،وانتقلل
السجن حتى أ،سطس  ،5111حي أ لق
بعللد ذل ل إ للى ميشللغان مللع أخيلله ويلفللرد  .Wilfredوعلللى الللر،م مللن عللدم اجتمللاع
(ملالكولم) بقائلد إليجللا محملد ً
وجهلا لوجله منلذ إسللالمه إللى خروجلله ملن ّ
السللجن
ّب
ب
ّب
الرجللن كانت قد تو ّ دت عبر المراسلالت
فهن العالقة نلن
(في أ،سطس ،)5111
ّب
ّ
وعية المنتظمللة نينهمللا ،اسللتطاع إليجللا محمللد مللن خال لاللا أن يلقللن (مللالكولم)
األسللب
فلسفته ّ
الدينية ،وأثبت (مالكولم) كلذل نجابتله و إخالصله وجدارتله بحملل للواء
حركة إليجا.
مالكومل إكس واالخنراط يف (أمَّة اإلسالم)
ما كاد المريد ّبالنبيله (ملالكولم) ي لرج ملن ّ
السلجن ،ويلحلق بقائلد  ،ويضليم
ّ ّب
ب
ّ
إليجا على اسم مالكولم الالحقة «إكلس» إال وترقلى فلي سلل ّالتنظليم ،وبلهدت
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ّب
ّب
ّب
ونوعيلة
المطرد في عدد األتباع
وتطو رها
الحركة كذل لل آنذاا لل عصرها الذهبي

التنظيم.

وعلى سبيل المثال ،فقد كان من عادة ومراء الحركة في ديترويت أن يقصدوا
مدينللة بلليكا،و مقل ّبلر الحركللة العللام فللي مناسللبة االحتفللال بعيللد الحركللة السل ّ
لنوِّ
ّب
ّب
بقيلة
لالستماع إلى إليجا ،وكانت القافلة األوللى التلي أقللت (ملالكولم إكلس) ملع
ب
سيارتلن .وما إن بابر (مالكولم) ب
عملله فلي
ومراء الحركة إلى بيكا،و عام 5111
الل ّبلدعوة للحركللة ،واسللتمالة األتبللاع الجللدد مللن أحيللاء ّب
السللود الفقيللرة (الغيتللو) ،ومللن
ّ
ّب
تجمعلات ّب
السللود ..إال
البلارات ،وموايلا ال ّ قلاق المظلمللة ،وعللى أنلواب الكنللائس ،وفلي
ً
وتضاعم أتبلاع الحركلة قبلل أن يحلول ب
الح ْلول ،فلهذا (ملالكولم) يحلدو قافللة ملن
ّب
السيارات إلى بيكا،و عام  5113مجموعها  .11فلم يكن من القائلد إليجلا محملد
إال المسارعة في تعيين (مالكولم) في مرتبة «ومير كامل  »Full Ministerبالايكل
ّب
األول الذِّ ّبأسسه المعلم ْ
فارد محمد ب
نفسه.
رقم ( ،)5وهو الايكل
ب
ومنللذ أن تفل بّلر ا (مللالكولم) للعمللل بحركللة بّ
(أمللة اإلسللالم) ،أصللبح يقضللي ليللله
ب
ونهار في تجنيد األتباع الجدد ،و إقامة المحاضرات ،وتأسيس الاياكلل (المسلاجد)
ب
وكثللرت أسللفار مللن أدنللى الواليللات إلللى أقصللاها ،وأثمل ْ
لرت تل ل الجهللود
الجديللدة،
ّب
ّ
ّب
ّب
وبخصية (مالكولم) المؤثرة في تضخم أتباع الحركة من حوالي
الدعوية الجبارة،
 555عضو بمن التحاق (مالكولم) بالحركة ،إلى حوالي أربعلن ألم عضو.
ب
هذا ،وكان من المالمح ّ
تمرك هلا عللى
الممي ة للحركة للل قبلل عهلد ملالكولم لل

ّب
الطبقللة الفقيللرة مللن ب
العمللال فللي المصللانع وسللكان األحيللاء الفقيللرة المنع لللة ،لكل ْلن
ّب
ّب
ً
كثيلرا ملن المثقفللن
(أملة اإلسلالم) قلد اسلتهوت
بحلول عام  ،5117كانت حركة
واألكاديميين ،ورجال األعمال ،ورجاالت الفكر واألدب ّب
ّ
السود.
ّ
الثقلافي
وبالمثل ،فهن المستوى األيديولوجي للحركة فر حضور ب في المجتملع
ّب
ّب
ب ّب
ب
ّب
(أملللة
والفكريلللة تعيلللر
الدينيلللة والسياسل ّللية
الطوائلللم
األمريكلللي ،وجعلللل مختللللم
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ً
اإلسالم) و روحات الومير مالكولم با ً
ً
واعتبلارا ً
خاصلا .وفلي تلل الفتلرة
ذنا صلا،ية،
ّب
ّب ً
ّب
ً
وعالمية ّب
موسعة ،وذل بمشلاركة
محلية
(أمة اإلسالم) بهرة
( )15-5111اكتسبت
ّب
ّب
اإلذاعية ّ
يونيلة ،و إلقائله الكلملات فلي
والتلف
(مالكولم) في المنالرات والمحاورات
ب
ّ
ّب
ّب
ّب
العالميللة الشلللهيرة
الصلللحم والمجللال ت
والكليلللات ،وقيللام بعللض
مللدرجات المعاهللد
اليلمْ ،
متكر رة عن الحركة ،أمثال مجللةْ :
ّ
وللوا ،ونيو م ويل  ،بور ْايلد ْر
باستطالعات

دايج ْ
يسللت(.)15ونجحللت أجهللل ة  FBIفللي تلللل الفتللرة فللي ّ
دس بعلللض عيونهللا فلللي
ّب
ّب
اصلة ،فكلان ملن تلل العيلون
للتجسس عليها وعللى حيلاة ملالكولم ال
الحركةس
ّب
أحد ب
المقر نلن.
حرس مالكولم
ّب
الفكرية العنيفة التلي خاضلها (ملالكولم إكلس) فلي تلل الفتلرة
ومن المعارا
السلالم التلي كلان ّ
معارضلته للدعوة االنلدماج ،وسياسلة بّ
يلروج لالا المسليحي األفلرو ل
ب
ّب
ْ
احلتج ملالكولم ّأن
ملارتن للوثر كينلغ ( ،)Martin L. King, 1964حيل
األمريكلي
ب
مؤس ٌس على ّالتميي العنصر ِّّ ّ
األمريكي ّب
ّب
ّالنظام ّ
والظلم في
السياسي واالقتصادِّ
ّب
ّ
ّب
أساسياته وتفاصيله ،وأن كلل انلدماج فلي مثلل هلذا الجهلا للن ي يلد إال فلي تعاسلة
ّب
الفقراء والمغللونلن ملن بقلة ّب
المسليحية
السلود العامللة .واعتبلر ملالكولم للل كلذل لل
ًّ ّب
ّ
للرجلل
األمريكي األنيض ،ونفى مالءمتها روحيا
جها ً ا من أجه ة االستغال ل في يد

ّب
ّب
الرجللل األنلليض ،فاإلنجيللل فللي يللد الرجللل األنلليض
ليحية ديللن
األسل بلود .يقللول« :المسل
السالح األيديولوجي ب
وتفسير ال ام له ،قد كان ّ
األفعل الستعباد ماليلين النلاس
ّب
ّب
()15
لليطانية األنللليض»،
وعضلللد (ملللالكولم) موقفللله ذلللل بعقيلللدة «بل
،يلللر البللليض»
ّب
الحتميللة نلللن األنلليض واألسل بلود التللي قللال نهللا المعلللم فل ْلارد محمللد .لكللن
والعللداوة
ب
ْ
ّب
برية األنيض» أفراد البليض بقلدر ملا يقصلد نهلا
(مالكولم) ألمح إلى ّأنه ال يقصد بل «
ّب
جنسهم« ،لسنا نعني ّب
العلام لتلاريي الرجلل
أِّ فرد من البليض ،نلل إننلا نعنلي المجملوع
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ب
ّب
ب
ّب
األنلللليض ،وقسل ب
يطانية ضل ّلللد ،يللللر
الجماعيللللة ،وبللللرور ب  ،وجميللللع تصل ّلللرفاته الشل ل
لللوته
البيض»(.)11

