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تموز ٢٠٠٧
تIIعد أمIIة اإلسIIالم فIIي الIIواليIIات املتحIIدة األمIIريIIكية) ،نIIيشن
أوف إس II Iالم( إح II Iدى امل II Iنظمات ،أو املؤس II Iسات ،أو ال II Iقوى
الIفاعIلة فIي صIفوف الIسود األمIريIكيني ،وتIكاد تIكون أكIثرهIم
ن IIفوذا ب IIما ت IIملكه م IIن ت IIنظيم ،وإدارة ف IIاع IIلة ب IIني املس IIلمني
الIIسود .مIIنظمة أمIIة اإلسIIالم تIIعد الIIقوة األكIIبر فIIي صIIفوف
املسII Iلمني الII Iسود وإن لII Iم تII IتوافII Iر مII IعلومII Iات شII IامII Iلة عII Iن
عددهم سوى ما يوردونه من أرقام ٍ مبالغ فيها بشكل كبير.
أمIة اإلسIالم لIم تحقق هIذا الIنمو الIكبير فIقط لIتاريIخها الIطويIل فIقد تIأسسIت قIبل أكIثر مIن
سبعني سنة ) ،(١٩٣١ولكن هناك جملة عوامل ساعدتها في هذا النهوض ،أبرزها:
 مIIا تIIعرض لIIه األمIIريIIكيون الIIسود مIIن اضIIطهاد ،وعIIسف سIIاعIIد عIIلى زيIIادة عIIددمؤيدي أمة اإلسالم.
 قIIيادة لIIويIIس فIIراخIIان لIIلمنظمة ،فIIمنذ أن انشقّ عIIن املIIنظمة األم عIIام  ١٩٧٧وبIIدأبIIإعIIادة هIIيكلتها حسIIب وصIIايIIا املIIعلم األب إلIIيجا محIIمد ،واسIIتطاع خIIالل الIIفترة
الIIزمIIنية املIIاضIIية ،سIIواء أيIIدنIIا آراءه ،أو اعIIترضIIنا عIIليها ،أن يIIقفز بIIمنظمته إلIIى
األمIام خIطوات كIبيرة أجIبرت مIعارضIيه عIلى التسIليم لIه ،واالنIضواء تIحت لIوائIه
مع اختالفهم معه فكريا وعقائديا.
مIIعظم الIIناس الIIذيIIن يIIسمعون عIIن أمIIة اإلسIIالم ال يIIعرفIIون الIIكثير عIIنها ،بIIعضهم يIIعد
أنIصارهIا مسIلمني ألنIهم يIقرون بIذلIك ،وآخIرون يIرونIهم قIد حIرفIوا اإلسIالم ألنIهم كIانIوا
يؤم IIنون بإل IIيجا مح IIمد ب IIاع IIتباره ن IIبيا ج IIدي IIدا ب IIعث ل IIلسود ،ف IIيما ي IIعده IIم آخ IIرون
م IIناص IIري IIن للمس IIلمني ف IIال داع IIي إلث IIارة ال IIعداء م IIعهم ،ل IIكنهم ف IIي امل IIقاب IIل ي IIحاول IIون
بIقيادة لIويIس فIراخIان أن يكسIبوا اعIتراف املسIلمني ،واملIسيحيني بIهم ،ويIأخIذون عIلى
عIIلماء املسIIلمني أنIIهم ال يؤيIIدون آراءهIIم ،ويIIعادون الIIكثير مIIن الIIدول الIIعربIIية ألنّIIها ال
تتعامل مع رئيسهم بما يجب أن يكون.
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ملاذا الدين اإلسالمي ،وليس املسيحي ،أو اليهودي؟
عIانIى الIسود األفIارقIة فIي الIواليIات املتحIدة كIثيرا بسIبب عIهود الIرق ،والIعبوديIة الIتي
عIاشIوهIا خIالل أربIعمئة سIنة فIي األمIريIكيتني ،وكIانIوا وملّا يIزالIوا يIنظرون لIألوروبIيني
الIبيض املIسيحيني ،والIيهود ،بIأنIهم أعIداؤهIم الIذيIن يتحIملون مسؤولIية اسIتعبادهIم
خالل تلك املرحلة الطويلة.
وإذا كIانIت املؤسIسات الIتبشيريIة املIسيحية قIد نIجحت فIي جIذب الIكثير مIنهم العIتناق
املIIسيحية ،لIIكن سIIرعIIان مIIا بIIدأت الIIكنائIIس املIIسيحية الIIخاصIIة بIIالIIسود تIIتغير عIIلى
األرض ،وأص IIبح ل IIها م IIفاه IIيمها وك IIتبها ال IIتي ت IIختلف ك IIثيرا ع IIن ال IIكنائ IIس ال IIتاب IIعة
للبيض.
فIIمثال يIIعتقد الIIسود ،أو أغIIلبهم أن املIIسيح لIIم يIIكن أبIIيض بIIل أسIIود ألنIIه مIIن الشIIرق
األوس IIط ح IIيث ت IIميل البش IIرة إل IIى ال IIسواد ،أو ال IIسمرة ال إل IIى ال IIبياض ،وم IIا زال IIت
الIIكنائIIس تIIقوم عIIلى أسIIاس الIIلون رغIIم عIIمرهIIا الIIطويIIل ،فIIالIIسود ال يIIريIIدون ألنIIفسهم
االنIصهار ،واالنIدمIاج فIي صIفوف الIبيض حIتى ال تIفلت األمIور مIن بIني أيIديIهم ،لIذلIك
تIراهIم جIميعا مIسيحيني ،ومسIلمني )أمIة اإلسIالم( يIعملون بIشكل جIدي لIلحفاظ عIلى
املؤسسات ،والكنائس ،والجوامع ،الخاصة بالسود.
أم IIة اإلس IIالم ،م IIحور دراس IIتنا ،ت IIرى أن IIه ي IIجب أن ي IIتم ت IIوح IIيد ال IIسود األف IIارق IIة ق IIبل
االنتقال بهم إلى قيادة الشعب األبيض.

