
ارمسده-الى للا-

3---قيالا"ءراتحدةااولاير،تارئا!ة-ونزء*ريرءثلمرد،واىح!*ن

نا،نالافبربتطب-علا))؟ؤا،ئلاامبركا(ورفيا&ءودءث.كلةءنزحدث

يرجبءقا.تقدملكيو،يركأبر،اترجارهزر!،5برلا8،صب!ثأدا"اصراًيكون

ةوا!-!ئمة"ءاوالببضا)"وديةتكبمارذاك،?،نتور----دمأن

أزفسةفييجريماان)):و،زلابرطازيابرر؟(ؤبإقى4و.((كأ"تكأبئلا

.()أءقى*جلادمنافىللء-!أء-ركاؤئال"هود

آ-انصئرثزءكخونحك!ؤءرةوي3ون-لم-ةدا"-قىأحداثاتوروا

ا)طو.ولا)-هـرلىءثهواو--دالا:-،هاتا(حخإةبا-وداءنكص-رعدد

،اببضاءنا-هـلملاماويهللحراد-تجداءوتجابرااالارفلمطعلىوال!لو!د

وا!-ذعب،؟:خاوإر"،ر/نبحرارةعث"ودافعلبناهاذياالموؤفهذا

واىقييرد!!عصربرمبلملأدايرزراناو*ىفيقضءمرعلىعلملأمة4ااغتياصاء

!"--ت،تاريرخهفياكاالاوامرةاابادرةازء،مهودالاكلالاءيركبىاؤ"4

.للعدوا:اشرمااواجهةواادصاصواالقنارلطريقعرف

ءاىالداءهـنم!فصور،1تهةدطويلةقصةأ"جركاؤكطا-وداوفص"ة

"،ءورةجزر"نؤيهااءدءداالعالمارز"ل،طوإثةؤرونأربءة"دى

المصتاء4واعة--ءتهق!م2ص:اءكيما!يمءمعاىانريم،تري"جضهعاىانائ!ية

((ا*ظب-ماإحج"ةعا))هذاًتطوروءع.ا*المافياتلأثواوصياواوالمال

عبودإسكأاىاامر،ء"االمم،ثر!اعب-وديةامنفيخ!لوناووودكان

ؤ"!الالا?،1اقةط--!يرنأثا"ا-وؤا8-ر،نالىءةث!وظل؟..رةءصول

غرر،ءيعهثءون،4"إامزداأسمهاز،م،صتىوصصارت!مار/في،مأوو-نلي.ه:"م

إة"ء2،مو،"تهوعةؤكي.ازدراءاء،مايرهظرء-ةهعؤلبثاؤوة"ا)ءهن

.والافته!،ديالابرضه،ءكبماا-هـلممادرصأ(تأدنىفي

ؤرون،أرب!ة"ثذالاء-رعك!طىءاثطااكااالاوريرقي"ون/ا-وداززل

الارء!ؤكماعجمىداوا15وه،ارؤءالطا!وقافيا:ءة!اا)مسإدة)ء.-عهم

علملأؤ"،ما:ظمازرياازوناف--اوةراًتذ!ط13و،ا:-وتاؤكطوخدكل،

ور!:---44راؤ3والعب.-عفيءطاةاص،،الهواىان.لمورولبأسباد!!

اذه---ابا-قلاه:دو)+-!،عيرط!ا)ءهـهـآنوعلى،علب"والمقاءرة+

ءض،مور":عةءنأكثراطر)يئافئياجضمعواذا،س-!هباذنالاوالمبئء

علىالاؤضيةفيوش.،دواانا!مإ-قولا،"قازونا!بنءخلاعضبروا

اؤمن--،ءالاببضارصلاةربءلمىأصد!مأص:رواذا،ا،!أءمنااعميدا

.ؤةلإمةاءرءرلم،:االاسودعدالابريضلى"ورةالىآدىةر؟لاذاه

اراضيه!ممنوؤهـراؤسراالمنتزعونالممهوداًاءبميدهؤلاءوكان
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شمخلمحسمخعصىصنس

المحقاكألقمفر!ه!

وربرهـا،ثراعيةمراكبفي!الم!عبراطو،بةاا!لامرحلةر"طعون

ايض-كراوحشحيةالللا!ااـجببمحم!تطو!ءجردالنازيأمرانكانت

يعسرمعذو.يسهـمتكدويظ"يئالافرؤ!ر!!الار.!ىارصلااستخدء!ا

.خيمالكلإموقوةدفيالمنفسمل،عذاب

.دسخوخم))ءؤ-لفة((ب!بتشرسضاد،تهار))لا".بىديكأافيكأ!روااتهول

ءلة،الزقوجع!علىيحبرصونكانواادؤ-قالراران)):((نوما)عم

اكيروناكانذاكورغم،جيدةدضاعةيص:حواآنبقكل"ديومكللى"ء.ا

ادةا)م!ا*درر،نعلىولمنول.((المستهوال!زالاىافيزعونهـ،م

ومعالجتهم،اززوجابتطببببرووسهميصدعونمهنلستأنا((:ابيضا

!-الصقي،هي؟تلك،برديدةرف-،عةريأنفةواورة،اكهـمانالمحفلاذ

.()وأوورارخصالنهايةفيانهاواثقوأنا،وطةآخفانط

تستفدماتياازراعيةااولاياتاهبماءنوباولاياتكانتولما

.للتعصبمعمنلملأا!نءتىزالولمولالجنوبأصبح،بكثرةالعبد

اتحيوامباشرةالاهليةالحرباندلاعوؤجمل،الملونئنفدال!نصري

البيضمىصمئتينبن-الجددالمؤرخونيمقول!ما-صراء،كانت

ضرورةيبررونال!وبهونافىصبونكان،بحتة،ديةاق!صلاسباب

بث!ا،ا)ةطمعلىفطريامادرإنفرلاز!مباعءازظامعاىالابماء

ءبءيا:تف!ىءبراالم،جوديةزظاموفرونا"ة!االديرنرجللانطلق

اي!ماونئقلالممصمميحيةهمنعلمه3جمياوصمدااطريئاهئفاور:ودإقى))