ّب
التحر رية في حقبة الستينيات في أفريقيلا وآسليا ،ودعوتهلا إللى
وبقيام الحركات
ّب
ً
ب
ً
ً
ضروسلللا ضلللد القلللوى
حروبلللا
االسلللتقال ل ،وخلللو بعلللض الشلللعوب (الفيتنلللام ملللثال)
ب
بّ
االسلتعمارية، ...لدت دعللوات (ملالكولم) وحركتلله أكثلر مصل بّ
لداقية ،وأكثلر قل ّلوة
ّب
بليطانية البليض» .ومنلذ تلل الفتلرة ،أصلبحت حركلة
في إقناع الجماهير بعقيدة «
ّب
ّب
ًّ
ً
(أمة اإلسالم) ،تكتسب بب ً
خارجيلة ملن بللدن عملاء الحركلات
دوليا ،ومسلاندة
عدا
ّب
ّب ّب
الغرنيللة ،وكللان (مللالكولم)
حر ريللة فللي أفريقيللا وآسلليا ،وج ل ر المحلليط الانللدِّ
الت
ب ّب
بّ
بالطبع مرك الضوء في هذا االعتبار.
ب
ٌ ّ
ب
لدير بالللذكر ّأن قائللد الحركللة األعلللى إليجللا محمللد ،علللى الل ّلر،م مللن ارتياحلله
جل
ّب
ب
وتضلاعم أعللداد األتبلاع لللم يكلن راضل ًليا بلأن يسللل (مللالكولم)
بتطلو ر الحركللة،
ّب
ًّ
ًّ ب ًّ
بالحركة ً
وليا ،أو ب
ً
إيديولوجيا ،وكان ذل لل باللذات للل
منحى
ينحو نها
بعدا انفتاحيا د
ّب
ّب
ممن
بداية ال الف نينه ونلن مريد الم لص .نل نينه ونلن الجيل الشاب من أتباعه
ّب
ب
االنفتاحية.
وجهته
كانوا يشا رون (مالكولم)
ّب
ّب
الداخليلة منلذ علام ()5115
فلهن الحركلة قلد بلهدت أ متهلا
ومن ناحيلة أخلر ى،
ّب
للألق نجلللم (ملللالكولم)ّ ،ب
السلللل اللللو ّ
ودب الحسلللد فلللي نفلللوس ّ
ارِّ داخلللل
حللللن تل
ّب
ب
ّب ّ
الحركللة ،فابلليع أن مللالكولم يريللد أن يسللتأثر بالحركللة ،وأنلله يؤلللب بعللض ومراء
ّب
الحركللة الشللباب علللى مرك ل سلللطة الحركللة فللي بلليكا،و ...ويبللدو أن بعللض
ب
الوقللائع توا للأت فللي تقويللة تلل اإلبللاعات فللي نفللس إليجللا محمللد ،منهللا تمل ّلرد ابنلله
ّب
ب
بالضال ل وال روج علن اإلسلالم
واالس محمد عليه عام  ،5113ووصفه تعاليم والد
ّب
الصحيح ،ولما أبعلد علن الحركلة ،بووصلم ّ
ْ
يشلجب (ملالكولم) فعلتله،
بالنفلاق ،للم
ّ
ولم ْ
ينطق في حقه بسوء.
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ّب
ً
ّب
الجنسية عام  5113جاءت لتعصلم
فهن فضيحة إليجا محمد
إضافة إلى ذل ،
ّب
الر وحلي،
بالكثير من هالة القداسة التي كان (مالكولم) قد أضفاها على قائلد
ب
ب
والشعور بتأنيب بّ
الضلمير فلي بسلوق
ولتر،مه على إعادة حساباته في قيادة الحركة،

ب
ّ
ّ
جهلود
يكلرس
المتحمسة إلى مصلير ،يلر ملأمون تحلت قيلادة إليجلاس فبلدأ
الجماهير
ب
ّب
ّب
واالجتماعية ألتبلاع الحركلةّ ،
ويوسلع اهتماماتله بالعلالم
االقتصادية
في المشكالت
ّ
ارجي.
ال
ّ
ب
ْ
وعكر الصفو نلن (مالكولم) ومعلمه إليجا فلي أواخلر علام
كان ّاتساع ال رق

 ،5113حلن ا،تيل الرئيس األمريكلي جلون كنيلدِّ ،بوسلئل (ملالكولم) علن رأيله
ّب ّب
ً
الدهر قد أنصم
مشيرا إلى أن
في هذا اال،تيالس فأبدى مالكولم بماتته بكنيدِّ

منلله ،ولقل بلي ج ل اء فللي توا للؤ حكومتلله فللي سلسلللة مللن اال،تيللاالت ،مثللل ا،تيللال
ّب
الرئيس Patrice Lumumbaواألمريكي  Medgar Eversو،يرهما ..وقلد كلان هلذا
ّبالتصللريح الجللرِّء سل ًلببا فللي ّ
تبللرِّ إليجللا منلله ،وع ْ للله عللن و ارة الايكللل رقللم ()7
بنيويورا ،ومنعه عن الحدي باسم الحركة لمدة (ً )15
يوما .لكن (ملالكولم) للم
ّب
ب
ّب
العنصرية.
العدة ،نل أعلن انفصاله عن الحركة وتعاليمها
ينتظر انقضاء
ّب ب
ب
ّب
اإلسالمية»
فعالية « ّالنسخة
ومن المعلومّ ،أن إليجا محمد كان على يقلن بانتهاء
ّب
ّب
ب
ّب
لألمريكيين ّب
ّ
صالحيتها لتطلعلات الجيلل الجديلد، ،يلر ّأن
السود ،وعدم
قدمها
التي
ً ّب
ً
مبابلرا لل وال
قويلة ،وتهديل ًلدا
انفصلال ملالكولم المعلللن علن حركتله كللان صلفعة
ّب
وأن ذل سوف يعصم بالعرش الذِّ بنا لنفسه على م اعم ،ير ملتئمة مع
ملكه،

ّب
نبوة إليجا ،وعقيدة حرب الارمجدون التي يهلل اهلل فيهلا
الواقع والحقيقة ،فعقيدة
ً
ّب
البلليض ،وتحل ّبلل مملكللة ّب
السللود ،والل ّبلدعوة إلللى إعطللاء ب
خاصللة نهللم فللي
السللود واليللة
ّب
ّب
ّب
الدهر قد عفا عليها.
الدعاوى كان
أمريكا ...كل تل
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ّب
ّ
والتملرد
المتكر رة
و إضافة إلى مالكولم ،فقد رأى إليجا سلسلة من االعتراضات
ّب
ّب
علللى تعاليملله ّ
خاصللة لللدى أقللرب النللاس إليلله ،وأوالد ممللن يقفللون ل لل عللن
وادعاءاتلله
ّب
ّب
ملرة،
وتصرفاته ..خرج عليه ابنله واالس محملد أكثلر ملن
كثب لل على خبايا حياته

وخرج عليه حفيد حسن بريم في  ،5115وخرج عليه ابنه أكبر محمد عام 5111
ّب
ب
ّب
ب
إسلالم
وسلمى أكبلر محملد
وقد أبلاد كلل أولئل بملالكولم ،ورفضلوا ّالنيلل منله،
ّب
ّب
وأنه ال يعكس بّ
الصورة األصلية لإلسالم.
محلية» ()homemade
والد بل «صناعة
منظمة «مسجد املسلمني املتحد »Muslim Mosque Inc
بب
ب
وتأسيسله لمنظملة
في مارس  5115أعلن (مالكولم) انفصاله عن (ا ّمة اإلسالم)،
ّب
وأن منهجه المنهج اإلسلالمي ّب
بّ
السللفي ،ودعلا
خاصة باسم «مسجد المسلملن المتحد»،
ّب ً
جميع المسلملن إلى العمل معه من أجلل رفعلة اإلسلال مّ ،ب
سياسلية أخلر ى
وأسلس هيئلة
ّب
األمريكية .Afro - Amerecan Unity
باسم :الوحدة األفرو لل
ّ
األملريكيين السلود ل بصلرف النظلر
كان الادف من تأسيس تل المنظمة جمع
ّب
عن أديانهم ل للعمل مجتمعلن لتحقيق حقوق اإلنسان .وعلى ذل  ،فلهن (ملالكولم
ْ
إكللس) رجللع عللن مواقفلله المعاديللة للبلليضس إذ دعللاهم إلللى العمللل فللي مجتمعللاتهم
ّب
ب
ب ب ّب
ّب
األخوة الحقة نينهم ونلن السود، ،ير ّأنه لم يفتح
الظلم ،والعمل لتحقيق
لمحاربة صور
ب
ّب ّ
ً
ّ
ّب
الفتيللة للبلليض ،معلللال ذلل ّأن تحقيللق األخل ّبلوة نلللن البلليض ّب
والسللود ال يللتم إال
منظمتلله
بتحقيق ّ
االتحاد والتعاون نلن السود أنفسهم(.)13
وواضللح مللن هلللذا اإل للار بّأن جميلللع ّ
المقللدمات كانللت تنبلللىء بّ
ٌ
بللأن (ملللالكولم)
ب
ّب
عالمية ذات بأن خطير في المطالبة بالحقوق اإلنسانية ،فمن دعوته
ي ّطط لحركة
ب
ّب
األفريقية ( )Pan - Africanismانطلق إلى المطالبة بحقوق بعوب العلالم
إلى الوحدة
ّب
ّب
الثال ل  ،واالهتمللام بللل «األخللوة» فللي أمريكللا الال تينيللة ،و«األخللوة» ّ
الصللينيين ..ومللن
ّب
ب
ّب
ب
األسلود األمريكلي أن يلدرا ّأن عللى
الرجلل
تصريحاته الشهيرة قوله« :ينبغلي عللى
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ّب
ّب
األمريكيلللة لالمتثللال أمللام
مهملللة كبلللر ى فلللي اسلللتدعاء الواليلللات المتحلللدة
عاتقللله
ب
ّب
محكمة األمم ّ
أساسية في خرق حقوق اإلنسان»(.)15
المتحدة بتهمة
ومن ال طوات الناجحة في تل الفترة تكثيم مال أسفار ولقاءاته بالعلملاء،
ب
ّب
ّب
لالمية ،وبال ّ عمللاء والقللادة فللي أفريقيللا وآسلليا ،ف ل ار ،انللة ،ومصللر،
والمؤسسللات اإلسل