ما قبل البداية
فIIي الIIعام  ١٨٨٦ولIIد فIIي واليIIة نIIورث كIIارواليIIنا طIIفل أسIIود يIIدعIIى تIIيماثIIي درو ،عIIرف
فIيما بIعد بIاسIم نIوبIل عIلي ألبIويIن كIانIا مIن الIعبيد .وقIد كIان لهIذه الIشخصية دور هIامّ
وبارز في تشكيل أول حلقات املسلمني السود خارج تعاليم اإلسالم املعروفة ]].[[1

نوبل علي ،أول من ادعى النبوة
سI Iيَنس( فIIي
وعIIلى يIIديIIه تIIم عIIام  ١٩١٣بIIناء أول مIIعبد ملIIا سIIمي فIIي حIIينه )مIIورش َI
مIIديIIنة نIIوارك فIIي واليIIة نIIيوجIIرزي شIIمال شIIرق الIIواليIIات املتحIIدة .وقIIد سIIمي املIIعبد
باملعبد الكنعاني إيمانا منه بأن السود أصلهم من أرض كنعان في آسيا]].[[2
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انتشIIرت فIIكرة نIIوبIIل عIIلي الIIذي سIIمى نIIفسه بIIالIIنبي مIIدعIIيا أن اهلل
ب IIعثه ل IIنصرة ال IIسود ف IIي أم IIري IIكا ف IIي عش IIري IIنيّات ال IIقرن العش IIري IIن،
وخII I IصوصII I Iا فII I Iي واليII I Iات نII I IيوجII I Iرزي ،ومII I Iيتشيغن )ديII I IترويII I Iت(،
ونIIيويIIورك ،وفIIيالدلIIفيا ،وأخIIيرا إلIIينويIIس )شIIيكاغIIو( الIIشهيرة حIIيث
انIتقل لIلعيش فIيها عIام  ١٩٢٥ألهIميتها .وتIشير اإلحIصائIيات إلIى أن
عIIدد منتسIIبي جIIماعIIة )مIIورش سIIينس( حIIتى عIIام ) (١٩٢٨وصIIل إلIIى
الثالثني ألف عضو ]].[[3
سIيَنس كIما سIماهIا تIيمَ ثي درو ،أو نIوبIل عIلي ،لIيس لIها عIالقIة بIالIعلوم ويIبدو
مIورش َI
سI Iيَنس ( جIIماعIIة الIIعلم
أنIIه أخIIذ االسIIم مIIن الجIIماعIIات املIIسيحية املIIسماة )كIIرسIIشن َI
املIسيحي( ،أمIا كIلمة مIورش فIقد نIقلها مIن شIمال أفIريIقيا حIيث كIان يIسمى املIقاتIلون
األمIازيIغ بIاملIورش ،واعIتبر نIوبIل عIلي أن الIسود لIهم أصIول مIن املIورز أو األمIازيIغ ،فIي
حني ادعى في وقت سابق أن أصولهم من أرض كنعان]].[[4
إن الIقاعIدة األسIاسIية الIتي اسIتند إلIيها نIوبIل عIلي أن جIميع الIسود األمIريIكيني هIم
مIن سIكان قIبائIل شIمال أفIريIقيا ،وأ ّ
ن هؤالء الIسكان األمIازيIغ هIم أول مIن دخIل أوروبIا
ف IIات IIحني كمس IIلمني]] ،[[5ل IIكن ال IIنظرة ال IIدق IIيقة ف IIي ت IIعال IIيمهم ت IIشير إل IIى أن م IIعظم
التعاليم التي يؤمنون بها أقرب إلى البوذية ،واملسيحية ،واملاسونية الحرة]].[[6
ورغIم ذلIك لIم يسIلموا مIن مIالحIقة اإلف بIي آي األمIريIكية )دائIرة الIتحقيقات الIفدرالIية(
ال IIتي ات IIهمتهم زورا ع IIام ) (١٩٤٠ب IIأن IIهم يؤي IIدون ال IIياب IIان IIيني ف IIي الح IIرب ،ول IIكنها ل IIم
تسطع إدانتهم حتى أواسط خمسينيّات القرن العشرين]].[[7

