خطاب رئيس الحزب اإلسالمى بماليزيا :
لسماحة الشيخ عبد الھادي اونج

اإلسالم يقود التغيير
بمناسبة افتتاحية المؤتمر السنوي ال 55
لعام 2009

ملخص األفكار :

-1كلمة ترحيبية لقيادة الحزب وأعضاءه والضيوف من
داخل البالد والحاضرين والحاضرات
 -2كلمة ترحيبية ألفاضل الضيوف من خارج البالد
 -3الدعاء لجميع الحاضرين والحاضرات
-4نشكر  2سبحانه وتعالى لھذه االستقامة في الكفاح
على نطاق حزب اإلسالم الماليزي )"باس"(

ملخص األفكار :

"-5باس" استمر في الكفاح منذ العقود السابقة الى ھذا
اليوم .نؤمن ونستقيم بالعقيدة وخصال حزب اإلسالم التي
قررھا القرءان والسنة النبوية
 -6وھذا ھو الشرط الذي فرضه  2على الحزب
اإلسالمي ونحن نواجه محن كثيرة وفتن عديدة  ،كما قال
 2تعالى:
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ملخص األفكار :

" -7فاس" يسير حسب قيادة العلماء وقيادة
أصحاب العلم والتجربة ويحمله جميع أعضاء فاس
المخلصين على اختالف مستوياتھم تلبية ألوامر 2
في فوله :
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موجز األداء للحزب اإلسالمى خالل السنة الماضية

 -8عبر المؤتمر السنوي الماضي ،من
قراراتنا توثيق التعاون بين األحزاب
المعارضة ،ونحن مستعدون لعقد اللقاء
والمناقشة مع أي جھة لغرض اإلسالم
والشعب في ھذا الوطن.

موجز األداء للحزب اإلسالمى خالل السنة الماضية

-9ھناك أحداث كثيرة حدثت في السنة الماضية ،منھا
األزمة االقتصادية التي تمر بنا ،وصعوبة الشعب
الستمرار حياتھم ،واحتجاج على الزام استخدام اللغة
االنجليزية في تعليم المادتي العلوم والرياضيات ،وانتقال
رئاسة الدولة إلى رئاسة جديدة  .وفي الوقت ذاته -
أيضا  -واجھنا السلسالت من االنتخابات الخاصة
لمواجھة حزب االئتالف الحاكم .

موجز األداء للحزب اإلسالمى خالل السنة الماضية
 -10وفي كل ھذه االنتخابات واجھناھا بكل عزيمة و بكل
تعاون وثيق بين األحزاب المتحالفة معنا وبمنة من  - 2والشكر
 Gوحده  -قد حققنا الفوز الكاسح لجميع االنتخابات المنعقدة في
السنة الماضية  .وفزنا في خمسة من ستة مقاعد وإن شاء 2
وإن شاء  2سوف نواجه قريبا االنتخابات الخاصة األخرى في
والية كلنتان إثر وفاة ممثل الحزب في المجلس التشريعي لوالية
كلنتان وال ننسى أن نقدم جزيل الشكر لجميع منتمي الحزب
ومؤيديه الذين شاركوا في سبيل تحقيق الفوزالباھر والنصر
المبين .

موجز األداء للحزب اإلسالمى خالل السنة الماضية

 -11تعاوننا المتين ،يجعل الحزب الحاكم
يحسدوننا ،وقمتھا يغتصبون قيادتنا وحكومتنا
في والية فيراق .ھذه المأساة سلسلة سوداء
في تاريخ السياية في ماليزيا نتيجة من
تصرفاتھم القلقة.

اإلسالم يقود التغيير

 -12استنادا على خلفية سياسة الوطن الفوضى والمناخ
العالمي الذي يزداد تدھورا في ھذه اآلونة ،تعالوا معا
نستمر في قيادة الشعب والبالد نحو التغيير الحقيقي
حسب شعارنا في ھذا المؤتمر " اإلسالم يقود التغيير" .
يرغب الحزب اإلسالمي في قيادة التغيير حامال مبدأ
السياسة اإلسالمية الذي يوحد جميع األعراق في ماليزيا
بالعدالة الشاملة .قال اله تعالى في القرءان

اإلسالم يقود التغيير
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اإلسالم يقود التغيير

 - 13ھذا التغيير مطلوب لفشل نظام السياية
واالقتصاد في العالم .نتيجة من عدم العدالة وفشل
نظم مختلفة نشاھد زيادة في سياسة االبتزاز
والتعصب العرقي في ماليزيا.
 -14نتساءل كيف يكون التغيير الذي ننشده؟ وفي
نفس الوقت نسمع شعارات عديدة من قيادات
الحزب الحاكم الذين يتظاھرون بالتغيير

اإلسالم يقود التغيير

 -15خالل تاريخنا ،نجد شعار " الشفافية و دقة األداء و
األمانة " والقيادة من خالل القدوة الحسنة " "و غيرھا
من الشعارات .والمستجدة شعار " ماليزيا واحدة"
جميعھا يبدو حلوة ولكنھا ال تثمر شيئا تساھم في وحدة
المجتمع وتنمية النفس والجسد  .الحكومة الحالية سوف
تذھب إلى الھالك ألن نظم اإلمارة الموجودة ما زالت
كما في السابق.