((.ع-"!ىزهالهم

ا!-لمن-نتا/عكما-هـو--صمامالاهلبنمةالرربوقعتوحهن

واذها!)ا!نالا"ءوكبونب،1يتاجراك!بماالفصلمةوهي)اًا!بيدتحر/ر

ة-الاؤةصاد،ال!هءطرةابرلمناصموبوااثءمالابهنافىتربكانت

حقيقب-!ة.أهـمةذاتالسىودء:وديةقض!بةكنوام!،اجملاداعلى

-حريروثبقةاثكوانيوف--ءو"،1861عأمفياحربابدأتلق!

ي!اف!أنالىةطاعانهمرةمناكثروؤلمال،1862عامحتىال!ب

فصفيافففأنا((اعمءدا"حريردوناحخوبوااخنءه،لوحدةعلى

((.الاببضالمجنساتفوقاز3اراعلىات،فطينا

اخثساقاوتضييقالاسودافيسىهذا"حاربةءهـلملباتوامتدت

بفخالعلنيةوا)ضعذ،ةبالاغتي!صالعها-اتصءفااقوافينامن4علإ

للش!وباميركاابوابتفتحالهجرةؤوانينوكانت))،الثهوارع



ثان!.!لا!سشية،!ي."والملوفين9!يوجأمامكغلام!وتكاد1لاوروبية

والىو،ارركانتعدادمن%2،91اميركاؤ!اللززوجالمئويةاسبةا

الذينهموهؤلاء،منالسكان%01وصلخىاكسمبةهذهانخفاض

!ى-اموالا!!لالأوحتضببةاافنه!-بعملإاتيفاوءواآناستطاعوا

.اوتايلحقهم

الاميركيةالثورةفيوا3اشننوالس!ودكانالعذابهذاكلورنمم

يدعىىأسودرجلافئورةميادةديوكان،الانكلإزيالاسنعمارفعد

ور!والنض،لىالصهودعلىالبيضمواطنيهيرحمثكان"ألاكسكريبس))

الاللا:ايى"ات!اراحدهمولكق"روستنميناء."عندالموا!عأحد

بعض!مءعابيضخلاهماتفيأنتدخلكما،المنحطالاسودايها((

((.الذعض

الامركن"يئ،ل!ل،لاميركااحرقياءندفإعاماتأتاكسو)كن

برميصايحلمونكانواآسودشهيدالاف!خمس!"ناكثرمعهوسفط

مراف!ءوغنت،الوحنف!)الاستعبادآسرمنوالعكاكوالامانبال!رية

)(حرةأرضمينفسلأضىء))الجميلةفصهيددطمي((هاردرن51

مائلة:

تشاءحيثقبرالياحؤ))

