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  الداعية األمريكي الحاج
  م إكس)لمالك شباز (مالكو

  الحج وفعلُه التغييري في حياته وفكره 
  آدم بمبا

  مقدمة

الشعوب مسلَّمة طبيعية، فإنَّ  إذا كانت وحدة األصل البشري، وتساوي
هذه احلقيقة يصعب االهتداء إليها يف ظلِّ العنصريات واملواقف املسبقة عن 
الشعوب واألمم، وال سبيلَ إىل رفع هذا الكَلَف عن وجه هذه احلقيقة 

احلق بني الناس; فاإلنسان عدو ما » التعارف «الناصعة إالَّ بتوفري فرص من 
ذا كانت وسائل انتقال األفراد واجلماعات، وأسباب اختالط األمم جيهل. وإ

بعضها ببعض متعددة، فإنَّ رحلة احلج تظلُّ قمة الوسائل يف توفري مسرح 
حي لتقرب اإلنسان إىل غريه، ونبذ العنصرية، وصور االستعالء العرقي بني 

  األجناس.

ند شخصية فريدة من رجاالت ومن هذا املنطلق، تأيت أمهية الوقوف ع
جبدارة إن شاء اهللا، » احلاج«الدعوة اإلسالمية ممن محلوا اللَّقب الشرقي 

، وذلك بفعل التجربة »صنِع يف مكّة«ويصح أن نلصق عليهم طابعاً حيمل 
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اإلميانية اخلصبة اليت عايشوها يف احلج، جتربة ال نبالغ إنْ قلنا: إنها أحدثت 
يف حيام وسلوكهم تغيرياً مل يبقِ على شخوصهم السابقة إالّ اللَّحم والدم، 

  ».كيوم ولدته أمه«البشر خيرج منها احلاج » صنع«فكأنَّ احلج آلة عجيبةٌ يف 

شهيد «خصية هي احلاج مالك شباز (مالكومل إكس سابقاً) تلك الش
ة يف االنتقال صة حياته رحلةً طريف، الذي متثِّل ق١»اإلسالم األول يف أمريكا

عرف عليه، ونبذ الفوارق العرقية لصاحل األخوة الدينية، ، والت»اآلخر«إىل 
بني مشهدين متضادين من حياة صاحبها، مشهد  رحلة وضعت خطاً فاصالً

وحواره » الالَّمساس«أول هو الصراع بني الرجل األسود واألبيض، منطقه 
أما املشهد اآلخر، فمنطقه منطق االنفتاح واألخوة، حىت ». فإنهم عدو يل«

آخر خمتلف عنه  شهد األول قد استبدل بإنسانلكأنَّ البطل الذي ظهر يف امل
  يف مجيع املواصفات النفسية والسلوكية.

  
  
  
  
  

  

  

                                        
هذا من إطالق علي صديقي في ورقة قدمها في سمنار جماعة المسلمين في دنفير األمريكية بمناسبة أسبوع تاريخ  )١(

  ، بعنوان:١٩٨٨السود عام 
Malcolm X :martyr Of in Islam America, janaat, al-Muslimeen, Baltimore, ١٩٨٨, 

USA . 
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تأينا غيريي يف حياة احلاج مالك شباز، فقد اراستجالًء هلذا الفعل الت
الستخالص  ية، مع الوقوف عند مرحلة احلجعرض حياته بصورة إمجال

الدروس والعبر يف سرية حياته املطبوعة، آملني أن تنفع يف إقامة احلجة لنا 
يف روح األخوة يف اإلسالم، ويف اضطالع شعائره بتأمني السالم العاملي، ويف 

إىل أقوامهم وجمتمعام، ال » سالم رسل«ذيب اإلسالم ألتباعه، وجعلهِم 
  خرساء!» متاثيل سالم«

 من جانب آخر، فإنّ من األجدر باملسلمني اليوم، ـ خاصة ـ يف ديار
فريق يف الصف اإلسالمي، ومحالت تشويه الغرب، وحنن يف خضم محالت الت

ديار صورة اإلسالم، متثُّل تلك القيم والرؤى االنفتاحية على إخوام يف 
اإلسالم، تلك الرؤى اليت انتهجها احلاج مالك شباز وأمثاله، حىت يبقى العود 
اإلسالمي عوداً واحداً قوياً يستحيل على األعداء معاجلته وكسره، وحىت 
تبقى تلك املنارات اإلسالمية وهاجة، وشاهدة على الغرب، والشعوب 

تسامح والوسطية، وأنه العالج األخرى، يف عقر ديارها بأنَّ اإلسالم دين ال
  الشايف ألمراضهم االجتماعية.

  : اإلسالم في أمريكا واإلطار االجتماعي والدينيأوالً

إذا كان جلُّ املؤرخني يقفون ببداية تاريخ أمريكا باملالح كريستوف 
 ، فإنَّ احلقائق التارخيية املتضافرة قد برهنت على أنَّ)١٤٥١-١٥٠٦( كولومبس

كولومبس مسبوق إىل اكتشاف أمريكا من قبل املسلمني اإلسبان املهاجرين، 
بل إنَّ كولومبس قد استعان خبرائط أولئك ومعلومام يف اإلحبار إىل 

  .١الشاطىء األمريكي

                                        
عبداهللا أحمد الداري، الوجود اإلسالمي في الواليات المتحدة األمريكية، (جدة: الجمعية العربية السعودية للثقافة  )١(

  .١٢هـ)، ص ١٤٠٣والفنون، 
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أما يف اجلانب األفريقي، فإنَّ املؤرخ املسلم ابن فضل العمري (صاحب 
أورد يف كتابه ذكر امللك أيب بكر مسالك األبصار يف ممالك األمصار) قد 

م) الذي أحبر من شواطىء احمليط األطلسي يف  ١٣١٢سلطان مايل عام (
. وتوجد مساندةٌ قوية هلذه ١غرب أفريقيا إىل خليج مكسيكو األمريكية

جبامعة هارفرد يف دراساته عن أفريقيا  Wiener Leoالرواية لدى الربفسور 
ان بالعالقات اللغوية الوظيفية بني بعض لغات واكتشاف أمريكا، إذ استع

غرب أفريقيا ولغات السكان احمللِّيني يف الشاطىء اآلخر عند خليج 
نيوجرسي  Rutgersجبامعة  Ivan V. Sertimaمكسيكو. كما برهن الباحث 

بدراساته املستفيضة على وجود سكان أفارقة معظمهم مسلمون يف أمريكا 
  .٢للقارة األمريكية قبل اكتشاف كولومبس

وقد أورد هؤالء الباحثون كثرياً من القرائن واملرويات والوثائق التارخيية 
الدالَّة على أنَّ اإلسالم قد حلَّ بالديار األمريكية منذ أن وطىء العبيد 
األوائل تلك األراضي، وظلَّ بينهم ـ بشكل أو بآخر ـ حىت ورثها األجيالُ 

من االضطهاد، ومحالت حمو اهلوية، وإرغام املسلمني  الالَّحقة على الرغم
على تغيري دينهم، وأمسائهم، والتفريق بني األسر والقبائل.. هذا، وقد عرِف يف 

، وفاجأوا ١٧٣٠تاريخ السود بأمريكا علماء ممن وصلوا أمريكا يف غضون 
ترمجة بعض  األمريكيني مبستواهم املعريفِّ، واستعان الباحثون ببعضهم يف

                                        
)١(Sulaymam S. Nyang, Ialam in the United States Of America, (Chicago: ABC 

International Group Inc. ١٩٩٩), P ١٢.  
» They Came here before Columbusلقد أتوا إلى هنا قبل كولومبس «وضع هذا الباحث كتاباً شهيراً بعنوان:  )٢(

في األوساط األكاديمية بمعلوماته وآرائه الجديدة المثيرة. ومن جانب آخر، فإن  الكتاب جدالً ام، وقد أثار هذ ١٩٧٦عام 
Alex Haley  ة في غامبيا، قد استطاع أن يبرهن على » الجذور«صاحب السيرة الذاتيةالذي أكَّد فيها على أصوله اإلسالمي

صدق دعواه، وتتبع القرائن التاريخية حتى وصل إلى قريته على ضفاف نهر السنغال. هذا، وتاريخ العبيد المسلمين في 
  ) مشهور.١٨٣٥المسترقين (» األسياد«م انتفاضات مسلَّحة ضد البرازيل وقوتهم في الصمود وقيادته
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الوثائق، من أولئك: يارو حممد، وجوب بن سليمان، واألمني جاي، والشيخ 
  .١حممود بقاقا، وحممد علي بن سعيد، وأيوب بن سليمان ديالو، وعبدالرمحن

وعلى الرغم من إلغاء الرق، وجتارة العبيد والتلويح بشعارات احلرية 
)، فإنَّ وضع ١٨٦١_  ١٨٦٥كية (والدميقراطية بعد احلرب األهلية األمري

السود االجتماعي يف الواليات املتحدة األمريكية خاصة يف واليات الشمال، 
ر التجول بعد الغروب يف حظمل يطرأ عليه حتسن ملموس، حيث فرض عليهم 

بعض املدن، ومنعوا من دخول املطاعم، وركوب سيارات النقل اجلماعي، 
دمات الطبية يف املستشفيات، وفُصل بينهم وبني البيض يف وحرِموا من اخل

الكنائس، واملالهي.. وقد كانت أية معارضة أو احتجاج على هذا الوضع، أو 
املناداة إىل املساواة تؤدي باملعارض إىل السجن، أو القتل أو أي شكل من 

يض، واليت أشكال التخويف على أيدي العصابات العنصرية اليت أسسها الب
  كانت متارس أعمال العنف على مرأى ومسمع من الشرطة.

هلذه احلالة، شهدت بدايات القرن العشرين نشأة الكثري من  نتيجةً
، ومجاعة EIKSاحلركات القومية يف أمريكا خاصة بني السود، مثل حركة 

Aipha Phi Aipha ،البيض فة ضدوتراوحت تلك احلركات بني متطر ،
ى معتدلة خاصة لدى الطّبقة املثقَّفة. كما تراوحت املرجعيات الفكرية وأخر

لتلك احلركات بني علمانية، ووثنية، وإسالمية ومسيحية، وإنْ كان الغالب 
  على معظمها املزج بني تلك املرجعيات الدينية.

اليت أطلق  Marcus Garveyأُوىل تلك احلركات حركة مرقس غاريف 
 Universal Negroالعاملية لترقية اجلنس األسود الرابطة«ليها ع

Improvement Associatation « وهي حركة ١٩١٦اليت نشطت منذ عام ،
                                        

)١( The Muslim Almanac, P ١٤٨.  
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سياسية اجتماعية، دعا السود إىل حترير أنفسهم من الظُّلم االجتماعي. قويت 
  حركته لكنها احنلت بعد نفي مرقس من الواليات املتحدة.

 Moorish Holyاهليكل املغريب املقدس للعلوم «يتها حركة وثان

Science Temple«) سها الكارييب تيموثي درو١٩٢٩-١٨٨٦، اليت أس (
Thinothy Drew  يف مدينةNewark  ى فيما بعدبوالية جريسي. وتسم

بالشريف درو علي، رافعاً نسبه إىل األشراف باململكة املغربية، زاعماً أنَّ 
سود يف الواليات املتحدة من آسيا، وأنهم ينحدرون من قبيلة كانت أصل ال

يطاً من املعتقدات الدينية . كانت دعوته خل١»شباز«تسكن مكَّة وتدعى 
رقية واملبادىء االجتماعية، دعا السود إىل االرتداد عن املسيحية الش

سالم باعتباره ديانة واعتربها دين البيض اآلريني، وأمرهم باعتناق اإل
أجدادهم األصلية. كما دعا إىل انفصال السود عن البيض يف والية خاصة 

  .٢م داخل الواليات املتحدة، واسم خاص حيملونه

ادعى الشريف درو علي النبوة، وكتب كتيباً مساه (القرآن املقدس)، وهو 
القرآن الكرمي، وجمل من مزج غريب آليات «ـ كما يصفه جاك كونراي ـ 

الكتاب املقدس، وكلمات مرقس غاريف، وقصص حول حياة يسوع، يربط 
. وقد القت دعوة ٣»هذه العناصر كلها بيانات وتفسريات املتنيب (درو علي)

                                        
)١( Yvonne Yazbeck Haddad, The Muslims of America, p ٥٥. 