اإلسالم يقود التغيير

 - 16ونحن أيضا نؤمن بأن شعار "ماليزيا واحدة" ال
يستطيع أن يوجد حالة الوطن نحو األفضل ألن داخلية
الحزب الحاكم تبدو مبعثرة وغير موحدة .الرحلة إلى
الدولة النامية لماليزيا غير واصلة إلى أي موقف إن كان
نظام ديمقراطيتنا غير ناضجة نتيجة دور أمنو وبي عين
في تذليلھا وأصبح الشعب أداة االبتزاز ومصطلح
الديمقراطي وسيلة لبقاء السيطرة عليھم

اإلسالم يقود التغيير

 -17سياسة الحكومة الفاشلة في تنظيم النظام
التعليمي التربوي في البالد تؤدي إلى توليد
األجيال التي ال يبالي باألحكام الشرعية لتنظيم
حياتھم فيقبلون الرشاوى ألجل تحقيق
مصالحھم الذاتية  .فھذه األجيال لم تصلح
لألمة

اإلسالم يقود التغيير

 -18يؤمن" فاس" أن عدالة اإلسالم الشاملة
متسايرة مع فطرة اإلنسان وتكون عمادا يوحد
قلوب الناس  .قال  2تعالى
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وقال تعالى
ُ
َ
َيا أَ ُّي َھا ال َّناسُ إِ َّنا َخ َل ْق َنا ُكم مِّن َذ َك ٍر َوأنثى
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أَ ْك َر َم ُك ْم ِعندَ َِّ
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اإلسالم يقود التغيير

 -19التغيير الذي رسمناه ليس نتيجة من
ضغط الشعب أو أو ضغوط المجتمع
العالمي أو ضغوط اآلخرين وإنما التغيير
الحقيقي لسالمة الناس على وجه األرض

اإلسالم يقود التغيير

-20ھذا التغيير الحقيقي ھو الذي يجب علينا أن
نقضيھا في واليات يقودھا "فاس" و حلفاؤه.
وانطالقا من التغيير الحقيقي ھذا ،الشعب
ننشدھا..
سيشاھدون قدرتنا والعدالة الحقيقية التي ننشدھا
ويجب أن تكون غايتنا واضحة  ،نخطط نحو الخير
وھو من متطلبات الفطرة وومنسجم بفطرة اإلنسان
ومسؤولية الجميع وليس من ضغط آخرين

اإلسالم يقود التغيير

 -21وفي فھم التغير الذي يقوده االسالم  ،ال
بد من الوعي التام بأن اإلسالم دين كامل
وشامل .ال يطرأه شيء من الجمود وليس
مخصوصا لفئة من الناس كما ينقده
مستشرقوا الغرب الذين يسيؤون الظنّ
لإلسالم.

اإلسالم يقود التغيير

 -22من أجل تأكيد التغيير في المجتمع نحو الخير
ومرضاة  2ورسوله يجب أن يقوده اؤلئك
المؤمنون الصالحون الذين يجعلون القرءان والسنة
مرجعا أساسيا  .قال  2تعالى:
ُ G
ش َھدَاء ِب ْال ِقسْ ِط َوالَ
ين ِ ّ ِ
ين آ َم ُنو ْا ُكو ُنو ْا َقوَّ ا ِم َ
َيا أَ ُّي َھا الَّ ِذ َ
َيجْ ِر َم َّن ُك ْم َش َنآنُ َق ْو ٍم َع َلى أَالَّ َتعْ ِدلُو ْا اعْ ِدلُو ْا ھ َُو أَ ْق َربُ
 2إِنَّ َّ
لِل َّت ْق َوى َوا َّتقُو ْا َّ
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َ 2خ ِبي ٌر ِب َما َتعْ َملُ َ

اإلسالم يقود التغيير

 -23السياسة التي نتطورھا معتمدا على سياسة"
لتعارفوا" وھي سياسة تبني على تبادل االحترام
األعراق..
خاصة لھذه البالد التي تتصف بتعدد األعراق
وأصبحت شيئا مھا لفاس إلظھار خصال العدالة
اإلسالمية التي تراعي التعدد .ينوي فاس نموذج
الحل ويستمر في المساھمة وتنمية المجتع والدولة
في ھذا القرن

اإلسالم يقود التغيير

 -24يستمر فاس في تعريف التغير المستقبل
حسب ھيكل مراجع اإلسالم العالمية .ونحن
إن شاء  2مستع ّد لقيادة التغيرات وحمل أمانة
قيادة الوطن في مجتمع متعدد اعراقه بعد
االنخاب العام الثالث عشر القادم

الشؤون الداخلية

 -25أصبح وجود فاس أداة واصلة للكفاح
اإلسالمي السابق عندما كنا مستعمرين.
ساھمنا قيادات وأعضاء الذين كانوا تلقوا تربية
تحت اضطھاد الظلم بأشكال مختلفة من قبل
الستعمرين .ولسنا مثل الذين يبتغون نعم الدنيا
ويخدمون أنفسھم لخدمة المستعمرين ثم
يخدمونھم بعد االستقالل الستمرار خططھم.

الشؤون الداخلية

 -26على أبواب االستقالل نجحنا مع الجمعيات
الالحكومية اإلسالمية من خالل مذكرة ريد لنضع
اإلسالم في الدستور الفدرالي مھما فسروا كلمة "
اإلسالم" حسب فھمھم العلمانية التي يعتنقونھا .بعد
االستقالل فسرت كلمة " الدين"و " اإلسالم" حسب
الدين الكامل .وأصبح اإلسالم العادل للجميع ال يمكن
إثباتھا .وأخيرا أصبح ھذا النظام ال يربي الناس نحو
أداء األمانات التي فرضھا .2

الشؤون الداخلية

 -27ھم ال يجعلون اإلسالم دينا يولي الناس
بالعدل والحكمة بغير النظر إلى دينھم وعرقھم
وثقافتھم .نتيجة من ذلك يظھر أمنو نموذج
اإلسالم الخاطئ للشعب على اختالف أجناسھم
وأديانھم ،ويضيع قوة األمة اإلسالمية ويدني
منزلة الملوك الذين يكونون قائدين للدين
اإلسالمي في والياتھم

الشؤون الداخلية

 -28بعد سيطرتھم في زمام الحكم ،غيّر
الحزب الحاكم دستور البالد مرات ،ولكن كل
التغيرات كالفئران يصلح اليقطين ألنھا تھدف
إلى توطيد سيطرة سيايتھم ،وليس لتحرير
الوطن من العناصر الجاھلية التي تسخر من
اإلسالم

الشؤون الداخلية

 -29يستمر" أمنو" أيضا في تضعيف اللغة الماليوية
ودورھا في اكتساب المعارف منذ أعقاب ،بعد أن
أصبحت اللغة الماليوية في الخط الجاوي لغة المعارف
في شرق آسيا .وھذا دور قيادات أمنو الذين صمموا
قانون اللغة الرسمية سنة  1967وذلك بتديل اللغة
الماليوية بالخط الجاوي إلى الخط الرومي .بعد تنفيذه
أصبح الخط الجاوي تقل شيئا فشيئا ويسير إلى نھاية
مطافه.