والسودان ،والتقى السفراء من مختلم البلدان.
ب
ّ
ّب
(أمللة اإلسللالم) لللم يكللن بمقللدور
والجللدير ذكللر ّأن مال ل فللي لللل جماعللة
ب
ّب
الدينيللة والسياسل ّللية األخللر ى خللارج الواليللات المتحلللدةس إذ
االنفتللاح علللى الجماعللات

كان من سياسة إليجا محمد الحفاظ على جماعتله داخلل «بلرنقة» مغلقلة تمنعهلا
ّب
صلر ح مالل بلذل فلي مقابللة منشلورة لله
من االختالأل بال ارج وتبادل اآلراء .وقد
ّب
ّب
بصحيفة «صونداِّ ْ
الجامايكية ،قال :إنله الملا تلاق إللى
،الندر »SundayGlender
ب
ميللارة البلللدان الكاريبيللة لكل ّلن قائللد لللم يكللن ليسللمح للله بللذل  ،قللال« :بصللفتي
مسل ًللما أسل بلود ،وفللي حركللة المسلللملن ّب
السللود ،لللم يكللن بمقللدورِّ ال ّبسللفر إلللى هنللاا
ّب
ّ
الذهاب إللى ّ
أِّ مكلان
ألن السيد محمد لم يكن يشجع أتباعه على
(الكاريبي)س
ب
باؤ وا ،نل كانت تشغلهم مشا،ل أمريكا عما عداها» .حتلى ّإن الجوللة التلي قلام
نها إليجا إلى أفريقيا وآسيا (عام  )5111-5115كانت نهيعا ملن مالل  ،يقلول« :لقلد
ّب
مرت تل ل الللبالد بصللفتي منل ً
لالطبع فقللد كنللت واضللع هللذ
لدوبا للسلليد محمللد ،وبل
ّب
ومخط بطها .وكلان ّب
السلبب األوحلد فلي علدم علودتي إللى تلل اللبالدّ ،أنله ملا
الرحلة
ً
كللان ليللدعني أذهللب ،فلللم يكللن يشل ّلجع ّأي لا مللن أتباعلله علللى السللفر إ للى مكللة أو

أفريقيا»(.)11

رابعًا :مقتله واملؤامره العامليَّة

ً
حربا بعواء معلنة عليله ملن جبهلات
بهدت األبهر السابقة ال،تيال الحاج مال
ب
ّب
مختلف للة ،مثلللل مكت للب  ،CIAومكت للب ّ .FBI
القوميلللة ّب
للسلللود
واتهمتللله الحركلللات
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ّب
قضية ّب
السود نحو «العرب» و،يرهم .وكانت صلحيفة Muhammad
باالنحراف عن
ب
ب
ب
SPeaksلجماعة (أ ّمة اإلسالم) تنال منه ،وتلصق به ّالتهم ،وتصفه ّ
بالنفاق واالرتلداد،
ب
ولقللي كللذل أتباعلله بّ
حظهللم مللن المضللايقات واالسللتف ا ات ،وضللروب ّالتخويللمس
ب
ب
ب
ضربا ً
فضرب أحدهم ً
مبرحا لقي على إثر حتفه ،واضرمت ّالنار في ْمن ل مالكولم
ّب
ب
ً
قبللل مقتللله بأسللبو ع كللاد هللو أسللرته يهل ل حرق لا لللوال ّأن اهلل سلللم .وبلغللت أعمللال
ّب
ب
للتصلللريح بأسلللماء األبلللخام
ّالترهيلللب مبلغهلللا حتلللى أن مالللل كلللان عللللى أهبلللة
ّ
الموكللن با،تياله.

ّب
كما أنه قد عرف في تل الفترة أصعب ّبالتجارب ّ
تحلول األصلدقاء،
وأمرها فلي
ّب
ب
وت للاذل ّ
تنكللر للله،
الصللحاب ،وللللم ذوِّ القرن لى حتللى أن بللقيقة «فلبيللر» الللذِّ
ب
ب
ووقللم فللي صل ّلم إليجللا محمللدْ ،
ألحللق بلله الل ّلتهم ووصللفه بلالاوس ومللر اضللطراب
ّب
ّب
ّبالنفس الذِّ أودى ّ
ضلد
والتحلريض والتلآمر العلالمي
بأمهم(.)11ومن بصور المضلايقات
ّب
تقدم ل يارتها وإل لقاء كلمته في
مال منعه من دخول فرنسا بأيام قبل مقتله حلن
ّب
الطللالب األفارقللة ،وكللان هللذا المنللع بطلللب مللن الواليللات المتحلدة ،والسللنغال،
مللؤتمر
ّب
ّب
وسللاحل العللاج(.)17وال أدل علللى فداحللة تنكللر األقللارب واألصللحاب للله مللن موقللم
ّب
ً
آنفا المعادِّ له ،حتى حلن بقتل لم ّ
ألنه ل حسب وصفه ل
يشيع جنا تهس
بقيقه المذكور
مات ميتة ضالة(.)16

وهكذا جاء أجله المحتلوم فلي اجتملاع  OAAUالمفتلوح لهيلرة األحلد  15فبرايلر
ّب
عام  ،5111وكانت كل اإلرهاصات فلي ذلل اليلوم تصلرخ بلاقتراب خطلر داهلم،
ّب
ّب
ّب
تتلأجح ً
حقلدا ً
وتتلأبط ً
وأن بالمكان ضغائن ّ
بلرا ،وبفراسلته الصلادقة بلعر
ونلارا،
بر

ّب
ب
ّب
ب
وتوجسله..
وصلر ح ألصلحابه فلي صلالة االنتظلار علن ت ّوفله
مال بما ّنيته القلوم لله،
« ّإنني ال أبعر بارتياح نحو هذا االجتماع أبعر أنه ليس باألجدر أن أكون هناّ .بإن ً
أمرا
ً
ً
،ريبلا يحللد هنللا يللا إخللواني!» وكللان مللن المفارقللة أن ي للتم المقل ّلدم حديثلله قللائال:
ب
ً
«إخلواني ،إننلي أقل ّلدم إلليكم رجلال مللا كلان ليبخلل بحياتلله ملن أجلكلم» .ويتقل ّلدم
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ّب ّب
ّب
تحيتله حتلى
المنصة ،ويلقي السلالم عللى الحضلور ،وال يكلاد الحضلور يلرد
مال إلى
ّب
ّ
لؤخرة الصللالة هل ٌ
لرج وبللجار ،وحلللن تنصللرف األنظللار إلللى الضوضللاء ،يثللب
يعلللو فللي مل
ب
ثال ثللة إ للى المنصللة وثبللة أبللقى قللوم صللالحس فيحللاول مال ل تهللدئتهمّ « ..أيهللا اإلخللوة

