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 املاسونية؟ احلكمة أم اإلسالم أّمة': املليون مسرية' ذكرى

 حديدي صبحي

 21-10-2010القدس العريب: 

  

 مسرية'لـ 15 الـ الذكرى مّرت اجلاري،( أكتوبر) األول تشرين 16 يف أايم، قبل
 زعيم الفرقان عبد لويس من بدعوة واشنطن األمريكية العاصمة شهدهتا اليت ،'املليون
 . أمريكي ـ أفرو مشارك ومليون ألف 800 بني واستقطبت ،'اإلسالم أّمة' منظمة

 دفع على برانجمها وانطوى واألطفال، والشيوخ والرجال النساء ضّمت املسرية
. العامة احلياة يف مشاركتهم أشكال وحتسني قواهم، وتنظيم صفوفهم، رصّ  إىل السود

 أكثر سياسات اعتماد إىل متيل اجلمهوري احلزب صفوف يف األجواء كانت  آنذاك،
 السياسات يف كما  الدولية، والعالقات السياسية والنظرية العقيدة يف وتشدداً، حمافظة

 نوت عليه أطلق ما ضمن والضرائب، والتعليم واإلجتماعي الصحي للتأمني الدخلية
 مع العقد' تسمية للكونغرس، األسبق الرئيس اجلمهوري احلزب يف البارز املنّظر غنغرش،

 غالباً، سود فقراء: صّفني إىل أمريكا يفرز أن احلادّ  العقائدي التجاذب وكاد'. أمريكا
 .غالباً  البيض صفوف يف الثراء فاحشة أو ثرية أو موسرة متوسطة وطبقة

 أمريكيني، ـ األفرو حياة يف وفاصل هائل حبدث تقرتن 15الـ الذكرى كانت  وإذا
 الذكرى فإنّ  املتحدة؛ الوالايت اتريخ يف أسود رئيس أّول أوابما، ابراك انتخاب هو
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  إعصار بعد ما': مالءمة' أكثر توقيت يف مترّ  أن هلا كان  ما ،2005 سنة العاشرة،
 الفرقان عبد قال كما  ،'أورلينز نيو يف السود له تعّرض الذي اإلجرامي اإلمهال'و كاترينا

 يف أيمل' اإلسالم أّمة' زعيم يكن مل آخر، جانب ومن(. دقيقة 75) املطّولة خطبته يف
 وضع أو املاضي، الستئناف ،'املاليني من املزيد حركة' إطالق يعلن لكي أفضل توقيت
 أيضاً، السياسية لألعاصري ذكيّ  قارىء فرقان وألنّ . املتصلة املاضية أصوله يف احلاضر

 للبيت بشّدة الناقد خطابه مع تتجاوب ان ميكن اليت القاعدة توسيع إىل سارع فقد
 اإلسالم من بوش جورج األمريكي الرئيس ومواقف العراق غزو فأدان األبيض،

 وحتسني الرّق، نظام من املتضررين وتعويض أفريقيا، مع ابلوحدة طالب كما  واملسلمني،
 . احلمر اهلنود من األمريكية احلكومة واعتذار املهاجرين، معاملة شروط

 العريضة، السود حركة ضمن األمريكي اإلسالم واقع ختصّ  أخرى وألسباب هلذا،
 سوء من الكثري عن فضالً  العربية، القضااي مع تضامن من يفرزه أن ميكن ما ومدى
 الصائب من ليس احلركة، وتلك الواقع ذلك يكتنف الذي التجهيل أو اجلهل أو الفهم

 الفرقان عبد زعيمها وعند ،'اإلسالم أّمة' منظِّّميها، عند وقفة دون الذكرى هذه مترّ  أن
 مسرية' أمام الشهرية خطبته من مستمدة بسيطة إحصائية ألنّ  ذلك. خاصة بصفة
: عمل اسرتاتيجيات من ويعتمده اعتمده ملا العقائدية القسمات لرسم تكفي ،'املليون

 القرآنية فاآلايت ،(مّرة 30) التوراتية األسفار مث املاسونية، احلكمة اقتباس إىل جلأ لقد
 موسى األنبياء من تبدأ خطبة يف األقلّ  هو اإلسالم حظّ  كان  وبذلك ،(مرات مخس)