الشؤون الداخلية

 -30اليوم ،يسجل أمنو تاريخا جديدا باستمرار
خطط تعليم مادتي العلوم والرياضيات باللغة
اإلنجليزية بحجة تقدم الشعب .وفي حين ھناك
بحوث كثيرة على المستوى الوطني والعالمي التي
تدل على تعليم مادتي العلوم والرياضيات في
مرحلة أساسية يجب أن يكون بلغة األم

الشؤون الداخلية

 -31أود أن أؤكد مرة أخرى بأن فاس ليس
ضدا للغة االنجليزية أو أي لغة في العالم.
ورأي فاس منسجم لرأي الباحثين اللغويين بأن
ترسيخ اللغة االنجليزية ال بد أن تبنى على
ترسيخ تعليمھا

الشؤون الداخلية

 -32وموقف فاس أن القيادة أمانة عظيمة ال
يحملھا المؤھلون العادلون فحسب بل الخالصون
في أعمالھم .ومخاطر القيادة الفاسدة أخالقھا بالغة
في الغاية حيث تفسد مروءة الدولة
 -33ال بد من اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألجل
تصفية ماليزيا من كل انواع التھم السيئة الموجھة
إليھا من قبل اآلخرين.

الشؤون الداخلية

 -34ونحن مفتون بقانون األمن الداخلى الظالم منذ
عھد االستعمار .وبعد االستقالل واصله" أمنو"
وأضافوا بقوانين تشابھھا لحد حرية الشعب .بھذه
القوانين الظالمة اتخذوھا سالحا لتوطيد سيطرتھم
وحماية الظم والمجرمين على اسم القانون .وھذا
أيضا يضيع طبيعة الديمقراطية وليس حرصا
ألمان الدولة وسالمتھا.

الشؤون الداخلية
 -35لضمان سالمة الدولة وأمنھا نرى أنھا ال بد من خالل
القوانين والسلطة القضائية العادلة وليس بتلك القوانيين الظالمة.
الشرط المسبق إليجاد الدولة النامية أسس ديمراطياتھا ال بد أن
يكون نظام االنتخاب حر ،وواضح مبدأ فصل السلطة
التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية في الدولة،
وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثالثة حسب نظر اإلسالم،
وحرية إبداء الرأي والحقوق اإلنسانية المنسجمة بفطرة
اإلنسان ،وتجديد نظامي االقتصاد والسياسة ،والعالقة العالمية
وغيرھا.

الشؤون الداخلية

 -36قدشارك "فاس" في االنتخابات للمرة األولى
منذ عھد االستعمار .على رغم من فوزه على مقعد
واحد فقط نستمرّ في مشاركته .في بداية االستقالل
تعلمنا المشاركة في االنتخاب وفزنا في واليتي
ترغكانو وكلنتان .ثم خسرنا في سنة 1978
بسسب تطبيق قانون الحالة الطوارئ بعد فشلھم في
مؤامراتھم فى شراء نوابنا

الشؤون الداخلية

 -37اليوم والحمد  Gاصبح فاس حزبا نقيا من
"سياسة النقود" ) الرشوة ( ،الذي اخترعھا أمنو
لتوطيد السيطرة مھما يواجھون اعتراضات
الشعب.
 -38في رأينا ،سر ثبوتنا ھو اإلسالم ،من خالل
التربية والمبايعة للقائدين والمرشحين في
االنتخابات علمنا الثواب والذنوب في السياية.

الشؤون الداخلية

 -39واآلن ،نھض فاس ليكون حزبا متينا
ومستقيما حيث ثابتنا في كلنتان لمدة عشرين سنة
مھما حاول أعداؤنا لھدمھا بعدة ضغوط و مغانم
مالية .اليوم ،فزنا لمرة أخرى ،على رغم يغتصبون
قيادتنا في فيراق،يبقى أعضاء نا صامدين وال
يتأثروا بعرضھم المغري .سر ثبوتنا ھو االسالم
الذي نؤمن به إيمانا كامال في جميع األعمال

الشؤون الداخلية

 -40يفتخر فاس أيضا ألن أعضاء البرلمان اآلن
يقومون بإبداء آراء الحزب بكل شجاعة وحكمة
بالغة ،ويبدون أفكار جديدة في البرلمان حتى
يحترمھم األصدقاء واألعداء .إذن نفذوا األمانة
بأحسنھا كي تكون رسالتنا مفھومة ومقبولة لدى
الشعب العطشان بھذا التغيير

الشؤون الداخلية

 -41نحن اآلن نجحنا في إيجاد التحالف السياسي مع
األحزاب والجمعيات غير الحكومية ،حيث نملك
نقطة التساوي في معالجة قضايا خاصة دون الفرار
من مبدإنا وغايتنا .دعوتنا ھي الدعوة إلى اإلسالم
ورفض القائدين الدكتاتوريين الذين يقومون مكان
الرب .لسنا نقھرھم على اإلسالم في العبادة ،ولكن
نستطيع أن نكون يدا واحدا في ضد الظلم والظالمين

الشؤون الداخلية

 -42طريقنا في السياسة غير منفصل عن
اإلسالم بل معتمدا على قول  2في رسالة
اآلونة..
الرسول إلى الملوك في تلك اآلونة
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الشؤون الداخلية

 -53ويذكر الحزب اإلسالمى الماليزي نفسه على ان
حل في مشاكل اإلقتصادي تبدأ من تصحيح العقيدة و
التفكير و األخالق و التزام بأمانة  2في ادارة األرض
األمانة..
و استعمالھا فى النطاق الشرعية في الخالفة و األمانة
 -54ويؤكد "فاس" على أھمية اعادة النظام اإلقتصادي
القائمة على عملة دينار ذھبى بدال من النظام اللبرالى
الرأسمالى القائمة على العملة الورقية.