ٌ
رصاصات إليه...
اهدأوا!» فتنطلق
ّب
ب
ّب
ّب
تضاربت األقوال ّ
ْ
هوية قاتليه ،فهن مما ال بل فيله
والتصريحات حول
هذا ،و إذا
ب
ّب
ّب
ّأنه كان ضحية فكر ومنهجه الجديلد ،وينبغلي علينلا التركيل عللى هلذا الجانلب
ب
ّب
لدبر
حتللى نقل ّلدر حل ّلق قللدر  ،وال يشللغلنا البح ل الحثي ل عللن أولئ ل المجللرملن عللن تل
ً
مشلتعال ً
منيلرا نلهذن اهلل .وقلد ألملح مالل إللى هلذا
فكر  ،ودعلم ذلل واإلبقلاء عليله
ّب
ّب
الواجللب فللي حل ّلق دعوتلله بقوللله« :ينبغللي أن تللدركوا ّأن مللا أقللوم بلله جللد خطيللر ،ألنلله
ّ ّب
ٌ
ّب
الدولي بأجمعهّ ،
مبابر ّ
ٌ
الدولية،
ألنه تعرية للتفرقة بأبكالاا
للنظام العنصرِّ
تهديد
ب
ّب
ّ
ّب
وعليهّ ،
فهني إن بأم ْت أو ب
يتوقم ً
أبدا»(.)11
حركته لن
مئنوا أن ما
أقتلس فا
ّب
لورة ّ
مغبللة مللا يقللوم بلله ،ووعل ب
الطريللق
إذ ْن ،لللم يكللن ب للاف علللى الحللاج مال ل
ّب
ب
ٌ
ب
ب
قصلد
الجديد الذِّ سلكه ،فقد علمه التاريي ّأنه ما أتى رجل بمثلل ملا أتلى بله ،وملا
ب
ّ
ٌ
قاصد مثلل ،ايتله ،إال وتكالبلت عليله أيلدِّ المكلر ،و وا،يلت القهلر واالسلتعبادّ ،إن
ّ
ّ
السمسار في بوار ع هارلم ،ولم يعلد ذلل
الحاج مال لل بكل بسا ة لل لم بيعد ذل
ّب
ب
ب
ّب
األسود ّ
المسلم ب
مهلوس ،واللذِّ تلتلم حولله ّأملة ملن ببسلطاء ّالنلاس أو
المطبل لل «نبلي»
بب
ّب
ّب
ّب
ّ
ومملن يعيشلون عللى أفيلون ّالت ّرهلات،
العرقيلة
مملن تحلركهم العوا لم
متعصبيهم
ب
ّب
عللدوهم األنلليض،
وينتظللرون إال به بهللم «فللارد» الاال ل ه الم تفللي أن يللأتيهم ويهللل
ّب
ويضع مملكة ّب
بّ
الربليد،
ولكنه أصلبح ذلل المنلذر
السود ،ويجعل األر جنة لام...
ّ
ّب ّب
عصللب ،المعلللق مصللير قوملله وتحريللرهم بتحريللر المغلللونلن للل جملليعهم للل علللى
المنبللذ للت
ّب
األر بصرف النظر عن ألوانهم وأبكالام وأديانهم.
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ّب
ب
فهنه قد كشم لنا بعض تفاصيل المكر المحاا
و ْإن كان مال تن ّبأ بمصير ،
ب
ّب
ضد  ،فقد أدرا بقراءته لسنن ّ
الصدام نللن الحلق والبا لل ،ومشلاهدات ّالتلآمر أن
ّب
ٌ
وجلليش ٌّ
لللوني مللن بخصلليات ،وأحلل اب
أح ل اب المكللر فللي ال فللاء جهللا معقللد،
ّب
ّ
وحكومات مختلفة كلهلا تسلتفيد ملن القضلاء عليله ،ولكلن اللذِّ يعللق الجلرس
ّب
ّ
ّب
ً
انتفاعلا فلي هلذ
وربملا أقلهلا
ويجه على الفريسة ،ملا هلو إال أضلعم تلل األحل اب،
ب
ّب
الصللفقة اآلثمللة .وبالجملللة ،أدرا (مال ل ) ّأنلله لللن يقللوم بالحلقللة األخيللرة فللي هللذ
ّ
ّب
تحملل الم لا ر ملن أجلهلم،
المؤامرة إال أقرب الناس إليه لل وباللمفارقة لل أولئل اللذين
ّب
ّ
لمحدثلله
الظلللم واالسلتغال ل .قلال ذلل
وأعللن الحلرب ملن أجللل خالصلهم ملن بلراثن
ّب
األمريكية في أكلرا (،انلا) حللن
«جوليان  »Julian Mayfieldعيم حركة األفرو لل
ّب
ٌ ّب
سأله ذاا عن «األيدِّ ال ّبفية» فأجاب ّبأنه إذا ما وقع له ّب
أِّ بيء فال يظنن أحلد أن
ب
ّب
ّب
بالضرورة من المسلملن ّب
السود ب
عالمية الما ّأنه قد « بع ْولم»
وحدهم ،فهي مؤامرة
ذل
ّب
ّب
األمريكية.
القضية األفرو لل
املبحث الثاني :جتارب مهمَّة يف حياة احلاج مالك شباز وقانون املثري واالستجابة
ّب
ّب
نفسية لسيرة حياة مال وبخصه ،وتطبيق قانون «المثير واالسلتجابة»
لعل قراءة
ب
ب
علللى المواقللم الحياتيللة التللي مل ّلر نهللا مال ل  ،يوقفنللا علللى رهافللة بللع مال ل  ،وحل ّلدة
ّب
ّ
ً
ً
صارما تجا كل تجربة .وعلى
محد ًدا
بعور لتل المواقم ،وبالتالي ّات اذ موقفا
ّب
ّب
نفسلية
فهننلا نقلم عنلد بعلض تجلارب مالل باعتبارهلا صلدمات
ضوء هذا المفهلوم،
ّب
ّب
ً
موقف لا محل ّبلد ًدا منهللا ،فللأثر هللذا الموقللم فللي حياتلله تل ً
لأثيرا
وات للذ
خضللع لاللا مال ل ،
ً
ملحوللا .ولعل ّبلل باولللى تل ل الصللدمات المثيللرة حللرق البلليض العنصل ّ
لريين ْمن ل ل عائلللة

مللالكولم ،وقللتلهم لوالللد  ،يلللي ذل ل سللخرية معلللم المدرسللة منلله ،وفضلليحة إليجللا
ّب
الجنسل ّبللية ،ومفاجأتللله فلللي مكلللة ب
العرنيلللة ،وبلللروح التللوادد واإلخللاء
بكلللرم الضللليافة
ب
األخيرتلن.
والمساواة نلن السود والبيض وجميع األ لوان ...ولنا وقفة عند
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أوال :فضيحة إليجا اجلنسيَّة
كانللت صللدمة الفسللاد ال لقل ّلي الللذِّ كشللفت عنلله صللحيفة  UPIوعللن عال قللة
ّب
ّب
ّب
ب
الشلرعية ب
الصلدمات التلي
بلاثنتلن ملن سلكرتيراته ،أعنلم
الجنسية ،ير
إليجا محمد
ب
ّب
ه ّ ت نفس (مالكولم) و بعت بصمتها على حياته وتصرفه ونظرته إللى «اإلنسلان»
ّب
فيمللا بقللي مللن عمللر  .ولثقللة مللالكولم البالغللة بأسللتاذ وآ« ّ
لهن
نبيلله» إليجللا محمللد ،فل
ّب
ليطملنن إللى حلرف ملن ّبالتحقيلق الصلحفي فلي ّ
حلق أسلتاذ ،
(مالكولم) ما كان
ّب
،يللر أن بيعتلله ّ
المتعطشللة إلللى سللبر األمللور ،ومواجهللة الحقللائق ،وقطللع الشل بللاليقلن
ّب
ّب
ً
وأن كلال منهملا
فأكلدتا لله ال بلر،
ألجأته إلى مساءلة الب بنتلن عن عالقاتهما نهليجاس
ً
ً
ّب
ً
ّب
كبيلرة ْ
ْ
ألن يغضلي
الصلدمة عنيفلة ،والفضليحة
قلوة
أنجبت منه فال ،وكانلت
قد
ب
ّ
ً
عنها مالكولم ،فهر ع لل عبثا لل إلى القرآن الكريم و إلى اإلنجيل عله يجد فيهما ّ
مبلر ًرا
ّب
ّب
ّب
يتشب
الر وحي الشنعاء ،فكان (مالكولم) مثل الغريق الذِّ
لفعلة أستاذ وقائد
ّب
ب
ّ
متحلرا ...و ًبعلا ،للم بيسلعه إال ّ
ّ
السلفر إلللى بليكا،و ومسلاءلة األسللتاذ..
بلأِّ جسلم
ب
ّ
ب
وبكل ثقة اعترف األستاذ بفعلته نل ّبر رها باالستشلهاد بقصلص الكتلاب المقل ّدس
ب
المفتراة على أنبيلاء اهلل المعصلوملن ،قلالّ « :إننلي أنلا داود ،فحللن تقلرأ علن أخلذ داود
ب
قرأت عن نوح الذِّ سكر فهو أنا ،و إذا ب
حليلة ،ير  ،فأنا ذاا داود ،و إذا ب
قرأت علن
للللللوأل ذاا اللللللذِّ ضلللللاجع ابنتللللله ملللللن بصللللللبه ،فقلللللد اكتملللللل فل ّب
للللي جميلللللع تلللللل
ّب
ّ
تدجلله وتضلليله
الصفات(!!!)»(.)35ونهلذا االفتلراء ،كلان إليجلا يريلد أن يو،لل فلي
ً
ً
ّ
ً
جديدا ،ويبني حول نفسه هالة أخلر ى ملن
مكسبا
ويسجل لنفسه
لمريد الم لص،
ب
ً
المناعللة والقداسللة ،ولكل ّلن الجللرح فللي قلللب المريللد كللان عميق لا ،مستعصل ًليا علللى
ّب
الصدمة عنيفة لبعثه من موتة االنقياد العمياء لقائد .
االندمال ،وكانت
ثانيًا :صدمة اجلهل بأساسيَّات العبادة
ّب
ّب
ب
حلط
لعل أعنم صدمة أبعرت الحاج مال بالحيرة وال جل من نفسله منلذ أن
ّب
ب
ّب
ّب
ب
وأولياتله
بأساسيات الدين اإلسالمي
إدراكه مدى جهله
المقدسة
رحاله في األراضي
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فللي االعتقللاد والعبللادات ،وعج ل عللن التواصللل مللع الحجللاج ،حتللى لكأنلله أخ لرس
صللامت ،وهللو مللن هللو! ال طيللب المفل ّلو  ،النللا ق األول باسللم جماعللة المسلللملن فللي
أمريكا منذ ما ي يلد علن عقلد ملن الل من! فلهذا كلان الحلاج مالل ال يؤاخلذ عللى
جهله بالعرنيلة لغلة القلرآن والتعبلد ،فهنله للم يكلن ليعلذر فلي جهلله بكيفيلة الصلالة

الصحيحة ،وعج عن قراءة اآليات وأذكار الصالة بالعرنية.