نفس الممارسة عند محمد  ت، وقد ظهرةيسيوإشعاراً بأصولهم اآل» بيه«أو » الـ«كان يضيف على أسماء األتباع البادئة  )٢(
ارفي في إعطاء أسماء شرقية ألتباعه زعم أنَّها توحى إليه، وأن ما يعطى ألي شخص من اسم، فإنّما هو اسمه الحقيقي. غ

األصلية غير إشارةً إلى أسمائهم  ،إلى أسماء أتباعه» X«ليجا محمد، بإضافته الالحقة إكما ظهرت الممارسة نفسها عند 
ممارسة صورةٌ من الرفض لثقافة البيض واالندماج فيهم، ووسيلة الستعادة الهوية المفقودة ، فإن هذه الالمعلومة. وعلى كل

 لدى السود في أمريكا.

، مجلة مجمع البحوث »اإلسالم بين األرقاء السود في شمال أمريكا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر«دينس ووقر،  )٣(
  .٤٤_ ٣٣ ، ص٤، عدد ١٤اإلسالمية، إسالم آباد، باكستان، مج 
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موسعاً، وراقت أذواق الطَّبقة الكادحة من السود يف أوائل  درو علي قبوالً
ومعابد نشطة يف ديترويت، وشيكاغو،  القرن العشرين، وكانت هلا هياكل

ونيويورك، وغريها من الواليات يف أمريكا، وراجت عقائد الطائفة بسرعة 
. وعلى الرغم من االحنرافات الواضحة يف ١٩٢٩وقوِيت حىت وفاة املؤسس 

تعاليم درو علي وبعدها عن اإلسالم الصحيح، ومزجها بني الشعائر والعقائد 
ني األوىل اليت أيقظت يف األمريكي ية، فإنها تعترب الواجهةاإلسالمية واملسيح

السود الشعور باالعتزاز ويتهم، وتقوية الوعي بضرورة العودة إىل اإلسالم، 
  واالرتباط بأرض أفريقيا وآسيا.

اليت ظهرت يف غضون » أمة اإلسالم«ثالثة تلك احلركات حركة 
 أحياء ديترويت الشعبية، وكان بائعاً ) على يد واالس فارد حممد، يف١٩٣٩(

يتاجر يف األقمشة واملالبس. بدأ دعوته باالخنراط يف االُسر، وتذكري  متجوالً
اكتشاف «السود بأصوهلم األفريقية، مؤكِّداً هلم أنه جاءهم ليحملهم على 

، بعد كسبه جلماعة وتأسيس منظمته، وخروجه من الدعوة السرية». الذَّات
أسس مدارس للبنني والبنات، وأنشأ مؤسسات جتارية، ومعامل خاصة 

  للسود.

، اختفى فارد حممد فجأةً، وكان قد أوكل أمر احلركة ١٩٣٤حبلول عام 
فكان أول ما قام  Elijah poole) ١٨٧٥ _ ١٩٧٥(إىل روبرت (إليجا) بول 

، ومسى ١النبوة والرسالة لنفسه به إليجا ادعاء األلوهية لفارد حممد، وادعاء
 The» أمة اإلسالم املفقودة ـ املوجود يف جماهل أمريكا الشمالية«احلركة 

Lost-found Nationof IsLam in the wilderness of North America 
وزعم بأن الرجل األبيض هو الشيطان نفسه املذكور يف الكتب السماوية. 

                                        
)١( Lincoln Chartes Eric, The Black Muslim in the Unired States, P ١٧o. 
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، »Templesمعابد / هياكل «عبادة ألتباعه ومساها ونشط يف تأسيس أماكن 
ومل يكن فرق كبري بينها وبني الكنائس. كما طور املؤسسات التجارية 

  .١واملصانع، وأغرى البسطاء بالوعود اإلهلية للجنس األسود

  عرفت حركة إليجا حممد عصرها الذَّهيب أيام احلاج مالك شباز،
  واالس (وارث الدين) هى زعامة احلركة ابنوملا تويف إليجا حممد، تولَّ

حيث أبطل  ،الذي أدخل تصحيحات جذرية يف تنظيم احلركة ويف تعاليمها
دعاوى أبيه التحريفية، وأعلن عن اتباعه ملنهج أهل السنة واجلماعة يف 
االعتقاد والعمل، هذا، وقد انفصلت عن واالس مجاعةٌ بزعامة لويس 

لدعاوي القدمية، وباإلميان بنبوة إليجا حممد وتعاليمه فرخان، ملتزمةً با
  وعقائده الباطلة.

نظيم يف عهده األول، فإنَّ من املالمح ومهما يكن من مآخذ على هذا الت
  اإلجيابية فيه قوة اجلانب الروحي، وجناحه يف شحن األتباع بدينامية

راز املفرط من الذَّوبان يف الثقافة التطهري الذايت، والتمسك باهلوية، واالحت
  األمريكية.

  المولد والنَّشأة ،ثانياً: مالكولم

يف أوماها والية نرباسكا. والده  ١٩٢٥مايو  ١٩ولد مالكومل ليتل بتاريخ 
) j.Earl Little) من مواليد جورجيا، ووالدته (Lousie Norton نازحة ،(

ت م قع من بني سبعة أبناء رزِمن بالد جزر الكارييب. وهو االبن الراب
، وله ثالثة إخوة آخرين من أبيه رزِق م يف زواجه األول قبل ٢»لُوِسا«

                                        
)١( Ibid, P ١٣٦ _ ١٣٥.  
، Reginaورِيجينا Malcolm، ومالكولم Philbert، وفيلبير Hilds، وهيلدا Wilfredهم بالترتيب: ويلفريد  )٢(

 .Wesleyووِيسلي 
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. وقد صادف مولد (مالكومل) وصباه تصاعد ١أم مالك» لويسا« زواجه بـ
األزمة العنصرية، واضطهاد السود يف الواليات املتحدة، وكان صباه مهدد 

لبيضاء ضد السود يف الواليات الشمالية، وضد أتباع حركة بشبح العنصرية ا
مرقس غاريف اليت كانت أسرته زعيمة إحدى جتمعاا; إذْ كان أبوه داعية 

كما حاز لقب » Reverendالكاهن = «(غاريف) مشهور، حاز اللَّقب الشريف 
طه يف تنظيم لتزعمه الطائفة الغارفية بأوماها، ونشا» Elderالرشيد = «

  أمورها، وإلقاء اخلطب.
يتضح من سرية حياة (مالكومل) وتصرحيات إخوانه أن اإليديولوجية 

ه حلياة األسرة، وسلوك أفرادها، فإضافةً إىل الغارفية وتعاليمها كانت املوج
تزعم األب للطائفة الغارفية، وكون األم حمررة ألخبار اجلماعة ونشر تعاليمها 

ض الصحف، حرص كلٌّ منهما على تلقني األبناء مبادىء احلركة، فكان يف بع
الوالد يصطحب مالكومل وأخويه إىل املعبد حيث يلقي اخلطب، ويلقِّن األتباع 
تعاليم الطائفة. أما األم، فكانت إذا اجتمعت األسرة حول النار بعد العشاء، 

وتنفث فيهم روح حتكي لألطفال عن ماضي أجدادهم السود العريق، 
  .٢االعتزاز بعنصرهم األسود

                                        
، وكانت مثله أفريقية أمريكية، وتابعة Betty X، باألخت بيتي ١٩٥٨يناير  ١٤في تاريخ كان زواج مالكولم إكس  )١(

) ١٩٦٤، (llyash) ١٩٦٢،(Qubilah) ١٩٦٠، (Attelah) ١٩٥٨لجماعة (أمة اإلسالم)، ورزقت منه بستِّ بنات هن: (
Amilah) ،١٩٦٥ (Malaaka & Malikah لدتا بأشهر بعد اغتياله.وهما توأمتان و 

يوكِّد مالكولم وإخوته أن والدتهم حرصت على زرع الروح النقدية في نفوسهم منذ نعومة أظفارهم، ولم يكن لها  )٢(
انتماء محدد إلى دين على الرغم من اتِّباعها التام لتعاليم الحركة الغارفية وبرنامجها الغذائي، يقول ويلفرد شباز أخو مالكولم 

كانت تأخذنا إلى الكنيسة  ،علينا اإلنجيل، ونناقشها معاً، لكن أمي كانت تصطحبنا دائماً إلى مكان مختلفكانت تقرأ «األكبر: 
. هالمعمدانية; العتقادها أن لكل واحد من المذاهب الدينية المختلفة شيئاً ينبغي عليها اكتشافه.. كانت تأخذنا إلى شهود يهو

وفي ظلِّ هذا المناخ من الحركات والطوائف الدينية المتعددة إلى جانب  دان...مإلى كنيسة المع وكانت تأخذنا كذلك
المسيحية التقليدية نشأ مالكولم وإخوته، تشجعهم األم على دراسة األديان، ولكن دون االنخراط في دين معين أو التَّعصب 

 On theم وإخوته، واهتمامهم بالمناقشات الدينية له على حساب األديان األخرى، وقد ظهر أثر هذه التربية جلياً في مالكول

Side of my People, p ٥١ _ ٥٠ 
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وال شك أن هذا اجلو النضايل الذي تفتح فيه (مالكومل) على احلياة، قد 
انطبع على تفكريه، ووجه الكثري من حتركاته وتصرفاته خالل خمتلف مراحل 

ر ، واألسLansingحياته. وإذا أخذنا يف احلسبان الوسطَ العام يف مدينة 
يديولوجي الذي كان تربةً األخرى يف جمتمع السود، أدركنا مدى األثر األ

خصبةً لنماء الوعي القومي والديين لدى جيل مالكومل من أبناء األمريكيني 
  السود.

ومن األحداث اليت شحذت نفسية مالكومل وحفرت يف ذاكرته أسى 
رواه يف سريته عن حادثة  ما ،للبيض منذ نعومة أظفاره دفيناً، وكراهيةً

  العنصرية يف» كو كلوس كالن«إحراق مرتل أسرته على يد عصابة 
شعلوا النار أحيث أتى رجال مقنعون ذات ليلة; فكسروا النوافذ، و .١أوماها

طلقوا عبارات عنصرية، وطالَبوا األسرة باهلجرة من بني أيف املرتل، و
لة بقوله: إن مولده وصباه كان يف أظهرهم. وقد خلص مالكومل هذه احلا

  .٢الرعب واخلوف

واألمر أنه حني أشعل البيض النار يف املرتل، وهرعت األسرة للنجاة 
جاء رجال اإلطفاء والبوليس البيض، ووقفوا «بنفسها، يقول مالكومل: 

  »!يتفرجون على املرتل املشتعل إىل أنْ أتت النار على املرتل بأكمله

                                        
)١( Ku Klux Klan  ة، تأسست منذ عامة سرية إرهابيبعد الحرب األهلية األمريكية، في والية  ١٨٦٥عصابة عنصري

في الواليات المتحدة األمريكية، » نالملونيي«ن الجمهوريين من البيض، وجميع ي، لمحاربة الجنوبيTennesseeتينيسي 
ومعارضة انتقالهم أو سكناهم في بعض المدن واألحياء، وتقوم العصابة بهجومات منتظمة على اليهود والسود بكسر نوافذ 
 بيوتهم، أو إحراقها، وإتالف ممتلكاتهم، وربما االعتداء عليهم بالقتل، وممارسة صُور االستفزاز والتخويف. وال تزال تلك

  العصابة نشطة بأشكال وهيئات متعددة حتى وقتنا الحاضر.
)٢( Malcolm X Speaks, p ١٣٥. 
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حني كان مالكومل يف سن السادسة تفاقمت املأساة حني  ١٩٣١ويف عام 
عثر على جثة والده طرحياً على سكة حديدية، وكان تقرير البوليس أنَّ 
قطاراً صدمه، بينما أصر جمتمع السود أنه ضرِب وجرح قبل أن يلقى حتت 

لكنين  كنت يف السادسة من عمري آنذاك،«عجالت القطار.. يقول مالكومل: 
  .)١(»كنت قبلُ قد تعلَّمت أنَّ كون اإلنسان أسود يف هذا البلد مثار مشاكل

بعد موت عائل األسرة وكاسبِها، ظلَّت األم جتاهد وتكد لتربية األطفال 
ة بوتأمني حاجام، لكن املناخ العنصري مل يكن لريحم األرملة املغلو

احلصول على عمل مرتيل لدى البيض، وأيتامها الصغار، فلم يكن من اليسري 
ومل ينفع إيقاف أخوي مالكومل احلدثَني الدراسة ومساعدة األم يف طلب لقمة 
العيش، ومع تزايد وطأة الفقر، واملطالب املالية كانت األم تشعر من يوم آلخر 

   أبنائها.ريلق على مصريها وعلى مصحبدة النفس، وزيادة الق
ستفزازات اجلريان البيض لألسرة يف حدة نفس األم، دت ااهذا، وقد ز

حىت وصموها باالضطراب النفسي، ومن هنا تدخلت مجعيات الرعاية 
 ة، ألخذ األطفال وتوزيعهم على مراكز رعاية األطفال; فكان رداالجتماعي
 األم الرفض القطعي هلذا التفريق بينها وبني أبنائها، ومل يزل رجال الرعاية

اً باضطراب نبنفوذهم احلكومي حىت انتزعوا منها أبناءها، وكان ذلك إيذا
نفسي حمقَّق للمرأة، أدخلت بعدها يف مصحة نفسية وظلت ا أكثر من 

  عشرين عاماً.

