الخطاب األساسي
لرئيس الحزب اإلسالمي الماليزي
في المؤتمر السنوي الـ2008 ،54
)ملخص(
الموضوع الرئيسي للمؤتمر وأسس جھادية للحزب
إن اختيار والية بيراق ألداء المؤتمر السنوي للحزب تشريفا واحتراما لھا ألن فيھا قد
أسس ھذا الحزب باسم حزب المسلمين عام .1948
إن الموضوع الرئيسي لھذا المؤتمر ھو "الحزب اإلسالمي للجميع" تعبيرا عن الثقة
العميقة بھدف الحزب الجھادي منذ تأسيسه إلجالء الرحمة للجميع الذي يستمد من
أسس عقدية جھادية صحيحة وواضحة للحزب.
وجوب االنتباه وحسن الفھم ألعضاء الحزب على بعض األھداف الرئيسية للحزب
الذي وضع منذ تأسيسه وھو الجھد على قيام المجتمع والحكم في ھذا البلد بالقيم
واألحكام اإلسالمية البتغاء وجه = ،والدفاع عن قدسية الدين اإلسالمي وحرية
الدولة واستقاللھا.
بناء على ھذه األھداف األسمى ،فعلى جميع أعضاء الحزب أن يفھموا فھما صحيحا
وعميقا أن دور الحزب ليس فقط في اإلطار السياسي بل إنه أيضا منظمة دعوية
تربوية التي يشترك بھذه الخصائص جميع الحركات اإلسالمية في العالم الذي يجب
علينا أن نقوم بواجباتھا.
ما بعد االنتخابات العامة الـ 12الماضية
الشكر والتقدير لكل من يساھم على فوز الحزب اإلسالمي في االنتخابات العامة
الماضية حتي يستطيع جبھة المعارضة )المتعارف عليھا بجبھة التوافق الشعبي(
تأسيس الحكومة في خمس واليات )كلنتان ،قدح ،بيراق ،سالنجور ،فوالو فيننج(،
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واإلقبال اإليجابي من المجتمع نحو الجبھة خاصة الحزب اإلسالمي في الواليات
األخرى.
مھما كانت عوامل النجاح الساحق في ھذه االنتخابات فإن ھذا الفوز ال يتحقق إال
بالجھود النضالية والكفاح المستمر عند أعضاء المجتمع المتفاھمين سواء من قبل
الحزب نفسه أو من حلفاء المعارضة بمختلف األجناس واألديان أو من المنظمات
العدم االنحيازية أو األفراد المتفرقين.
والشكر والتقدير أيضا لحلفاء الحزب بالجبھة على ثقتھم بالحزب لرئاسة ثالث
واليات مع إتاحة الفرصة للمشاركة الفعالة في الواليتين األخريين.
ترحيب الحزب على مختلف وسائل األعالم الجديدة التي قد ساھمت بشكل فعال في
فوز جبھة المعارضة الشعبية.
إن التحالف السياسي الذي يعتمد عليه الحزب في االنتخابات الماضية ھو قرار
جماعي شوري ،والحزب يؤكد على تمسكه ووفائه بالعھود التي اتفقت من ھذا
التفاھم السياسي ما دامت األحزاب المتحالفة تحترم بعضھا البعض وعدم الخيانة.
بجانب ذلك أن الحزب الذي يقوم على أسس سياسية دعوية تربوية أيضا يتصف
بالمرونة واالنفتاح باستجابة أي الدعوات من أية جھات اجتماعية أو سياسية أو دينية
أوعرقية للمذاكرة والنقاش والتبادل الفكري لمصلحة المجتمع والدولة اعتبارا أنه
فرصة لتبليغ رسائل وأفكار الحزب خاصة عن سماحة اإلسالم مع حذر شديد بأي
مكائد األعداء الممكنة .فكل القرارات الھامة التي تتعلق بمصالح الحزب واإلسالم
يجب المراجعة إلى الجھات المسؤولة المناسبة بالمستويات التنظيمية للحزب.