وال ب ل أ ن (الحللاج مال ل ) بطبيعتلله التواقللة إ للى المعرفللة ،ونفسلليته المتفتحللة لنقللد

اللذات ،كللان أول الال ئملللن لنفسلله علللى تقصلليرها و إفرا هللا فللي حللق رنهللا ودينهللا،

لذل لم يجد ،ضاضة في الش الذِّ ساور القائملن على أعمال الحج فلي صلحة
ً
ً
إسللالمه ،نللل كللان تمثيللله واسللتجوابه أمللام المحكمللة الشللرعية تشللريفا للله،وت فيفا
لو للأة األسللى والنللدم أمللام نفسلله اللوامللة ،أل نلله خللرج مللن التحقيللق وقللد حللا وسللام
القبللول واالعتللراف مللن أكبللر هيئللة إسللالمية فللي أقللدس بقللاع المعمللورة .وكللان مللن

المواقم اإليجانية لتل الصدمة لدى (الحاج مال ) توسليع ثقافتله الدينيلة وتعميقهلا

باالنكب للاب عل للى الكت للب الدينية،واإلص للغاء إل للى العلم للاء والجلس للاء ومناقشلللتهم،

واإل لحللاح عللليهم باألسللئلة عللن اإلسلالم وأحللوال العللالم اإلسللالمي .أمللا علللى المسللتوى
الجملاعي ،فقللد بابلر الحللاج مالل بتأسلليس فصلول لتعللليم الصلالة،وقراءة القللرآن،
وتعليم اللغة العرنية عللى يدالشليي حسلون اللذِّ ابتعثتله رابطلة العلالم اإلسلالمي إللى

الواليات المتحدة للعمل مع مال جماعته.

املبحث الثالث :احلج ومنعطف التغيري يف حياة مالكومل إكس
لقللد اضللطلعت رحلللة الحللج وبللعائر نهحللدا تغييللر جللذرِّ فللي حيللاة الحللاج
مال  ،كللان هللذا التغييللر سل ًلببا فللي ت ليللد ذكللرا  ،وفللي جعللله فللي مص لاف رجللال
اإلسالم واإلنسلانية العمالقة،وقلد سلطر الحلاج مالل تلل المشلاعر فلي سليرة حياتله،
ووقم عند كل مشعر من مشاعر األراضي المقدسة ،وعلى الر،م من استحالة إبرا

_______________________________
511______________________________

ثقافتنا

●

الداعية االمريكي الحاج مال ببا

تل المشاعر والنفحات اإليمانية الكامنة فلي اللنفس ،فلهن مالل قلد نجلح فلي بل
دروسلا ً
الكثير من أحاسيسه ،وأودع هلذا الجل ء ملن سليرته ً
وعبلرا يجملل بنلا قراءتهلا

وتمثلهللا فللي وقفاتهللا فللي تللل المشللاعر المقدسللة .ومللن تللل المواقلللم التللي وقفهللا
واستنبط ً
دروسا إيمانية فيها المواقم اآلتية:
أوَّالً :مكة املكرمة والشُّعور بالكرامة

ّب
ّب
تحول فلي نظلر إللى نفسله
المكرمة ،نقطة
كان ن ول الحاج مال ببا بمكة
ّب
ّب
ب ّب
ٌ
ً
تقدير مظلل بجال ل
الصلت والك ْبر ،ولكنه
تقديرا ليس منشأ
حق قدر ،
وتقدير
ب
ّب
الجبلللار .و إذا جلللا أن نسلللتعير ملللثلهم السلللاحر « ب
كللللب الملللل  ،سل ّلليد
عظملللة ال لللالق
ب
ّب
فهن إجراء على العبد المسلم الذِّ يستشعر ّأنه ب
عبد مل الملوا ،يفضي
الكالب»،
ب
ّ
ّب
ٌ
سيد العباد» ،بّ
الشعور بّ
بأنه « ّ
به لل ً
مكرملة» ملن بللدن
وأنله واقلم نبقعلة هلي «
حتما لل إلى
ّب
ب
للوال سل ّب
للني ّالتسلللع والثالثللللن عللللى هلللذ
ذِّ الجللال ل واإلكللرام ...يقللول ماللل  « :ل
ّب
ّ
ب
المقدسة ّأول بقعة وقفت فيها أمام خلالق كلل بليء،
األر  ،كانت مدينة مكة
ً ّب
بأنني إنسان كامل».
مستشعرا
وهكللذا رجحللت تجللارب سللاعات معللدودة ،ورجحل ْلت مشللاعر بقللاع قليلللة العللدد
ب ب
المكلان وال ّ ملان عللى تغييلر نظلرة
على تجارب أ منة وأمكنة ،ير محصورة ،وتوا أ
ّب
ب
ألنه لل وال تسع وثالثلن حجج للل كلان ينظلر إللى نفسله ملن
الحاج مال عن نفسهس
ّب
الحتميللة ً
دائم لا للقطللب
خللال ل معادلللة (رجللل أسل بلود ي رجللل أنلليض) ،وكانللت الغلبللة
ّب
ّب
مركبات نقص ومعاداة لاذا األنيض .أملا
جمع في نفس (مالكولم)
األنيض ،مما

في هذا الموقم ال الي من تلل المعادللة ،فقلد بلعر بالكراملة ،ووامن ب
نفسله بنفسله
ّب
الرب الذِّ خلقه.
ومن خال ل عظمة
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ثانيًا :عرفات (موت النيب األسودد والشيطان األبيض)
ّب
ب
الفعلي الذِّ ساعد الحلاج مالل بلبا عللى
المسرح
كانت عرفات والوقوف نها
ّب
ّب
حقللة لماضلليه ،ودفعلله إلللى تعللديل جل ّ
العالميللة
لذرِّ لرؤيتلله و إدراكلله لحقيقللة
مراجعللة
ّب
اإلسالمية ،ومحو بائبة األ لوان واألعراق .وبتماحي األ لوان ،بّ
فهن العالم قد لهر عللى
ّب
ّب
ّب
حقيقته أمام مال  ،ولهر ّ
مكلة،
الملونة ..يقلول« :فلي
مجردين عن األصباا
الرجال
ّب
ّب
ب
ب
تمر أمامي
كأنها
قضيتها مع إليجا محمد،
استذكرت السنوات اإلثني عشرة التي
ّب
ب
وألن أنله لليس بمقلدور ّ
إدراا عملق ثقتلي الكامللة فلي
أِّ إنسلان
بحركة بطيئة،
ب
ب
ّ
ولكننللي ملن بعلللى أقل بلدس بقعللة فلي الل ّلدنيا ،أدركل بلت مللدى
بلخص إليجللا محمللد..