بعد أن تفرق األطفال أيدي سبأ بني مراكز رعاية األطفال، وكِّل مالكومل 
ن مث إىل مركز لرعاية األحداث يف ميشغان، إىل أسرة أفريقية أمريكية، وم

ومل يرقه املكان بأي حال; إذ كان هو األسود الوحيد بني األطفال البيض، 
وكان بعض املربني البيض يستفزونه بتعليقات عنصرية متكررة، وكان سبب 

                                        
)١( DeCaro, On the Side of my People, p ٤٧. 
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خروجه من إحدى تلك املراكز، وهروبه من الدراسة سخرية أحد املربني منه 
ذكر له مالكومل أنَّ أمنيته أن يصبح حمامياً، فنصحه املعلِّم بأن خيتار مهنة  حني

  ».زجني«النجارة; ألنَّ احملاماة ال تنسجم واقعاً مع 

، وهي أخته من أبيه، وقد Ella» إيالَ«انتقل مالكومل بعد ذلك إىل السيدة 
امرأة سوداء رأى فيها إنها أول  :كانت سيدةً فاضلةً حمترمة، قال عنها مالكومل

الفضل والثِّقة واالعتزاز بنفسها.. قامت هذه املرأة بدور فعال يف مساندة 
مالكومل يف شىت مراحل حياته، وكان أكرب تلك املواقف إمدادها إياه باملال 
ألداء فريضة احلج مما كان له األثر املباشر يف التغيري اجلذري يف حياة مالكومل 

  ته الدينية.وفكره، وحرك
  
  
  
  
  
  
  

ويف شوارع ديترويت، اجتمع مالكومل ليتل مبجموعة من الشباب السود 
املتسكِّعني يف البارات، وعلى أبواب املتاجر، ويف األزقَّة املظلمة، وكان من 
أهم أنشطتهم بيع املواد املختلفة من أحزمة، ومناديل يد، وسجائر، وعطور، 

الشريفة لديهم، ألنَّ النشاط الفعلي لدى  ومسح أحذية... كانت تلك املهن
بعضهم كان يف ريب املخدرات، والسطو على املنازل، والسمسرة بني البغايا 

  ائنهن.بوز

  سرعان ما اخنرط مالكومل عملياً ونفسياً يف هذا اتمع، وحاز لقب
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 بذلة»: هيب« فبدأ يلبس على طريقة الـ»; Detroit Redأمحر ديترويت « 
طويلة، حزام ضيق، وقبعة ذات ريش طويلة، وصبغ الشعر باليود امللون 

ـ شعوره  قد فقد ـ كلياً«وامللين، وتدخني األفيون.. وباجلملة، كان مالكومل 
. ووصف مالكومل تلك احلالة اليت أجلأت اآلالف ١»ويته، وفقَد الشعور بذاته

حني تنخرط يف «ا العيش والتردي بقوله: من أمثاله من السود إىل مثل هذ
جمتمع الغيتو، مثلما كنت أنا، فإنك تدخل يف عالَم الوحوش، ويصبح البقاء 

  .٢»لألقوى قانوناً حمتوماً

تعددت نشاطات مالكومل غري القانونية حني عمله خادماً يف إحدى 
ر األفيون، املكان ملتقى جتا املراقص الصاخبة يف حي هارلْم; حيث كان

، ومساسرة البغايا، وعصابات السطو على احملالت التجارية، »احلظ« عيبوال
جرفاً يف جتارة األفيون اليت درت عليه األرباح نوهكذا وجد مالكومل نفسه م

، وبضاعيت، وقلَّما كنت أنام.. كانت يف يظللت أضاعف أرباح«الطائلة.. 
يت شوكةُ مالكومل حىت كون عصابة . وقو٣ِ»جييب رزمة ضخمة من املال..

إجرامية للسطو على البيوت وسرقة اوهرات، تألَّفت تلك العصابة من 
  ، ورفيق آخر، ومن بِنتني بيضاوتني: صوفيا وأختها.»شوريت«صديقة 

، فإنَّ ما »األوحال«وعلى الرغم من وصف مالكومل هذه الفترة حبياة 
مالكومل تعميقه خلربته حبياة عامة الناس، ووقوفه ـ  يحمد هلذه الفترة يف حياة

يف كلِّ دقيقة من تلك التجربة ـ على جروح اتمع الدامية، من تشرد، 
وبطالة، وظلم، وشقاوة، وسرقة، ودعارة، وسطو على األبرياء، واحتيال، 
: وإدمان خمدرات، وكل ما يتصل بذلك من أدواء اجتماعية، يقول مالكومل

                                        
)١( Malcolm X, Autobiography, p ٥٤.  
)٢( Ibid, p ١٠٢.  
)٣( Ibid, p ٩٩. 
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كان أكرب زبائين املبشرون، وزعماء احلركات االجتماعية، ورجال الشرطة، «
  .١»وخمتلف املسؤولني عن حياة اآلخرين ومصريهم

وال شك أن هذه التجربة احلية كان هلا أثرها القوي يف حدة حساسية 
 »املرضى«معرفته بنفسيات  مالكومل لعالج تلك األدواء، ويف تعميق

  ومعرفته للدواء املناسب لكل حالة.» الذِّئاب«و» الضحايا«و

  ثالثاً: السجن واالهتداء إلى اإلسالم

ألقي القبض على (مالكومل إكس)، وهو يف الواحد والعشرين من عمره، 
بعد حماولته إصالح ساعة يد مثينة سرقها من أحد البيوت، وحوكم واُدين 

ملنازل، واحليازة غري القانونية للسالح الناري، بتهمة السطو املسلَّح على ا
لقضاء عشر سنوات، فكانت تلك  ١٩٤٦وزج به يف سجن شارلستون عام 

احلادثة كفيلةً ألنْ يعود (مالكومل) إىل نفسه ويثوب بعض الشيء، وحيدث 
.العنصري تمع األمريكيهم يف اود، ووضعته السه عن أحوال بين جلدنفس 
بل إن (مالكومل) ـ وإنْ كان يعترف جبرمه ـ رأى أن شدة العقوبة مل تكن 
بفداحة اجلُرم بقدر ما كانت بسبب عشرته للبنت البيضاء، صوفيا وأختها، 
وإشراكه إيامها يف عمليات السرقة مما أثار ثائرة القاضي عليه. وقد صرح 

ليس لك يف «احملكمة بقوله: القاضي ملالكومل بذلك لدى إمساعه إياه قرار 
  »!بنات البيض سبيل، وسوف يلقِّنك هذا درساً يف االبتعاد عنهن

التوجه إىل «وعلى كلٍّ، فإن مبادرة عائلة (مالكومل)، ودعوم إياه إىل 
جاءت يف أواا حني بدأ مالكومل يشعر أنه حبق رهني » القبلة والصالة هللا

فكانت دعوة إليجا هي املخرج  ،وسجن روحيحمبسني: سجن جسدي، 
  أال وهو السجن الروحي. ،ـ من أشد السجنني النتشاله ـ أوالً

                                        
)١( Lomax E. Louis, When the Word is Given, p ٥٠. 
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حني حول مرة  ١٩٥٠حىت مارس » نورفولك«بقي (مالكومل) يف سجن 
أخرى إىل سجن شارلستون بتهمة العصيان، ولكن السبب احلقيقي وراء هذا 

جناء، وقد جاء يف تقرير سد من تأثري (مالكومل) على الالتحويل كان للح
مراسالته ترتكز على العقيدة اإلسالمية، «السجن ما يؤكِّد ذلك إذ قيل عنه: 

  .١»وعلى الكُره الشديد للجنس األبيض

بالعكس، مل حيد هذا التحويل من نشاط (مالكومل) الدعوي، بل استمال 
 & Osborneقه كاألخوين: أسبورن ولوروي إىل اإلسالم زمرةً من رفا

LeRoy واألخ مالكومل جارفيس ،Jarvis ف تلك العصبة منوقد كان تصر ،
حيث  ،السجناء ملفتاً للنظر واالهتمام منذ عهدها األول بسجن شارلستون

طالب هؤالء إدارة السجن بأن تكون وجبام اليومية حسب النظام الغذائي 
ه إليجا حممد، وامتنعوا عن أكل حلم اخلرتير، وطالبوا بأن يوضعوا الذي وضع

  يف زنزانات مواجهة للقبلة.

من جانب آخر، فإن (مالكومل) قد ألفت إليه األنظار مبلَكته اخلطابية، 
فكان يناظر األساقفة الزائرين للسجن، ويبهتهم مبالحظاته، وحيرجهم 

اعتراضه على الصورة النمطية  باعتراضاته الكثرية على اإلجنيل، مثل
التقليدية للمسيح حيث يصوره البيض بعيون زرقاء، وشعر ذهيب، وبِشرة 
بيضاء.. فقد أفحم (مالكومل) مناظريه بأنَّ املسيح كان أسود ملوناً، أو على 

  .٢األقلِّ، كان من شعوب الشرق األوسط، ال من اجلنس اآلري

) يدع فرصةً إالّ ويصدع فيها بإسالمه، ويعلن وهكذا، مل يكن (مالكومل
عما يراه احلق. وظهرت بوادر شخصيته القوية منذ مكثه يف السجن، ووقوفه 

                                        
)١( DeCaro, On the Side of my People, p ٩٠. 

)٢(  Ibid, p ٩١. 
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، كتب إىل مفوض السجن السيد ١٩٥٠يف خندق املظلومني. ففي أبريل 
زنزانةً  اللَّهجة دفاعاً عن أخ مسلم أودعخطاباً حادMcDowell  ماكدويل 

بسم اهللا العليم احلكيم، «بسجن نورفيلك. ابتدأ (مالكومل) خطابه بقوله: منعزلة 
. وأثقل اخلطاب ١(!!)»احلق احلي، وباسم نبيه املقدس.. السيد إليجا حممد... 