ا!اليةالقلعة!وقاوالمنبسطالسهلالي

وضيعةارضايفياحفر

عبيدالح!لأرض،لجنبولكن

قبريفيمطلقاليراحةلا

ون!رينعبيدخطواتوقعسمهتاذا

الابكمهبريزوقأحدهمظل!لضعمانويكفي

((.رهيبمكاناىايئحولحنى

صتىالتحريرمة!الامركيةالمعاركج!ءالودخاضلقد

ضالابيالمجد))عندهـصاعاالمصواحصازوا،اتذانيةاعالميةاالحرب

الدكش--ورقالوكما،)لانفه،مشيئايحتواولمالابةروالثراء

هي-دفي،الافريقيةالجامعةلحركةالاواللالمؤسسمميناحد،ريبوا

نءيقرب4مابلاديفياعشت))ةأميركاهجرأنبعداًلتسعينميلاده

."زنجيعنأزدولكاملورن

م!ء!بالطجنباضلاليالاصها)يالرأسهالافتصادطلوقد

فصصةوراءالاسا-صتنالحقيقتينالبيضاءالعنصريةالفلسفة

هـقبا)رغمذلك،الماضيةلقرون1طيالونأميركافيازنوجااضطهاد

كف!رنشيجةعل!!اطراتالت!الجزيةوالت!-راتالاضلملافات

الزراهـ-يمالافتصادغصرءننفسهالانس،نيالمجتمعوخروجالظروف

عة.الصنل!صرلىا

الاميركبنالسىودمن%07منيقربماانالارقاموووول

تقففبينما،والاقتصاديالاجتماعيالسلمدرجاتأدنى!ييق!ن

اهـصالسود.بنتصاججدها%4،2حمودعتدالبيضبينالبطالة

الزننصوجاحصاءوهي،((اجينوا))الفقيرةالا-ياءوفي،%،27

اوو--وداث،نابرينالبطالةذسىبةنصل،رالسهكانالمكدسمةالقذرة

"جموعمن%11حوالي؟691تعدادفيودالسويفكل،%05الى

مجموعالوحدات"ن%9ا!اتصلف"بتهمو!ن،ا"يركافيالسكان

فجيالبهضبيئالشر!-نمحفهرالاطفالنىبةوصلتفقد،العائلية

و*برغ،%2،6؟اىاالممهودبببنوصلمتبر:ما%4أىا6691عام

الا!ودعهر!تجاوزلابصهاءاًما71الابيضلالرصعصمتوسط

..عاما؟6

الذياجشعاالاقتصادي!لاستغلالمباشرةنتالحهذهوكل

دض!علي!لمترقب9؟لاجتماعيا!ظاموالا!ركية9لاحتكاراتتمارله

السوداءالالرةدخلءتوسط)تمثلالتيالاحصاءاتولعل،السود

!كأىالحقيمهةالنرجمةتعلي،البيضاءالاسرةدخلبموسطمقارنا

الابيض:ارأسمالياالاستفلال

دخلالاسرءنسبةدخلمتوسهـدخلمتوسطل!صء!ها

ا"يضاءااىاءاورودااءهـودالاسرةالبيضاءالاسرةا

%ع1!/712لارثو5؟..ا!ع8

%56؟117لاردو95912،65

%332255دولارع0691528

ديازت-وجاتورة((كعابه!عودهالملكعبدالدكتورويجري

اببومنعيمتنهاالتيا(ءحطةالاجتماعيةللحالةدكيفاوصصةا()أمركا

)هذهـالاوضاعنتيجهركسيئالا!السودمنالهظم!ىاغالبيةا

والنترماءا!اطلونوااماملونابكدس))ال!بتو((ؤفي.الاقتصادية

فيويسننر،للغايةسينةأوضى،علمحيوا)تاءارجالواوالمنحر!ون

مععلافاتهـمننعدكما،والاصحرا!والل!وا!حاجةاوففرأوساطهـم

علىينطبقلفول1هذانكاواذا،الاخرىوالاأوانوالا!لياتالاجناس

فلرصل6كرادئتواجههـم-عديدةمثكلاتدانبتنريةكمجموعةالزك!

النقا؟تباوضاعيصطدموهنا،عملعنالب!تمشكلةواصههالاصود

لنطيمفياذعمالصمبعبنبالانلىماجا!نحتى.طخذلاالتيالعمالية

صنءأقلدالاس!العاملانجرمتوسطانهذاعلىويترفب،واحد

بنالزةوجوالتشردالبطافةنس:"وان،ضالابالعاملأجر"وسور

تصاط!ياررودبب-نويتنئى.،اللونبيضبينمنهاارتفاعاأكثر

اكخلفنسبةولزداد،والكرا!بغاءوأوكاروالجرالمالمخدرات

يتلقاهاالتياصحنةاا)رعايةا!ا!فتقرونالذيناًطفال!مبنالعقاكبا

البيض.أطفال

هـ!حأصبعواكنأكلليركبنالىوديعتبرالقانونيةاكا!ةومن

ش!لفيفبالورأخذتالمتحدةالمولاياتانمتزايدةبصورةالواضح

.للىودوالاخرىللبيضاحداهماأمت!ن

لأليالاشالوا!ءلهذافلىفيغطاءعنالبحتمنبدلاوكان

الانسانعلىتتعالىالتيالرهيبةا)مئمريةالنطرةوهذه،البشع

فبمالعولعلىمادروفيربط!ه3-ولانه((بحجةولحغرهالاسود

الذيالاخلاجمياووسر!ط((متخلفايعيئىولهذاالابيفقالرجلعالم

اصريتهم.تبريراالمستغلونيقدمه

ابحثشكلتاقي-فالخاصللجنة6791عامصدرتقريروفي

السلطةاسننجابةاناللأجنةنؤكد،العامذلكصيففيالاضطرابات

اؤخذت،الفلإرةا&*ودمةاةفيفيوفهتاننيللاضراباتالبفاء

الاسالىصيالسببانالل!"و!الت،الفعليةاقلااعمالنكل

البيني.هنمريةهياسودالمنئكلةواووري

الافت!صادية،احقائناكمنالمقيننةالبيضعئمريةخافواكن

الارياحجنيوص---الل"نأداسية!و!يلةهنيالعنعرقيفالتؤقة

علىالزراعبمالشوبنننطة!زراس!نثمارهااعادةث!اثعرواتاوتكلإبس

اىاستثهاراتاالط،زذةارباحهتحولتأنوبعد،ودالاصالرفبقافناف

"قومانذاكبعدعارضاشىيئايكنو)م،افسمالفيكبيرةصنلعية

ى-ا!حديثمامصان!،منكثرفيقلاكبرىاالامببركيةالاحكارات

ءمسلمأؤلبئحرالسودالعمالاستخداميسصيعونحميثالجنوب

قيقافىالمسيسصابيولايةفياما"لفا،لالشطفيللبضيدفعونه

-وفي،"يتشنعانفيمعيلهيتقاضاهادياالابررنصفعنؤ&لافى/دما

ء:خصعةأجورايدفهوناثهالافياوصناع-ينكبارؤانالوقتنفس

ادىاصنطهيةاالمشروعاتبنقلافنهديدسيفعاه"مممهلمطننللعمال

66-الصف!عالىالتتهة-
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اميركافيوالعنفالسود
ك!-7-اله"هحةعاىالمئتنمورتضملآ