ّ
ّب
تلقيله ً
نوعلا ملن اللوحي اإل لالي،
خاصة اعتقاد
خطورة إيالء مثل هذا االعتبار إلنسان،
أو إعطاؤ ً
نوعا من العصمة»(.)35
ب
ّب
ّب
األول ،وعللى
الرابطلة نللن الحلاج مالل وقائلد
يكشم لنا هلذا ّالتصلريح عملق
ّب
ب
ّب
الرجللل كانللت
لهن مكانللة هللذا
الللر،م مللن انفصللال (مال ل ) عللن حركللة إليجللا ،فل
عميقة الجذور في نفسهس ْإذ ّبإن (مال ) كان قد أسللم نفسله إليله ً
وعلا ،وانقلاد لله
ّب
صدقته وآمنلت
مثل « ْميت نلن بيدِّ ،اسله» ،أو كما يقول مال نفسه« :كنت قد
ّب
به أكثر مما ّ
يصدق هو ب
نفسه» .وما كان ليجتل تلل العلروق العميقلة ملن أصلولاا
ب
ٌ
ّ ٌ
ٌّ
موقم نلن بيدِّ ّ
رب العالملن .يقول (مالل )« :أبلعر
إيماني عنيم كهذا،
إال موقم
ب
ب
ّب ب
كأنني مثل رجل لل بم ّنو ًما لل بطريقة ّما لل تحت تلأثير إنسلان آخلر .أبلعر ّأن ملا أقولله
ّب
ب
اآلن ،وما أبعر به اآلن ّبأنه ٌ
نابع من نفسي ،ومن قبل ،كان فكرِّ وكالملي كلله
من وحي إليجا محمد .بّإنني اآلن ّ
أفكر بعقلي ال ام»( .)31ونهذ الكلمات يعلن
(مال ل ) عللن يقظللة ووجللود جديللد لنفسلله ،كمللا يعلللن ل ً
إعالن لا خطيل ًلرا ل عللن مللوت
ً
لامخا فللوق أعلللى بّ
قمللة
«اإل لللهه النبللي األسل بلود»س فمللا دام الحللاج (مال ل ) قللد وقللم بل
ّب
ّب
ب
ب
المقدسللة ،ب
ألول م ل ّرة ل لل نفسلله كهنسللان مكل ّلرم ،فقللد
وعللرف ل لل
مباركللة فللي األر
ب
ب ّ
ّ
كل مخلوق حابا المل الجبلار ،ب
سلحر كلل « بم ّنلوم
وبطلل لديله
تضاءل أمام عينيه
_______________________________
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ّب
مغنا يس للي»ّ .بإن جاهليلللات الفكلللر واالعتقلللادّ ،
والنبلللوة إل ليجلللا،
وادعلللاء العصلللمة
ٌ
ّ
موضوعة تحت ب
لتلقلي األواملر عللى ّ
مي الحاج (مالل ) الليقظ ّ
قد ْ
الر يملوت.
اللرافض
ب
ب
أو ْ
فأحيينا ب
وجعلنا له ً
كان ْمي ًتا ب
نورا يمشي به في الناس. ...
من
ب
ّب
تجلرد النلاس علن أللوانهم ،قلد اللت الحلاج
ومن الطريم ّأن هذ القاعدة في
ّب
مكة
مال نفسه ،وقد وصفت موجته «نيتي ببا » هذ الحقيقة بقولاا« :مضى إلى
ّب
ً
مسلم ب
ٌ
فكأن مالل انسللي ملن لونله
مسلما فحسب»(،)33
أسود ،وأصبح هنال
وهو
ب
ّب
الحيلللة ملللن جللللدها ،أو ّأنللله بحملللله للقلللب (الحلللاج) ،سلللقط عنللله قنلللاع
كملللا تنسللللي
ّب
ب
لاح علللى العل بلالم ،انفتل ٌ
ألن الحل ّبلج انفتل ٌ
لاح ال يسللتقيم واالنغللالق فللي لبللوس مللن
«األسل بلود»
ّب
ّب
ّب
ً
بأنله كلان منغلقلا
والطائفية والكلر لخخلرين .هلذا ،وقلد اعتلرف مالل
العنصرية
ب
في لبوس ّاللون قبلل سلفر إللى الحلج ،حللن كشلم علن ّ
سلر علدم سلفر إللى بلالد
ّب
مسللما ب
ألنله كلان « ً
أسلو بد ،وفلي
الكاريبي لوال سلنوات عملله تحلت قائلد إليجلاس
حركة المسلملن ّب
السود».
ثالثًا :احلج والوعي الوحدويُّ بني البشر
ّب
ّب ّب
أهم درس تعلمه الحاج مال في رحلة الحج وفلي
من نافلة القول اإلبارة إلى أن
ّب
أداء بعائر هو الوعي بضرورة وحدة البشر ال وحدة المسلملن فحسب ،وتعلم لل فوق
ّب
العمليلللة لتحقيلللق تلللل الوحلللدة وخصائصلللها .وملللن تلللل
ذللل للل بعلللض اإلجلللراءات
ب
ّب
اإلجراءات :ل ّإن من ل وميات تحقيق الوحدة العالمية اإليمان نوحدة ال الق سبحانه،
ّب
ب
واعتمل ً
وحدانيللة
لادا علللى ذل ل فقللد دعللا مال ل أمريكللا إلللى القبللول العاجللل لعقيللدة
ّب ب
وأكد ّأن ذل هلو
ال الق (،)The immediate acceptance of the oneness of God
ّب
ّب
والنجاة من االنهيار ّ
ال يار ْ
المحدق
العنصرية،
األوحد أمام أمريكا للخروج من مأمق
ب
ّب
ّب
المحليلة سلواء أكانلت وحلدة
العالمية تنبنلي عللى أسلاس ملن الوحلدة
نها ل إ ّن الوحدة
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ب
بّ
ّب
ّب
ّب
دينية .تعلم مال ذل حلن الحظ ّأن الحجاج للل عللى اللر،م ملن
عرقية أو
إقليمية أو
ً
ً
أفواجلللا ،حيل ل األفارق للة ملللع األفارق للة،
أفواجلللا
تم للاحي الف للوارق ني للنهم ل لل يجتمعلللون
ب
ّب
ّب
ّ
أخوة صادقة .كان ّالتطبيلق المبابلر
كستانيين ...تجمعهم
والباكستانيون مع البا
ّب
ب
وأكلد فلي دسلتورها ّأن وحلدة
لاذا المفهوم حلن ّبأسس مالكولم جماعته الجديدة
ّب
البد أن تنطلق لل ّبأو ًال لل من وحدة ّب
ّب
السود أنفسهم(.)35
السود والبيض
املبحث الثالث :مالمح مميزة لشخصيَّة مالك وتأثريه الفكري يف الشباب
فللي ختللام هللذا العللر عللن حيللاة مال ل بللبا  ،يجمللل بنللا ل ب
لرح سللؤال ومحاولللة
ّب
ب
اإليجانيللة،
اإلجابللة عليلله :بتللر ى مللا المالمللح الممي ل ة لشخصل ّلية مال ل بللبا  ،ومللا اآلثللار
ّب ّب
عويللة التللي اضللطلعت نهللا رحلللة الحل ّلج فللي حركللة الحللاج مالل وال
والمكاسللب الد
ب
ب ب
بل ّ ّأن اإلجابللة علللى تلل األسللئلة تسللتدعي اإل الللة واالستقصللاء، ،يللر ّأننللا نحللاول
االختصار بسرد ّ
أهم تل الممي ات كما يلي:
ٌ
ّب
ّب ّب ّب
الحركية ،والبعد عن اإليديولوجيات التلي لليس وراءهلا عملل،
بالر وح
 5لل إنه تمي
ّب
ّب
ّب
ً
ً
فكلمللا تعلللم بلليئا انطلللق مبابللرة إلللى تنفيللذ  ،و إخراجلله فللي حيل الواقلع ولعللله قللد
ّب
ّب
ّب
الغارفيلة التلي كلان واللد
الر وح منذ نعومة ألفار من بيعلة الحركلة
تشرب تل
ّب
أوم باهلللا» .بّ
تجمعهللا فللي مدينللة « ب
ويعللد هللذا الجانللب أحللد األسلللباب
داعيتهللا ورئلليس
ّب
ّب
األساسية في انسالخ مال عن حركة أستاذ إليجاس إذ رأى أن أستاذ يجمع الناس