 نسبة أن يعرف البارع والراعي. الرسول ومّت  ويسوع نّصر بنبوخذ ومترّ  وسليمان، وداود
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 رمبا الربوتستانت، السود تضم دعوته لّبوا من وصفوف األقّل، هي السود املسلمني
 ألسيجة نوعياً  اخرتاقاً  شّكل الذي األمر التبشريية، مسرياته اتريخ يف األوىل للمرّة

 طهوري بروتستانيت إىل توّجه ما اندراً  واليت خصومه، هبا يتهمه اليت' للسامية العداء'
 القرون مبّشر أفكار من ـ املفيد لإليضاح سواها، دون ـ األمريكية الطبعة إىل ينتمي

 .لوثر مارتن األشهر الوسطى

 املفّوه) اخلطيب فإنّ  وهلذا العقيدة، قبل السياسة إىل تشري كانت  إحصائية وتلك
 كان،.  أيضاً  ابلغ وحذر بتمهل، الكالسيكي خطابه تركيب أعاد( لإلنصاف متاماً،
 من مناصاً ' األمريكية الرباءة' فلسفات جتد لن الذي التحالف تشكيل ينوي املّرة، هذه

 بغري وليس. اليومية احلياة ملعادالت األدقّ  احلساب يف ووضعه ومتابعته، معه، التعايش
 يف واختلط الشمال، وذات اليمني ذات يضرب أخذ الذرب لسانه أن خاص معىن
 برجل واخلمسينيات، األربعينيات يف السود استنزف الذي اليهودي األعمال رجل روعه

 .الكوري أو الفييتنامي األعمال برجل اسوة الفلسطيين، األعمال ورجل العريب األعمال
 اليهود احلقيقيون، العربانيون أنتم: 'قائالً  السود خاطب أنه يف كربى  داللة مثة وكان

 صفحة إذاً، يطوي، خطاب هذا'! أفريقياً  كان  ويسوع أفريقياً، كان  موسى! احلقيقيون
ثّله األسود، الرسول مؤّذن مثّله وعتقي انعتاقي إسالم يف الباليل والرمز احلبشي بالل  ومتم

 أوجني لويس يدعى مغمور متحمس شاب فيه وشاركه يوم، ذات إكس مالكومل
 إكس، لويس نفسه ويسّمي اإلسالم، إىل يهتدي سوف كاريبية،  أسرة سليل ولكوت،

 (.العربية اإلعالم وسائل يف البعض يصرّ  كما'  فرخان' وليس) الفرقان عبد لويس مثّ 
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 الغريب الشطر يف مثّ  أبسره، العامل يف جديدة معادالت تدرج جديدة سياسة وهذه
. أو حماكمة بعد وما احلداثة، بعد ما... أمريكا ويف الباردة، احلرب بعد ما العامل من

  إعصار بعد وما العراق، غزو بعد وما جاكسون، مايكل بعد وما مسبسون،. جي
 من ألف، املائة يتجاوز ال' اإلسالم أّمة' أعضاء عدد. أوابما بعد ما... و كاترينا،

 ببدائل اجملاهرة يستطيع الفرقان عبد ولكنّ . أسود أمريكي مليون 37,6 أصل
 واجلمهوري الدميقراطي احلزبني سياسات عن ابلضرورة تنوب ال وسياسية سوسيولوجية

 تلك عجز تفضح ما بقدر ،'األمريكية املعجزة' من الثاين النصف مستقبل حول
 .املاليني هلذه الدنيا احلقوق أتمني عن السياسات

 أبلغ األبيض يلّقن مضادّ  ثقايف إحياء   وإىل والبدن، العقل نظافة إىل يدعو وهو
 وهو. إليها تنتهي أن من مفرّ  وال اإلنسانية، منها بدأت سوداء حضارة حول الدروس

 رمز هي اقتصاد بال السياسة' إنّ  تقول( الواقع يف صحيحة،) منطقية نظرية لواء حامل
 يف تندرج حمدودة، ليست اقتصادية مؤسسات ويدير ميتلك فهو وهلذا ،'حمتوى بال

 أو ،'االقتصادي لإلحياء العمل أجل من الشعب تنظيم' اسم عليه يطلق عريض إطار
POWER ،ًاإلختصار ترمجة يف' القّوة'و اختصارا. 

