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 إىداء  

 أىدي ىذه الكلمات وىذا الكتاب إلى أمي وأبي ، 

وإخواني وأخواتي ، وأصدق ائي وأحبابي وزمالئي ، وكل َمْن لو  
 فضلٌّ عليَّ ، 

 وكل َمْن علمني حرف اً ، وكل من ساعدني يوماً ..

 وإلى كل مسلم في أي مكان على ىذه األرض .. 

ميما كان دينو أو    لحقلريد  كل معن الحقيقة و   إلى كل باحثو 
  .لونو أو جنسو أو عرقو أو موطنو

 



 بالموضوع  تعريف
 

"  المسلم السلطان رحلة عن هذا الموضوع ٌتحدث

 إكتشافها قبل األمرٌكتٌن إلى"  الثانً بكر أبو

 أبو والسلطان. كولومبوس كرٌستفر قبل منالمزعوم 

 وكان ، العظماء إفرٌقٌا ملوك من ملك هو الثانً بكر

 ألن ، موسى منسى وأخٌه هو الذهب بملك ٌلقب

 كان التً(  اآلن اإلفرٌقٌة مالً دولة)  مالً مملكة

 أن وٌقال ، والمجوهرات بالذهب ملٌئة كانت ٌحكمها

 ٌرجع األمرٌكٌة المتحدة الوالٌات فً الموجود الذهب

 .إلٌه األصل فً

 العنصرٌة التفرقة على هذا الموضوع أٌضا   وٌتحدث

 إكس مالكوم)  رأسهم وعلى ، السود األفارقة وعالقة

 .العظٌم اإلفرٌقى المسلم السلطان بهذا (

 هذا عن إٌزابٌل لوٌزا األسبانٌة الدوقة قالت وماذا

 !؟(  أمرٌكا مقابل إفرٌقٌا)  الشهٌر كتابها فً األمر

 وماذا ٌقول العلماء المتخصصون ؟!

 



 

 

 المحتويات  
  إهداء

 تعرٌف بالموضوع

  المقدمة

 من هم الهنود الحمر 

 من هم األفارقة السود

 من هو مالكوم إكس

 من هو أبو بكر الثانً ملك الذهب

 تعرٌف لقب " منسى "

 قصة رحلته إلى األمرٌكتٌن ) أرض المجهول (

 أدلة قاطعة 

 صور لها عالقة بالموضوع

 المصادر 

 إتصل بنا 

 



 

 

 مقدمةال
 

هو  كرٌستوفر كولومبوسٌدعً كثٌر من الناس أن 
أول من إكتشف األمرٌكتٌن أو ما كانت تعرف قدٌماً 
بالعالم الجدٌد أو األرض الجدٌدة ، هذه األرض التً 
حدثت على سطحها كثٌر من المذابح واإلبادات 

،  الهنود الحمرالجماعٌة فً حق سكانها األصلٌٌن من 
وقام فٌها الرجل األبٌض ) األنجلوساكسون ( بمساعدة 

واإلستعالء  األفارقة السودلناس مثل الٌهود بإستعباد ا
ٌُعرف بـ  علٌهم وإهانتهم وإذاللهم بأبشع الطرق فٌما 

مبوس و" كرٌستوفر كولٌؤكد . بٌنما التفرقة العنصرٌة
فً مذكراته أنه عندما وصل إلى العالم الجدٌد نفسه " 
وجد أناساً ٌشبهون األفارقة فً  -ٌقصد أمرٌكا  -

 .أشكالهم وهٌئتهم

 

فً مخطوطة كتبها بٌده أن  " كولومبوس "كما أكد 
األفارقة سبقوه فً الوصول إلى القارة األمٌركٌة ، 

األصلٌٌن تعلموا كٌفٌة إشابة  أمرٌكابدلٌل أن سكان 
 .وصهر الذهب ومزجه بالمعادن األخرى

 