مھما كانت الظروف واألحوال أن الحزب سوف تستقيم دوما على أھداف تأسيسه
المكتوبة في دستور الحزب .إن االدعاءات والتكذيبات واإلشاعات القائمة محليا
وعالميا إلساءة اإلسالم ومناصريه نتيجة شعورأعداء اإلسالم بالفشل واإلخفاق على
دعواتھم الكاذبة المضللة والمفسدة ،وكذلك الخوف والقلق على انكشاف أقنعتھم
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الكاذبة نحو المجتمع العالمي .والحزب سوف يسير على نھج اإلسالم الصحيح
مستمدا من القرءان والسنة وال يتأثر بعون = بمالعب أعداء = الحقيدة.
تقديرا بتضحية أعضاء الحزب الغالية أثناء االنتخابات الماضية ،يجب األخذ بعين
االعتبار دور الحزب في إمالء ھذا الفوز الثمين .وجوب المحاسبة واالنتباه بدور
الحزب المستمر بعد االنتخابات الماضية لكي ال يكون كل المجھودات فيھا عابثة بدون
أية المتابعات الفعالة لتحقيق أھداف الحزب إلقامة الدين في المجتمع والحكم .ولزوم
التأكد دور اإلسالم في إمالء ھذا الفوزحتى يكون االسالم عاليا في المجتمع.
تعزيز الواليات التي تحت جبھة التوافق الشعبي
إن شعار‘اإلسالم للجميع‘ ليس فقط صرخة فارغة بل يجب جعله أساسا مستمرا في
إمالء ھذا الفوز الكبير وعلى كل الجھات واألجنحة واألدوار في الحزب أن يبنوا
أعمالھم في تحقيق ھذا الغرض على منظور السياسة الشرعية وعلى موازنة الفرص
واإلمكانيات والظروف والمصالح المحيطة.
وأما المسؤولون الذين قد تولوا المناصب المعينة المتنوعة إلدارة شؤون الشعب في
الواليات التي فاز فيھا جبھة التوافق الشعبي فعليھم أن يحفظوا ھذه األمانة العظيمة
باعتبارھا تكليفا لھم وليس تشريفا .وعلى عاتقھم آمال الشعب ،وھم يحاسبون كل
دقيقة وساعة بين يدي الشعب الحاكم ،ولذلك عليھم أن يؤدوا ھذه األمانة بأحسن
األداء والوفاء حتى ال يخيب أمل الشعب العالي نحو الحكومة الجديدة باالبتعاد عن
العناصر الفاسدة كالرشوة والخيانة وسوء اإلدارة وغيرھا .ونسألھم المدافعة والتحمل
والرباط على كل األذى والضغط والتضييق والمكيدة من كل الجھات الحقيدة لتذليل
سمعة جبھة التوافق الشعبي وتضعيف قدراتھم أمام الشعب في تولية أمور الشعب.
ولتعزيز ھذه الواليات التي تحت سيطرة الجبھة ،إن الحزب سوف يؤسس مجلس
رؤساء الوزراء لجبھة التوافق الشعبي للتأكد على التنمية المتساوية والفوائد
المشتركة بين ھذه الواليات الخمس .وھذا المجلس سيلعب دورا في جمع كل
محصوالت وموارد ھذه الواليات الخمس ومرافقھا األساسية كالمصادر الطبيعية
والمياه والمواني وغيرھا بتنشيطھا نحو األجواء المرتاحة والسليمة والمتقدمة لجلب
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االستثمارات الداخلية والخارجية مع احتفاظ ھذه الحكومات لھذه الواليات بمظاھرھا
النظيفة من الفساد اإلداري والشخصي لدى أفراد أولياء األمور .وكذلك عدم النسيان
دور المساجد بالتعمير والتنشيط لتكون مركزا لبناء الشعب وترقيته الروحية
والعقدية والخلقية في جميع نواحي الحياة.