 سورية إىل جاكسون جيسي القسّ  مرافق الفرقان عبد كان  1983 عام ويف
 وبدأت غودمان، روبرت األسري( األسود) األمريكي الطيار سراح إطالق يف للتوسط

 جانب إىل صورته أمريكا يف اليهودي اللويب أوساط رّوجت حني ابلغيوم تتلبد مساؤه
 أشهر بعد. عرفات ايسر: آنذاك والشرّ  اإلرهاب جتسيد يصافح وهو جاكسون
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  اإلنتخابية، جاكسون محلة يف النشطة ابملشاركة السياسي مساره سيكمل معدودات
 .األبيض البيت إىل الوصول حلم خيامره أسود مرشح كأّول

 اختاذ إىل جاكسون اضطرّ  مما اليهود، ضدّ  تصرحياته حول العواصف أوىل وستبدأ
 . وتصرحياته مواقفه إدانة يف أبعد خطوة يذهب أن دون الالهبة، خطبه وعن عنه مسافة

  حت أايم متض مل إذ اليهودية، املنظمات عرف يف كافياً   اإلجراء هذا يكن ومل
 جاكسون أنّ  كوملان،  ملتون األسود الصحايف بقلم ،'بوست واشنطن' صحيفة كشفت
. الفرقان عبد مساعده مع خاصة جلسة أثناء اليهود وصف يف األلفاظ أقذع استخدم

 عنيف، مضادّ  هبجوم ردّ  الفرقان عبد لكنّ  وحظوظه، أوراقه الرائسيّ  املرشح وطوى
 ابألذى، جاكسون األخ أصابوا إذا أهنم اليهود الزعماء ليعرف: 'علنية خطبة يف وقال
 '!لألذى تعريضه فرصة هلم ستُتاح ممن   آخر سيكون أنه ابهلل أقسم فإنين

  املتقاعد ابجلنرال اإلتصال يف حرجاً ' اإلسالم أّمة' زعيم جيد مل آخر، صعيد على
 على بشرته لون بداللة األخري، ألنّ  املليون، مسرية يف املشاركة إىل ودعوته ابول، كولن

 من وألنه، املسرية؛ تلك يف االجتماعية ـ السياسية الرسالة إىل طبيعي منتسب األقّل،
 وتذرّع الدعوة، على حتايل ابول. املتحدة الوالايت لرائسة حمتمل مرشح آخر، جانب

 يف ولكنه. الفرقان عبد رواية حسب' دافئة وّدية بنربة' وحتدث واشنطن، خارج بوجوده
: ابلقول األخري فردّ  الفرقان، عبد زعامة' شرعنة' يف رغبته بعدم تغيبه برر التايل اليوم

 صفوف يف هو شرعيته عن فماذا املليون، بداللة شرعي أان اآلخر؟ يشرعن الذي من'
 ممن؟ يشرعن الذي فممن حّق، على أنه جلياً  وكان ؟'البيض
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 مئات أو السود، ماليني عذاابت من مباشرة ينبثق هذا القّوة خطاب أنّ  واحلال
 اإلنعزالية، والدينية العقائدية ملواقفه أتييدهم بسبب ال مسريته إىل انضموا مّمن اآلالف

 على مطروحة ملحة مسألة ابتت األسود القائد ضرورة أبن إحساسهم بسبب بل
 وأحاسيس اليأس من مزيد على ابعثة قامتة واقعة كل  ومع يوم، كل  يف األعمال، جدول
 حدود يفصل الذي املريع البؤس خطّ  حيث مدينتني، قصة هاهنا. واإلنتقاص النقص
 ممّا أبلغ حنو على تنطق اإلحصائيات هي وها. السوداء املدينة عن البيضاء املدينة

  بني: مسبسون. جي. أو ضد األدلة تلفيق احتمال أو كنغ،  رودين ضرب حكاية نطقت
 أو السبب هلذا السجن زار واحد يوجد أعمارهم، من العشرينات يف سود ثالثة كلّ 