ٌُدرك حقٌقة أن " مالكوم إكس " وأقول ؛ لو كان 
أحفاد األفارقة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة هم 



 

 

الملوك المسلمٌن العظام الذٌن هاجروا من غرب 
أوروبا ) األندلس  إفرٌقٌا ) إمبراطورٌة مالً ( وغرب

سلطان  " منسى أبو بكر "ن ، مثل ؛ ٌت( إلى األمرٌك
مالً العظٌم ، وصاحب إمبراطورٌة الذهب فً الجانب 
الغربً من قارة إفرٌقٌا ، واألخ األكبر لإلمبراطور 

الذي  " منسى موسً "المسلم العابد التقً الورع 
عام تقرٌباً إلى الوالٌات المتحدة  088هاجر قبل 

األمرٌكٌة إلكتشاف األرض الجدٌدة ، لتغٌرت األمور ، 
كثٌراً .. لكن مالكوم إكس والكثٌر من  وإختلف األمر

األفارقة فً أمرٌكا وجدوا أنفسهم مستعبدٌن ، 
ومجبرٌن بالقوة من قبل الرجل األبٌض على حٌاة 
العبودٌة والقهر والذل ، فكان ما كان من الصراع 
" الطوٌل بٌن السود والبٌض ، والذي ٌسمى الٌوم بـ 

قصة .. وإلٌكم بعضاً من  التفرقة العنصرٌة "
الثانً " أبو بكر منسى إمبراطور مالً المسلم العظٌم 

، وعالقته بالهنود الحمر ، وعالقة الهنود  هللارحمه  "
" الحمر بأمرٌكا ، وبعضاً من قصة كفاح مالكوم إكس 

، وتزوٌر تارٌخ إكتشاف األمرٌكتٌن  مالك الشباز "
 بواسطة كرٌستفر كولومبوس وأتباعه !!

 



 

 

 ىم الينود الحمر  من  
 

ن ، وقد وهم سكان أمرٌكا األصلٌ الهنود الحمر

ملٌون نسمة ، قبل أن ٌقتل  041تجاوزت أعدادهم 

ملٌون نسمة  001الٌهود واألنجلوساكسون منهم 

بدون وجه حق عن طرٌق اإلبادة الجماعٌة والتطهٌر 
 العرقً. 

 

 9881ٌقول المؤرخ البرٌطانً الشهٌر أرنولد توٌنبً ) 

" عند دخول األوروبٌٌن إلى قارتً م ( :  9191 –

أمرٌكا أبادوا الهنود الحمر وسكان إسترالٌا األصلٌٌن 
، بٌنما عند دخول تجار المسلمٌن إلى أندونٌسٌا 
ومالٌزٌا ، لم ٌدخل لهم جندي واحد ، بل نشروا 

 إهـ. اإلسالم بأخالقهم "
 

ومن أهم الشهادات النادرة فً حق الهنود الحمر 
 لجهابذة من المؤرخٌن الغربٌٌن أنفسهم ما ٌلً : 

 
)  ٌصفهم المؤرخ اإلنجلٌزي جٌمس أدٌار فً كتابه

إنهم " م : 9991تارٌخ الهنود الحمر األمرٌكٌٌن ( عام 

أكثر تحضرا  من اإلنجلٌز ، وإنهم ٌعٌشون فً ظل أنبل 
سطها. هذا دستورهم ) قانون السالم القوانٌن وأب



 

 

األعظم ( ٌنبض بالحرٌة ، وها هم جمٌعا  ٌنعمون 
بفرص متكافئة وإمتٌازات متساوٌة ؛ سعداء لٌس 
هناك من وصف ممكن للفرح والبهجة والدفء 

إهـ. (0)"والشجاعة التً تعمر صدورهم 
 

بٌنما ٌقول كولدن ) العالم الطبٌعً األٌرلندي كادوالدر 
كل عند الهنود الحمر : " كرامة المرأة عن كولدن ( 