تعزيز الحزب أو الجماعة
بعد االنتخابات العامة الماضية المحللون السياسيون يعتبرون أن الحزب اإلسالمي
يصبح اآلن ّ
صناعا عظيما في ساحة السياسة الوطنية .واألھم من ھذه المقوالت ھو
أن يستقيم الحزب في مسيرته بمبادئه وأھدافه .فكل األجنحة والدواوين واللجان في
الحزب يجب أن يتحرك وغير مكتوفي األيدي ،بالتخطيط والتنشيط بكل طاقاتھا وال
تبالي إلى أية تلبيات التي يمكن يؤديھم إلى التكاسل والنوم والتساھل .وللتأكد على
مسيرة الحزب على الطريقة الصحيحة والسليمة والثابتة ،إن دور اللجنة األساسية
للحزب كلجنة التربية واللجنة لتعزيز الحزب ومن ضمنھا مجلس الشورى وغيرھا
يجب تنشيطھا لترقية مستوى الحزب التربوي والعلمي والثقافي لدى أعضائه.
وكذلك أيضا يجب تعزيز الحزب في مستواه الفرعي في كل المناطق السكنية ،وحتى
اآلن أن عدد أعضاء الحزب المئوي بالنسبة إلى سكان المسلمين في ماليزيا حوالي
 10%فقط .بناء على ذلك فعلى الحزب سواء في المستوى المركزي أو الفرعي أن
يخطط وينظم كيفية ازدياد ھذا العدد إلى أن يصل عدد أعضاء الحزب المئوي إلى
 15%لمدة السنتين المقبلتين.
كل الجھود لتحقيق ھذا الھدف يمكن القيام بالتنطيمات المترابطة والقوية والبرامج
االجتماعية المتنوعة الفعالة والخدمات االجتماعية المختلفة والحمالت المستھدفة
خاصة عند المسلمين الماليويين وعامة جميع سكان ماليزيا.
والحمد  Uعلى ما استفاد الحزب من اإلقبال الوفير من المجتمع في األوان المتأخرة
مع كل االدعاءات الكاذبة حول اإلسالم وإساءته من أعداءه .ولذلك على الحزب
أيضا تنشيط النادى لمؤيدي الحزب المخصوص لغير المسلمين في النشاطات
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االجتماعية الخيرية والرجاء أن يلعب دورا أكبر مما كان لمصلحة الحزب والمجتمع
في المستقبل.
الدواوين أو األجنحة التابعة للحزب
في مواجھة التيارات الرئيسية الحاضرة إن على دور مجلس العلماء ومجلس الشباب
والنساء تحركات معززة بالتفاھم والتكاتف بين ھذه المجالس في تطرق نقط القوة
ومصادرھا الجديدة .ھذه المجالس ينبغي أن يوسع دورھا الدعوي ليس فقط في
المستوى المحلي بل العالمي في مختلف وسائل الدعوة المتاحة.
إن مجلس العلماء بشكل خاص ذو مكانة عمودية للحزب منذ تأسيسه ،لذا عليه أن
يبذل قصارى جھده الذي يليق بمكانته في إرشاد أعضاء الحزب وتوجيھھم .بجانب
ذلك عليھم أن يجعل مثال أعلى لآلخرين في كل نواحي الحياة الجماعية والحركية
فعال وقوال وخلقا.
وأما لمجلس الشباب فإن الحزب يقدره تقديرا مشكورا على نجاحه في جذب
المنتخبين من الشباب لالشتراك في مساعدة الحزب في حملة االنتخابات الماضية
وبشكل الخاص وحدة "العمل" التابعة لمجلس الشباب التي تتصف باالنضباط
واالحتراف في أداء واجباتھا أثناء االنتخابات ويستحق عليھا الثناء والتقدير بھذا
المظھر الممتاز .وھذا كله إشارة جيدة على دور مجلس الشباب كمصنع إلنتاج
القواد في حمل رسالة الحزب اإلسالمية في المستقبل سواء في المستوى المحلي أو
العالمي .والرجاء من ھذا المجلس أن يدور بشكل فعال كعضو ھام للحزب في
مواجھة التحديات المعاصرة دفاعا عن أصالة المبدأ للحزب واستقامته به.