لنخفيضوشصلةالمسنمرالزنوج1!اس!تزيصجمحوهكذا،الجنوب

.الفقراءلما-فطللعمالد،لنسبهالمعيننه"مستوى

دضيةمننبي!ةطاالعمالءودمنادنشةالىبالضرورةهذاويقودنا

اجتمعاديعنمرإةافعاتااكثرانادغريبممن،الاميركيينالم!ود

المه،كةالشصلأاطبالاتواالفقراءالعمالىهمللس!ودوعداءالاميركي

تغذيالكبيرةالاميركتةالبورجوازيةانالىذدكومرد.عامةبصفة

نالهمنصورهيفمثلا.مخنلفةبوساتلادعنصرياعداءاهذا

"هينف.هممستوىونحسينالعيننطلقمة!ك!لهمالحعيقيينالمنا!سين

ودى!م،البنص،ءالعاءلمةألملأيديكاحتياعييعملونالذ-نادزنوجهم

عاىسيطرنهماىابالطبعبالاضامة-وشحذهالعداءهذاتغذية

افييةااهـ-!ملهالسبطسةضريقعنسالانناجوادواتوسالل

وثقامة.ولليفزيوناذاعةمنالاءلملأمأجهزةعلىوالادارية

نفسهاالبهفىلمحقراءيسماعدواحعقارءـماززوجااضطهادلمحانكذلك

اىاباستمراريدالع!االذيالم!مععلىوحعدهممرارلهمنفربغعلى

وا)ء-*---عالبطالةبنتعبحوإهددهم،مضمونوغيرآمنغيرعا(!

أدنىونثبث-ا،لحعد!مدانماموضوعاالسود!يصبح،جريمة4وا

آخر.شيءأي"جاهيستشعرونهلاالذيبالتفوفيازاءهيحسون

لقفحتىر،لتفوقالا!اسهذاالكبيرةالبورجوازيةوزغذي

اظرو!اللاحينهيىءجمي!صاالعناصرهذهالتماءبنحاللا

المجتمعالاءيركيميىبترون!غيبرالئورةأجلمنلىل!لنقاءأرضاالموضوعية

ليةلحالراسطالمصاكلالالهقاء.هذاشبعويهد!.اتروةتوزيعواعادة

كلتجرفلها"ردلاموةحنبعذاطبعه4اائورةالصبلحاذ،الكبيرة-

ال!واجز.كلوزةخطىشيء

يكرهونالبيضالاميركبنالعمالان))ةديبواالدكتوريقول

اوو،ليه"وا&ثاباتالمنطمات!به!الاتالاممنويمنعونهمالىودالعمال

اثوداء،البروليتاريامنتكلاتتحللاا:يض،ءااا(بروايتارثورةوان

.)لوفيوتسيمطبقبمبتقسهمالاعترافبرهـمنلاانهاو

ازراني:اوالحكمالس!وداءالقوميةءنكيأروتليونويقول

صتىاجنهمعايمكنلاالبيضوالعمالاًلسودالعم،لب!بنالانهسامان))