ٌؤول  –بإستثناء فرسه وسالحه  –ما ٌملكه الرجل 
إلى إمرأته عند الزواج. إنهم ٌعاملون نساءهم بإحترام 

إهـ. (1)" ال نعرفه فً إنجلترا
 

بٌنما ٌقول المخرج السٌنمائً الهولٌودي ستٌفن 
هؤالء الهنود الذٌن خلقتهم السٌنما فٌرٌكا : " 

وكستهم بكل رٌش الطٌور لٌسوا بشرا . ولم ٌكن 
الهدف من خلقهم على هذه الشاكلة أن ٌكونوا بشرا  
ألن معظم األمرٌكٌٌن ال ٌنظرون إلٌهم كبشر. وعلٌنا 
هنا أن نتذكر أن كثٌرا  من األطفال األمرٌكٌٌن ٌعتقدون 

هنود كما ٌنبت الٌوم أن الرٌش ٌنبت فً رؤوس ال

إهـ. (2)"الشعر 
 

كما ٌصف العالم الطبٌعً األٌرلندي كادوالدر كولدن 
النظام السٌاسً واإلجتماعً والتقدم التقنً والرقً 
الدٌنً والفنً والخطابً لدى الهنود الحمر فً كتابه ) 
تارٌخ األمم الهندٌة الخمس ( ، والذي ٌعتبر من أندر 

إنهم مر ، بقوله :  " الشهادات على تارٌخ الهنود الح
ٌعٌشون فً ظل إتحاد قائم بٌن هذه األمم الهندٌة 
الخمس منذ مئات السنٌن ، وال ٌمكن الحدس ببداٌاته 

فً عهد  0451) من المرجح أن اإلتحاد أقٌم فً عام 



 

 

. كل أمة فً هذا اإلتحاد جمهورٌة الزعٌم دٌكاناوٌدا (
ال مركزٌة مستقلة ٌقودها زعماء محنكون فً 

ٌاسة ، طاعنون فً السن ، ٌستمدون سلطانهم الس
وقوتهم من حكمتهم ونزاهتهم ، ومن مباٌعة أفراد 
األمة لهم ؛ زعماء ال ٌعرفون العنف وال اإلكراه فً 
التعامل مع أبناء أمتهم. فالمحسن ٌثاب بالتكرٌم 
واإلحترام والتبجٌل ، والمسئ ٌعاقب باإلزدراء 

هؤالء الزعماء واإلستنكار ووصمة العار. إنك ترى 
خدما  لشعوبهم على نقٌض الحال مع ملوك عالمنا 
القدٌم وحواشٌهم ، وتراهم أفقر الناس ألن علٌهم 
ساعة إختٌارهم أن ٌهبوا ما لدٌهم لعامة الناس ، وأن 
ال ٌحتفظوا ألنفسهم بشئ من الهداٌا الرسمٌة أو من 
غنائم الحروب. أما إذا زلت أنفسهم وخانوا هذه 

ن شعٌهم لهم بالمرصاد ؛ سرعان ما الفضائل فإ

 إهـ. (3)" ٌنحٌهم عن مناصبهم وٌحتقرهم وٌزدرٌهم

 
بٌنما ٌصفهم المؤرخ الفرنسً مٌسو دو البوتري قائال  

إننا حٌن نتحدث فً فرنسا عن األمم الهندٌة : " 
الخمس فمن الصورة األولى التً تتبادر إلى أذهان 

ولكن  السامعٌن هى صورة البرابرة المتوحشٌن.
الواقع مختلف تماما  ، فهم على مستوى رفٌع جدا  من 
السٌاسة والتشرٌع لم تعرفه فرنسا قط. إنك ال تلمس 
ذلك من براعتهم فً إدارة شئونهم مع الفرنسٌٌن 
واإلنجلٌز فحسب ، بل تلمسه كذلك فً أسالٌب 

إهـ. (4)"تعاملهم مع غٌرهم من األمم الهندٌة 
 



 

 

الشهادات المنصفة والرائعة وعلى الرغم من كل هذه 
فً حق الهنود الحمر ، سكان أمرٌكا األصلٌون ، إال 

من المذابح الوحشٌة  هائل   عدد  ل قد تعرضوا أنهم
كسون األنجلوساواإلبادات الجماعٌة على أٌدي 

والٌهود.
 