الشؤون الداخلية

 -55ويطالب "فاس" الحكومة بتعزيز تطبيقات
نظرية "تنمية الخضراء" ألنھا متماشية مع
تصورات التنمية اإلسالمية مصداقا لقوله تعالى :
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الشؤون الداخلية

 -56و اضافة على ذلك يھتم "فاس" باحياء
روح المشاركة الحقيقية بين المؤسسات
التجارية و األطراف المعنية على اساس
المشاركة فى الغرم و الغنم ألنھا تروج
المبادئ العدالة اإلجتماعية اإلسالمية

الشؤون الداخلية

 -57إن السعي لتھيئة "فاس" كتنظيم قوي سيكون
ھباء منثورا إال بجھود منظمة في التخطيط
والتطبيق .فإن التنظيم اإلداري والتخطيط
االستراتيجي يجب أن يعززا خاصة في مواجھة
التحديات المعاصرة من كل جوانبھا .فالتدريب
لتزويد مھارة األعضاء يجب أن يكون في الترتيب
األول إلخراج العاملين في الحقل اإلسالمي

الشؤون الداخلية

 -58وكذلك ،إن الجھود لتكثير عدد األعضاء
يجب أن تكون مستمرة .ومع ذلك يجب أن
نحافظ على نوعية األعضاء السابقة والجديدة
حتى يثبتوا أمام أي تحديات ويسھموا على
العمل اإلسالمي

الشؤون الداخلية
 -59وفي نفس الوقت  ،نحن على وعي تام على أن أعضاء
فاس تتكون من الخلفية المختلفة من ناحية األھلية العلمية،
والمھنة وغيرھما .فبعضھم من لھم الخلفية في العمل اإلسالمي
التربية..
وفي التربية اإلسالمية ومنھم من ليس لھم أي خلفية في التربية
ومع اختالف خلفية األعضاء ،يجب على كل أن يشتركوا على
جميع مراحل التربية ومناھجھا خاصة في التربية السياسية.
وكذلك أن مؤسسة "األسرة" في جميع مراحلھا يجب أن تغزز
لتربية األعضاء حتى تكون ممن يفھمون الدين فھما صحيحا
ويستقيمون على ھذا الجھاد

الشؤون الداخلية

 -60ومن خالل مرور من الزمن في تاريخ فاس ،فقد
نجحنا في تكشيف الحاجز من الشعب غير المسلمين
بمالزيا الذين كانوا يتنافرون باإلسالم والمسلمين من قبل.
فاآلن فقد نجحنا في توطيد الصلة القوية بينھم ولعل أول
جھد في ھذا الجانب ھو تشكيل "مجلس االستشار
الصيني" ) (CCCثم اآلن تشكيل "نادي المؤيد فاس" من
قبل غير المسلمين

الشؤون الداخلية

 -61فاآلن ،يستطيع فاس أن يفھم احتياجات
العصر خاصة في ھذا البلد الذي يتكون من الشعب
المختلفة األجناس في احتياجھم في التدين ،وفي
السياسة ،االقتصاد ،والتربية وغير ذلك .فيستطيع
فاس من خالل ھذا أن يقدم العدالة ويحافظ على
حقوقھم في الحكومة التي تحت قيادتنا.

الشؤون الداخلية

 -62فاس يقدر أعلى التقدير بھذا التأييد من قبل
غير المسلمين خاصة من "نادي المؤيد فاس".
ولذلك ،إن البرنامج الخاص في تربيتھم تربية
صحيحة يجب أن يوضع في منھج التربية حتى
يفھموا اإلسالم فھما صحيحا وحقوقھم في دار
اإلسالم .ومن جانب آخر ،فعلى المحامي أن يقدموا
مسودة لتنظيم ھذا النادي ويضعوه في دستور فاس.

الشؤون الداخلية

 -63إن ھذه اإلجراءات المتأرخة ھي
المالسيسيستاريخ ھي نموذج جديد لقيادة ھذه
األمة المختلفة األجناس في مالزيا .ونحن نقر
بأعضاء ھذه النادي كجناح لھذه الجماعة
المشتركين في االنتخابات تحت مظلة فاس.

الشؤون الداخلية

 -64فھذا المنھج الذي نسير عليه ھو على
أساس السياسة الشرعية العادلة كما رسمه
الرسول صلى  2عليه وسلم .وذلك متمثل في
قوله تعالى :
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الشؤون الداخلية

 -65ومن خالل الجو السياسي الجديد ،فاس
يسعى بصفة مستمرة في البحث عن قواعد
مناسبة وسبل فعالة في إقناع وتأثير جميع
مراحل المصوتين ،داخل البالد وخارجھا.

والية "صباح" و والية " سرواق"

 66فمن خالل الجھود المبذولة في تطوير
مالزيا كإحدى الدول المتقدمة ،فال ننسى
بأوضاع واليتين في شرق ماليزيا وھما والية
صباح ووالية سرواق .ألننا نشھد بعد مرور
حقل من الزمن تحت قيادة الجبھة الوطنية ال
تزاالن متأخرتين من عدة النواحي خاصة من
الناحية االقتصاد والتربية والتنمية.