حول فضفا من الفكر ،ويسوقهم إلى هدف ،ير ملموس ،فدعا مال إللى ربلط
ّ
الدين بالحياة ،وتفعيله في حيلاة النلاس :فلي االجتملاع ّ
والسياسلة ،واالقتصلاد ،وقلد
ب
ّب
ّب
(أملة اإلسلالم)
صر ح نهذ ّالنظرة في حدي له بمعهد  Tuskegeeبعد انفصاله علن
ّب
فهنني ال أجلس وأنتظلر اهلل أن يلأتي ب(ي ّ
علر
بقوله« :إذا كان إليجا يجلس وينتظر،
بفللارد محمللد المنتظللر)ّ .بإننللي أؤمللن ّ
بالللدين ،ولكللن أؤمللن بللدين يشللمل الحركللة
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ّب
ّب
ّب
ّب
جنلة هنلا عللى
واالجتماعية ،تل الجوانب التي من بأنها بناء
واالقتصادية
السياسية
ّب
األخروية»(.)31
األر ريثما ننتظر الجنة
ّب
ب
ّب
والصلالح ،وأن الصلعود
 1لل ّإن مال قد مثل بحياته األمل للضائعلن فلي الادايلة
ب
ب
من الحضيض ال ب ّ
لقي ،إلى قمة المثل العليلا ممكلن ولليس ملن المسلتحيالت .نلل ّإن
ّب
(مال ) ّ
بأن ّبالتغيير يكون ألهر ،وأكبر ً
وقعلا فلي اإلنسلان اللذِّ كلان فلي
يؤكد
ّب
ب
الدرا األسفل من ّ
ٌّ
كللي ألحلد
التلردِّ واالنحطلاأل« ..ال يمكلن أن يحلد تحل ّول
ً ب
ب
لاداّ .إننللي أسل ّلمي نفسللي أفضللل مثللال لللذل  ».وال
أكثللر مللن الللذِّ كللان أكثللر فسل
ب أن معادلة « ّبالتطهير» قد بلغت أعلى مؤبراتها وأصلفاها بعلد ّ
حجله ،كملا أبلار
ّب
فالحج ّب
يجب ما قبله.
إلى ذل في أكثر من مناسبة.
 3للل ّبإنلله كللان أنمللوذج ّبالتقللارب نلللن المسلللملن والمسل ّ
ليحيين السللود فللي أمريكللا،
ّب
ّب
ّب
ّب
الرجل
العنصرية ،واستعالء
ضد
خاصة في المرحلة األخيرة من حياته ،وذل بنضاله
ّ
األنلليض ،ومللن أجللل ذل ل أمكللن لكثيللر مللن الجماعللات الم تلفللة ّادعللاء أحقيتهللا
ّب
بّ
واأليديولوجية بأفكار .
الفكرية
(بمال ) ،وربطت عالقات بن بسبها
ب
ب
ً
ّب
تميل بلروح ّالنقلد اللذاتي ،واالعتلراف بال طلأ ،ومحاوللة تصلحيحه علاجال،
 5لل إ ّنله
ب
ً
ً
حتى ّأن بعض المتحامللن عليه وصفو بتغيير مبادئه ومواقفه بقا للظلروف ،ور،بلة
ّب
تحامللل مغللر ٌ
خاصللة إيل ب
المقيللدين(.)31وال ب ل ّب ّبأنلله ب
فللي اكتسللاب ّ
لراد فللي سللياق
ّب
ّب
ضد البيض بعد رجوعه من الحج.
صرية
رجوع الحاج مال عن نظرته العن
ّب
الدعويللة فللي أثللر رحلللة الحللج فللي فكللر الحللاج مال ل وفللي
 1ل لل ومللن المكاسللب
ّب ّب ب
السل ّلنية فللي أمريكللا ،والتللي كانللت
حركتلله ،تقويتلله لجنللاح الحركللات اإلسللالمية
ّب
ْ
وحجبلت صلورتها علن البلرو
(أمة اإلسالم) المنحرفة قد غت على وجودها،
جماعة
ّ
اإلسلالمي فلي الوسلط األمريكلي ،مثلل جماعلة دار اإلسلالم ،وجماعلة
على السطح
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ّب
اإلسالمية  ،.Islamic Brotherhood Incوجماعلة  Islamic Partyوكلان ذلل
األخوة
ّب
ً
سببا لتأسيس بعض الحركات اإلسالمية صحيحة المنهج
ّب ب
ّب
ً
ّ
خاصلة ،والعلالمي
األمريكي
أنموذجية ّيبة لإلسالم في الوسط
 1لل حمله صورة
ّب
عامة ،وذل بدعوته إلى ّب
السالم العالمي نلن األديلان ،واألجنلاس ،وتصلحيحه لصلورة
بّ
اإلسالم بّ
اإلسلالمية
المشوهة لدى الغرب في اإلعالم ،وفي ممارسلة بعلض الحركلات
ّ
المنحرفة ،وقد كان الحاج مال ل ملن بق ببلل ل ب
أحلد الممثلللن الكبلار فلي هلذ الحمللة
ّب
ّب
األمريكية بفعل تعاليم قائد إليجا المغلو ة، ،يلر ّأنله
التشويهية لإلسالم في الم يلة
بو ّفق في إتباع ّ
السيئة الحسنة إن باء اهلل.
ب
ب
ب
ّ
بّ
العرنيللة والل ّلدول
 7ل لل ّإنلله أعللاد األمللل والثقللة إلللى المسلللملن المهللاجرين مللن الل ّلدول
ّب
ّب
لالمية فللي الشللرق األوسللط وآسلليا ،و لبللة الجامعللات المسلللملنس فللالتم حوللله
اإلسل
ّب
ّ
األملريكيين،
إسالمية بعد مماتله للدعوة
بعضهم قبل مقتله ،كما ّبأسسوا منظمات
ٌ
جماعات منحرفة باسم اإلسالم.
وتصحيح العطب الذِّ أحدثته
ب
ب
ّ
ب
كونه «جرس ّالتنبيله» اللذِّ أيقلظ فلي صلم جماعلة « ّأملة اإلسلالم» اللوعي
 6لل
ّب
ّب ب
لمراجعة فلسفتها وعقيدتها اإلسلالمية .ولعلل ذلل ملا سلهل ل للم إليجلا محملد ابنله
ّب
وار ّ
التصحيحية لعقيدة الجماعة وممارساتها.
الدين محمد حملته
ثانيًا :تأثري احلاج مالك شباز اإليديولوجي
ً
ّبإن ّبأول مظهر من مظاهر تأثير الحاج مال لل ً
وعالميا لل يمكن أن بي بلمس في
محليا
ّب
ّب
ّب
فكريللة ،و إنمللا
لدونات
الحركي لة الواضللحة فللي حياتلله ،حي ل لللم يتللرا مل
الصللبغة
ب
ّ
ّب
ً
عمليا ً
تطبيقا ً
الر،م من انفصلاله علن جماعلة
حيا لفكرته .وعلى
كان كل حياته
ّب
لهن تللأثير مالل علللى األفللراد
(أمللة اإلسللالم) قبللل وفاتلله ،وتأسيسلله لتنظلليم خللام ،فل
ّب
ب
ّب
الدينيلللة والسياسل ّللية للللل واضلللح المعلللالم فلللي تفكي للر أولئل ل األفلللراد
والجماعلللات
وسياسات الجماعات.
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ّب
ً
القوميلة نللن السلود،
إعراضلا ملن بعلض الجماعلات
و إذا كان (مال ) قلد لقلي
ب
ّب
السلللمي نلللن ّب
لالمية ،أو بدعوتلله إلللى ّالتعللايش ّ
السللود والبلليض ،أو
بسللبب دعوتلله اإلسل
ّب
اإلسالمية لسبب أو آلخر ..فلهن مقتلله كلان ً
سلببا لتعيلد تلل الجماعلات
الجماعات
ّب
نظرتها في دعوة مال ّ ،
أيديولوجيته في ضوء األسباب الغامضة فلي ا،تيالله،
وتقيم
ب
وفللي بّ
هويللة قاتليلله .وقللد ّأدى ذل ل بأولئ ل إلللى ترديللد بللعارات مال ل فللي المنللاداة
ّب
بّ
ّ
األفريقي ،والشعور بالكرامة ،واالعتل ا باللذات .وملن الحركلات الجلديرة
بالتحرير
ّ
ّب
ّب
العرقيلة ( ،)COREواللجنلة
الصدد ،منظمة الكلونجرس للمسلاواة
بالذكر في هذا
ب
ّب
ليقية السلللمية للطلبللة ( ،)SNCCفقللد تبنللت هاتللان الجماعتللان دعللوة مالل إ للى
ّالتنسل
ّب
ب
ّب
السود ّب
االعت ا العرقي ،وبناء ّب
دفاعية ألنفسهم.
اصة ،وتشكيلهم ّقوة
لمؤسساتهم ال
ّب
ومن العوامل المبابرة في تأثير أفكار مال في الجيلل الالحلق نشلر سليرة حياتله

ع للام ( ) 5111الت للي كتبه للا ملللع الكات للب المش للهور ألللليكس هل لالي ،ص للاحب رواي للة
«الجذور»س فأصبح هلذا الكتلاب ملن أكثلر الكتلب ً
ً
دسلتورا»
رواجلا ،كملا أصلبح «
فكري لا لح ل ب « ّبالنمللر األسل بلود ّ »Black Pantherب
ً
المؤسللس عللام  ،5111لتأكيللد علللى

ّب
اجتملاعيين ،وثل ّ
لوريين مثل ّ
ّ
لاليين.
إمكانيلة تحويللل المجلرملن السللابقلن إللى مصلللحلن
ّب
ّب
بونشرت كذل بخ ب
يونية التي ،لدت مجلال دراسلات
اإلذاعية والتلف
طبه ومحادثاته
ّب
ّب
ّب
ّب
الشبانية.
التجمعات
الحركي لمعظم
وجهت المسار الفكرِّ
كثيرة ،والتي
ّب
القوميلة نللن األملريكيين
وبحلول حقبة الثمانينيلات ،وضلمور معظلم الحركلات
ّب
ّب
ّب
حلدة المطالبلة بحقلوق بّ
بّ
واللدعوات االسلتقاللية التلي نجحلت
السلود،
السود ،وت فيم
ّب
ً
مستعصليا عللى المحلو
فلهن «بلبح» مالل ملا ال
هنا وهناا في أفريقيا وفي ،يرهلا،
ّب
ّب
ّ
اللر وب ،وفلي أروقلة الجامعلات
الغنائية لموسيقى
والنسيان .ب ا من جديد في الفرق
ّب
ّب
خاصللة حللن يطللرأ بعللض المشلاحنات نلللن ّب
السللود والشلر ة البلليضس وتطفللو
والمعاهلد
ّب
ّ
ّب
المشللكلة العرقيللة والعنصللرية ،فيهللر ع الشللباب إلللى بللعارات مال ل وأقواللله المللأثورة،
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ّب
ً
ّب
فكرية يغرون نها ّب
الحكومية ،ويهاجمون نها معارضيهم،
السلطات
نوصفها أسلحة
ّب
ب
ب
ممللا يللدل علللى ّأن أفكللار مالل بومثللل حياتلله القصلليرة ،مللا الللت جل ًءا أساسل ًليا فللي
ّب
ً
ماضيا ّ
ً
يلوحلون بله فلي وجله ال صلوم،
سالحا
ّالنسيج اإليديولوجي للشباب ،وما ال

ّ
لتأكيد الذات ،وكسب المعارا.