 

 

 الهوامش :

 .999كتاب ؛ حق التضحٌة باآلخر ، أمرٌكا واإلبادات الجماعٌة ، ص  (9)

 .870كتاب ؛ حق التضحٌة باآلخر ، أمرٌكا واإلبادات الجماعٌة ، ص ( 2)
 .874كتاب ؛ حق التضحٌة باآلخر ، أمرٌكا واإلبادات الجماعٌة ، ص ( 3)

 .991 -991كتاب ؛ حق التضحٌة باآلخر ، أمرٌكا واإلبادات الجماعٌة ، ص ( 4)

 .991، ص كتاب ؛ حق التضحٌة باآلخر ، أمرٌكا واإلبادات الجماعٌة ( 1)

 



 

 

  من ىم األف ارقة السود
 

هم مجموعة كبٌرة من المهاجرٌن الذٌن هاجروا إلى 

األرض الجدٌدة قدٌماً من الساحل الشرقً لقارة إفرٌقٌا 

، وذلك بعد عبور المحٌط األطلنطً ) المحٌط األطلسً 

ٌفصل بٌن ( ، وهو ذالكم المحٌط الكبٌر والواسع الذي 

قارة أمرٌكا وقارة إفرٌقٌا. ومن أشهر هذه الرحالت أو 

المغامرات هى رحلة السلطان المالً اإلفرٌقً المسلم 

أبو بكر الثانً الملقب بملك الذهب بعدد ال ٌقلل عن 

ألف سفٌنة محملة بالمؤن والذهب كما ٌذكر التارٌخ 

 الموثق.

وفً عهد اإلستعمار األوروبً لقارة إفرٌقٌا كان 

اإلنجلٌز ) األنجلوساكسون ( وغٌرهم من المستعمرٌن 

إلى راً وعنوة بالسفن من بالدهم قسٌحملون األفارقة 

أوروبا وأمرٌكا ) خصوصاً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

( للعمل عندهم كعبٌد بطرٌقة غٌر أدمٌة وغٌر إنسانٌة 

العبودٌة واإلستعباد باإلضافة إلى ظهور  ، مما أدى إلى

موت المالٌٌن من األفارقة السود ، وتعذٌب المالٌٌن 

 اآلخرى وإضطهادهم من قبل الرجل األبٌض. 



 

 

وفً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة قامت الكثٌر من 

الحروب األهلٌة بٌن السود والبٌض. كل هذا أدي فً 

التفرقة  "ما ٌعرف الٌوم بـ النهاٌة إلى ظهور 

. وقد تعرض األفارقة أو السود لصنوف " العنصرٌة

 وأنواع شتى من العذاب والظلم واإلضطهاد.

وقد قامت حركات سٌاسٌة كبٌرة للسود للمطالبة بالعدل 

والمساواة والدفاع عن حقوقهم. ومن أشهر الشخصٌات 

السٌاسٌة الرائدة فً هذا المجال فً القرن الماض كان 

ً الشهٌر والسٌاسً األمرٌكً المسلم : الداعٌة اإلسالم

، والسٌاسً النصرانً  مالكوم إكس أو مالك الشباز

، والمالكم األمرٌكً  مارتن لوثر كٌنجاألمرٌكً 

، .... وغٌرهم. إال أنه قد تم  محمد على كاليالعالمً 

 إغتٌال مالكوم إكس ومارتن لوثر كٌنج.