بالوعيد للكفرة والظاملني، وندد بالذين يظلمون الناس ال لذنب إالَّ ألنهم 
مرة أخرى خطاب احتجاج إىل  يصلون مستقبلني الشرق (القبلة). وكتب

املفوض نفسه، يندد فيه بأحد املوظفني الذين منعوا أحد املسلمني من 
االخنراط يف برنامج حمو األمية، ومل يفت (مالكومل) يف ذلك اخلطاب أن يسخر 

مبا يسهل هلم » طااللُّو«من حالة التردي اخللقي يف السجن حيث حيظى 
  سلمون املنضبطون من حقوقهم الطبيعية.شذوذهم، ويمنع امل

، ميكن القول: إنَّ مرحلة السجن كانت الساحنة اليت استغلَّها إمجاالً
(مالكومل) أحسن استغالل لتشكيل نفسه ثقافياً وعلمياً; فأكب على مكتبة 
السجن الداخلية، والتحق بفصول تكوينية يف املراسلة، ومهارات التعبري 

، ومنَّى ذخريته اللغوية حبفظ معجم لغوي ضخم. أما من الناحية الكتايب
الثَّقافية، فقد عكف على كتب التاريخ واحلضارة األفريقية واألمريكية، 
والفلسفات الشرقية. كما منَّى ملَكته اخلطابية باالخنراط يف فرقة اخلطابة 

  واملشاركة يف املناظرات.

فإنَّ مالكومل قد وجد يف السجن بعض  ،كثريةوإىل جانب املطالعات ال
النزالء ممن هم على قدر عال من الثَّقافة واملعرفة، وتعلَّم منهم الكثري، ومن 
أولئك الذين أشاد م يف سريته الذَّاتية، الشاب األسود الذي أشار إليه باسم 

Bimbi  :يقول عنه»لَ كان بيميب يكسب كلَّ نقاش خيوضه، وكان الرجلَ األو
                                        

)١( Ibid, p ٩٢.  



 

  
  
 

  
 

 
ة : 

سن
ال

١١ 
د : 

عد
  ال

ـ
٢٢  

    

٢١٠  
  

لكن بيميب كان ملحداً، وكان ». الذي رأيته يفرِض احتراماً مطلقاً بكالمه
تعلُّق مالكومل به بسبب حديثه العميق يف األديان، وقد سبق بنا أنَّ والدة 
مالكومل قد أرضعته وإخوانه على التفتح للمناقشات الدينية. وهكذا، 

عاجل مالكومل داَء اجلهل يف نفسه، إلدراكه باملطالعات الطَّويلة، والتعلم الذايت، 
أنَّ اجلهل هو السبب األساس يف سلوكه اإلجرامي... صرح ذه احلقيقة يف 
خطاب له إىل الضابط مأمور السجن حني طلب التحويل إىل سجن آخر، 

لك رغبيت يف يإن السبب األساس يف طليب االنتقال إىل سجن نورف«قال: 
تسهيالت التربوية هنالك غري موجودة يف غريها، فلو أين تثقيف نفسي، فال

كنت أكملت تعليمي ملا كنت اآلن قابعاً يف احلبس. إنين اليوم أقضي عشر 
سنوات جزاء جرمييت األوىل، إنَّ ذلك ال جيرح كثرياً.. لقد أدركت خطئي منذ 

  .١»ازل الناسأمد بعيد، ألنه من املستبعد أن يسطو رجلٌ متعلِّم على من

، حيث أطلق سراحه، ١٩٥٢ذا السجن حىت أغسطس  »مالكومل«ظلَّ 
. وعلى الرغم من Wilfredوانتقل بعد ذلك إىل ميشغان مع أخيه ويلفرد 

عدم اجتماع (مالكومل) بقائده إليجا حممد وجهاً لوجه منذ إسالمه إىل 
لرجلني كانت قد )، فإنَّ العالقة بني ا١٩٥٢خروجه من السجن (يف أغسطس 

استطاع إليجا حممد من  ،توطَّدت عرب املراسالت األسبوعية املنتظمة بينهما
خالهلا أن يلقِّن (مالكومل) فلسفته الدينية، وأثبت (مالكومل) كذلك جنابته 

  وإخالصه وجدارته حبمل لواء حركة إليجا.

  مالكولم إكس واالنخراط في (أمة اإلسالم)

يضيف لنبيه (مالكومل) خيرج من السجن، ويلحق بقائده، وما كاد املريد ا
                                        

)١( Letter from Malcolm little to Me . Dwyer, Norfolk peison Colony Transportation 

Board, ٢٨ July, ١٩٤٧, PF. 
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إالّ وترقَّى يف سلك التنظيم،  ١»إكس«حقة إليجا على اسم مالكومل الال
وشهدت احلركة كذلك ـ آنذاك ـ عصرها الذهيب وتطورها املطَّرد يف عدد 

  األتباع، ونوعية التنظيم.

احلركة يف ديترويت أن  وعلى سبيل املثال، فقد كان من عادة وزراء
يقصدوا مدينة شيكاغو مقر احلركة العام يف مناسبة االحتفال بعيد احلركة 
السنوي لالستماع إىل إليجا، وكانت القافلة األوىل اليت أقلَّت (مالكومل إكس) 

سيارتني. وما أن باشر  ١٩٥٢مع بقية وزراء احلركة إىل شيكاغو عام 
له يف الدود (مالكومل) عمعوة للحركة، واستمالة األتباع اجلدد من أحياء الس

الفقرية (الغيتو)، ومن البارات، وزوايا الزقاق املظلمة، وعلى أبواب الكنائس، 
ويف جتمعات السود.. إالّ وتضاعف أتباع احلركة قبل أن حيول احلَول، فإذا 

. ٥٢جمموعها  ١٩٥٣(مالكومل) حيدو قافلةً من السيارات إىل شيكاغو عام 
فلم يكن من القائد إليجا حممد إال املسارعة يف تعيني (مالكومل) يف مرتبة 

)، وهو اهليكل األول الذي ١باهليكل رقم (» Full Ministerوزير كامل «
  أسسه املعلم فارد حممد نفسه.

ومنذ أن تفرغ (مالكومل) للعمل حبركة (أمة اإلسالم)، أصبح يقضي ليلَه 
ه يف جتنيد األتباع اجلدد، وإقامة احملاضرات، وتأسيس اهلياكل وار

 (املساجد) اجلديدة، وكثُرت أسفاره من أدىن الواليات إىل أقصاها، وأمثرت
تلك اجلهود الدعوية اجلبارة، وشخصية (مالكومل) املؤثِّرة يف تضخم أتباع 

حلركة، إىل حوايل عضو زمن التحاق (مالكومل) با ٤٠٠احلركة من حوايل 
  ألف عضو.أربعني 

                                        
مسلمين السود إشارةً إلى أسمائهم ) إلى قيمة غير محددة. وكانت إضافته إلى أسماء الX( في الرياضيات، يرمز بـ )١(

  القبلية المفقودة بفعل الحملة االستعبادية، وتعبيراً عن رفضهم لألسماء المعطاة لهم من قبل أسيادهم البيض.
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هذا، وكان من املالمح املميزة للحركة ـ قبل عهد مالكومل ـ متركُزها على 
 مال يف املصانع، وسكان األحياء الفقرية املنعزلة، لكنالطَّبقة الفقرية من الع

، كانت حركة (أمة اإلسالم) قد استهوت كثرياً من املثقَّفني ١٩٥٧حبلول عام 
  ألكادمييني، ورجال األعمال، ورجاالت الفكر واألدب السود.وا

وباملثل، فإن املستوى األيديولوجي للحركة فرض حضوره يف اتمع 
الثقايفِّ األمريكي، وجعل خمتلف الطَّوائف الدينية والسياسية والفكرية تعري 

اعتباراً خاصاً. ويف (أمة اإلسالم) وطروحات الوزير مالكومل اُذناً صاغيةً، و
) اكتسبت (أمة اإلسالم) شهرةً حمليةً وعاملية موسعة، ٦٠-١٩٦٩تلك الفترة (

لفزيونية، ظرات واحملاورات اإلذاعية والتوذلك مبشاركة (مالكومل) يف املنا
وإلقائه الكلمات يف مدرجات املعاهد والكليات، وقيام بعض الصحف 

الَّت العامليرة عن احلركة، أمثال جملة: واة الشهرية باستطالعات متكر
داجيِيست ردايويك، ورونيوس ،ف، ولوكوجنحت أجهزة ١الي .FBI  يف تلك

الفترة يف دس بعض عيوا يف احلركة; للتجسس عليها وعلى حياة مالكومل 
  اخلاصة، فكان من تلك العيون أحد حرس مالكومل املقربني.

املعارك الفكرية العنيفة اليت خاضها (مالكومل إكس) يف تلك الفترة ومن 
معارضته لدعوة االندماج، وسياسة السالم اليت كان يروج هلا املسيحي 

)، ١٩٢٠-١٩٦٤ ,Martin L. Kingاألفرو ـ األمريكي مارتن لوثر كينغ (
يكي مؤسس على حيث احتج مالكومل أنَّ النظام السياسي واالقتصادي األمر

التمييز العنصري والظّلم يف أساسياته وتفاصيله، وأن كلَّ اندماج يف مثل هذا 
اجلهاز لن يزيد إالّ يف تعاسة الفقراء واملغلوبني من طبقة السود العاملة. 
واعترب مالكومل ـ كذلك ـ املسيحية جهازاً من أجهزة االستغالل يف يد 

                                        
)١( Clifton E. Marsh, From Black Muslims to Muslims, p ٥٥. 
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املسيحية «ونفى مالءمتها روحياً للرجل األسود. يقول: األمريكي األبيض، 
دين الرجل األبيض، فاإلجنيل يف يد الرجل األبيض وتفسريه اخلاص له، قد 

. ١»كان السالح األيديولوجي األفعل الستعباد ماليني الناس غري البيِض
ة احلتمية بني ، والعداو»شيطانية األبيض«وعضد (مالكومل) موقفه ذلك بعقيدة 

األبيض واألسود اليت قال ا املعلم فارد حممد. لكن (مالكومل) ألْمح إىل أنه 
لسنا «أفراد البيض بقدرِ ما يقصد ا جنسهم، » شرية األبيض« ال يقصد بـ

نعين أي فرد من البيض، بل إننا نعين اموع العام لتاريخ الرجل األبيض، 
  .٢»، ومجيع تصرفاته الشيطانية ضد غري البيضه، وشروروقسوته اجلماعية

وبقيام احلركات التحررية يف حقبة الستينيات يف أفريقيا وآسيا، ودعوا 
) حروباً ضروساً ضد إىل االستقالل، وخوض بعض الشعوب (الفيتنام مثالً

مصداقية، وأكثر غدت دعوات (مالكومل) وحركته أكثر  ...القوى االستعمارية
ومنذ تلك الفترة، أصبحت ». شيطانية البيض«قوة يف إقناع اجلماهري بعقيدة 

حركة (أمة اإلسالم)، تكتسب بعداً دولياً، ومساندةً خارجية من لدن زعماء 
احلركات التحررية يف أفريقيا وآسيا، وجزر احمليط اهلندي الغربية، وكان 

  بع، مركز الضوء يف هذا االعتبار.(مالكومل) بالطَّ

جدير بالذّكر أنَّ قائد احلركة األعلى إليجا حممد، على الرغم من ارتياحه 
بتطور احلركة، وتضاعف أعداد األتباع، مل يكن راضياً بأن يسلك (مالكومل) 

 ا منحى اً، أو ينحوولياً داً، وكان ذلك ـأباحلركة بعداً انفتاحييديولوجي 
بالذَّات ـ بداية اخلالف بينه وبني مريده املخلص. بل بينه وبني اجليل الشاب 

  من أتباعه ممن كانوا يشاطرون (مالكومل) وجهته االنفتاحية.

                                        
)١( Malcolm X, Autobiography, p ٢٤٢ _ ٢٤١. 

)٢( lbid, p ٢٦٥.  
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ومن ناحية أخرى، فإنَّ احلركة قد شهدت أزمتها الداخلية منذ عام 
)١٩٦١احلسد يف نفوس الس حني تألَّق جنم (مالكومل)، ودب ( لك الوزاري

داخل احلركة، فاُشيع أنَّ مالكومل يريد أن يستأثر باحلركة، وأنه يؤلِّب بعض 
وزراء احلركة الشباب على مركز سلطة احلركة يف شيكاغو... ويبدو أن بعض 
الوقائع تواطأت يف تقوية تلك اإلشاعات يف نفس إليجا حممد، منها مترد ابنه 

، ووصفُه تعاليم والده بالضالل واخلروج عن ١٩٦٣واالس حممد عليه عام 
اإلسالم الصحيح، وملا أبعد عن احلركة، ووصف بالنفاق، مل يشجب (مالكومل) 

  فعلته، ومل ينطق يف حقِّه بسوء.