وقد بلغ الحماس (الشكلي ،ير الواعي) لمال ببا ذروته في أواخر الثمانينيلات
فيلم لا سل ً
والتسللعينيات حلللن أصللدر الاولي لوود ً
لينمائيا عللن حياتلله ( )5111نللهخراج Lee
ً
 Spikeفللأفر ذلل جلليال مللن الشللباب المتحمسللة لمالل  ،أ لللق عليلله بعضللهم مسللمى

«الاوس المالكومي  »Malcolmaniaأو جيل « »Xالذِّ يتكاللب عللى كلل بضلاعة
يحمل رم « »Xأو اسم مالكولم أوصورته ،من قبعات ،وقصمان،ونظارات بمسية،

وسللاعات،ويحرم عل للى المظللاهر الش للكلية المميلل ة لمالل ل  ،مثللل ريق للة تص للفيفه
ً
لشعر  ،وعادته في الجللوس أو الوقلوف إل لقلاء ال طلب ..تلر ى أيكلون ذلل صلرفا
لشباب عن فكر مال كما كان وضع صلورته عللى وابلع بريديلة علام 5117م،
ً
في رأِّ بعض المسلملن ،صرفا للمطالبلن بالكشم عن تقارير مكتب التحقيقات
الفيدرالي  ،FBIعن مال ومالبسات ا،تياله (.)37

مالحظات ختامية
بقي أن نولي ً
أمرا بالغ األهمية أال وهو حسن الوفادة والرفادة التلي علرف نهلا أهلل

مكة ،وبعب الحرملن الشريفلن ووالة األمر على مر العصور واأل مان ،وأثرهلا البلالغ

في تفهلم (مالل ) لمفهلوم األخلوة االسلالمية ،فللو ال حسلن الضليافة والحفلاوة البالغلة
التي بد نهلا الحلاج مالل بلبا منلذ أن و ئلت قلدما األراضلي المقدسلة لملا التفلت
مال إلى ما تالها ملن المظلاهر األخلر ى ،ولكنله بانبهلار بكلرم الشليي عبلدالرحمن

ع ام،وبالعناية ال اصة من لدن المل فيصل نلن عبلدالع ي  ،كلل ذلل قلد كلان
ال ناد الذِّ أبعل فلي نفلس مالل التليقظ لتقلدير جميلع مظلاهر األخلوة اإلسلالمية،
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والمسللاواة نلللن المللؤمنلن بصللرف النظللر عللن ألللوانهم وألسللنتهم ،وقللد أكللد مالل فللي
سلليرة حياتلله علللى تل ل الجوانللب ،واعتللرف بالجميللل ،وكللان مللن دواعللي إكبللار

وتقدير لتل الحفاوة كونها من أناس ال يرجون من ورائها إال وجه اهلل سبحانه.

رسالة من مكة
ّ
ً
ألهمية الرسالة التي بع نها الحلاج مالل بلبا ملن مكلة إللى أصلحابه فلي
نظرا

الواليللات المتحللدة ،فقللد أحببنللا ترجمتهللا كاملللة ،حتللى تنطللق بنفسللها عللن نفسللها،
وتجلي األثر اإليماني والرؤية اإلنسانية التلي أحدثتله تلل الرحللة،والتجارب المعلدودة

فللي حيللاة مال ل  .إن أول مللا يسللتلفتنا فللي هللذا ال طللاب عنوانلله حيل اختفللى اسللم
ّ
ً
الكاتب من العنوان ،فلم يقل مثال :رسالة من الحاج مال فلي مكلة ..ولعلل تلوارِّ
الكاتب في العنوان إيماءة لطيفة لل ولو بأسلوب ،ير ال بعورِّ لل أن ملا يكتبله أكبلر

من أن ينسبه إلى نفسه ،و إنما هو من وحي مكة ،وأن حقائق الحياة هي التي أملت
على الكاتب هذا ال طاب.
يقول:

«إنني لم أبهد لل في أر

للل مثل هذ الضيافة الصادقة،واالحتفاء البالغ المم وج

بللاألخوة الحقللة مثلمللا هللو مطبللق نلللن النللاس مللن جميللع األ لللوان واألجنللاس فللي هللذ

األر

المقدسلة بلللد إبللراهيم ،ومحمللد وجميللع الرسلل (عللليهم السللالم) .لقللد ،للدوت

منذ األسبوع الماضلي أخلرس أملام صلور الكراملة المحا لة نلي ملن قبلل األ نلاس ملن

كل لون.

لقللد أكرمنللي اهلل ب ي لارة بلللدة مكللة المقدسللة :فطفللت األبللواأل السللبعة حللول

الكعبللة بقيللادة المط لوف محمللد ،وبللربت مللن مللاء م ل م ،وسللعيت سللبع مللرات نلللن
الصفا والمروة ،وصليت في بلدة منى القديمة ،ودعوت اهلل على جبل عرفات.
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كللان هنللاا عشللرات اآل الف مللن الحجللاج مللن كللل أرجللاء العالم ،كللانوا مللن

جميللع األ لللوان :مللن ذوِّ العيللون ال رقللاء إ للى ذوِّ البشللرة السللوداء األفارقللة ،لكللنهم
كللانوا يللؤدون بللعيرة واحللدة مظهللرين روح الوحللدة واألخللوة التللي لللم أعهللدها فللي

أمريكا .وقد كانت خبرتي في أمريكا قد قادتني ل خطأ ل ل إللى االعتقلاد أن مثلل
هذ الروح األخوية مستحيلة التحقق نلن األنيض و،ير األنيض.

وعليه،فهن أمريكا بحاجة إلى فهم اإلسالم ،ألنه الدين الوحيلد اللذِّ يمحلو ملن

المجتمللع األمريكللي المش لكلة القوميللة ،فمللن خللال ل أسللفارِّ فللي العللالم اإلسللالمي،
جالست وحادثت ،نل آكلت ً
أناسا لو كانوا في أمريكا لعلدوا ملن البليض ،لكلن
تصرف «األنيض» قد انت ع من قلونهم بفعل اإلسالمّ .إنني لم أبلهد مثلل هلذ ملن
قبل األخوة الصادقة والحقة حاضرة يطبقها الجميع دون اعتبار للون.

ولعلكم تصدمون بتل الكلمات مني ،لكن اللذِّ بلاهدته فلي هلذ الحجلة

قد أر،مني على إعادة ترتيب قواعد تفكيرِّ السابقة ،وعلى نبذ بعض استنتاجاتي
القديمة ،وبالطبع،فهن ذل لم يكلن ً
صلعبا عللي .وعلالوة عللى ع يمتلي الصلادقة،
ً
فهنني للت ً
دوما رجال يواجه الحقائق ،ويقبل الواقلع الحيلاتي نوصلفه خبلرة ومعرفلة
جديدة.

خللال ل األيللام األحللد عشللر السللابقة فللي العللالم اإلسللالمي ،فقللد بللا رت إخللواني

المسلملن األكل من آنية واحدة ،والشرب من كوب واحد ،والنوم معهم على فرش
ً
واحد ،ممن هم من ذوِّ العيون األبد مرقلا ،والشلعور األبلد بلقرا ،والبشلرة األنصلع
ً
نياض لا .ومللن خللال ل كللالم «البلليض»،وتصرفاتهم،بللعرت بللاإلخالم نفسلله الللذِّ
بعرت به نلن المسلملن األفارقة في نيجيريا والسودان و،انا.
ً
حقا،لقد كنا إخوة ،ألن إيمانهم نهله واحد قد ن ع من قلونهم «األنيض» ،ونل ع

«األنيض» من تصرفاتهم ،كما ن ع «األنيض» من أفكارهم.وقد تبلن لي من ذل

أن ا ألمللريكيين البلليض إذا كللان نهمكللانهم قبللول وحدانيللة اهلل،فمللن األجللدر لللل
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بطبيعللة الحللال ل ل قبللول وحللدة الجللنس البشللرِّ ،وتللرا تقيلليم النللاس ،علللى أسللاس

«االخللتالف» فللي اللللون وبتضللاعم العنصلرية التللي تنخللر فللي أمريكللا مثللل سللر ان
مسلللتعص علللى العالج،فقللد آن األوان ألمريكللا أن تنجللو بنفسللها مللن هلللذا الللدمار
المحقق ،ذل الدمار الذِّ حل باأللمان بفعل العنصرية.
إن كل ساعة أقض يها هنا في األر

المقدسة ت ولني رؤية روحية واسلعة للنظلر

فيمللا يحللد فللي أمريكللا نلللن السللود والبيض.فللال نجي األمريكللي ،يللر ملللوم فللي

حقد العرقي،ألن تصرفه ردة فعل ألربعمائة عام من عنصرية األمريكيين البيض.
وبمللا أن العنصللرية تجللر أمريكللا إلللى ريللق االنتحللار ،فللهنني أؤمللن لللل اعتمل ً
لادا علللى
تجللارني ال اصللة مللع األمللريكيين للل أن الجيللل الجديللد مللن البلليض ،فللي المعاهللد

والجامعللات ،سللوف يللر ى الكتابللات الجدرانيللة ،وسللوف ينصللرف كثيللر مللن تل ل

الكتابات إلى الحل الروحي الحق ،الطريق األوحد األخيلر ألمريكلا لتفلادِّ اللدمار
الذِّ تقول إليه العنصرية ال محالة.

إنني لم أحظ قط بحفاوة مثل هذ  ،وللم أبلعر بمثلل هلذا التواضلع ،فملن اللذِّ

كللان يتنبللأ بمثللل هللذ اإلكللرام فللي حللق نجللي أمريكللي ومنللذ ليللال معللدودة

فحسب ،كان في خدمتي هذا لرجل الذِّ يمكن تسميته بل(أنيض) في أمريكا،

وهو دبلوماسي في األمم المتحدة ،سفير ،نديم الملوا ..وجعل تحت تصرفي جناحه
ً
في القصر ..حقا،إنني لم أحلم قط بأن أحظى بمثل هلذا اإلكلرام ،إكلرام ي لص
به الملوا في أمريكا فحسب ،ال رجل نجي.
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