والية "صباح" و والية " سرواق"

 -67ولذلك يجدر لفاس أن تأخذ اإلجراءات
الالزمة والمنظمة لتوسيع جناح ھذه الجماعة إلى
صباح و سرواق بعد وجود البذرة األولى التي
يبذرھا األجيال السابقة والحاضرة من العاملين
لإلسالم .إن قيادة ھذه الجماعة يجب أن ينظموا
زيارة بصفة دائمة ومتكررة لمقابلة الشعب المختلفة
األجناس ھناك لتبدي دور فاس في االھتمام بھم .

والية "صباح" و والية " سرواق"

 -68إن قيادة فاس ھناك يجب أن تنظم مناھج
الدعوة وتخطط أسلوب الدعوة المالئمة لتبدي
فعالية ھذه الجماعة خاصة من ناحية التثقيف
العلمي لتقديم التصور الصحيح لإلسالم إلى
الشعب ھناك.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – دور جناح العلماء
فاس عبر التاريخ
 .70إن أھمية ھذا الجناح واضحة إذا تأملنا مادة من دستور
فاس في فصل  ،(a) (6) 40فھي تقر أن من دور العلماء ھي
تجميع العلماء وتقوية جھودھم المستمرة في العمل اإلسالمي
""تجميع
ولنشر الفھم والوعي اإلسالمي إلى كل األفراد في المجتمع "
وكذلك في مادة في فصل  (b) (6) 40ومن دور العلماء ھي
"تنظيم وسائل التربية اإلسالمية وأسلوبھا في أعضاء الجماعة
وتخطيط برنامج التدريب القيادي لتربيتھم إلخراج العاملين
العالمين المتقين المثقفين السياسيين.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – دور جناح العلماء

 .71وھتان المادتان الجدوى لھما إذا لم نأخذ
اإلجراءات االزمة لتعزيز العلماء كما ھو مسطور في
الدستور .فألجل ھذا ،كجناح ذي أھمية بالغة في
الجماعة ،يجب أن يستمر في محاولة تثقيف األعضاء
إلى المعنى الصحيح لھذا الدين ويركز على توحيد الفكرة
الصحيحة ،وألجل تحقيق شعار "قيادة العلماء" وتحقيق
معنى الوالء واالستقامة وغيرھا.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – دور جناح العلماء

 .72ويجب أيضا أن تنظم برامج فعالة لتجذيب
العلماء من الشباب ألنھم يورثون ھذا العمل
المستقبل..
اإلسالمي في المستقبل
 .73ومع ذلك أن القدماء من األعضاء ممن
يتقاعدون من التمسك بأي وظيفة في الجماعة إال
أن لديھم خبرة يجب أن ينظموا للحصول على
خبرتھم الواسعة في ميدان العمل اإلسالمي.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – دور جناح العلماء
 .74فالحقيقة على أن فاس ھو التنظيم الشامل يجب أن نركزه
في قلوب األعضاء في جميع مراحلھا إلن ھذه الفكرة أدت إلى
الفھم على أن اإلسھام في العمل اإلسالمي ال يشترط أن يكون
ممن يقود الوظيفة السياسية مثل أعضاء مجلس النواب أو
أعضاء برلمان ولكن صفوف القيادة والمنتمين لھذا الحزب
بإمكانھم أيضا أن يسھموا في العمل الدعوي على حسب قدرتھم
في مجال الدعوة أو التربوية أو تقديم العمل البشري للمجتمع
.وكل ھذه الخدمات يعتبر من أھم العمل اإلسالمي ألجل
استمرارية شعبية الحزب في الوطن

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح الشباب

 -75البد أن نفھم بأن أسس الكفاح التي
وضعھا المؤسسون السابقون للحزب تركز
على أھمية استغالل قدرة أجيال الشباب ألجل
استمرارية الكفاح اإلسالمي.يعتبر أجيال
الشباب من أھم ركائز الحزب في تشكيل
وتكوين مستقبل الوطن .

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح الشباب

 -76استنادا إلى مدى تأثير أجيال الشباب في
صناعة مستقبل الوطن فيتحتم على جناح الشباب
أن يعد الخطة االستراتيجية قصد جذب واستقطاب
أجيال الشباب ذات أعراق وثقافات وخلفيات
األكاديمية المختلفة ومن ثم يقربھم إلى الحزب
اإلسالمي .وعلى جناح الشباب أيضا ان يعرفھم
بالبيئة اإلسالمية في التعامل مع كل مجاالت
الحياة.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح الشباب
 -77على جناح الشباب أن يعظم برامجه التربوية ألبناء
المسلمين من الشباب ألجل تحقيق أمرين اثنين :ھما
األول  :لتوليد الكوادر وقادة المستقبل المتمسكين باإلسالم
لمواصلة ھذا الجھاد
الثاني  :إليجاد طائفة الحواريين ونشطاء الحزب الذين قضوا
حياتھم ألجل إقامة شريعة اإلسالم على وجه األرض وينبغي
لجميع قادة الحزب أن يتسلح أنفسھم بكل أنواع العلوم وكل
المھارات في إدارة شؤون البشر سواء كان في داخل الوطن أو
في خارجه.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح الشباب
 -78يلعب نشطاء الحزب من الشباب دورا مھما في دعم الحزب و
مساندته و خاصة في االنتخابات الماضية و تحريك المواطنين في تنظيم
اضخم المظاھرات ف ماليزيا ألجل االحتجاج على الزام اللغة االنجليزية
في تدريس المادتي العلوم و الرياضياتز ويتحتم على " وحدة العمل"
)فرع جناح الشباب( تحسين اداءھا في المستقبل ألجل خدمة الدين و
الوطن .وإن الخدمات المقيدة بالمواسم للمجتمع مثل مناسبة حلول أيام
العيد  ،والخدمات غير المقيدة مثل الخدمات التي تقدم عند حدوث
الكوارث  ،يجب أن تستمر بكل إلتزام بغض النظر عن حدود الواليات و
األعراق والتقاليد .وينبغي على حركة الشباب أن تجتھد في المقابلة نحو
قضايا الدولة برئاسة األمة في الميدان مع مقابلة المؤسسات المسؤولة
بالحكمة .