و-تى،"تنتركنضالميالسوداعمالاالىابىيضالعمالينضما

انهـعلىاببضاالىينظروااناسودايستطبعلاالو!تهذايئدي

((.أصدقاء

مسا.4وتفيطبقالهبكليتاركا"يركافيالابيةطالمجتمعان

الاعترافرؤء"هافيالمتم!يو!4الحركةحتى،اًلملوبناستفلالفي

ا!واو-صع!وق"لقفزالبيضالعماللدىا!مريةانع!اعرا4محنيقة

الملونن.مشكلةتواجهعئدماطريقهاوتضلوتنجاهله

هـوالاميربرأاشيوعيااحزباان))ةكارمايكلستوكنكمااويقول

الرأسمالي،اكظاممنيسف.هـونينافاوالادنناجمورجوازييناحزب

،كثب-رةاءوالاويربرحون،1الخدممنوالعديدجمينةبيوتفلديهم

ا--زبافيكاناو!لينماركسانولو،القادة"ءطيمبةوعلاؤاتم

((.رأسمايىجمناىالتحولاالامميرليامث!ببوءبطا

ا-ءضلة-اطبقاتهصتى-ضالابالمجتمعمناردضاهذاوازاء

ددلاكان،خلإا"ماستو،آدميتهماًحتفرارعاىواصرارهللزنوج

ضداةعصةوااللونالاسعلىا!المةالمس!تقاةالحركةمنللملونين

فيا(وغارمن،ديبوا)ازعماءا"نكثيرظ"ربالفعلو.أحياناالبيض

ف-لام!وداءاافننكليماتمنعديدايضاوظهر،القرنهذامطلع

،وادإبو&امالدكتورقادهاالتيالملونينانقدمالقوميةالمنظمة

فيللعملالقومنةارابطقىوا،المس-حببينا!وبببنامياداتومؤلمر

امىلالإخسبقاجنةو،العنصرية،واةالمعىوم!لمس،احفررةاالببئة

.اسوداءالامالاسامةوحركة،الطلابي

فانه،وءلالمحانهاالتصظ!ملتهذهنفاصهلفيالدءولوبدون

ازنوجاحركةخلالبرزتردسثةليارات؟نلاتةملاحظةيمكن

:نكيهميرلاا

ل!رديمثل،اقرناهذابدايةمعبرزاذياالاولالتنار

جارفي،ماركوسيقول.صضالاالعالمضدآيضاومتعص:،وحاداء!يفا

هـ،أكثرو"اعانىطالمانتئعباحفادنحن)):اكجارهذاأنبي!اءأحد

هـتهءنذاًننا.اللامهحدايةءعانعاىصممولمد،الانولكنه.امتا

فبيماالعالهذاؤكه!االموجودينزنجبممليونالاربعمالةسضوحداللحظ

كازتفاذا.ميةالافرالقارةسماءفيال!ريةعاملنرفعواحدةهـظهة

.()داءالسوللشعوبموطنانستكوافريقيافان،للاوروبيينأوروبا

نقي،أل!!دص-طمياعتقدانني)):ا+029عامايضاجارؤ!بمااوقال

((.نقيابيضجنسفيابضايؤمنكماتماما

بالنسبة.عنياالامرءلمجه"احركةاان)):91ا9عامدلبواوكتب

جفاجهودتركيز،1لليهودجمةبرادشهيونيةالمصالحركةتعنيهماك،

ء."الجنسيبمنبعناوالاعتراف

وفي.ادرناخىشكبماءكل)بتزنيج((وغيرهجارؤ!ه!اونادى

اكست-هـراالمطرانوهوأنصارهأحدكان،سوداءد؟نةنشرس!بيل

((.دلوبكممنوانزعوهمفطالبهالاللازر،سوا)):يقول

ناو"ا.((اسودااسىيحان)):أ-ودبروتستماقتياراهبوأعان

،أسودومصلموب،سوداءءزرراءصورنا((كانتىصة291؟عامجاء

((.تقرإبابهتكلوفي،صدركلفيمهلمقتينازنوجابينشائ!عتهبئ

الى))الزنوجفيهدعابياناألكل-تدرالمطرانأصدرالعامنف"ىوفي

رعدالبيف،ءاءفراءانمثلاككباالصورجه.عؤ.4يمزؤونيرومتخص.ص

تودنواوكتابشعراءالحركةلهذهوفام.((بيوتهمءنينزعوهاان

:ار"،تورفكتب،الاالدعوة

اسودال!نا

اخالداا)"هـوادمنسواده

غليطتانث"فت،5

ظنلامهبنيتانوعيناهمجعدلشعره

4صورآعلىخلقنان!ن

.أسودالهذا

بصماتتحمل،ا-وداانتلمءناحركةنشأت03!اعاموفي

ا)ءرهـقىهـذهوتزعم.والم!لملالةالعرقوتمجد،بروفوحالتنارهذا

فأننتأت،بسرع"الحركةو-طورت.أكم!اممالكوبناءدهءحمداحاجا

بلص-واحتىانصارهاوتزايد،ب،لمسلمبناخاصقىاوالمدارساجوامعا

نتيرةالا!ءلملاموك!ازؤوجاءنكثيرودخل))الاعض،ءءن(000،12.ع)

.()خذاوهمفداررهحيمينبانعميقلاحس!اس

ء--نكثي:اصلاحفينجحتالنني-الجببدةاحركةاوكونت

في!-اجوناويرتزفهم((اليها"!نم.نمتماور"كامجتمها-بابالنت

ويطبق-ون،اكحولايشررونولا،بعضمعدعضهميتاجرو،بهء،م

."الاسلاجمما؟ادإناتعالهممنكثيرا

الاءيركي"مجتمعالمطلقارفضاهواهـودالمسلمهنموقفوكان

الانت!خابات.اوالاحتجاجاتاوالمطاهراتفييرثاركوالمفهم.ا)ما"ئم

واحداضنلافمع،اختارااتطاشعاراتالحركةهذهزعهـاءوردد

سوىفليس))الاسودالجنسالمرةهذهفيانههو،البي!ضيقولهءها

،اوجودالهذاوالمالكوايصانعوالاخيرالاولانه.ودالالىالانسان

((.والابيضوالاء.فرالاسمر؟اج!جعاانعدرمئه

ال!4،،البشرياوحشا))لهمقالفيمحمداحاجاويقول
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وواح!دا،واصداث-عاتهنبمهذهكل،الشيطان،ا)ثر،التنين