فال شك أيضا دور مجلس النساء المسلمات في بناء المجتمع ومشاركته في
االنتخابات العامة الماضية والنشاطات الحركية للحزب وفي إدارة الحكومة التابعة
لجبھة التوافق الشعبي .بناء على دوره الذي يقوم جنبا على جنب مع الرجال ،فعليه
أيضا أن يجھد في تعزيز أعضاءه النسوية في مجاالت تربوية ثقافية علمية وغيرھا
المتناسبة بفطرتھا النسوية ألداء واجباتھا الدعوية في المجتمع.
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قضايا وطنية
إن ھذه الدولة آنذاك تواجه ظواھر الفساد السياسية واالقتصادية والبيئية وغيرھا
نتيجة سوء الحزب الحاكم في إدارة شؤون الدولة بعد أن تولى الحكم في فترة طويلة
منذ يوم االستقالل حتى اآلن لمدة  50عاما حتى انتشر الفساد اإلداري وتشابكت
القضايا من الناحية القيادية ،والخلقية ،والعقدية ،والتشريعية والدستورية وغيرھا في
كل مجاالت الحكم بدون القدرة على القمع عليھا .ومن أجل ذلك من الجھود التي
يرتكز فيھا الحزب ھو مكافحة ھذه الفسادات في كل فرص متاحة لتقويم ھذه
االنحرافات واالعوجاجات.
في مواجھة األزمة االقتصادية العالمية فإن ماليزيا تتأثر بشكل قليل أو كثير حتى أن
بعض القرارات من قبل الحكومة الفيدرالية قد وضعت كل أعباء الحكومة على
أكتاف الشعب منھا برفع سعر البترول  41%ويسبب إلى التضخم الذي يؤدي إلى
رفع كلفة المعيشة للشعب خاصة في المواد األساسية كالمواصالت ،والزيوت،
والمأكوالت أألساسية وغيرھا حتى ال يستطيع أغلبية الشعب الذي كان معدل دخلھم
الشھري متوسطا أو أقل تحمل ھذه األعباء .وجبھة التوافق الشعبي ترى أن ھذا
القرار الظالم قرار غير مقبول ومستعجل أساسا ،وھذا بناء على أن ھذا البلد غني
بمصادر وموارد اقتصادية كثيرة ومتنوعة .فھذا القرار يدل على ضعف الحكومة
في إدارة شؤون المال واالقتصاد للدولة نتيجة انتشار الفساد اإلداري في شؤون
أموال الدولة حتى يصبح كثير من ثروات الدولة ال تصل إلى مستحقيھا إال أنھا
تكون دولة بين حلفاء جبھة األحزاب الحاكمة وقياداتھا .وفي مواجھة ھذه الظاھرة
الفاسدة أن الحزب قد استعد بالخطط االقتصادية اإليجابية الواضحة التي قد تم
إعداده جماعة من خبراء االقتصاد ومجاالت أخرى.
وفي ناحية أخرى أن مشكالت اجتماعية قد انتشرت في أنحاء البالد خاصة عند
الشباب والمراھقين كاالنحالل الخلقي والعقدي ،وكذلك مختلف أنواع الجنايات،
واالنحرافات الخلقية مما يدل على أن القانون الوضعي المطبق اليوم ال يستطيع أن
يعالج مشاكل المجتمع المتالحقة والمتزايدة من يوم بعد يوم التي يمكن االطالع
عليھا بكثرة وسھولة في صدور الجرائد اليومية .وھذه الظاھرة المخيفة تجعل
الشعب يشعرون كأنھم يعيشون في قفص يحيط بھم الجنايات المتنوعة .ولمعالجة
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ھذه الظاھرة والوقاية عنھا فعلينا أن نرفع دور مؤسسات التشريعية اإلسالمية في
جميع أنحاء البالد حتى يصبح لھا سمعة يحترمھا جميع الشعب الماليزي.
سياسة عالمية
إن مسرحية السياسة العالمية حتى اآلن ال تشير إلى التھدئة بين الجھات المتصارعة
والمتعارضة حصيلة التصرفات األحادية القطبية المستكبرة وعدم المباالة واالحترام
بالقرار من متعدد األطراف الذي حرضه منظمة األمم المتحدة.
إن التطورات السياسية في الشرق األوسط والعالم اإلسالمي في األوان المتأخرة
تشير إلى النھضة المتمثلة بالضغط الشعبي ألجل حرية الكالم والديمقراطية الشاملة.