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – دور جناح العلماء

.79في حدود داخل الحزب والحكومة و في ھذا
النطاق السياسي في ھذه األيام) ،فاس( تشجع
حركة الشباب لتلعب بدور الفحص و التحري كى
يكون طريق الجھاد للحزب اإلسالمي و الحكومات
التابعة للجبھة التوافق الشعبي ) األحزاب المتحالفة
مع فاس( تستمر على متطلبات الشريعة اإلسالمية
و المجتمع.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح المسلمات

 .80تعتبر جناح المسلمات في الحزب اإلسالمي أھم
االجنحة للحزب .فإن النساء االتي تشكلن نسبة أكثر من
 %50من عدد سكان ماليزيا تدعوھن للكفاح في
المجتمع لبناء الحضارة على نھج حملة "الداعي إلى
المدعو".
ويجب أن تركز حركة المسلمات في قضايا النساء
وتبحث عن حل للقضايا وذلك بطريق االشتراك الميداني
و المقابلة بالمسؤولين.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح المسلمات

 .81يجب على القيادة لحركة المسلمات أن تتحمل
أعباء حث المجتمع الماليزي للتصويت الكبير
للحزب اإلسالمي .ويكون وجود المسلمات أمام
المجتمع في المدينة ،ونواحيھا و مناطق الريف
دافعا للتغيير الفكري فيھم بأن اإلسالم قادر على
قيادة التغيرات المعاصرة.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح المسلمات

 .82يجب أن تسير الوحدة والقوة في حركة المسلمات
على نظام التربية المنظمة والمستمرة .فإن التربية يجب
تأييدھا وتشجيعھا حتى تكون قادرة إليجاد القيادة العالمة
والمتعلمة لحركة المسلمات وكذلك القيادة المتقيَّة والعاملة
بفكرة العمل الجماعي.
 .83ينبغي إدخال الدوافع كالعلم واألخالق اإلسالمية
والمھارة في جميع البرامج إلنشاء القيادة والجندية
والعامالت من المسلمات اآلئي تفضلنَّ العمل والجھاد.

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح المسلمات

 .84تلعب المسلمات ً
دورا في جذب الجيل الجديد من
الشباب ويؤدي ذلك إلى إيجاد الترابط األخوي عن
طريق عقد البرامج مھعم .
 .85ال يمكن ابتعاد البرامج عن المنھجية العلمية و
المجال الفني لدى الشباب  .الفن المربي و الب ّناء لطاعة
 - 2عزوجل  -الذي يقوَّ ى اإليمان با . Gوانطالقا من
ھذا ،يرجي إيجاد جيل قادم واعي و مؤيد لإلسالم و
حامل راية الجھاد الذي حمله الحزب اإلسالمي .

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح المسلمات

 .86ينبغي أن تكون حركة المسلمات حركة مثالية يفتخر
بھا الشعب الماليزي وذلك بأن يكون ھناك الترابط
الحقيقي بينھا و بين المساكين والفقراء الضعفاء .وال بد
أن تقوم نفس الحركة على تنفيذ الخدمات المعروفة
للمجتمع  .ومن ضمن ھذه الخدمات إنشاء وتأسيس
البرامج الشعبية مثل تقديم النصح واإلرشاد،والخدمات
الطبية وخدمات المحامين ونحو ذلك .

دور الجناحات للحزب اإلسالمى – جناح المسلمات

 .87البرامج الخدمية ليست برامج زائدة  ،بل يجب أن
تكون ھذه البرامج أسا ًسا دائ ًما في جدول أعمال الحركة .
ً
وأخيرا ،يرجي الحصول على النتيجة المنشودة
.88
بوجود اجتماع القوة من صفوف قيادة حركة المسلمات
العبقرية و المعتمدة على وحدة الفكر ووحدة العمل مع
جميع األعضاء و المؤيدين تحت المنھج القوي على
الصراط المستقيم .

المستوى الدولي

 .89تعاني العالم اليوم مختلف أنواع األزمات السياسية،
واالقتصادية ،واالجتماعية و غير ذلك .وكلھا بسبب
ضعف المبادئ و الدستور المنحرف عن ھداية  2تعالى
التي ھي في الحقيقة دستور اإلسالم ،واإلنسان ھو
ضحية ھذه األزمات ومن ضمنھا المشاكل في العالقات
الدولية .قال  2تعالى:
َ
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المستوى الدولي

 .90وتقابل األمة اإلسالمية اليوم آالف المستجدات من
كل التحديات والمطامع  .وفي المستوى العالمي  ،شاھدنا
األعراض و األنفس لألمة اإلسالمية غير المحترمة عند
العالم كأنھا ليست فيھا قيمة البتة  .فانظروا إلى ما يحدث
في أرض فلسطين ،أفغانستان ،الشيشان ،العراق ،
وكذلك ما يحدث قري ًبا في باكستان .كأن قيمة األنفس
اإلسالمية أرخص من الحيوان .

المستوى الدولي

 .91الحزب اإلسالمي شديد الحزن على الحوادث التي
تحدث في قطاع غزة .كل من الھجوم والتعدي الذي أعلنه
الصھيوني على األرض المقدسة خاصة المسجد األقصى،
وأخيرا ما حدث في قطاع غزة من استخدام جميع المدافع
القاذفة و الطائرة المروحية  apacheأمريكية الصنع و
استخدام القنابل الفوسفوروس)العنقودية(وھذا يعتبر اعتدا ًءا
على حدود القانون الدولي ،واصطدا ًما لحقوق اإلنسان
ً
وجناية معركية كبرى .