 وأن. واجلرمية والبغاء واملخدرات البطالة جانباً  دع ،'50 النسبة تبلغ واشنطن ويف ذاك؛
 وبعيش وخصبة، رائدة كونية  إنسانية وبثقافة والروح، والعقل البدن بنظافة األسود تمعِّد
 ألهنا دعاوية، انتخابية وعود حمض من أكرب هذه فإن. ..الكرامة من أدىن حبدّ  كرمي  شبه

 ابلنزوعات التبشري أو األبيض، من الرتهيب أو للسامية، العداء تتجاوز ببساطة
 .وفاعلة وقاعدية وبليغة بسيطة خام، سياسة ألهنا وتتجاوزها اإلنفصالية؛

 عن كبري  أني على ،'املليون مسرية'لـ 15الـ الذكرى يف الفرقان عبد لويس أمام واملرء
 جحيم هو األبيض اإلنسان نعيم' الشهرية األغنية صاحب الستينيات، يف إكس لويس

 وغريبة) الصرفة الروحانية املناخات يف اهتداءه الشاب بدأ آنذاك'. األسود اإلنسان
 فلسفة مع متاهيه أطوار ووصلت حممد، أليجا األسود لإلمام( وآخر حني بني األطوار،

 األخري ألنّ  بقتله واملطالبة إكس، مالكومل وصديقه وهاديه قدوته أتثيم حدّ  إىل احلركة
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 مع اختلف مثّ . اإلسالمي الشرع يقّرها ال اليت النسائية أليجا مغامرات انتقاد على جترأ
 إىل احلركة إعادة أراد الذي املستنري والفت أليجا، جنل حممد، الدين ويل احلركة وريث

 ماليني مخسة مببلغ مثني قرض يف الدعم كل  الدعم ووجد الطبيعي، العاملي اإلسالم تّيار
 .الثمانينيات أواخر يف القذايف معمر اللييب الزعيم قّدمه دوالر

 البؤس جيبل ستجعله اليت احلامسة املعادلة على الفرقان عبد يعثر سوف بعد فيما
 شجرة على أبسره املزيج يرشق أن قبل املاسونية، ابحلكمة هذه مثّ  ،اليانكية ابلطهورية

' املرّكب' هذا تصدير هي التالية اخلطوة. وليسوع ملوسى يرمسها مصرية ـ أفريقية ميالد
 تفرتض ظّلت وإن   احلبشي، بالل إىل حت تنتسب تعد مل غائمة صيغة يف املسلمني إىل

 .هودالي األعمال برجال اسوة والعرب، الفلسطينيني األعمال رجال انتقاد يف احلقّ 

 حول اختالف أو اتفاق جمّرد من تعقيداً  أكثر فإهنا للسامية العداء مع حكايته وأّما
 التبشريية العقلية تلك عن بعيدة ليست ذاته اآلن يف وهي املسيح، أو موسى بشرة لون
 الفرقان، عبد ألنّ  ذلك. العراق غزو على حّثه الربّ  أنّ  يتخّيل بوش جورج جعلت اليت

 صدوع على بقوة الضاغطة اخلاصة، قسماته له كابوس  قبل، ذي من أكثر واليوم
 نفسها تعريف إىل ماّسة حباجة أمريكا ألن أكثر بقّوة والضاغطة املقعرة؛ ومرآهتا أمريكا

 أّمة إىل تلك أو الكيمياء هذه وفق ينتهي الذي' اآلخر' العدوّ ... العدوّ  مبصطلح
 .اإلسالم

 !السوداء أبانقته املسربل األسود، الراعي أّمة وليس أخرى، عبارة يف الفعلية، األّمة
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------------------------------------ 

 املفاجآت امجل - الشافعي حممد وائل

 حيث من أيتينا أبنه حديدي لصبحي مقال على تعليقا املرات احدى يف كتبت
 واكرر.. كبرية  املعرفية وفائدهتا جدا سارة املفاجأة تكون ولكن نتوقع وال حنتسب ال

 جزء كل  اىل حيتاج قاريء كل  ان اظن واليت احملكمة املقالة هذه مبناسبة نفسه التعليق
 للكاتب شكرا.. الصحيح االطار يف الفرقان عبد وضع وخاصة معلوماهتاوحتليالهتا من

 ..مبدعة بطريقة قراءه يفاجيء الذي

 