حقيقة نوبل علي
تIIضاربIIت األنIIباء حIIول نIIوبIIل عIIلي الIIذي ولIIد ألبIIويIIن عIIبديIIن وكIIان اسIIمه يIIوم والدتIIه
ت IIيمَ ثي درو ،ثّ I Iم ت IIبنّته ع IIائ IIلة م IIن س IIكان أم IIري IIكا األص IIليني ال IIذي IIن ن IIسميهم ت IIجاوزا
بIIالIIهنود الحIIمر ،وكIIانIIت الIIعائIIلة الIIتي تIIبنته مIIن قIIبائIIل الشيروكIIي ،ولIIكن نIIوبIIل عIIلي
عندما كبر ادّعى أنه ولد ألب مغربي وأم من قبيلة الشيروكي]].[[8
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فIIي سIIن الIIسادسIIة عشIIرة عIIمل نIIوبIIل عIIلي كIIساحIIر فIIي فIIرقIIة الIIنور
وهIIذا أفIIاده فIIي تIIنقله فIIي عIIدة مIIدن أمIIريIIكية ،كIIما سIIاعIIده ذلIIك فIIي
ال IIسفر إل IIى م IIصر م IIع ال IIفرق IIة ن IIفسها ف IIي م IIطلع ال IIقرن العش IIري IIن،
وهناك تغيرت حياته.
ال IIتقى ف IIي م IIصر أحَ I Iد ال IIشيوخ امل IIصري IIني ال IIذي ق IIدم ل IIه ال IIقرآن ك IIما ق IIال ن IIوب IIل ع IIلي
مختصرا ،وسماه قرآن الدائرة السابعة]].[[9

عاد تيمثي درو من مصر يحمل اسما جديدا هو نوبل علي ،ويدعي النبوة]].[[10
ورفIIض مIIنذ تIIلك الIIفترة فIIكرة أن الIIسود عIIبيد ،ورفIIض تIIسميتهم بIIالIIعبيد ،أو الIIزنIIوج
)نيجرو( ،وأصر أن السود من أصول إسالمية ،وعليهم العودة إلى اإلسالم]].[[11
تIIعرض نIIوبIIل عIIلي ،وجIIماعIIته إلIIى املIIالحIIقات الIIحكومIIية ،واعIIتقل هIIو نIIفسه وعIIذب،
وقIدمIت ضIده لIوائIح اتIهام لIكنه مIات بIعد اسIبوعIني فIي ظIروف غIامIضة فIي العشIريIن
من تموز ،يوليو  ،١٩٢٩ودفن في شيكاغو]].[[12
تIقلص عIدد أعIضاء جIماعIة نIوبIل )مIورش سIينس( بIعد وفIاتIه ،فIقد انIضم قIسم مIنهم
إلى أمة اإلسالم بعد تأسيسها وانضم آخرون إلى اإلسالم الحقيقي املعروف]].[[13
مIIا يIIزال لجIIماعIIة مIIورش سIIينس وجIIود فIIي الIIواليIIات املتحIIدة رغIIم أنIIه قIIل كIIثيرا ،وقIIد
تنافس على زعامتها بعد وفاة نبيهم املعروف التالية أسماؤهم:
-

سي كيركمان من ) (١٩٢٩إلى )(١٩٥٩
ف .نلسون من عام ) ١٩٥٩حتى )(١٩٦٣
ج .بالكلي من عام ) (١٩٦٣إلى )(١٩٧١
ر .لوف إل من سنة ) (١٩٧١إلى ).[[14]] (٢٠٠٢

يIIشير الIIكاتIIب األمIIريIIكي املIIعروف إريIIك لIIينكولIIن إلIIى أن نIIوبIIل عIIلي ادعIIى بIIأن مIIلك
املغرب هو الذي عينه لنشر اإلسالم بني األمريكيني األفارقة]].[[15
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علم جماعة مورش سينس
أمIIا حIIول ادعIIائIIه الIIنبوة فIIإن ايIIسن يIIودوم أشIIار إلIIى أن نIIوبIIل عIIلي هIIو الIIذي سIIمى
نIفسه بIالIنبي عIلي]] .[[16وكIل أتIباعIه حIتى الIيوم يؤمIنون أنIه كIان نIبيهم ،وهIذا مIا
يشير إليه موقعهم حتى اليوم.