المستوى الدولي
 .92والحاصل ھو ظھور المعارضات المفتوحة أمام الشعب
العالمي ومع األسف الشديد أن السلطة العالمية الكبيرة ُتعمى و
ُتصم عن المعارضات العامة .وقد تركت المبادئ اإلنسانية و
استمرت على حماية الدولة اإلسرائيلية المحرمة .وباإلضافة إلى
ذلك ھناك دول من دول السلطة الكبري أصبحت تزوّ د إسرائيل
باألسلحة و التكنولوجية الحديثة بال حدود .في الحقيقة يتعاملون
بصفة عدم المساواة من غير حياء حيث يحرَّ مون على الشعب
الفلسطيني امتالك األسلحة ومع ذلك الدول المجاورة أجبرت
على حفظ كيان الصھيونية اإلسرائيلية.

المستوى الدولي
 .93والذي يدھشنا ج ًدا ھو مواقف معظم الرؤساء للعالم
اإلسالمي ال يزالون في ضغط الرئاسة الصھيونية في نفس دولة
المسلمين .والنتيجة من ھذا فإن رؤساء دول المسلمين أنفسھم
يزيدون العذاب على الشعب المسلم الفلسطيني بغزة في الميدان
الھجومي لإلرھاب الصھيوني  .ويزداد ضغط ھذه الظروف
السيئة بردود الفعل من قبل المؤسسات الدولية مثل االتحاد
األورربي و األمم المتحدة .والجميع يخاف أن يعلنوا المعارضة،
بل ال يستحيون من استخدام السلطة فيتو )السلطة المطلقة( لحماية
الجناية المعركية التي صنعتھا العسكرية الصھيونية .

المستوى الدولي

 .94وقد حرَّ م اإلسالم أمته من الخضوع أو المذلة ألعداء
) 2الصھيونية( ؛ ولذا فإننا نستقبل ونرحب بما أعلنه وفعله
رئيس الوزراء للجمھورية التركية السيد طيب أردوكان في
المؤتمر دافووس و ما فعله رئيس الجمھورية اإليرانية السيد
محمود أحمدى نجاد في جينيف  .ونتمنى المواقف األخري
التابعة من دول المسلمين األخري حيث يجب أن يشعروا
بحياء بما أظھره الدول الصغيرة في أمريكا الالتينية من
شفقتھم بالشعب الفلسطيني.

المستوى الدولي

 .95ومما يدل على استكبارھم ،فقد تم الحصار لألرض
الذي تحتوي على عدد السكان  1.5مليون نسمة من غير
الشعور بالطبيعة البشرية .فقد تعدي بقطع الكھرباء
والماء و كذلك منع وصول المساعدات الغذائية والطبية
إلى الشعب غير المذنب .وقد بنى على األرض
المغصوبة مسكن الالجئين اليھوديين حيث أخرجوا
الشعب الفلسطيني األصيل فأصبحوا الجئيين إلى الخارج

المستوى الدولي

 .96وحدثت جميع ھذه المظالم ألن الشعب
الدولي أَ َذ َن بتأسيس دولة اليھود الصھيونية
قديمة..
باسم دولة إسرائيل بحجة مزيفة و قديمة
وكأن ھذه الدولة المحرمة اتخذت رخصة
الستخدام األسلحة التي حرمھا القانون الدولي
و لھا حق مطلق في اطالق الجناية.

المستوى الدولي
 .97فإن الحزب اإلسالمي مع األصدقاء في الجبھة التوافق
الشعبي ) األحزاب المتحالفة المعارضة( نجح في الضغط
الحكومة إلنشاء مجلس البرلمان الخاص لمناقشة القضية
الفلسطينية عندما اشتد األمر بقطاع غزة .وقد تم قبول الموافقة
من جميع المشاركين بغض النظر عن األديان و الفكر السياسي
على سحب الصھيونية إلى المحكمة الدولية من أجل الجناية
البشرية التي فعلتھا .ونجح ً
أيضا الحزب اإلسالمي في جمع
المساعدة المالية من جميع الشعب الماليزي لمساعدة الشعب
ً
مباشرا لضحايا ظلم إسرائيل.
الفلسطيني و تسليمھا تسليما

المستوى الدولي

 .98وأريد أن أتقدم بكلمة التأييد األبدي من الحزب
اإلسالمي لإلنتفاضة التي يرأسھا حركة المقاومة
)حماس( في أرض فلسطين الطاھرة .ونحن من الحزب
اإلسالمي نحكم على المواقف السلبية من الدول الغربية
بعدم المساواة حيث تدافع عن كل ما يفعله الصھيونية
بحجة كاذبة لمكافحة اإلرھاب .وللحزب اإلسالمي فإن
القضية الفلسطينية وقضية المسجد األقصى ال تزال من
أھم األعمال في المستوى العالمي .

المستوي األسيوي

) .99فاس( أي ً
ضا تھتم اھتماما كبيرا بما
أصاب األمة اإلسالمية في ھذه المناطق
األسوية مثل ما أصاب المسلمين في جنوب
الفيلييين و جنوب تيالند .فإن المسلمين في كلتا
المنطقتين يستمرون في أعباء الصراع
المعركي الذي لم يظھر انتھاءه بعد .

المستوي األسيوي

 .100في جنوب تيالند ،تستمر األحداث الدموية
حتي اآلن .وكذلك في جنوب الفيليبين ،فقد قتل ما
يقرب من  500ألف نسمة ظل ًما و عدوا ًنا و
أصبحوا الجئين .ولألسف ،العالم يقف موق ًفا
سكوت ًيا بحجة أن الضحايا القتلى ھم اإلرھابيون .

المستوي األسيوي
) .101فاس( تعلن إعال ًنا عا ًما لكلتا الدولتين المجاورتين
لماليزيا بوقف الصراع ً
فورا .وليس ھناك طريقة حلية للمشاكل
إال بالتحالف األمني و البحث عن اإلتفاق .فإن المعاندة و
الجموح واالستكبار عن التعاھد السلمي ال يأتي بالخير ،بل يأتي
بالشرور وزيادة صعوبة الحل .أو َّد أن أنبه بأن الحزب
جسرا ً
ً
باحثا للحلول من ھذا
اإلسالمي في االستعداد الدائم ليكون
الصراع الذي لم ينته بعد  ،كما أن للحزب اإلسالمي المساھمة
في مساعدة الصراع السياسي بين حركة االستقالل آتشيه
) (GAMوبين الرئاسة اإلندونيسية.