الاوروببماس!علميهيطلقونالذيالقوفازيالابيضلرجلاانه،ففط

خم!ومفانهم،دلةكذابينخلقوابفطرتهمالبيضكانولما.أحيانا

."والصلاحالحق

،عامبنضكللتيارالهذاالمتعصه"العنصريةالطبيعةمنإرغموبا

فالرر!..الحديثةالحركاتفرفيهامالعمبدوراطرحهمماكعيرا!ان

حالياكارمايكلاليهيدمموماهو،وافريقيااميركافيالسودكفاحبين

لملمال!بكفاحدااميرديا"وفينكفاحيربطءنممامتطورةبصورة

تزعم"متعصبنجرنياراأفرزتالسودالمسلمينحركةانبل.الثالث

"منظ!-(باسمجديدةهيئةوأس!الحركةتركالذياسراكولماما

انها-قادهلاءةالحركةهذهتركانهوأعلن،الاسيوياالافريقيالتضامن

النضىالي،عملهاتجميدالىفيمهيقدالتعصبهذاوان))متعصبة

اننابل،السودواليهودالمسيحيينصفوفنافينقبلفسوفولذلك

سنضمولكننلوو-بالىودكلفقبللنوهكذا.الملحدينسنقبل

ولكن.الاسلامنطرفيتمييزعاملليساللونلان،البيضالمسلمين

طريقديكااميرالا!العنمريالت!عصبيقودالذيالوؤتفي

البيضمناصاعداالبميتفهمانآملفانا،والدمارالانتحار

((.اليهننقلهاالتيالرسالة

ناو!بل،6591فبرارو21!ياغني!لادنيمالكولمولكن

فتلته.التيهيالاميركيةالمخابرات

الا-،هـ!بمااتياراهوالتيارهذايعدلمالخمسيت،تبدايةوفي

وينئىنسدينموأخذدد*ئمآخر.بارهناككان،الزنوجحركةفي

ء"رت-نبزء،مةواللاعنفالسلميالنفالتياروهو،معهويتعارض

الاميركي،والمجتمعالحضارةمنجزءانهمهؤلاءويرى.كنغلوثر

جس،جالاتوباسلوب،وا)تنتريعاتاًلقوانينخلالمنالعملوعليهم

النهائيوهدفهما.الكاملةالمساواةعلىالحصولاجلمناهـلمميا

قالم.هومااطارفيبهمالابيلىالرجلاغراف

نا،الزنوجلثورةالمؤرخ!ناحدوهو،لوماصلويسودى

نمتثلأن()باركسروزا))ملونةبة*رفضتجبنبدأتالحركةهذه

الابامابولاية"ونتغمري"دينةفيابيضآوتوبيسسائقمنتلقتهلامر

الابيضللرجلمكانهاتتركأنبعنفاهافالحين،الجنوبفي

عامااصمسهبئاذاتالعجوزالسيدةورؤضست.مقعدهااءامالوامف

ءـ-فيهالبوليسواعتقل.(دأسهافاضقدروزاالسيدةوكانت)

هذهفيللاوتوبيصناتتامقىمقاطعةحركةفيالسودوانتطم.السيدة

بقيادةمونتغمريفيالزؤوجتوصلالمقاطعةهذهخلالومن.اولايةا

تأليفابى،لىناسيكزعيمءرةلاوللمعاذيا،كأغلوئرمارتنالاب

الملأعنفابوسائلتعملسه،سية4كمنطم،المسيحيبيناجنوبيينامؤنمر

.السودقضيةلحل

البورجوازية))إسمىءابينمنأنصارهالننيمارهذاوادنسب

ارتفعتالذينالاميربهي!نالزنوجعلى"طلقتسميةوهي،((النوداء

الجديدةالتفرقةحدتتلقد.البيضمستو؟تاىادخولهممسعتويات

الوظيف--"اساسعلىوفا"تالمدينةإىاوالهجرةالتحرير))بعد

التفرؤةهذهداخلومن.المهـنةونوعالتهلميمودرجةادخلاو?.در

تاريخيةفرصاهااتصحمتا)تىا،سوداءالبورجوازيةنشاتاجدإبةا

البورجوازيةافئةاوهذه.باسمهموالتحدثالزنوجزع،مةلضولي

وأوغلت.نموذبر،حياتهموفيموعلافانهمالبيضمعيشةانماطاتخذت

((.والاجتماعيوالفكرياطبقيااتطلعواا)تعلق!ي

نااىا)(المتحدةالولاياتفيالنيغرو))مؤامهؤياؤرازيروينتبر

صفالركبةعليهاتسيطرالمتوسىولةالطبقاتءنالزنجيةالقلةهذه

رأيهوفي.يالاجتماعوااركزوالقلبوالفكراللونب!يضاءتصبحان

البوربروازيرةعنءمصلهاالذيالموناعداماشبماءكللمحياميركيةانها

الثعا!-ةتةقصهاالسوداءالبورجوازيةهذهوان.البيضاءالاميركية

الايرتماعيالمركزهـوتريدهماواوصى.للمعرفةشوقألديهاوليس

وكان.العامة3نوالاماواررينماالاعلامووساللءجالاتفيوايظهور

إلمسيحتةاجنوبافياداتمؤتمرزولمةنوليهمنذ((دغلوثرمارنن))

"شكلةفييجدوناتيناا:يضابالليبراليينفاكثراكثريرتبط

عارمةئورةالىيتحولانمبلايقافهمنبدلاأمرااتفافمةاالزنوج

.مدمرة

الديمقبراطياحزبامنالمنفتحونالبيضالليبراليونهؤلاءوكان

يكونواأنبدلاوالتحررالتفدملمرناهراستكمالاانهإسعرون

واستبقوها((كنغ))حركةومعنويامادياساعدواهناومن!عنصريينلا

الثورةلثبريد((المعروفالاسلوبوهو،قائمهومااطارهيدائما

((.والمعوناتالتنازلاتببعض3"هاحرواحتواء

كانت،المتبرجزةالزنجيةالاقليةبصنالحركةهذهنجاحوبقدر

اضياعامنلمزيد!ضعرضونازنوجامنوالفقبراءالعاطلينجموع

ويبحتالحقيقيةضكلاتهمويفهمعئهميعبرلمنماكثراكثرويحتاجون

لقد.درونأربعةمحنةءنمخرجعن)مستقبلهممعوليس)ءعهم

.نبيرهأردا.لحاولولم،النظاماطارفيالعدلعنالحركةبحثت

اليهـاانصمكه!اوالت،والمقاطعةالاحتجاجومظاهراتمسيراتواصبحت

اسودمانالاننإ*ونأنيعنيماذاابدايعردوااماف.بنا((البيضالا!