 



 

 

 مالكوم إكس  ىو  من  
 

هو الداعٌة اإلسالمً األمرٌكً المعروف والسٌاسً 
مالكوم المعروف بإسم مالك الشباز المسلم الشهٌر 

الذي ناضل من أجل حقوق األفارقة السود ،  إكس
وطالب ، المضطهرٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

الرجل األبٌض بالعدل والمساواة وإحترام حقوق السود. 
ذاته كان ٌدعو إلى اإلسالم ، حٌث نشأ وفً الوقت 

المتحدة مالك الشباز أو مالكوم إكس فً الوالٌات الحاج 

 م 9191مرٌكٌة فً أوماها التابعة لـ نبراسكا عام األ

، ثم تحول بعد ذلك إلى ) المسٌحٌة ( على النصرانٌة 
. وهو أمرٌكً من أصول ) مسلم سنً ( اإلسالم
بأنه واحد من أعظم  صف مالكوم إكسوقد وُ  إفرٌقٌة.

اإلفرٌقٌٌن األمرٌكٌٌن ، وأكثرهم تأثٌراً على مر 
بأنه مونه ٌتهبٌد أن أعداؤه والمتربصٌن به التارٌخ. 

على سٌادة السود العنف والتطرف وداعٌة للعنصرٌة و
كان على العكس تماماً رجالً هو بٌنما  األمرٌكٌٌن

شجاعاً ٌدافع عن حقوق السود وٌوجه اإلتهامات للرجل 
األبٌض األمرٌكً الذي إرتكب أفظع الجرائم فً حق 

 األمرٌكٌٌن السود. 

مالكوم إكس داعٌة إسالمً ومدافع عن حقوق إن 
قام بتصحٌح مسٌرة الحركة اإلسالمٌة التً ، اإلنسان 

إلسالمٌة فً الوالٌات إنحرفت بقوة عن العقٌدة ا



 

 

مرٌكٌة ، ودعا بالحكمة والوعظة الحسنة المتحدة األ
غتٌل ٌدة الصحٌحة ، وصبر على ذلك حتى أإلى العق

م على أٌدي مجموعة  9111عنها عام  فاعهلدعوته ود

 من العنصرٌٌن المتطرفٌن.

إنضم إلى جماعة أو حركة أمة اإلسالم لكنه تركها بعد 
ت له أن حركة أمة اإلسالم حٌث ثب، ذهابه إلى مكة 

وأنها تستغل ، لٌست على المنهج اإلسالمً الصحٌح 
قٌق مكاسب شخصٌة وسٌاسٌة التفرقة العنصرٌة لتح

كما ثبت له إستغاللهم للسود أنفسهم الذٌن للجماعة. 
ٌدعون فً األصل أن الحركة نشأت من أجل الدفاع 

حٌث كانت حركة أمة اإلسالم  عن حقوقهم المسلوبة.
عى إلى نشر أفكار التفرقة بٌن األمرٌكٌٌن البٌض تس

والسود وتغذٌة أفكار العنصرٌة لدٌهم باإلضافة إلى 
تحرٌض السود على البٌض ، وهذا كله مخالف لتعالٌم 

 اإلسالم وأخالق المسلمٌن.

 



 

 

ملك   أبو بكر الثانيمن ىو  
 الذىب  

 

، الذي عاش فً الثانً أبو بكر ملك الذهب المسلم  هو
تاسع منسى أو إمبراطور أو  . وهوالمٌالدي 84القرن 

ملك أو سلطان حكم امبراطورٌة مالً ، تنازل عن 
حكمه بعد عام واحد من تنصٌبه الكتشاف حدود 

ومعرفة أرض المجهول ) األطلنطً المحٌط 
األمرٌكتٌن ( ، وٌرى بعض الباحثٌن أنه من اكتشف 