المستوي األسيوي

) .102فاس( أي ً
ضا له عناية كبيرة بقضية
تغيير الرئاسة األمريكية .فاختيار السيد أوباما
كرئيس أمريكا يرجي منه فتح العالمة
الخضراء لحقوق التصويت و الديموقراطية
في العالم اإلسالمي.

المستوي األسيوي

 .103أريد أن أؤكد مرة أخرى بأن المؤسسات
اإلسالمية في جميع أنحاء العالم ترحب باستقبال
الحوار و التبادل الفكري من أي طرف بما فيه
مشرَّ ع القانون للبيت األبيض في واشنطن .وفي
البداية ،يجب على واشنطن أن تنظر إلى الحركات
اإلسالمية نظرة إيجابية وتعتبرھا مؤيدة للعمل
بالديمقراطية في العالم اإلسالمي كله.

الخالصة
والخالصة من ھذة الجولة السريعة بعد بيان ما ذكر من قبل المؤيدين
والرئاسة للحزب اإلسالمي ،أستأذن منكم أن أناديكم إلى بيان النتائج
اآلتية :
 (aأدعو جميع أعضاء الحزب لتأييد األخوة والمحبة و الصداقة في ھذا
الصف خاصة في مرحلة الرئاسة و العاملين إلى كل األعضاء
كبارھا و صغارھا كي تكونوا بنيا ًنا مرصو ً
صا كما أمرنا  - 2تعالى
 في سورة الصف اآلية رقم  ،4ال سيما مجلس الشورى للعلماء،ولجنة األعمال المركزية للحزب اإلسالمي ،و الحركات ،واللجان
الترابطبية في المستوى الوطني و المناطقي والفرعي .وھذا األمر
أي ً
ضا شامل لتقوية نادي المؤيدين للحزب اإلسالمي كي تكون
مشاركتھم مع الحزب قوية.

الخالصة
 (bيجب علينا أن نعالج كل النقاط اإليجابية و السلبية بالشريعة
اإلسالمية الغراء حتى نستطيع إبراز الدين اإلسالمي
كالمرشد و الھادي لجميع أنواع األعمال .نريد أن نقود
التغييرات في دولتنا الحبيبة باإلسالم .ويلزم على كل
العاملين البحث عن الصيغة المناسبة و الفرصة الموجودة
إلبراز الرئاسة اإلسالمية في حياتنا اليومية .وذلك يكون
بالحكمة في مقابلة ما أراده الشعب من كل األعراق ،و
األديان ،و الثقافة ،ويستمر ذلك بالتزام النظام العالي كي ال
يرتجف و يھتز من ِق َب ْل تخطيط األعداء .

الخالصة

 (cأنادي الجميع بتبليغ الرسالة الدعوية عن
طريق المواجھة السلمية ودليل ذلك أننا نستعد
دائما للحوار و المذاكرة و المناظرة مع أي
طرف من أجل تحقيق المقصود من الحملة
باسم "اإلسالم يقود التغييرات".

الخالصة

 (dأنادي الجميع بتقوية الحزب وتجھيز الرئاسة
اإلسالمية للحزب اإلسالمي للكفاح نحو تحديات
المنافسة الشديدة من حيث المتطلبات الفكرية و
كذلك للمقابلة نحو القضايا الوطنية في مستو ى
العولمة .ويجب أن يكون مجلس العلماء ملتز ًما
باالجتھاد في محاولة الكفاح نحو القضايا المعاصرة
في المسائل القانونية و السياسية المتحدية.

الخالصة

 (eيجب إبراز الصورة الحقيقية ل)فاس( كأحد
األحزاب اإلسالمية الذي في االستعداد الدائم لمقابلة
أي تحديات معاصرة و مستقبلة .و ذلك بأسلوب
التعامل الموصوف باألصولي من حيث المبادئ
والموصوف بالمعاصر من حيث
الكفاحية
الرئاسة و التنظيم الكادرية ،و الموصوف
باالسقبالي من حيث االستعداد والتجھيز للكفاح نحو
الظروف المستقبلة.

الخالصة

 (fوتعالوا إلى تقوية التفاھم والوفاء بالتعاھد
واالنسجام العملي في جميع المراحل في اتفاق
الشعب حتى يستطاع من خاللھا إبراز الھيبة و
الوحدة بين أعضاء اتفاق الشعب وخاصة في
جميع الواليات التي تم حكمھا لنستعد بالنجاح
األكبر في االنتخابات العامة الثالثة عشر
القادمة.

الخاتمة

ً
وأخيرا ،أنتھز ھذه الفرصة الطيبة ،أود أن أتقدم
باسم الوكيل للمؤتمر بجزيل الشكر لحكومة والية
سالنجور ،لجنة المؤتمر األساسية ،واللجان
الترابطية للحزب اإلسالمي بوالية سالنجور كما
أتقدم بالشكر أي ً
ضا إلى جميع العاملين المشاركين
وجميع األطراف المنظمة لھا المؤتمر لخمسة
وخمسين مرة بنجاح باھر

الخاتمة

أنھي كالمي بدعوة الجميع إلى استماع و تدبر قول
 2عز وجل :
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الخاتمة

ثم ،أقرر وأفتتح ھذا المؤتمر للحزب اإلسالمي لخمسة
وخمسين مرة رسم ًيا بذكر لفظ الجاللة فأقول :

بسم  الرحم الرحيم
وقول رسول  2صلى  2عليه وسلم :
} سيروا على بركة { 2

 أكبر و الحمد
والحمد  Gفاتحة كل خير وتمام كل نعمة