املؤسس الحقيقي ألمة اإلسالم

ولIIد فIIاراد محIIمد الIIذي يIIعد املؤسIIس الIIحقيقي ألمIIة اإلسIIالم وزعIIيمها الIIروحIIي األول
عIIام الIIسادس ،والعشIIريIIن مIIن شIIباط ،فIIبرايIIر عIIام ) (١٨٧٧والIIذي عIIرف أيIIضا بIIاسIIم
)واالس فIIاراد محIIمد( فIIي واليIIة أوريIِ Iغن ،واسIIمه األصIIلي واالس دود فIIاراد]] .[[17لIIكن
أنIصار أمIة اإلسIالم يIشيرون فIي أدبIياتIهم إلIى أنIه ولIد فIي مIكة ،وجIاء إلIى الIواليIات
املتحدة]].[[18
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بIIدأت تحIIركIIات فIIاراد محIIمّ د لIIتأسIIيس أمIIة اإلسIIالم عIIام ) ،(١٩٣٠أي بIIعد وفIIاة نIIوبIIل
ع IIلي زع IIيم ج IIماع IIة )م IIورش س IIينس( ب IIسنة واح IIدة ،وق IIد ب IIدأت ه IIذه التح IIرك IIات ف IIي
مIيتشغان حIيث كIانIت املIجاعIة بIني الIسود آنIذاك]] .[[19ويIبدو أن مIوت نIوبIل عIلي قIد
دفع بآخرين الدعاء النبوة مثله.
وتIIعد األفIIكار األسIIاسIIية لIIفكرة أمIIة اإلسIIالم نIIابIIعة مIIن أفIIكار نIIوبIIل عIIلي]] [[20الIIذي
انIقسمت جIماعIته بIعد وفIاتIه إلIى قIسمني ،قIسم ظIل مIع الIرئIيس الجIديIد ،وآخIر التحق
بفاراد محمد]].[[21
كIان فIاراد محIمد يIعمل بIائIعا مIتجوال للحIريIر فIي )ديIترويIت ،مIتشغن( ويIدعIو الIسود
خ IIالل ع IIمله إل IIى اإلي IIمان ب IIاهلل ،وك IIان ي IIعلمهم أن ال IIشيطان ه IIو ال IIرج IIل األب IIيض ،وأن
املIالئIكة مIن الIسود ،وأن أصIلهم مIن آسIيا ،وأنIهم لIن يسIتعيدوا حIقوقIهم إال بIاإليIمان
بدينهم الجديد أي اإلسالم]].[[22
اسIتطاع فIاراد محIمد خIالل مIدة قIصيرة )مIن عIام ) (١٩٣١حIتى عIام ) (١٩٣٤أن يIضم
إلى أنصاره ثمانية آالف عضو]].[[23
ويIقول لIويIس فIراخIان زعIيم أمIة اإلسIالم الIحالIي ،أن فIاراد محIمد جIاء مIن مIكة حسIب
مIا قIالIه الIزعIيم الIسابق إلIيجا محIمد ،وأكIمل قIائIال إنIه ال يسIتطيع أن يIثبت ذلIك لIكنه ال
يجد ما يكذب قول الرسول املرسل أي إليجا محمد]].[[24
ويII Iشير لII IويII Iس فII IراخII Iان أن إلII Iيجا محII Iمد واسII Iمه الII Iحقيقي إلII Iيجا بII Iول ،ابII Iن أحII Iد
ال IIقساوس IIة ك IIان ق IIد ح IIضر أح IIد ال IIلقاءات م IIع ف IIاراد مح IIمد ق IIبل إس IIالم إل IIيجا ،وب IIعد
الIدرس سIلم عIلى فIاراد محIمد وقIال لIه إنIه يIعرف أنIه الIوعIد املIكتوب الIذي سIيأتIي ،فIرد
عIIليه فIIاراد محIIمد أن يIIحفظ السIIر ،وال يIIشي بIIه ألحIIد .وبIIدأ مIIنذ تIIلك الIIفترة بIIتعليم
إلIيجا محIمد الIدروس عIن اإلسIالم ،وبIعد ذلIك اخIتفى فIاراد محIمد بIظروف غIامIضة عIام
) ،(١٩٣٤حIيث قIال أنIصاره أنIه عIاد إلIى مIكانIه ألنIه أي فIاراد محIمد كIان إلIها فIي هIيئة
رجل جاء يبلغ الرسالة إلى إليجا محمد]].[[25
مصادر الحكومة ال يوجد لديها أية دليل عن كيفية اختفائه.
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إليجا محمد
أنبي أم املهدي املنتظر؟
اسIتلم إلIيجا محIمد قIيادة أمIة اإلسIالم عIام ) (١٩٣٤بIعد اخIتفاء فIاراد محIمد ،بIاعIتباره
نIIبيا مIIرسIIال ،أو رسIIوال ،وفIIي اصIIطالحIIات جIIديIIدة لIIلويIIس فIIاراخIIان
زعIيم أمIة اإلسIالم الIحالIي بIاعIتباره املهIدي املIنتظر الIذي جIاء ذكIره
فIIي بIIعض األحIIاديIIث لIIدى الIIسنة ،والIIشيعة .أو املIIسيح الIIعائIIد كIIما
ورد في اإلنجيل.
ولIIويIIس فIIاراخIIان يIIرى أن الIIسود األمIIريIIكيني هIIم الخIIروف الIIضائIIع
الذي جاء ذكره في اإلنجيل.
يمكن االطالع على تلك األقوال في الرابط التالي:
h t t p : / / w w w . fi n a l c a l l . c o m / c o l u m n s / t r a v e l e r / 2 0 0 0 /
traveler11-21-2000.htm
وقد استمر إليجا محمد زعيما ألمة اإلسالم حتى وفاته عام ).(١٩٧٥