وھذه المطالبة قد أعاد حملھا المنظمات اإلسالمية واألحزاب السياسية صراحة في
ساحة السياسة واالنتخابات العامة.
وھذا العام أن المسلمين في ذكرى النكبة الحزينة في أرض فلسطين بعد مرور 60
عاما من مأساة النكبة الحزينة التي واجھھا المسلمون في فلسطين حيث إن الجيوش
الصھيونية قد حملت الحرب ضد العرق بإخراج  750000نسمة أي تساوي ثالثة
أرباع من عدد السكان الفسلطيني من بيوتھم .وأصبحوا الجئين في وطنھم والبالد
العربية المجاورة ،وحتى اآلن عددھم يبلغ أكثر من  4.5مليون نسمة ،وقد مرت 6
عقود ھم يعيشون في ضيق وفقر وبطالة وينفى حقوقھم كأصحاب األرض الحر .إن
الحزب اإلسالمي يؤكد على حتمية حصول الشعب الفلسطيني على حقوقھم من
االحتالل اإلرھابي اإلسرائيلي ،ومن األسف الشديد على موقف الصھيوني اإلسرائيلي
والغرب المنحاز والمعادي بحقوق الشعب الفلسطيني ،والحزب اإلسالمي متيقن بأن
أرض فلسطين كلھا في وقت قريب سوف يتحرر ويستعيد المسجد األقصى ألمة
اإلسالم.
وليس من الواقع أن يكون المجتمع العالمي واقفا مكتوف األيدي أمام تصرفات أحادية
القطب كما شاھدناھا في االحتالل األميريكي في أرض العراق وأفغانستان الذي
أسقط من خالله مئات آالف نسمة غير مذنبة بل يخلف وراءه المعاناة والعذاب
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واآلالم والخراب والتدھور .وندعو القوات الغربية خاصة الواليات المتحدة أن
يجانب سوء ظنه نحو اإلسالم وأمته.
والحزب اإلسالمي حازم وصريح أن ينكر كل اإلنكار أي نوع من العناصر
اإلرھابية والوحشية سواء بوصفھا تصرفات جنائية منفردة أو برعاية القوى الخفية.
وموقف الحزب نحو ھذا واضح منذ حادثة  11سبتمبر حيث إن بياننا نحو ھذه
التصرفات اإلرھابية المرفوضة ھو من بين التصريحات األولى التي أدالھا من قبل
الھيئة السياسية آنذاك .وكذلك أن الحزب أيضا قد أنكر التصرفات الوحشية
األمريكية وحلفائھا نحو االحتالل العراقي واألفغانستاني والفلسطيني .ويريد الحزب
أن ينبه على ھذه القوى أن ‘اإلرھاب يورث اإلرھاب‘ وسوف يداول بين الجھات
المتصارعة بدون نھاية.
وأما قضية في منطقة بلقان فندعو حكومة ماليزيا ومنظمة المؤتمر اإلسالمي أن
يخطو خطوة العتراف استقالل دولة كوسوفا تحقيقا بحقوق شعبھا إلقامة حكومته
الذاتية.
والقضية في القارة السوداء أفريفيا حول مقاضاة المحكمة الجنائية العالمية ضد
رئيس السودان عمر البشير على ارتكاب جناية حربية أيضا تحتاج إلى نفوذ دول
األمة اإلسالمية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ألن ھذه المقاضاة ال تحل أزمة دارفور
بالسودان بأي شكل من األشكال بل إن التدخل الخارجي الغربي سوف تزداد األزمة
سوءا.
والحزب أيضا يريد أن يؤكد مرة أخرى على موقف الحزب نحو العالقة بين الغرب
واإلسالم بأال ننظر إليھا بالنظرة التي ادعاھا اإلعالم الصھيوني التآمري في أحد
كتابه عن صراع الحضارات ،بل إن الحزب يؤكد على أن اإلنسان بفطرته السليمة
يحب السالم ويكره العداوة إال إذا كانت حقوقھم قد اعتدى عليھا بطريقة غير شرعية
وظالمة.

8