جاءت  ١٩٦٣إضافةً إىل ذلك، فإنَّ فضيحة إليجا حممد اجلنسية عام 
 ه(مالكومل) قد أضفاها على قائدلتعصف بالكثري من هالة القداسة اليت كان 

الروحي، ولترغمه على إعادة حساباته يف قيادة احلركة، والشعور بتأنيب 
الضمري يف سوق اجلماهري املتحمسة إىل مصري غري مأمون حتت قيادة إليجا; 
فبدأ يكرس جهوده يف املشكالت االقتصادية واالجتماعية ألتباع احلركة، 

  تماماته بالعالَم اخلارجي.ويوسع اه

كان اتساع اخلَرق وعكْر الصفو بني (مالكومل) ومعلِّمه إليجا يف أواخر 
، حني اغتيل الرئيس األمريكي جون كيندي، وسئل (مالكومل) عن ١٩٦٣عام 

رأيه يف هذا االغتيال; فأبدى مالكومل مشاتته بكيندي مشرياً إىل أنَّ الدهر قد 
جزاءه يف تواطؤ حكومته يف سلسلة من االغتياالت، مثل  صف منه، ولقينأ
وغريمها..  Medgar Eversواألمريكي Patrice Lumumba ئيس تيال الرغا

إليجا منه، وعزله عن وزارة  يالتصريح اجلريء سبباً يف ترب وقد كان هذا
) يوماً. ٩٠) بنيويورك، ومنعه عن احلديث باسم احلركة ملدة (٧اهليكل رقم (

لَه عن احلركة وتعاليمها لكن (مالكومل) مل ينتظر انقضاء العدة، بل أعلن انفصا
  ة.العنصري
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النسخة «ومن املعلوم، أنَّ إليجا حممد كان على يقني بانتهاء فعالية 
اليت قدمها لألمريكيني السود، وعدم صالحيتها لتطلُّعات اجليل » اإلسالمية

ال مالكومل املعلن عن حركته كان صفعةً قوية، وديداً اجلديد، غري أنَّ انفص
مباشراً لزوال ملكه، وأنَّ ذلك سوف يعصف بالعرش الذي بناه لنفسه على 
مزاعم غري ملتئمة مع الواقع واحلقيقة، فعقيدة نبوة إليجا، وعقيدة حرب 

ة إىل إعطاء اهلرجمدون اليت يهلك اهللا فيها البيض، وحتلُّ مملكة السود، والدعو
السود واليةً خاصة م يف أمريكا... كلُّ تلك الدعاوى كان الدهر قد عفا 

  عليها.

وإضافة إىل مالكومل، فقد رأى إليجا سلسلة من االعتراضات املتكررة 
والتمرد على تعاليمه وادعاءاته خاصة لدى أقرب الناس إليه، وأوالده ممن 

خبايا حياته وتصرفاته.. خرج عليه ابنه واالس  يقفون ـ عن كثب ـ على
، وخرج ١٩٦٤حممد أكثر من مرة، وخرج عليه حفيده حسن شريف يف 

وقد أشاد كلُّ أولئك مبالكومل، ورفضوا النيل  ١٩٦٥عليه ابنه أكرب حممد عام 
) وأنه ال homemade» (صناعة حملية« منه، ومسى أكرب حممد إسالم والده بـ

  كس الصورة األصلية لإلسالم.يع
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  »Muslim Mosque Incمسجد المسلمين المتحد «منظمة 

أعلن (مالكومل) انفصاله عن (اُمة اإلسالم)، وتأسيسه  ١٩٦٤يف مارس 
، وأنَّ منهجه املنهج اإلسالمي »مسجد املسلمني املتحد«ملنظمة خاصة باسم 

مل معه من أجل رفعة اإلسالم، وأسس السلفي، ودعا مجيع املسلمني إىل الع
 Afro _ Amerecanهيئة سياسيةً أخرى باسم: الوحدة األفرو ـ األمريكية 

Unity.  

بصرف  ـ  كان اهلدف من تأسيس تلك املنظمة مجع األمريكيني السود
للعمل جمتمعني لتحقيق حقوق اإلنسان. وعلى ذلك، فإنَّ ـ النظر عن أديام 

) رجع عن مواقفه املعادية للبيض; إذْ دعاهم إىل العمل يف (مالكومل إكس
جمتمعام حملاربة صور الظُّلم، والعمل لتحقيق األخوة احلقَّة بينهم وبني 

ذلك أنَّ حتقيق األخوة  السود، غري أنه مل يفتح منظمته الفتية للبِيض، معلِّالً
  .١تحاد والتعاون بني السود أنفسهِمبني البيِض والسود ال يتم إالّ بتحقيق اال

وواضح من هذا اإلطار أنَّ مجيع املقدمات كانت تنىبء بأنَّ (مالكومل) 
خيطِّط حلركة عاملية ذات شأن خطري يف املطالبة باحلقوق اإلنسانية، فَمن 

) انطلق إىل املطالبة حبقوق Pan - Africanismدعوته إىل الوحدة األفريقية (
» خوةاإل«يف أمريكا الالَّتينية، و» خوةاإل« وب العالَم الثالث، واالهتمام بـشع

غي على الرجل األسود ينب«الصينني.. ومن تصرحياته الشهرية قوله: 
أن يدرك أنَّ على عاتقه مهمة كربى يف استدعاء الواليات املتحدة  األمريكي

ة لالمتثال أمام حمكمة األمم املتة يف خرق حقوق األمريكيحدة بتهمة أساسي
  .٢»اإلنسان

                                        
)١( Coiftonn E, From Black Muslims to Muslims, P ٦٠. 

)٢( Malcolm X, Autobiography, P ٣٦١.  



  
  
  
 

  

٢١٧  
  

    
س<

 إك
ولم

الك
 >م

كي
مري

 األ
عية

لدا
ا

  

ومن اخلطوات الناجحة يف تلك الفترة تكثيف مالك أسفاره ولقاءاته 
بالعلماء، واملؤسسات اإلسالمية، وبالزعماء والقادة يف أفريقيا وآسيا، فزار 

  ، ومصر، والسودان، والتقى السفراء من خمتلف البلدان.اغان

مالك يف ظلِّ مجاعة (أمة اإلسالم) مل يكن مبقدوره  واجلدير ذكره أنَّ
االنفتاح على اجلماعات الدينية والسياسية األخرى خارج الواليات املتحدة; 

مغلقة » شرنقة«إذ كان من سياسة إليجا حممد احلفاظ على مجاعته داخل 
قابلة متنعها من االختالط باخلارج وتبادل اآلراء. وقد صرح مالك بذلك يف م

اجلامايكية، قال: » Sunday Glenderصونداي غالندر «منشورة له بصحيفة 
إنه طاملا تاق إىل زيارة البلدان الكاريبية لكن قائده مل يكن ليسمح له بذلك، 

بصفيت مسلماً أسود، ويف حركة املسلمني السود، مل يكن مبقدوري «قال: 
لسيد حممد مل يكن يشجع أتباعه على ; ألنَّ ا]الكارييب[السفر إىل هناك 

  ».الذِّهاب إىل أي مكان شاءوا، بل كانت تشغلهم مشاغل أمريكا عما عداها

) ١٩٥٩-١٩٦٠حىت إنَّ اجلولة اليت قام ا إليجا إىل أفريقيا وآسيا (عام 
بصفيت مندوباً للسيد لقد زرت تلك البالد «كانت بإيعاز من مالك، يقول: 

بب األوحد د كنت واضع هذه الرحلة وخمططها. وكان السع، فقبحممد، وبالط
يف عدم عوديت إىل تلك البالد، أنه ما كان ليدعين أذهب، فلم يكن يشجع أياً 

  .١»من أتباعه على السفر إىل مكة أو أفريقيا

  العالمية ةرابعاً: مقتله والمؤامر

لنة عليه من اء معوشهدت األشهر السابقة الغتيال احلاج مالك حرباً شع
. واتهمته احلركات القومية FBI، ومكتب CIAجبهات خمتلفة، مثل مكتب 

 وغريهم. وكانت صحيفة » العرب«للسود باالحنراف عن قضية السود حنو 

                                        
)١( DeCaro, On the Side of my People, P ٢٦٧. 
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Muhammad Speaks    ةهم، اإلسالم) تنال منه، وتلصق به التجلماعة (أُم
حظَّهم من املضايقات  وتصفه بالنفاق واالرتداد، ولقي كذلك أتباعه

اً مربحاً لقي على بوضروب التخويف; فضرب أحدهم ضرواالستفزازات، 
النار يف منزل مالكومل قبل مقتله بأسبوع، كاد هو أسرته  متإثره حتفه، واُضرِ

يهلك حرقاً لوال أنَّ اهللا سلَّم. وبلغت أعمال الترهيب مبلغها حىت أن مالك 
  بأمساء األشخاص املوكّلني باغتياله.كان على أهبة للتصريح 

جارب وأمرل كما أنه قد عرف يف تلك الفترة أصعب التها يف حتو
  »فلبري« هاألصدقاء، وختاذل الصحاب، وظلم ذوي القريب حىت أن شقيقَ

الذي تنكَّر له، ووقف يف صف إليجا حممد، أحلق به التهم ووصفَه باهلوس 
. ومن صور املضايقات ١أودى بأمهم ومرض اضطراب النفس الذي

  والتحريض والتآمر العاملي ضد مالك منعه من دخول فرنسا بأيام قبل
مقتله حني تقدم لزيارا وإللقاء كلمته يف مؤمتر الطُّالب األفارقة، وكان هذا 

  . وال أدل٢َّاملنع بطلب من الواليات املتحدة، والسنغال، وساحل العاج
كُّر األقارب واألصحاب له من موقف شقيقه املذكور آنفاً على فداحة تن

املعادي له، حىت حني قُتل مل يشيع جنازته; ألنه ـ حسب وصفه ـ مات ميتة 
  .٣ضالة

 ٢١املفتوح ظهرية األحد  OAAUوهكذا جاءه أجله احملتوم يف اجتماع 
اب ، وكانت كلُّ اإلرهاصات يف ذلك اليوم تصرخ باقتر١٩٦٥فرباير عام 

حقداً وناراً، وتتأبط شراً،  جتتأج طر داهم، وأنَّ باملكان ضغائن شرخ
وبفراسته الصادقة شعر مالك مبا بيته القوم له، وصرح ألصحابه يف صالة 

                                        
)١( Goldman, The Death and Life Of Malcolm X, P ٢٣٢. 

)٢( Ibid, P ٣٣١.  
)٣( Clifton E. Marsh, From Black Muslims to Muslims, P ٦٧. 
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إنين ال أشعر بارتياح حنو هذا االجتماع، «االنتظار عن ختوفه وتوجسه.. 
» راً غريباً حيدث هنا يا إخواين!أشعر أنه ليس باألجدر أن أكون هنا. إنَّ أم

إخواين، إنين أقدم إليكم : «وكان من املفارقة أن خيتم املقدم حديثه قائالً
ويتقدم مالك إىل املنصة، ويلقي ». ما كان ليبخل حبياته من أجلكم رجالً

رة ر يرد حتيته حىت يعلو يف مؤخالسالم على احلضور، وال يكاد احلضو
وضاء، يثب ثالثة إىل  الصالة هرجوشجار، وحني تنصرف األنظار إىل الض

» أيها اإلخوة اهدأوا!«املنصة وثبة أشقى قوم صاحل; فيحاول مالك دئتهم.. 
  فتنطلق رصاصات إليه...