ثورة في أفكار أمة اإلسالم
ب IIعد وف IIاة إل IIيجا مح IIمد اس IIتلم ال IIقيادة اب IIنه وري IIث )واالس( املس IIلم ال IIصحيح ال IIذي
أح IIدث ث IIورة ع IIلى أف IIكار أب IIيه ،ف IIقد ك IIان واالس ق IIبل وف IIاة أب IIيه ص IIدي IIقا مل IIال IIكوم إك IIس
)سنأتي على ذكره الحقا( الذي طرده إليجا قبل وفاته من أمة اإلسالم.

وريث إليجا محمد
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كIان أول مIا قIام بIه وريIث أو واالس إعIادة االعIتبار ملIالIكوم إكIس ،واالعIتراف أن أبIاه لIم
يكن نبيا ،وأنه أي إليجا محمد نقل لهم تعاليم فاراد محمد بشكل خاط¨]].[[26
وقIد اسIتطاع وريIث محIمد أن يحIدث ضIجة بIعد وفIاة أبIيه لIكنه لIم يIصمد طIويIال فIقد
انشق عIنه أنIصار إلIيجا محIمد املؤمIنون بIرسIالIته ،وعIلى رأسIهم لIويIس فIراخIان الIذي
بدأ يعد العدة إلعادة أمة اإلسالم إلى ما كانت على خطى إليجا محمد]].[[27
استطاع )وريث( واالس محمد خالل مدة رئاسته ألمة اإلسالم أن يقوم بما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

أل IIغى ت IIعال IIيم إل IIيجا مح IIمد ب IIأن ال IIعنصر األس IIود ه IIو ال IIسيد ،وأن األب IIيض ه IIو
الشيطان.
وصIف فIاراد محIمد بIأنIه الIرجIل الIحكيم ،ولIيس شIخص اهلل عIلى األرض وبIالIتالIي
نفى أن أباه كان نبيا ،أو املهدي املنتظر.
أنهى تطلع السود إلى دولة ،واعترف بالقانون األمريكي.
أعاد املنظمة للتعاليم اإلسالمية الصحيحة.
أيد تعاليم مالكوم إكس حول اإلسالم ورد له اعتباره.
غIIير اسIIم أمIIة اإلسIIالم عIIدة مIIرات بIIدءا مIIن املIIجتمع الIIباللIIي نسIIبة لIIبالل مؤذن
الرسول ،وانتهاء باملفوضية اإلسالمية عام ).(١٩٩٠

وحسIIب تIIعالIIيم أمIIة اإلسIIالم فIIإن الIIرجIIل األبIIيض هIIو الIIشيطان ،وأن الIIسود سIIيعودون
ل IIسيادة ال IIعال IIم وم IIا وج IIود ف IIاراد مح IIمد ،وإل IIيجا م IIن ب IIعده س IIوى الش IIرارة األول IIى ل IIتلك
العودة]].[[28