فر ستٌ، ولٌس كر على وجه الحقٌقةاألمرٌكتٌن 
وٌعتبر أبو بكر الثانً هو أغنى وأشهر  .كولومبوس

سلطان إفرٌقً فً العالم فً القرن الرابع عشر 
كرٌماً ، ذا مروءة  اً جوادالمٌالدي ، وكان رجالً 

، وقد ترك الملك  وكان محباً للرحلة والمغامرة. ونسب
هذا الملك الشجاع من  منسى موسىألخٌه األصغر 

وإلٌه ٌعود أصل  أجل إكتشاف األرض الجدٌدة.
، قدٌماً األفارقة السود فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 

 بل إن شئت فقل فً األمرٌكتٌن جمٌعاً.

 



 

 

 

  تعريف لقب " منسى "
 

  :منسى 
 

السلطان أو على المسلمة مالً مملكة طلق فً لقب ٌُ 
 . الملك الكبٌر أو اإلمبراطور العظٌم

 

شاه  شاة أو ملك الملوك فً لقب عادل تُ منسى كلمة و
 الهند وفارس.

 



 

 

قصة رحلتو إلى األمريكتين )  
  ( أرض المجيول

 

ذات ثراء فاحش ،  " مالً "كانت إمبراطورٌة 
ٌُطلق علٌها عاصمة الذهب ،  " تمبكتو "وعاصمتها 

تخلى عن العرش  "الثانً " أبو بكر لكن اإلمبراطور 
، للقٌام  " موسى "م ( ألخٌه األصغر  8388عام ) 

تشاف أرض برحلة لعبور المحٌط األطلسً الك
 .ن كما كانت ُتسمً قدٌماً االمجهول ، وهً األمرٌكت

 

ة ( سفٌن 200بتجهٌز نحو ) لقد قام السلطان أبو بكر 
حملة بالرجال ، ومثلها مملوءة بالذهب والماء م  

ال ترجعوا حتى وقال لهم : ،  والزاد ما ٌكفٌهم سنٌن
تبلغوا نهاٌة المحٌط األطلنطً أو تنفد أزوادكم وماءكم 

  ؟!

ال ٌرجع منهم أحد حتى وطالت مدة غٌبتهم ، فساروا 
 مضت مدة طوٌلة !! ثم عاد مركب واحد منها !! 

 -ٌقصد أبو بكر وحاشٌته هم من سألوا  –فسألنا 
 كبٌرهم عما كان من أثرهم وخبرهم ؟!



 

 

تعلم أٌها السلطان أّنا سرنا زمانا طوٌال حتى فقال : 
عرض ) لنا ( فً لّجة البحر واد له جرٌة قوٌة وكنت 

فأما تلك المراكب فإنها تقدمت فلما . آخر تلك المراكب
، وال عرفنا صارت فً ذلك المكان ما عادت وال بانت 

وأما أنا فرجعت من مكانً ولم أدخل ذلك . ما جرى لها
 ... الوادي

ثم إن ذلك السلطان السلطان أبو بكر !! فأنكر علٌه 
استصحبهم الذٌن له وللرجال  أعّد ألفً مركب ، ألفا  

أخٌه األصغر  معه ، وألفا للزاد والماء ، ثم استخلف
ٌط ، وركب بمن معه فً البحر المح منسى موسى

وسافر فٌه ، وكان آخر العهد به وبجمٌع من معه 
ًّ الملك  !! وانتقل إل

 

 أبو بكر الثانًلقد سبق السلطان اإلفرٌقً العظٌم 
(  288مئتً ) بنحو أكثر من  كرٌستفر كولومبوس

فً مخطوطة ذاته  " كولومبوس " هأكدعام ، وهذا ما 
سبقوه فً أن األفارقة ٌقر فٌها حقٌقة كتبها بٌده 

 أمرٌكاكٌة ، بدلٌل أن سكان ٌرالوصول إلى القارة األم
األصلٌٌن تعلموا كٌفٌة إشابة وصهر الذهب ومزجه 