هذا، وإذا تضاربت األقوال والتصرحيات حول هوية قاتليه، فإنَّ مما ال 
ركيز على هذا ه اجلديد، وينبغي علينا التومنهجشك فيه أنه كان ضحية فكره 

اجلانب حىت نقدره حق قدره، وال يشغلنا البحث احلثيث عن أولئك ارمني 
منرياً بإذن اهللا. وقد أملح  عن تدبر فكره، ودعم ذلك واإلبقاء عليه مشتعالً

ينبغي أن تدركوا أنّ ما أقوم «مالك إىل هذا الواجب يف حق دعوته بقوله: 
ظام العنصري الدويل بأمجعه، ألنه تعريةٌ خطري، ألنه ديد مباشر للن ه جدب

وعليه، فإني إن أمت أو أقتل; فاطمئنوا أن ما  ،للتفرقة بأشكاهلا الدولية
  .١»حركته لن يتوقَّف أبداً

إذن، مل يكن خباف على احلاج مالك مغبة ما يقوم به، ووعورة الطّريق 
، فقد علَّمه التاريخ أنه ما أتى رجلٌ مبثل ما أتى به، وما هديد الذي سلَكاجل

قصد قاصد مثل غايته، إالّ وتكالبت عليه أيدي املكر، وطواغيت القهر 
ـ مل يعد ذلك السمسار يف شوارع  واالستعباد، إنَّ احلاج مالك ـ بكلِّ بساطة

لتف تمهوس، والذي » نيب« لـ هارمل، ومل يعد ذلك املسلم األسود املطبل
                                        

)١( Eugene V. Wolfenstein, The Victims of Democracy: Malcolm X, P ٣٢٨. 



 

  
  
 

  
 

 
ة : 

سن
ال

١١ 
د : 

عد
  ال

ـ
٢٢  

    

٢٢٠  
  

ن  ةحوله أمة وممن حتركهم العواطف العرقيبيهم مماس أو متعصسطاء النمن ب
اهلالك / املختفي أن » فارد«رهات، وينتظرون إالَههم أفيون التيعيشون على 

بيض، ويضع مملكة السود، وجيعل األرض جنة يأتيهم ويهلك عدوهم األ
عصب، املعلِّق مصري قومه ذلك املنذر الرشيد، املنبذ للت. ولكنه أصبح هلم..

وحتريرهم بتحرير املغلوبني ـ مجيعهم ـ على األرض بصرف النظر عن 
  ألوام وأشكاهلم وأديام.

وإن كان مالك تنبأ مبصريه، فإنه قد كشف لنا بعض تفاصيل املكر احملاك 
لسنن الصدام بني احلق والباطل، ومشاهدات التآمر ضده، فقد أدرك بقراءته 

أن أحزاب املكر يف اخلفاء جهاز معقَّد، وجيش لويب من شخصيات، 
وأحزاب وحكومات خمتلفة كلُّها تستفيد من القضاء عليه، ولكن الذي يعلِّق 
اجلرس وجيهز على الفريسة، ما هو إالّ أضعف تلك األحزاب، وربما أقلُّها 

يف هذه الصفقة اآلمثة. وباجلملة، أدرك (مالك) أنه لن يقوم باحللقة  انتفاعاً
للمفارقة ـ أولئك الذين  اياألخرية يف هذه املؤامرة إالّ أقرب الناس إليه ـ و

لم حلرب من أجل خالصهم من براثن الظحتمل املخاطر من أجلهم، وأعلن ا
زعيم حركة » Julian Mayfieldجوليان «واالستغالل. قال ذلك حملدثه 

» األيدي اخلفية«) حني سأله ذاك عن ااألفرو ـ األمريكية يف أكرا (غان
فأجاب أنه إذا ما وقع له أي شيء فال يظنن أحد أنَّ ذلك بالضرورة من 

القضية » عومل«طاملا أنه قد  ،املسلمني السود وحدهم، فهي مؤامرة عاملية
  كية.األفرو ـ األمري

  وقانون المثير واالستجابة تجارب مهمة في حياة الحاج مالك شباز

املثري «لعلَّ قراءة نفسية لسرية حياة مالك وشخصه، وتطبيق قانون 
على املواقف احلياتية اليت مر ا مالك، يوقفنا على رهافة طبع » واالستجابة
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ه موقفاً حمدداً صارماً جتاه مالك، وحدة شعوره لتلك املواقف، وبالتايل اتخاذ
كلِّ جتربة. وعلى ضوء هذا املفهوم، فإننا نقف عند بعض جتارب مالك 
باعتبارها صدمات نفسية خضع هلا مالك، واتخذ موقفاً حمدداً منها، فأثَّر هذا 

مات املثرية حرق لك الصداملوقف يف حياته تأثرياً ملحوظاً. ولعلَّ اُوىل ت
يني مرتل عائلة مالكومل، وقتلهم لوالده، يلي ذلك سخرية معلم البيض العنصر

املدرسة منه، وفضيحة إليجا اجلنسية، ومفاجأته يف مكة بكَرم الضيافة 
العربية، وبروح التوادد واإلخاء واملساواة بني السود والبيض ومجيع األلوان... 

  ولنا وقفة عند األخريتني.

  نسية: فضيحة إليجا الجأوالً

وعن عالقة  UPIاخللقي الذي كشفت عنه صحيفة  دكانت صدمة الفسا
إليجا حممد اجلنسية غري الشرعية باثنتني من سكرترياته، أعنف الصدمات 
اليت هزت نفس (مالكومل) وطبعت بصمتها على حياته وتصرفه ونظرته إىل 

إليجا » نبيه«غة بأستاذه وفيما بقي من عمره. ولثقة مالكومل البال» اإلنسان«
حقيق الصحفي يف حق ما كان ليطمئن إىل حرف من التحممد، فإنَّ (مالكومل) 

أستاذه، غري أن طبيعته املتعطّشة إىل سرب األمور، ومواجهة احلقائق، وقطع 
الشك باليقني أجلأته إىل مساءلة البِنتني عن عالقاما بإليجا; فأكَّدتا له 

دمة عنيفةً، ، وكانت قوة الصمنه طفالً منهما قد أجنبت كالً اخلرب، وأنَّ
والفضيحة كبريةً ألن يغضي عنها مالكومل، فهرع ـ عبثاً ـ إىل القرآن الكرمي 

جيد فيهما مربراً لفعلة أستاذه وقائده الروحي الشنعاء،  هوإىل اإلجنيل علَّ
ك... وطبعاً، مل متحر فكان (مالكومل) مثل الغريق الذي يتشبث بأي جسم

األستاذ.. وبكلِّ ثقة اعترف األستاذ  ةفر إىل شيكاغو ومساءليسعه إالَّ الس
بفعلته بل بررها باالستشهاد بقصص الكتاب املقدس املفتراة على أنبياء اهللا 
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إنين أنا داود، فحني تقرأ عن أخذ داود حليلةَ غريه، فأنا «املعصومني، قال: 
ذا قرأت عن نوح الذي سكرِ فهو أنا، وإذا قرأت عن لوط ذاك ذاك داود، وإ

. وذا ١»فات(!!!)كتمل يف مجيع تلك الصالذي ضاجع ابنته من صلبه، فقد ا
االفتراء، كان إليجا يريد أن يوغل يف تدجله وتضليله ملريده املخلص، 

اعة ويسجل لنفسه مكسباً جديداً، ويبين حول نفسه هالةً أخرى من املن
والقداسة، ولكن اجلرح يف قلب املريد كان عميقاً، مستعصياً على االندمال، 

  االنقياد العمياء لقائده. ةدمة عنيفة لبعثه من موتلصوكانت ا

  ثانياً: صدمة الجهل بأساسيات العبادة

لعلَّ أعنف صدمة أشعرت احلاج مالك باحلرية واخلجل من نفسه منذ أن 
ضي املقدسة إدراكُه مدى جهله بأساسيات الدين حطَّ رحالَه يف األرا

جيمل بنا قراءا  ويف زيارته هلذه األماكن دروس وعرب ،اإلسالمي وأولياته
  .ومتثُّلها يف وقفاا يف تلك املشاعر املقدسة

  ومن تلك املواقف اليت وقفها واستنبط دروساً إميانية فيها املواقف اآلتية:

  والشُّعور بالكرامةمكة المكرمة  ـ ١

كان نزول احلاج مالك شباز مبكة املكرمة، نقطة حتول يف نظره إىل نفسه 
رب، ولكنه تقدير مظلَّل قديراً ليس منشأه الصلت والكوتقديره حق قدره، ت

كَلب امللك، «جبالل عظمة اخلالق اجلبار. وإذا جاز أن نستعري مثَلهم الساخر 
ه عبد ملك على العبد املسلم الذي يستشعر أنإجراءه  ، فإنَّ»سيد الكالب

ه واقف ببقعة ، وأن»سيد العباد«اً ـ إىل الشعور بأنه امللوك، يفضي به ـ حتم
طوالَ سين التسع «من لدن ذي اجلالل واإلكرام... يقول مالك: » مكرمة«هي 

                                        
)١( Malcolm X, Autobography, P ٢٩٩. 
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أول بقعة وقفت فيها والثَّالثني على هذه األرض، كانت مدينة مكة املقدسة 
  ».ين إنسان كاملمام خالق كلِّ شيء، مستشعراً بأنأ

مشاعر بقاع قليلة  رجحت جتارب ساعات معدودة، ورجحت وهكذا
العدد على جتارب أزمنة وأمكنة غري حمصورة، وتواطأ املكانُ والزمان على 

ان تغيري نظرة احلاج مالك عن نفسه; ألنه ـ طوالَ تسع وثالثني حجج ـ ك
ينظر إىل نفسه من خالل معادلة (رجل أسود # رجل أبيض)، وكانت الغلبة 
احلتمية دائماً للقطب األبيض، مما مجع يف نفس (مالكومل) مركَّبات نقص 
ومعاداة هلذا األبيض. أما يف هذا املوقف اخلايل من تلك املعادلة، فقد شعر 

  لرب الذي خلقه.بالكرامة، ووازن نفسه بنفِسه ومن خاللِ عظمة ا

  يطان األبيض)ي األسود والشبعرفات (موت النـ  ٢

كانت عرفات والوقوف ا املسرح الفعلي الذي ساعد احلاج مالك شباز 
على مراجعة حقَّة ملاضيه، ودفعه إىل تعديل جذري لرؤيته وإدراكه حلقيقة 

احي األلوان، فإنَّ العامل تمبالعاملية اإلسالمية، وحمو شائبة األلوان واألعراق. و
جال جمردين عن األصباغ امللونة.. وظهر الرقد ظهر على حقيقته أمام مالك، 

ليت قضيتها مع إليجا يف مكَّة، استذكرت السنوات اإلثين عشرة ا«يقول: 
حممد، كأ إنسان إدراك أنه ليس مبقدور أي أمامي حبركة بطيئة، وأظن ا متر

املة يف شخص إليجا حممد.. ولكنين من على أقدس بقعة يف عمق ثقيت الك
خاصة اعتقاد  ،الدنيا، أدركت مدى خطورة إيالِء مثل هذا االعتبار إلنسان

  .١»تلقِّيه نوعاً من الوحي اإلهلي، أو إعطاؤه نوعاً من العصمة

ل، بطة بني احلاج مالك وقائده األوايكشف لنا هذا التصريح عمق الر
الرغم من انفصال (مالك) عن حركة إليجا، فإنَّ مكانةَ هذا الرجل  وعلى

                                        
)١( Malcolm X, Autobiography, P ٢٩٩. 
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كانت عميقة اجلذورِ يف نفِسه; إذ إنَّ (مالك) كان قد أسلم نفسه إليه طوعاً، 
كنت قد «، أو كما يقول مالك نفسه: »بني يدي غاسله تمي«وانقاد له مثل 

ليجتثَّ تلك العروق وما كان ». صدقته وآمنت به أكثر مما يصدق هو نفسه
 ي رببني يد إمياينٌّ عنيف كهذا، موقف العميقة من أصوهلا إالّ موقف

أشعر كأنين مثل رجل ظلَّ منوماً ـ بطريقة ما ـ «العالَمني. يقول (مالك): 
ه نابع من قوله اآلن، وما أشعر به اآلن أنحتت تأثري إنسان آخر. أشعر أنَّ ما أ

ين اآلن . إنان فكري وكالمي كلُّه من وحي إليجا حممدنفسي، ومن قبلُ، ك
. وذه الكلمات يعلن (مالك) عن يقظة ووجود جديد ١»أفكِّر بعقلي اخلاص

  فما دام »; اإلله / النيب األسود«لنفسه، كما يعلن ـ إعالناً خطرياً ـ عن موت 
سة، يف األرض املقداحلاج (مالك) قد وقف شاخماً فوق أعلى قمة مباركة 

ل مرة ـ نفسه كإنسان مكرم، فقد تضاءل أمام عينيه كلُّ خملوق وعرف ـ ألو
إنَّ جاهليات ». منوم مغناطيسي«حاشا امللك اجلبار، وبطُل لديه سحر كلِّ 

الفكر واالعتقاد، وادعاء العصمة والنبوة إلليجا، موضوعةٌ حتت قدمي احلاج 
أو من كانَ ميتاً {ي األوامر على الرميوت. (مالك) اليقظ، الرافض لتلقِّ

  .} فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس...