تعاليم إليجا محمد
يIIقول إلIIيجا محIIمد فIIي تIIعالIIيمه إن أبIIانIIا األول كIIان مIIنذ بIIدء الخIIلق أسIIود ،وأن والIIد
املهIدي رجIل أسIود ،وأن املهIدي هIو اهلل عIلى األرض .ولIذلIك فIقد كIان يIطالIب
الناس أن يقتنعوا أن فاراد محمد هو اهلل على األرض]].[[29
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ومIIن تIIعالIIيمه أيIIضا أن العهIIد الIIثانIIي مIIن الIIحياة ) ٦٠٠٠سIIنة( قIIد انIIتهى مIIع ظIIهور
فIIاراد محIIمد ،وأن العهIIد الIIثالIIث قIIد بIIدأ ،ويIIضيف فIIي تIIعالIIيمه ،أن اهلل يIIريIIد أن يIIصنع
من السود شعبا جديدا ،وأمة جديدة ،وحكومة جديدة]].[[30
وقIد عIلمه اهلل الIذي نIزل عIلى هIيئة رجIل عIلى األرض )فIاراد( إنIه ال يIوجIد سجIل واضIح
حتى بدأ الجنس األسود]].[[31
أمIIا أهIIم تIIعالIIيمه الIIغريIIبة فIIتقول :ال يIIوجIIد إلIIه يIIعيش إلIIى مIIا ال نIIهايIIة ،وأن الIIواحIIد
مIنهم يIعيش مIن مIئة إلIى ألIف سIنة ،وعIليه فIإن اهلل الIحالIي لIم يIكن مIوجIودا عIند بIدء
الخIليقة .ويIضيف أن حIكمة اإللIه وأعIمالIه قIد تسIتمر مIن سIتة آالف سIنة حIتى خIمسة،
وعشرين ألف سنة]].[[32
ومن تعاليمه أيضا أن املسيحية املزيفة هي للبيض ،ويضيف:
)يIIقول الIIبيض أن املIIسيح الIIذي مIIات مIIنذ ألIIفي سIIنة سIIيسمع نIIداءهIIم ،حIIسنا دعIIهم
يبرهنون ذلك ،كيف سيسمعنا وقد مات منذ ألفي سنة؟(]].[[33
لIIم يسIIلم أحIIد مIIن هIIجوم إلIIيجا محIIمد الIIذي كIIان ينسIIب كIIل شIIيء يIIقولIIه إلIIى فIIاراد
محمد الذي كان اهلل على شكل رجل كما كان يقول إليجا محمد .وحسب تعاليمه:
امل IIسيحيون وم IIعظم دول املس IIلمني ال IIقدي IIمة واملتخ IIلفة م IIتشاب IIهون ،ي IIعتقدون أن اهلل
يختلف عن اإلنسان]].[[34
ومن تعاليمه أيضا:
)ال يIوجIد أمIة حIضاريIة تIريIد مIا يIسمى بIالIزنIوج ،فIقط اهلل الIذي جIاءنIا عIلى هIيئة رجIل
اسIIمه فIIاراد محIIمد عIIام ) (١٩٣٠هIIو الIIذي يIIريIIدنIIا ،ال يIIهمني مIIا يIIقولIIه الIIبيض ،فIIهم
ليسوا شعبي ،ونحن لسنا منهم ،وإلهنا ليس إلههم.
ال أس II Iتغرب م II Iا ي II Iفعله ال II Iبيض م II Iن ش II Iرور ،ب II Iل أك II Iون م II Iتعجبا ل II Iو ق II Iام II Iوا ب II Iعمل
إيجابي]](.[[35
لIم يIقف األمIر عIند هIذا الحIد بIل كIان إلIيجا يIتدخIل فIي املIسائIل الIعلمية ،حIيث أشIار فIي
أحIIد أقIIوالIIه إلIIى أ ّ
ن األرض عIIمرهIIا سIIتة وسIIبعون تIIريIIليون سIIنة ،أمIIا كIIيف جIIاء بهIIذا
الرقم فيقول أن فاراد محمد هو الذي بلغه ذلك.
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اإلفريقيون السود واليهود
يIشعر الIسود بIشكل عIام وجIماعIة أمIة اإلسIالم بIشكل خIاص بIعداء شIديIد لIليهود الIذيIن
سIاعIدوا فIي جIلب الIسود مIن أفIريIقيا ،وبIيعهم فIي سIوق الIنخاسIة فIي األمIريIكيتني،
فقد شارك اليهود بفعالية في شراء وبيع السود كما يعترف به مؤرخوهم]].[[36
كIانIت الIبرازيIل املحIطة األولIى لIليهود الIتي هIاجIرت إلIيها أول دفIعة مIنهم عIام )(١٥٠٣
فIي الIرحIلة الIتي قIادهIا الIبحاران فIرنIانIدو دي نIوروهIا ،وغIاسIبار دي غIامIا ،وتIم تIهجير
الIسود إلIيها مIع قIصب الIسكر ،أمIا الIدفIعات الIكبيرة مIن الIسود الIعبيد ،والIيهود فIقد
رح IIلت إل IIى ال IIبرازي IIل م IIا ب IIني ) (١٦٣٩وع IIام ) (١٦٥٤ب IIقيادة )دي IIفيد ن IIاس( ال IIذي ق IIاد
التدفق األخير من العبيد للقارة الجديدة]].[[37
وقIد كIان الIيهود مIن املIتاجIريIن الIكبار بIالIعبيد الIسود ،وكIانIوا يسIتثمرون أمIوالIهم فIي
ذلIIك]] .[[38ويIIقول الIIكاتIIب والIIباحIIث الIIيهودي هIIربIIرت آي بIIلوم :بIIأن تIIجارة الIIعبيد
كانت واحدة من أهم النشاطات اليهودية]].[[39
أف IIال يحق ل IIلسود األم IIري IIكيني أن ي IIطال IIبوا ي IIهود أم IIري IIكا ،وأم IIري IIكا ب IIال IIتعوي IIض ع IIن
سIنوات الIعبوديIة كIما طIالIب الIيهود األملIان بIتعويIض عIن املIجازر الIتي ارتIكبها هIتلر
ضدهم؟؟

