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 ميحر لاهللا الرمحن  بسم

 

 اإلصالح السلمي وليس ابالنقالب والثورةحركة 

 
شاء تؤيت ادللك من تمالك ادللك  قل اللهم .هلل الذي بيده ادللك وىو على كل شيء قدير احلمد

على كل شيء قدير. والصالة  إنكاخلري  كبيدشاء تذل من تشاء و تعز من تنزع ادللك شلن يشاء و تو 
وعلى آلو وصحبو ومن ، والسراج وادلنري ،الرزتة ادلهداة، حبيبنا وقدوتنا وإمامنا دمحم والسالم على

  :الدين. أما بعد ماىتدى هبداه إىل يو 
وما تولد منها من قضااي فكرية وثقافية  ،أتثرت ماليزاي مبخططات تركها االستعمار الربيطاين

ابإلضافة إىل مواجهة اجملتمع ، ادلتتاليةاحلكومة وقادهتا  هبااملت عتوسياسية واقتصادية واجتماعية اليت 
لًتكيب ، ولكن أوضاعهم متدىورة متأخرة، رغم أن ادلسلمني أغلبية .واألداين القوميات ددعادلت

 .تضييق وضع ادلسلمني أمام غريىم من األجانب غري ادلسلمنيل، اجتماعي وختطيط سكاين
ألجانب اليت لواجلنسية قبول الوطنية ومنها  ،البالدشروط استقالل  االستعمارجعلها مث 

. مث مع صعوبة ادلرافقية ادلسلمني يف القرى واألرايف بأغل توبقي، أدخلها موظفني وعماال يف ادلدن
نشأة  ال تستطيع يديولوجيات العلمانية اليتتلك اإل ،على األمةاليت جنت احللول ادلستوردة تطبيق 

مع  ة احلكومةلتحدايت اليت حتيط إبدار امواجهة وابلتايل  .يف وطنهم نية ادلسلمحكومة قوية لسياد
والرشوة  اإلدارة وءالفساد وس وحتاصر احلكومة بقضااي، سيطرة غريىم يف الًتبية والتعليم واالقتصاد

 .وغريىا
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يف حدثت قبل عقود اليت روجتها وسائل اإلعالم غصب أموال الدولة و فإن الرشوة والفساد 
امتداد من األمراض اليت أصابت احلكومة ولكنها ، صليب فحسبحكومة وليست يف فًتة ، بالدان

بني القادة صراع القوى السياسية  إىل ذلك واشتد بعد شلا أدى إىل ضعفها.، فًتاتمنذ  هاقبل
للصراع داخل احلكومة شلا أدت إىل تفرق ادلسلمني وتششتتهم ، اللصوص من أبناء األمة نفسها

 .نفسها
البالد يف ادلرحلة اخلطرية يف االنتخاابت العامة ادلاضية  تحىت وقع، تدىورىم يف السياسةمث 

( اليت حتالف األملالتحالف احلاكم )داخل غلبية غري ادلسلمني يف أوصول ب، القريبةاألخرية 
مت استخدامو و ، إلطاحة صليب، وىو السياسي ادلخضرم، دمحم رئيس الوزراء األسبقمهاتري  تماستخد

غلبية أبللحيلولة دون اىتمام ، إىل احلكومة لصعودل وجعلوه سلما، حزبو وضعفمع طول عمره 
أقليات نسبة ني يف ادلائة إبضافة إىل تتسع وسأكثر من ارتفعت إىل  ادلسلمني يف نسبة السكان اليت

 فرصة تدخالت أيضا هناكف .إىل الصراع الداخليحيرض شلا ، منتشرة بني القوميات واألداين ادلتنوعة
سيما الدول  الاإلسالمية احلاضرة  أجنبية معادية ضد اإلسالم وادلسلمني كما حدثت يف الدول

 .العربية
قام احلزب اإلسالمي بتشكيل  ،وسلبياهتا ابعد دراسة التجارب ادلاضية يف التحالف إجيابياهتو 

حتالف ) حتالفو مشاركةإىل )رئيس وزراء األسبق( دعوة مهاتري  وموافقة ةاستجابدون ، جبهة اثلثة
وكذلك  .بعد سقوط احلكومة قبلها اجلديدة بقيادتواحلكومة ل تبديسقاط حكومة صليب و إل( األمل
قيادتو ب ةاحلاكم)اجلبهة الوطنية( حتالفو  إىل( األخري)رئيس الوزراء دعوة صليب  استجابة وموافقةدون 

 . من احتدايت اخلطرية اليت حتاصرىاالقائمة منذ عقود للدفاع عن احلكومة 
 

 ألسباب:وموفقنا 
 ادلنشق من حزب أمنو ()احتاد أبناء الوطن حزب مهاتري حزب برساتو أمهها: تحالف األملف -1

انفعايل حزب جديد ىو و ( العمود الفقري للجبهة احلاكمةوىو ، )احلزب الوطين ادلاليو
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كانت )حزب عدالة الشعب( الربرتايت العلماين الذي   حزب أنور إبراىيممعو و ، ضعيف
وغري العلمانيني ادلاليويني ادلسلمني يديولوجيات من األتنوع و تعدد القوميات عضويتو من 
احلركة الدميوقراطية االشًتاكية وحزب  ،الصينيني واذلنود أغلبيتهم من ادلسيحيني ادلسلمني من

 ،بقااي احلزب الشيوعي احملظورو بيتهم من ادلسيحيني لأغ " ذو الغالبية الصينيةDAP "داب
 ذو التوجو اإلسالمي اللربايل العلماينالوطن حزب أمانة شاركو كذلك و ، ربالينيالل نيوادلثفقف