 تومن الطريف أنَّ هذه القاعدة يف جترد الناس عن ألوام، قد طال
هذه احلقيقة بقوهلا: » بيتي شباز«احلاج مالك نفسه، وقد وصفت زوجته 

، فكأنَّ ٢»وأصبح هنالك مسلماً فحسب مضى إىل مكَّة وهو مسلم أسود،«
مالك انسلخ من لونه كما تنسلخ احلية من جلدها، أو أنه حبمله للقلب 

  ألنَّ احلج انفتاح على العالَم، انفتاح» األسود«(احلاج)، سقط عنه قناع 
                                        

)١( Breitman, Malcolm X Speaks, P ٦٨. 

)٢( Clifton E. Harsh, From Black Muslims to Muslims, P ٦١. 
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يستقيم واالنغالق االنغالق يف لبوس من العنصرية والطائفية والكره   ال
ه كان منغلقاً يف لبوس اللَّون قبل سفره هذا، وقد اعترف مالك بأن خرين.لآل

نوات إىل احلج، حني كشف عن سر عدم سفره إىل بالد الكارييب طوال س
  ».مسلماً أسود، ويف حركة املسلمني السود«ه كان عمله حتت قائده إليجا; ألن

  
  
  
  
  
  
  
  

  الحج والوعي الوحدوي بين البشر ـ ٣

لقول اإلشارة إىل أنَّ أهم درس تعلَّمه احلاج مالك يف رحلة من نافلة ا
احلج ويف أداء شعائره هو الوعي بضرورة وحدة البشر ال وحدة املسلمني 
فحسب، وتعلَّم ـ فوق ذلك ـ بعض اإلجراءات العملية لتحقيق تلك الوحدة 

  وخصائصها.
  ومن تلك اإلجراءات:

 ،عاملية اإلميان بوحدة اخلالق سبحانهإنَّ من لزوميات حتقيق الوحدة ال أ ـ
واعتماداً على ذلك فقد دعا مالك أمريكا إىل القَبول العاجل لعقيدة وحدانية 

)، وأكَّد The immediate acceptance of the oneness of Godاخلالق (
أنَّ ذلك هو اخليار األوحد أمام أمريكا للخروج من مأزق العنصرية، والنجاة 
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  ق ا.اليار احملدمن ا

إنَّ الوحدة العاملية تنبين على أساس من الوحدة احمللية سواء أكانت  ب ـ
وحدة إقليمية أو عرقية أو دينية. تعلَّم مالك ذلك حني الحظ أنَّ احلجاج ـ 
على الرغم من متاحي الفوارق بينهم ـ جيتمعون أفواجاً أفواجاً، حيث 

. جتمعهم أخوة صادقة. والباكستانيون مع الباكستانيني..األفارقة مع األفارقة، 
وأكَّد يف  ،طبيق املباشر هلذا املفهوم حني أسس مالكومل مجاعته اجلديدةكان الت

ـ من وحدة السود  دستورها أنَّ وحدة السود والبيض البد أن تنطلق ـ أوالً
  .١أنفسهم

  لفكري في الشبابمالمح مميزة لشخصية مالك وتأثيره ا

  : المالمح المميزة لشخصيته ودعوتهأوالً

يف ختام هذا العرض عن حياة مالك شباز، جيمل بنا طرح سؤال وحماولة 
آلثار زة لشخصية مالك شباز، وما اابة عليه: ترى ما املالمح املمياإلج

احلاج عوية اليت اضطلعت ا رحلة احلج يف حركة اإلجيابية، واملكاسب الد
تدعي اإلطالة واالستقصاء، مالك؟ وال شك أنَّ اإلجابة على تلك األسئلة تس

  نا حناول االختصار بسرد أهم تلك املميزات كما يلي:غري أن

يديولوجيات اليت ليس إنه متيز بالروح احلركية، والبعد عن األ ـ ١
تنفيذه، وإخراجه يف حيز  وراءها عملٌ، فكلَّما تعلَّم شيئاً انطلق مباشرةً إىل

 احلركة الواقع، ولعلَّه قد تشرب تلك الروح منذ نعومة أظفاره من طبيعة
ويعد هذا ». أوماها«الغارفية اليت كان والده داعيتها ورئيس جتمعها يف مدينة 

اجلانب أحد األسباب األساسية يف انسالخ مالك عن حركة أستاذه إليجا; إذ 
                                        

)١( DeCaro, On the Side of my people, P ٢١٦. 
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ستاذه جيمع الناس حول فضفاض من الفكر، ويسوقهم إىل هدف رأى أنَّ أ
غري ملموس، فدعا مالك إىل ربط الدين باحلياة، وتفعيله يف حياة الناس: يف 

ظرة يف حديث له مبعهد ، واالقتصاد، وقد صرح ذه الناالجتماع، والسياسة
Tuskegee  :بقوله (ة اإلسالمأم) جا جيلس إليإذا كان «بعد انفصاله عن
ين ال أجلس وأنتظر اهللا أن يأيت (يعرض بفارد حممد املنتظر). وينتظر، فإن

إنين أؤمن بالدين، ولكن أؤمن بدين يشمل احلركة السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية، تلك اجلوانب اليت من شأا بناء جنة هنا على األرض ريثما 

  .١»ننتظر اجلنة األخروية

إنَّ مالك قد مثَّل حبياته األمل للضائعني يف اهلداية والصالح، وأن  ـ ٢
الصعود من احلضيض اخلُلقي، إىل قمة املثُل العليا ممكن وليس من 

غيري يكون أظهر، وأكرب وقعاً يف ل إنَّ (مالك) يؤكِّد بأنَّ التاملستحيالت. ب
ال ميكن أن «طاط.. اإلنسان الذي كان يف الدرك األسفل من التردي واالحن

ين أمسي نفسي كثر من الذي كان أكثر فساداً. إنحيدث حتول كلي ألحد أ
قد بلغت أعلى مؤشراا » التطهري«وال شك أن معادلة » أفضلَ مثال لذلك.
كما أشار إىل ذلك يف أكثر من مناسبة. فاحلج جيب ما  ،وأصفاها بعد حجه

  قبله.

التقارب بني املسلمني واملسيحيني السود يف أمريكا، إنه كان أمنوذج  ـ ٣
خاصة يف املرحلة األخرية من حياته، وذلك بنضاله ضد العنصرية، واستعالء 
الرجل األبيض، ومن أجل ذلك أمكن لكثري من اجلماعات املختلفة ادعاء 

ة واأليديولوجيبها الفكريسة بأفكاره.أحقِّيتها (مبالك)، وربطت عالقات ن  

                                        
)١( Ibid, P ٢٦٩.  
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إنه متيز بروح النقد الذايت، واالعتراف باخلطأ، وحماولة تصحيحه  ـ ٤
نَّ بعض املتحاملني عليه وصفوه بتغيري مبادئه ومواقفه طبقاً أ، حىت عاجالً

حتامل مغرض خاصة  ه.. وال شك أن١للظروف، ورغبةً يف اكتساب املؤيدين
ك عن نظرته العنصرية ضد البيض بعد إيراده يف سياق رجوع احلاج مال

  رجوعه من احلج.

  ومن املكاسب الدعوية يف أثر رحلة احلج يف فكر احلاج مالك ـ ٥
تقويته جلناح احلركات اإلسالمية السنية يف أمريكا، واليت كانت  ،ويف حركته

  مجاعة (أمة اإلسالم) املنحرفة قد طغت على وجودها، وحجبت صورا
الربوز على السطح اإلسالمي يف الوسط األمريكي، مثل مجاعة دار ن ع

، ومجاعة .Islamic Brotherhood Incاإلسالم، ومجاعة األخوة اإلسالمية 
Party Islamic  ة صحيحةوكان ذلك سبباً لتأسيس بعض احلركات اإلسالمي
  .٢املنهج

خاصة،  مريكيلإلسالم يف الوسط األ محله صورةً أمنوذجية طيبة ـ ٦
والعاملي عامة، وذلك بدعوته إىل السالم العاملي بني األديان، واألجناس، 
وتصحيحه لصورة اإلسالم املشوهة لدى الغرب يف اإلعالم، ويف ممارسة 
 ن قَبلُ ـ أحدة املنحرفة، وقد كان احلاج مالك ـ مبعض احلركات اإلسالمي

الم يف املخيلة األمريكية بفعل التشويهية لإلس يف هذه احلملة املمثِّلني الكبار
                                        

)١( Houston A. Baker Jr, The Black Public Sphere, P ٤٤. 

، وكان أول إمام لها هو يحيى ١٩٦٢جماعة (دار اإلسالم) أسسها مجموعة من الشباب المسلمين في بروكلين عام  )٢(
  عبدالكريم.

، وهو ممن أسلم على يدي مالك ١٩٦٧أسسه الشيخ خالد أحمد توفيق في هارلم عام  MIBـ مسجد األخوة اإلسالمية 
  .١٩٨٨شباز، ودرس باألزهر الشريف، والتزم بالمنهج اإلسالمي الصحيح. توفي 

على يد مظفر الدين حامد بواشنطن العاصمة، أسلم على يدي الحاج مالك شباز  ١٩٧١: أسست عام Islamic Partyـ 
 عن (أمة اإلسالم). وسافر إلى البالد العربية واإلسالمية. تأثر بدعوة الشهيد حسن البنا، والشيخ المودودي.بعد انفصاله 
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  تعاليم قائده إليجا املغلوطة، غري أنه وفِّق يف إتباع السيئة احلسنة إن شاء اهللا.

إنه أعاد األمل والثِّقة إىل املسلمني املهاجرين من الدول العربية  ـ ٧
جلامعات املسلمني; ا ةوالدول اإلسالمية يف الشرق األوسط وآسيا، وطلب

فالتف حوله بعضهم قبل مقتله، كما أسسوا منظمات إسالمية بعد مماته لدعوة 
  األمريكيني، وتصحيح العطب الذي أحدثته مجاعات منحرفة باسم اإلسالم.

 >أمة اإلسالم«الذي أيقظ يف صف مجاعة » جرس التنبيه«كونه  ـ ٨
ا اإلسالمية. ولعل ذلك ما سهل خلَلف إليجا ا وعقيدهالوعي ملراجعة فلسفت

  حممد ابنِه وارث الدين حممد محلته التصحيحية لعقيدة اجلماعة وممارساا.

  يديولوجيثانياً: تأثير الحاج مالك شباز األ

ميكن أن ـ إنَّ أول مظهر من مظاهر تأثري احلاج مالك ـ حملياً وعاملياً 
الواضحة يف حياته، حيث مل يترك مدونات فكرية،  يلمس يف الصبغة احلركية

وإمنا كان كلُّ حياته تطبيقاً عملياً حياً لفكرته. وعلى الرغم من انفصاله عن 
مجاعة (أمة اإلسالم) قبل وفاته، وتأسيسه لتنظيم خاص، فإنَّ تأثري مالك 

 تفكري أولئك على األفراد واجلماعات الدينية والسياسية ظلَّ واضح املعامل يف
  األفراد وسياسات اجلماعات.