مالكوم إكس  -مالك شاباز

مالكوم إكس يصلي
ولIد فIي الIتاسIع عشIر مIن أيIار – مIايIو – عIام ) (١٩٢٥لIوالIديIن هIما لIويIس وإيIرل لِِ Iتل
فIي واليIة نIبراسIكا الIجنوبIية .كIان أبIوه قIسيسا ،ومؤسIسا إلحIدى املؤسIسات الIعاملIية
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امل IIسيحية ل IIلسود وت IIدع IIى) :م IIارك IIوس ك IIارف IIيك(  ،وق IIد س IIمي ب IIعد والدت IIه ب IIمال IIكوم
لتل]].[[40
كIIان مIIالIIكوم سIIريIIع الIIغضب يIIثور ألتIIفه األسIIباب ،وقIIد سIIجن فIIي أواخIIر أربIIعينيّات
الIقرن العشIريIن ،وتIعرف فIي الIسجن عIلى جIماعIة أمIة اإلسIالم فIانIضوى تIحت لIوائIهم.
شIIيئا فIIشيئا أصIIبح مIIن أتIIباعIIهم ،وأصIIبح يIIراسIIل إلIIيجا محIIمد مIIن الIIسجن ،وبIIعد
خ IIروج IIه ع IIام ) (١٩٥٢م IIن ال IIسجن أص IIبح م IIن ال IIوج IIوه ال IIبارزة ف IIي أم IIة اإلس IIالم ،ث IIم
أصبح الناطق الرسمي باسم إليجا محمد نظرا لشخصيته وقوة حديثه.
وكان مالكوم إكس أحد الذين ساهموا في توسيع قاعدة أمة اإلسالم.
عIIام ) (١٩٦٠أقIIدم عIIلى تIIغيير اسIIمه األخIIير مIIن اسIIم عIIائIIلة أبIIيه )لِ ِ Iتل( إلIIى )إكIIس(
كIIاحIIتجاج عIIلى أن اسIIم الIIعائIIلة لIIم يIIكن اسIIمه الIIحقيقي ولIIكنه االسIIم الIIذي فIIرضIIه
البيض على آبائه السود ،بعد نقلهم بالقوة إلى الواليات املتحدة]].[[41
خIIالفIIاتIIه بIIدأت مIIع إلIIيجا محIIمد عIIندمIIا اكIIتشف مIIالIIكوم أن إلIIيجا يIIقوم بIIالتحIIرش
ب IIبعض ال IIسكرت IIيرات ال IIعام IIالت ف IIي م IIكتبه ،وه IIو ت IIصرف ال يليق ب IIاألن IIبياء]].[[42
ف IIان IIسحب م IIن أم IIة املس IIلمني ،وأس IIس مؤس IIسة ج IIام IIعة املس IIلمني ،ث IIم أوج IIد مؤس IIسة
)وحدة األمريكيني األفارقة(]].[[43
وعIIندمIIا راجIIع مIIالIIكوم إلIIيجا عIIما فIIعله بIIعد أن حIIملت مIIنه بIIعض الIIسكرتIIيرات قIIال لIIه
إليجا :أنا داوود الذي أخذ زوجة أحد رجاله]].[[44
بIعد اغIتيال جIون كIندي الIرئIيس األمIريIكي عIام ) (١٩٦٣أصIدر مIالIكوم إكIس تIصريIحا
أثIار ضIجة الIبيض فIقد قIال مIا مIعناه أن كIندي جIلب لIنفسه االغIتيال مIن خIالل قIراراتIه،
وهIIو شIIبيه بIIاملIIثل املIIشهور فIIي بIIعض الIIدول الIIعربIIية )دجIIاجIIة حIIفرت ،عIIلى راسIIها
عفرت(]].[[45
هIذه الIتصريIحات أحIدثIت ضIجة كIبيرة فIي أوسIاط الIبيض ،وكIذلIك إلIيجا محIمد الIذي
ربIما رآهIا فIرصIة مIناسIبة لIالنIتقام مIن مIالIكوم إكIس فIأصIدر قIرارا بIمنعه مIن الIتصريIح
أو إلقاء الخطب ملدة تسعني يوما]].[[46
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سIافIر مIالIكوم عIام ) (١٩٦٤إلIى مIكة املIكرمIة لIلحج ،وهIناك تIعرف إلIى الIكثير مIن عIلماء
املسIIلمني ،فIIعاد وقIIد تIIغيرت أفIIكاره ليؤمIIن أنIIه يIIمكن الIIتعاون مIIع الIIبيض األمIIريIIكيني
للقضاء على التمييز العنصري ،وغير اسمه رسميا ليصبح )مالك شاباز(.
وفIي الIواحIد والعشIريIن مIن شIباط – فIبرايIر – عIام ) (١٩٦٥تIم اغIتيالIه عIندمIا كIان يIلقي
خطابا في مؤيديه في منهاتن في والية نيويورك.
الIحكومIة اتIهمت ثIالثIة مIن جIماعIة أمIة اإلسIالم بIاغIتيالIه ،وأدانIتهم رسIميا لIكن بIعض
أنIIصاره قIIالIIوا :إن لIIلحكومIIة يIIدا فIIي اغIIتيالIIه]] .[[47لIIكن جIIماعIIة أمIIة اإلسIIالم تIIتهم
املIخابIرات األمIريIكية بIاغIتيالIه ملIا كIان يIمثله مIن قIيم ديIنية ،وروحIية تIثير الIسود ضIد
البيض ،وتعمل على تنظيمهم.
لIكن الIكاتIب جIولIدمIانIز يIقول فIي كIتابIه )حIياة ومIوت مIالIكوم إكIس( بIأن مIالIكوم سIاعIد
إحIدى الIسكرتIيرات عIلى رفIع دعIوى قIضائIية ضIد إلIيجا محIمد مIما جIعل إلIيجا محIمد
يقول :إن أيام مالكوم أصبحت معدودة]].[[48
ويIبدو واضIحا أن مIساعIدة مIالIكوم لIلسكرتIيرة الIضحية لIرفIع دعIوى قIضائIية مIعناه أن
مالكوم لم يعد يؤمن أن إليجا نبي للسود وال حتى املهدي املنتظر.