 !! بالمعادن األخرى

 

أن تلك طرٌقة إفرٌقٌة  " كولومبوس "وأضاف 
كا ٌرومن غٌر المعقول أن ٌكون سكان أمخالصة ، 

 !! تعلموها بحرفٌة إفرٌقٌة مصادفة

 



 

 

هو خلٌفته وأخوه  أبً بكر "" الذي سرد قصة مغامرة 
 " تمبكتو "حٌنما غادر " منسى موسى " األصغر 

( ألداء الحج. وكانت  8324عام )  " مكة "إلى 
، ٌقوم بتوزٌع  قافلته تشتمل على آالف الناس والجمال

. وعندما وصل إلى مصر الذهب على المسلمٌن كعادته
، الذي دّون  " شهاب الدٌن العمري "إلتقى بالمؤرخ 

 .عن رحلة أخٌه" موسى " ما قاله 

 

قبل أن ٌنطلق أجرى العدٌد من  " أبا بكر "وذكر أن 
التجارب على السفن ، وقام باختبار قوة تحملها ، 
واستعان بخبرات عربٌة لصناعة سفن شبٌهة بتلك 

 .العربٌة

 

ثم قام بتحمٌل السفن بمؤونة غذائٌة مجففة تكفً لعامٌن 
لمقاٌضتها مع سكان ، إضافة إلى أطنان الذهب 

 .المجهول



 

 

 

لم ٌكن واثقاً بعودته على قٌد الحٌاة ،  " أبا بكر "لكن 
" وهذا ما دفعه إلى التنازل عن الحكم ألخٌه األصغر 

حٌث أنه ،  -سلطان إفرٌقٌا العظٌم  - منسً موسً "
ها إلى ( سفٌنة مالٌة مغادرة لم ٌعد من 288من بٌن ) 

قائد  فقط ، والتً قالأرض الوطن سوى سفٌنة واحدة 
لقد أبحرنا مدة طوٌلة جدا  إلى " تلك السفٌنة الناجٌة : 

أن وصلنا إلى منتصف المحٌط ، ثم دخلنا إلى مكان 
شبٌه بالنهر وذي تٌار عاٍل ومخٌف ، وكانت سفٌنتً 
فً المؤخرة ، وكنت  أشاهد السفن أمامً مستمرة فً 
التقدم إلى األمام مع التٌار ، ثم تدرٌجٌا  اختفوا تماما  ، 

ا ، فقد آثرت العودة من حٌث ولم أر أحدا  الحقا  ، أما أن
 ."انطلقت 

 

تربط  وثٌقةوصلة قوٌة عالقة  فإنه ٌوجدوبالتالً 
األفارقة المسلمٌن باألمرٌكتٌن قبل وصول 

إلٌها بمئات السنٌن ، وهذا األنجلوساكسون والٌهود 
ما ٌحاول المستشرقون فً الغرب إخفاؤه وتزوٌره 

ضحة لتً ال بٌنما تظهره األدلة القاطعة والبراهٌن الوا
 تقبل الشك !!

 



 

 

 أدلة ق اطعة  
 

أٌضاً فً مذكراته أنه عندما  مبوس "و" كولوٌؤكد 
ٌُشبهون األفارقة فً  وصل إلى العالم الجدٌد وجد أناساً 

نجا  " أبا بكر "أشكالهم وهٌئتهم ، وهذا ٌدل على أن 
 .أمرٌكامن الموت ، ثم استقر فً 

 

 ٌفان فان سٌرتٌما "إ" هناك علماء مثل الفرنسً بٌنما 
،  Rutgers University ، والذي عمل فً جامعة

" أبا ذكروا أن  " جاوسوس دٌاوارا "والعالم المالً 
بكر الثانً " نجح فً الوصول إلى العالم الجدٌد ، 
ٌعنً األمرٌكتٌن ، وذلك لما وجدوه من أثار كثٌرة فً 