قد لقي إعراضاً من بعض اجلماعات القومية بني السود،  )وإذا كان (مالك
عايش السلمي بني السود والبيض، اإلسالمية، أو بدعوته إىل الت بسبب دعوته

خر.. فإن مقتله كان سبباً لتعيد تلك أو اجلماعات اإلسالمية لسبب أو آل
اعات نظرا يف دعوة مالك، وتقيم أيديولوجيته يف ضوء األسباب اجلم

الغامضة يف اغتياله، ويف هوية قاتليه. وقد أدى ذلك بأولئك إىل ترديد 
شعارات مالك يف املناداة بالتحرير األفريقي، والشعور بالكرامة، واالعتزاز 

دد، منظمة الكوجنرس بالذَّات. ومن احلركات اجلديرة بالذّكر يف هذا الص
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)، فقد SNCC)، واللجنة التنسيقية السلمية للطلبة (COREللمساواة العرقية (
تبنت هاتان اجلماعتان دعوة مالك إىل االعتزاز العرقي، وبناء السود 

  ملؤسسام اخلاصة، وتشكيلهم قوة دفاعية ألنفسهم.

حق نشر سرية لك يف اجليل الالتأثري أفكار ما ومن العوامل املباشرة يف
) اليت كتبها مع الكاتب املشهور أليكس هايل، صاحب ١٩٦٩حياته عام (

فأصبح هذا الكتاب من أكثر الكتب رواجاً، كما أصبح »; اجلذور«رواية 
املؤسس عام » Black Pantherالنمر األسود «فكرياً حلزب » دستوراً«

مني السابقني إىل مصلحني اجتماعيني، ، لتأكيد إمكانية حتويل ار١٩٦٦
وثوريني مثاليني. ونشرت كذلك خطبه وحمادثاته اإلذاعية والتلفزيونية اليت 
غدت جمال دراسات كثرية، واليت وجهت املسار الفكري احلركي ملعظم 

  التجمعات الشبابية.

ية بني لول حقبة الثمانينيات، وضمور معظم احلركات القومحبو
ود، وختفيف حدود، والداألمريكيني السعوات ة املطالبة حبقوق الس

مالك » شبح«االستقاللية اليت جنحت هنا وهناك يف أفريقيا ويف غريها، فإنَّ 
سيان. بزغ من جديد يف الفرق الغنائية اً على احملو والنيما زال مستعص

خاصة حني يطرأ بعض  ،عاهدملوسيقى الروب، ويف أروقة اجلامعات وامل
املشاحنات بني السود والشرطة البيض; وتطفو املشكلة العرقية والعنصرية، 

ا أسلحةً فكرية فيهرع الشباب إىل شعارات مالك وأقواله املأثورة، بوصفه
لطات احلكومية، ويهامجون ا معارضيهم، مما يدلُّ على أنَّ يغرون ا الس
ومثُل حياته القصرية، ما زالت جزءاً أساسياً يف النسيج أفكار مالك 

باب، وما زال سالحاً ماضياً يلوحون به يف وجه اخلصوم; يولوجي للشيداأل
  لتأكيد الذّات، وكسب املعارك.



  
  
  
 

  

٢٣١  
  

    
س<

 إك
ولم

الك
 >م

كي
مري

 األ
عية

لدا
ا

  

كلي غري الواعي) ملالك شباز ذروته يف أواخر وقد بلغ احلماس (الش
د فيلماً سينمائياً عن حياته ات والتسعينيات حني أصدر اهلوليويالثمانين

من الشباب املتحمسة ملالك،  ، فأفرز ذلك جيالSpike Leeً) بإخراج ١٩٩٢(
أو جيل » Malcolmaniaاهلوس املالكومي «أطلق عليه بعضهم مسمى 

»X « مل رمز حتالذي يتكالب على كلِّ بضاعة»X « أو اسم مالكومل أو
سية، وساعات، وحيرص على صورته، من قبعات، وقمصان، ونظارات مش

املظاهر الشكلية املميزة ملالك، مثل طريقة تصفيفه لشعره، وعادته يف اجللوس 
أو الوقوف إللقاء اخلطب... ترى أيكون ذلك صرفاً للشباب عن فكر مالك 

م، يف رأي بعض ١٩٩٧كما كان وضع صورته على طوابع بريدية عام 
حقيقات الفيدرايل كشف عن تقارير مكتب التالبني بالاملسلمني، صرفاً للمط

)FBI؟١)، عن مالك ومالبسات اغتياله  

  مالحظة ختامية

بقي أن نويل أمراً بالغ األمهية أال وهو حسن الوفادة والرفادة اليت عرِف 
ا أهل مكة، وشعب احلرمني الشريفني، وأثرها البالغ يف تفهم (مالك) ملفهوم 

مية، فلوال حسن الضيافة واحلفاوة البالغة اليت شده ا احلاج األخوة اإلسال
األراضي املقدسة ملا التفت مالك إىل ما  همالك شباز منذ أن وطئت قدما

تالها من املظاهر األخرى، كلُّ ذلك قد كان الزناد الذي أشعل يف نفس مالك 
واملساواة بني املؤمنني بصرف التيقُظ لتقدير مجيع مظاهر األخوة اإلسالمية، 

النظر عن ألوام وألسنتهم. وقد أكَّد مالك يف سرية حياته على تلك 
  .اجلوانب، واعترف باجلميل

                                        
  .Clayborne Carson, Malcolm X: The FBI . filesينظر مناقشة جادة لهذه القضية في كتاب:  )١(
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  رسالة من مكّة

نظراً ألمهية الرسالة اليت بعث ا احلاج مالك شباز من مكة إىل أصحابه 
نطق بنفسها عن يف الواليات املتحدة، فقد أحببنا ترمجتها كاملةً; حىت ت

نفسها، وجتلي األثر اإلمياينَّ والرؤية اإلنسانية اليت أحدثته تلك الرحلة، 
  والتجارب املعدودة يف حياة مالك.

إن أول ما يستلفتنا يف هذا اخلطاب عنوانه حيث اختفى اسم الكاتب من 
ي الكاتب : رسالة من احلاج مالك يف مكة.. ولعلَّ توارالعنوان، فلم يقل مثالً
ـ ولو بأسلوب غري شعوري ـ أنَّ ما يكتبه أكرب من  ةيف العنوان إمياءةٌ لطيف

أن ينسبه إىل نفسه، وإنما هو من وحي مكَّة، وأنَّ حقائق احلياة هي اليت 
  أملت على الكاتب هذا اخلطاب.

  يقول:

لغ إنين مل أشهد ـ يف أرض ـ مثل هذه الضيافة الصادقة، واالحتفاء البا«
املمزوج باألخوة احلقَّة مثلما هو مطبق بني الناس من مجيع األلوان 
واألجناس يف هذه األرض املقدسة بلد إبراهيم، وحممد ومجيع الرسل(عليهم 

س أمام صور الكرامة احملاطة السالم). لقد غدوت منذ األسبوع املاضي، أخر
  ناس من كلِّ لون.أيب من قبل 

 بزيارة بلدة مكَّة املقدسة; فطفت األشواط السبعة حول لقد أكرمين اهللا
الكعبة بقيادة الشاب املطوف حممد، وشرِبت من ماء زمزم، وسعيت سبع 
مرات بني الصفا واملروة، وصليت يف بلدة مىن القدمية، ودعوت اهللا على جبل 

  عرفات.

كانوا من كان هناك عشرات اآلالف من احلجاج من كلِّ أرجاء العالَم، 
شرة السوداء األفارقة، وي العيون الزرقاء إىل ذوي البمجيع األلوان: من ذ

  لكنهم كانوا يؤدون شعريةً واحدةً مظهرين روح الوحدة واألخوة اليت
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مل أعهدها يف أمريكا. وقد كانت خربيت يف أمريكا قد قادتين ـ خطأً ـ إىل 
مستحيلة التحقُّق بني األبيض وغري  االعتقاد أنَّ مثل هذه الروح األخوية

  األبيض.

وعليه، فإنَّ أمريكا حباجة إىل فهم اإلسالم; ألنه الدين الوحيد الذي 
ميحو من اتمع األمريكي املشكلة القومية، فمن خالل أسفاري يف العالَم 
اإلسالمي، جالست وحادثت، بل آكلت أناساً لو كانوا يف أمريكا لعدوا من 

إنين مل  قد انتزِع من قلوم بفعل اإلسالم.» األبيض«بيض، لكن تصرف ال
األخوة الصادقة واحلقَّة حاضرةً يطبقها اجلميع دون  أشهد مثل هذه من قبل

  اعتبار للَون.

ولعلَّكم تصدمون بتلك الكلمات مني، لكن الذي شاهدت يف هذه احلجة 
قواعد تفكريي السابقة، وعلى نبذ بعض قد أرغمين على إعادة ترتيب 

استنتاجايت القدمية، وبالطَّبع، فإن ذلك مل يكن صعباً علي. وعالوةً على 
يواجه احلقائق، ويقبل الواقع  عزمييت الصادقة، فإنين ظللت دوماً رجالً

  احليايتَّ بوصفه خربةً ومعرفة جديدة.

م اإلسالمي شاطرت إخواين خالل األيام األحد عشر السابقة يف العالَ
واحدة، والشرب من كوب واحد، والنوم معهم على  ةاملسلمني األكل من آني

فَرش واحد، ممن هم من ذوي العيون األشد زرقاً، والشعور األشد شقراً، 
وتصرفام، شعرت » البيض«والبشرة األنصع بياضاً. ومن خالل كالم 

ودان  باإلخالص نفِسه الذي شعرتبه بني املسلمني األفارقة يف نيجرييا والس
  وغانا.

، لقد كنا إخوةً; ألنَّ إميام بإله واحد قد نزع من قلوم حقاً
من » األبيض«من تصرفام، كما نزع » األبيض«، ونزع »األبيض«

أفكارهم. وقد تبين يل من ذلك أنَّ األمريكيني البيض إذا كان بإمكام 
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نية اهللا، فمن األجدر ـ بطبيعة احلال ـ قبول وحدة اجلنس قبول وحدا
تضاعف بيف اللَّون. و» االختالف«البشري، وترك تقييم الناس، على أساس 

العنصرية اليت تنخر يف أمريكا مثل سرطان مستعص على العالج، فقد آن 
مار احملقَّق، ذلك الدمار الذي حلَّ األوان ألمريكا أن تنجو بنفسها من هذا الد

  باألملان بفعل العنصرية.

إنَّ كلَّ ساعة أقضيها هنا يف األرض املقدسة ختولين روحية واسعة للنظر 
فيما حيدث يف أمريكا بني السود والبيض. فالزجني األمريكي غري ملوم يف 

ريكيني حقده العرقي; ألنَّ تصرفه ردة فعل ألربعمائة عام من عنصرية األم
البيض. ومبا أن العنصرية جتر أمريكا إىل طريق االنتحار، فإنين أؤمن ـ 

ـ أنَّ اجليل اجلديد من البيض، يف  اعتماداً على جتاريب اخلاصة مع األمريكيني
املعاهد واجلامعات، سوف يرى الكتابات اجلدرانية، وسوف ينصرف كثري من 

روحي احلق، الطريق األوحد األخري ألمريكا تلك الكتابات إىل احللِّ ال
  لتفادي الدمار الذي حتول إليه العنصرية ال حمالة.

إنين مل أحظَ قط حبفاوة مثل هذه، ومل أشعر مبثل هذا التواضع، فمن الذي 
اإلكرام يف حق زجني أمريكي؟ ومنذ ليال معدودة  اكان يتنبأ مبثل هذ

(أبيض) يف   ذا الرجل الذي ميكن تسميته بـفحسب، كان يف خدميت ه
أمريكا، وهو دبلوماسي يف األمم املتحدة، سفري، ندمي امللوك.. وجعل حتت 
تصريف جناحه يف القصر.. حقاً، إنين مل أحلم قطُّ بأن أحظى مبثل هذا اإلكرام، 

.به امللوك يف أمريكا فحسب، ال رجل زجني خصي إكرام  

.»هللا رب العاملني محداً وشكراً  

  احلاج مالك الشباز (مالكومل إكس)

  