لويس فراخان

ول IIد ل IIوي IIس ف IIراخ IIان ف IIي ال IIحادي عش IIر م IIن أي IIار – م IIاي IIو – ع IIام ) (١٩٣٣ف IIي م IIنطقة
بIرونIكس فIي نIيويIورك فIي الIواليIات املتحIدة ،وكIان اسIمه عIند والدتIه )لIويIس يIوجIني
والكت(.
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انIIتقل مIIع أهIIله إلIIى واليIIة بIIوسIIطن وهIIو فIIي الIIرابIIعة مIIن الIIعمر وانIIضم وهIIو فIIي سIIن
الثاني ،والعشرين عاما إلى أمة اإلسالم ،وبدأ اسمه يلمع بعد ذلك.
تIIرك أمIIة اإلسIIالم بIIعد وفIIاة إلIIيجا محIIمد إثIIر خIIالفIIات مIIع ابIIن إلIIيجا وريIIث )واالس(
الIذي خIلف أبIاه فIي قIيادة أمIة اإلسIالم .وفIور انIسحابIه بIدأ يIعمل عIلى إعIادة بIناء أمIة
اإلسالم من جديد بعدما فُقدت على يد واالس على حد تعبيره]].[[49
اخIIتلفت أمIIة اإلسIIالم بIIعض الIIشيء فIIي عهIIد لIIويIIس فIIراخIIان عIIنها فIIي عهIIد إلIIيجا
محIمد ،فIلم يIعد فIراخIان يIدعIو إلIى االسIتقالل فIي دولIة خIاصIة لIلسود األمIريIكيني كIما
كان يدعو إليجا]].[[50
وقIIد نIIجح لIIويIIس فIIراخIIان فIIي قIIيادة أمIIة اإلسIIالم إلIIى عهIIد جIIديIIد واتIIسعت قIIاعIIدتIIها
الجIماهIيريIة فIي عهIده ،فIهو خIطيب لبق ومتحIدث بIارع ،ويIعود لIه الIفضل فIي حشIد
األم IIري IIكيني ال IIسود ف IIي م IIسيرة امل IIليون ع IIام ) (٢٠٠٥ح IIيث وح IIد ف IIيها ك IIاف IIة أط IIياف
األم IIري IIكيني ال IIسود ف IIي ت IIلك امل IIسيرة ال IIتي وص IIلت إل IIى واش IIنطن ال IIعاص IIمة ت IIطال IIب
بحقوق مدنية أفضل للسود املضطهدين.
عIIالقIIة أمIIة اإلسIIالم مIIع الIIيهود كIIانIIت سIIيئة إليIIمانIIهم أن الIIيهود سIIاهIIموا فIIي تIIجارة
الIعبيد ،وأنIهم حIصلوا عIلى امIتيازاتIهم فIي أمIريIكا عIلى حIسابIهم]] .[[51تIوجIد ألمIة
اإلسIالم عIدة مIكاتIب ومIساجIد حIيث يIتواجIد الIسود األمIريIكيني ،ويIقع مIقرهIم الIرئIيسي
فIIي شIIيكاغIIو ،فIIي شIIارع سIIتونIIي آيIIالنIIد ،ولIIهم مIIشاريIIع اقIIتصاديIIة ،وجIIامIIعة بIIاسIIم
جIامIعة محIمد ،ويIحاولIون إقIامIة عIالقIات مIع املسIلمني الIعرب ،ويIشارك الIسيد لIويIس
فIIراخIIان زيIIارة بIIعض الIIجوامIIع للمسIIلمني )الIIسنة( ،حIIيث يIIشارك أحIIيانIIا فIIي صIIالة
العيد ،أو بعض صلوات الجمعة.
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لويس فراخان مع أنصاره
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صورة حديثة ألنصار )مورش سينس( يلبسون الطربوش التركي رغم أنهم
يشيرون أنهم من أحفاد سكان شمال إفريقيا
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صورة قديمة ألنصار )مورش سينس( عام  ١٩٢٨تشاهدون فيها بأنهم كتبوا
أن )نوبل علي( نبيهم.
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علم )أمة اإلسالم(
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