.الوحهدةالنض،لوسائلهي،((الاميركبمالمجتمعفي

حاسمة..،ئجأيةالىالنهايةديال!ىلمميالنضاليؤدول

عادلمقابلاىايتوصلواأنخلالهمنالاميركيونالسوديسهتطعو)م

وأخيرا.الاميركيةالحضارةفي،ءكلودماءعرق"نبذ)وهءالكل

ارجلاو((اسودامنالبيضأصدفاءأقضل))كتغلوئرمابىتناغتيما

لقهعالفيدرايىقىالقواتارهـالعلى6791عامصيففيوافقالذي

"-سنكثيرالىتوامتديئروصتفياشتعلتاتكل!االزؤوجحركة

اسائيلفيه!ؤيدبياناحركهباسمواصدر،اميركافيالولايات

.6791حزيرانحربفيالهرب((العنمرين))ضد

ملايينبيئارضايومبعديووليكسبوالذيالثالثاتيارااما

لقهـراءواجهةفيالاسودوالعنفالمسلحةالثورةنيارمهو،انرنوجا

ات!ليقالجنة((الطلابيةالمنظماتاحدمنالتبارهذاوانبثق.الاديض

راب))الاخيرةالت--نديفي!ادتهافيبرزالتبما((لسلميأاالطلابي

ت!ووالتي،((كليفرالدريدخ))و((كارمايكلةوكلي((و((براون

.ابسوداءالسلطةالى

الس!وديتوصلأنثديدباختصارتعنيالسوداءوالسلطة

يشكلونأالنيالمنلطقفيبأنفسهمانفسهمحكمالىالمسلحبنضالهم

لث،لثاالعالمنضالمنجزءاننا)):كارءايكلويقول.أغلبيةفيها

اولاياتاداخلمستعمراتجبرد3الحقيقةفيلاننا.اتحرراأصلمن

-فمراتمستهفهياثاثااالعا)مبرلمداناما.الاميركيلآالمتحدة

الذيهواتالثا4العاشعوبيسشغلالذيالنظامونفس.الخارج

اقدادءـوالداخلمننف،لنااًن.وصحتقرهمويعذبهمالزنوجيرستنى

وت!د.((الاوسطوارررقوكوبافيت!نامفياثعوبالنض،لحتمي

،حسياس-وعيلديهمالذينالام!ركههـنللسهودالهامبرمثابةفيضام

اضرباتامنتعانيا)تيالبيضاءنجبرالصغيرةالدولةهذهانحيث

احرريةاللآلاتالمركزةاكيبران!ذسوةمواجهةفينجحت،الثنايىقى

.اتحصدعايصيبهااندونالاميركية

ءسءاضط!دينااررودنضالتوحيدضرورةعلىكارمايكلويرد
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"!ي"ضداباارو"!،الا"يركيئلية15أرألىابرضلتقوال:ي"!لههالاًنضال