رٌكا تعود للمسلمٌن العرب مناطق كثٌرة من أم
 .واألفارقة

 



 

 

فً كتابها  " لوٌزا إٌزابٌل "كما تؤكد الدوقة اإلسبانٌة 
   = الشهٌر ) إفرٌقٌا مقابل أمرٌكا

  Africa Versus America ) أنها عثرت أثناء
ترمٌمها لقصرها على وثائق هامة تعود ألجدادها الذٌن 
كانوا ٌحكمون اسبانٌا قدٌماً ، وتشٌر هذه الوثائق إلى 

 " كولومبوس "وجود المسلمٌن فً األمرٌكتٌن قبل 
كان  " كرٌستوفر كولومبوس "بقرون ، بل تؤكد بأن 

 علً علم تام بوجود المسلمٌن فً األمرٌكتٌن قبل أن
ٌسافر إلٌها ، وكذلك أجدادها األسبان الذٌن كانوا 
ٌحكمون اسبانٌا فً ذلك الوقت ، وهم عبارة عن حكام 

 .وأمراء وجنراالت فً الجٌش األسبانً

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليا عالقة بالموضوع    صور
 



 

 

 

 .السٌاسً األمرٌكً مالكوم إكس أو الحاج مالك الشباز( : 1صورة )

 



 

 

 

 

( : صورة تجمع بٌن المالكم األمرٌكً العالمً محمد على 2صورة )
 والداعٌة اإلسالمً أو السٌاسً األمرٌكً المسلم مالكوم إكس.

 



 

 

 

 

( : المالكم األمرٌكً المسلم العالمً محمد علً وبجواره 3صورة )
 الداعٌة اإلسالمً مالكوم إكس ) مالك الشباز (. 

 



 

 

 

 

ٌ  4صورة )  حًٌ مالكوم إكس.( : محمد على 

 



 

 

 

 

 ( : السلطان المسلم أو ملك الذهب المسلم 5صورة )

 " أبو بكر الثانً " برفقة جٌشه العرمرم.

 



 

 

 المصادر
/ مالكوم إكس أو مالك  وٌكٌبٌدٌا ؛ أبو بكر الثانً (1)

 .الشباز

، تألٌف مائة من عظماء أمة اإلسالم غٌروا مجرى التارٌخ  (8)
 .التربانً؛ د.جهاد 

مسالك األبصار فً ممالك األمصار ، تألٌف ؛ شهاب  (3)
 .الدٌن العمري

صفحات مشرقة من التارٌخ الغائب والمنسً ،  (4)
 (. تألٌف ؛ د.أحمد محمد صفوت ) تحت الطبع

كتاب إفرٌقٌا مقابل أمرٌكا، تألٌف ؛ الدوقة اإلسبانٌة  (5)
 .لوٌزا اٌزابٌل

أمرٌكا واإلبادات كتاب حق التضحٌة باآلخر ،  (6)
 منٌر العكش.تألٌف : الجماعٌة ، 

 



 

 

 إتصل بنا  
 

I really appreciate you reading my book!  Here are 
my social media coordinates: 
 
Friend me on Facebook: 
https://www.facebook.com/ahmed.hassan711   
My Smashwords page:  
https://www.smashwords.com/profile/view/SunRise99 
Subscribe to my blog:  
https://theshipofnoah.blogspot.com/ 
Connect on LinkedIn: 
https://www.linkedin.com/in/ahmed-mohamed-
6a2b51143/ 
Follow me on Google+: 
https://plus.google.com/u/0/109719166815322018736 
Subscribe to my youtube channel:  
https://www.youtube.com/channel/UCXuTB6mTPnet-
ahDO6KW4Ww?view_as=subscriber    
Follow me on soundcloud: 

https://soundcloud.com/xx5fm3uz8jw5 
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