:سهبهنلىا

ض،ا"افاوبفماا9والمتوار.لةات،صا"اا:فيهنقىاا*ضصريةا-ا

طووطمنا-هـ،رةاوالاءللامالف!راج!زة.رؤمهـهاوارةب،،لأكلهاخاصة

.اأضيفبماءالاءهركية4لرهمايىا

لثبرواتلأء-رءكطاا!*ءاتزلالهاوجودءنمستفيدون!ؤلاءان-؟

د!ه-ابرب!ء"!روريضلهيرادص!مي!نالونوان.افالثااء،)ماشههوب

/وبرلم،،،ا*باا-نناأء"اا!نكلرب،ت.لنجححبنالاا)سود"عأنحالفاالى

احلإولرطن-4على!ثف.جمطأنوكطالا"-د)!طللاستهه،راثا(كااماعاا

لان"ضطرةاهـسبر!ا.ر*ونورءوف!قط--ءنذ.الهـ!لمنروواسنضزا!4

زاكبر*!ضالاباله،ءل-تمنعوان.ا)خاسغنرواد"،علىتعيش

ا)خط--امالموادورماقد"اطهودخارجاولوناعولىواالء!بفالض

.ةم!خهارا

وانم!،.ا)!ومواكيأنيحتىالا"دي"*شووكطنحنزقغطواـنأ((

ء-ن%(.ان.ا،ن!ذانهنضانعدأنوعليئ.بدورنانقومسو!ط

.السه-ودالارويبر؟"-نمنهم!?ت،مفيال!،كللمهنالا"ءرير-نالجنود

الىةءرلي-قى!زرهفي*ونو!ءووط.4عاهببصورةأ!ظااخواننافعله!وكد

((.ا!اخلبانضاكا!!بأة،ورةيدة

.الامهرك.ءب-نرألاؤربربئء-بئاميركافيوذالم!ىرماربمليس!هكاو

مدإضفى!كماصهحقت)):فيفيولالصن!فةاسياسةاهذهاىات!وله"فويكل

هـنق"هقطحهاىزنجمهامراةنتص،!دتعند"االاة،هابولايةمونتفمري

.ا-را؟فألاقباهـسالخاصلافوب6ءنانطفقتدو-ةنفضقى!راء

.ات!هـةاخيلحوا!ر"دوس،م!والنساءالالرصعنتراتوشاهدت

صتىاسهكتولم.أصرخواخذتأ"ا"!شيءاخت!اهـكلوقرأة

انلقىانير"؟نلااذنيعر!تاجموماذاكوؤكماا.الطاثرةفيوضعونن

كان،!حركتظعا!الملاءضفاوءول،طاطلاقان.ارد!ااندوناهسرباتا

.)لذورةامدةاا!ءكمالفظار1ك!9وض-*تإهتكتتكمجرد

ا)!رهسوأص"!ع،ا!سود"ن?ءزا/باء!الثءلمرءرزاوالمهءفي،.:،

نافىهـد.امبوكاؤكبما؟ا،)ونهنرءنبةاةورااقيوىاءيى"تراوونالذي

،اء:-!اًلساهكبواضالاا!يلم!وأقىواطا3!أال!ودالا"يركيونفطع

،با)دهفبرون"رءبر*---كأشط-لمة،دالما"مزوص،النضالهذاواسهنهر

!ر،سنالاا"،ء!مي!دو)م.وا)وروبفال!مهارفيحالةيهءنج!.وناوازاءا

وءحنما.أخيرااهنهاراالضتوريا)شف

ؤ---4زواجهارزيااومتا9!!يرأفيانه-،رالافهذامنويدك!

بر.-ديومابالازهر،رت!ددافتص"،ديةازمةالاميركصكأالمتحدةالولايات

نء!،كالم!ركةولقتربضا"ك!ال!تلثحبافرباتفههويزداد.يوم

الاستهم!ارء!عصدا"،!فيالوصكب!اكءررحركةوتدخل.يةالن!

طرإبئعاىا!رارهاولميخأكد،داجدطورا،المت!حدةايولاياتبزعامة

اـم-اا*امنفعالةءساندةتؤازر!ا،قياكيالانتوالحولاكتم!ة

رمتاهـقىكل.اصرىبرحد!.ةقىور!وخاقوةيزدادافياالاضضرابر

سىقنام!وداءلملأيرهبئا*،مابئاطراي!حو،اكطارأورءهلماا):ماءعضهدمن

بروة"وحأقداء،ملوضهواوالذبرن،يوبىإ"والاكثر،فقراالاكثرالداخل

المسل!قى.اأهورةأعتابعلى

الممهماحالكهاحبىبئماا،رحلةفيوض،واطورلم!زة"،لاووت،كو)*ن

المزرداىا.لص؟،جاسهوداءاالقوةصر؟ةان.ا(ؤ!رةأ*هلمبكأاوالمطرسة

ابىوا!ة،اث*ماراتاالفاءء،دةمنا!خلصسوالى،الفهريالوة"وح"ن

،اواع!"اأ*وادرواار!ه،داتمنمنزايداعددانرليكيماحبماتر"دوأن

،اتاكأطاوء-تاأوآخراءتقالأوزعيمباف-،لالحركةءتةبلاحتى

.ر*ونلاوحتى...االهمبركي"المخابراتاوكاالمةرو!قى411ا!وره،ر:بو!كا

ا:اخاقو!رجرد05إةملا!()ثورة.تنطفىءمارسءان"مب-دهـ:قيءجرد

ظب-مولماف"تك!واترافيجيقىاىابةرحت،جازهاو،والاؤت:اعاظرو!طوا

*نالملار-نصووفيا)5،ناىوا،(لر?رؤجمئ)وإوربر:ن،"-ماوركؤوي

نراًص--ع11أءركةالتعرضلاصنى،11،دقط:-لررفيالموت!-تهذب

الكل*خاء--كأ،را)ـورةوالتضحه،!وادحالمطلموباثكلنؤا.ا)تووفاو

ع:صاطوإلازضلا)"م.خلالازنوجادفعهماكل"وروقاو.وازيربه،

.الماةهء4ال!رون

اشالئآؤريردة

،!هي

الآدال!دارمنتن!ورات،ن

!

!-

!.لق

0525الب!بالياوهابعبداافورةواامقراسفر

؟..=ءنهلمة،بئابار

يئ2.=الحيايرلأتيقيالمويإ

002تكلما تهوتلات

025-والكلماتاخارا

0302-اطبناعلىاكتابرفا

002يثمىدروء-مودا)-لمبلفينموتافير العص

3

(05اصبورعبدا!هلمرحب-لم!ديمياات،د!ا

025-ادطماؤول

2.ع=اقدإماا!ارهطااحلام!

0053-الحلاجمأ!"اة!

0125ححلمزيالم!طيعهداحمدا!طرالاعنالاي!بهط)م

2ء4!وقانهبمبرااهه!برااانيرود

006ادونب-ىهـااوالمرا-سحا

002جصراًنامور!اءحدد!الافامةلهبه*،تقصالد

002ربىلهفل!*دياىالاواأه.14ءءنبهجمدا

منءختارات)طهمحمودعاي

025اكل":وزعهداصلاح11.وؤ!ماخ!نارها(نئ!حره

ن"مختارات)ناصكطابراهـءبم

002-.حجازيالمعطكطاء:دح!دالهاوددماختار!ا(ثمره

اتمختار)با-بانساكربدر

025،ادون!-!لهاوفدماكأ،ر!،)ثعرهمن

..؟جصفرارريخبص!اللهنخلة-

!مميمي!ه!هه!و
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