 احلزب اإلسالمي خاصةشعبية دلواجهة  )(DAPحزب داب قادة أنوار و  ل بومت تشكيلو من ق
ادلنشقني ادلستعجلني واالنتهازيني الذي خرجوا من بضم قيادتو  ةوتفريق وحدبني ادلسلمني 

 ووراء اجلبهة مساندة خارجية تستفيد من وضع أنوار فيها. .احلزب اإلسالمي

بعد انتصاره يف احلاكم البديل ( حتالف األمل) ىذه اجلبهة حدث يف داخلمث 
 العدالة وأمانةًتشيح أنوار رئيسا للوزراء من قبل داب وحزب ل داخلي صراع ، االنتخاابت
ترشيح مهاتري ا مو  .والصهيونية وادلاسونيةوروبية وسنغافورا أمبساندة أمرييكية و ، لعزل مهاتري

الذي حسبوىا  موقف مهاتريرفضوا  مولكنه، توالستخدام شعبيضد صليب  إال حزبو من قبل
 تصرتنفا. فضااي فلسطني وكشمري وميامنر وايغورو  سيما ضد التقارب ابلغرب ال تشددا

ولقد خرج احلزب اإلسالمي من حتالف ىذه اجلبهة  يف اإلنتخاابت األخرية. حتالف األمل
 ةلنقضها العهود اليت دتس مبادئ احلزب اإلسالمي وأىدافو ادلنشود 2192-9111عام 

 . خلدمة اإلسالم وادلسلمني
  
ر دتالقومي وحزب ادلؤ  زب الصييناحلزب الوطين واحل منحالف احلاكم )اجلبهة الوطنية( تفأما ال -2

من  ةالسابقاحلكومة  وورثتو منذاحلكومة بقيادة صليب اليت حتملت الفساد  عن دافعاذلندي ت
ولقد سبق حتالف احلزب اإلسالمي هبذه اجلبهة عام  .الرشوة وسوء اإلدارات إىل آخرىا

   فيها من السلبيات.ما وتعلم  .9191إىل -9191
  



Page 4 of 7 

 

قام قد ف ،يف التحالفات يف مسرية احلزب داخل احلكومة وخارجهالتجارب السابقة اونظرا إىل 
مبشاركة األحزاب الصغرية والتأييد من ادلنظمات ل جبهة اثلثة بينهما كياحلزب اإلسالمي بتش
سياسة التعاون بينهما على الرب والتقوى وليس  مت تطبيقو  (ابسم جبهة السلماإلسالمية والوطنية )
  على اإلمث والفساد. 

يف واليتني احلزب اإلسالمي ( وانتصر 2192نتحاابت العامة الرابع عشر )عام اال ناودخل
من  من بيد عددادلقاعد يف الوالايت األخرى وآلت أغلب ، أبغلبية عظمىفقط )ترصلانو وكالننت( 
فقط يف الربدلان ادلركزي بشق األنفس لتكون  اذتانية عشر مقعدعلى حصل كما . األحزاب ادلضادة

فسقطت  عضوا يف اجلبهة ادلعارضة يف الربدلان ادلركزي وحاكما يف الواليتني على النظام الفدرايل.
جبهة األمل  تقيادة صليب وحواشيو يف اجلبهة الوطنية. وانتصر بسيطرهتا وفقدت احلكومة ادلركزية 

 اليت حصلتتطورات الندخل إىل اآلن و  اختيار الوزراء،تشكيل احلكومة برائسة مهاتري يف وكلفت ب
  بعدىا.

 
 صراع داخل احلكومة املركزية

  
 لجبهة احلاكمة أبغلبية غري ادلسلمني يف احلكومةلالذي رشح مهاتري لرائسة الوزراء  تحالف األملف

ابلبيان الصحايف شفهي بوعد ، رئيسا للحكومة على حسب الوعد االنتخايب ادلؤقت وقدمو  ،ادلركزية
 .وىو وعد اعتربه غري ملزم قانوان وشرعا مهاتريمن قبول البدون  سنتني بعدبديلو أنوار أن يكون 

يف  أكثر ادلقاعد ذلاو ، فقطني ( يف واليت)ومنها حزب أمنو ادلاليويوانتصر اجلبهة الوطنية 
والية سراواك وصباح من اجلبهة الوطنية زللية يف أحزاب  تللمعارضة يف الربدلان ادلركزي. وخرج صف

وذلما  ،نازلليت مها واليتانوأغلبيتهم من ادلسلمني الوطنيني و وعدم ادلشاركة يف احلكومة ادلركزية 
بعدد مقاعده مث دخل حزب والية صباح  ادلقاعد يف الربدلان ادلركزي.من عدد حكومتان زلليتان و 

حزب أمنو حرجوا من ودخل معها أعضاء ، حزب مهاتري ابالئتالف ابحلكومة ادلركزية دلصلحةالقليلة 
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. مث انشق عدد الربدلانيني من حزب أنوار بقيادة أزمني احلكومة ادلركزيةصف لتقوية مكانة مهاتري يف 
 .أيضا علي لتأييد مهاتري

من يف الربدلان ادلركزي ال تزال أغلبية من احلكومة وادلعارضة دلانيني ادلسلمني ولكن رلموعة الرب 
خبطورة األوضاع بعد ون ورجال اجليش والشرطة من ادلسلمني فوادلوظوشعر ادلثقفون  .اجملموع الكلي

زلاولني إضعاف وضع ، اجلديدةنفوذ غري ادلسلمني واللرباليني من ادلسلمني يف داخل احلكومة 
 تغيريحاولة إجراء مب ،فًتا وىم غري الصينيني واذلنود(يوالقوميات األصلية )بوم اإلسالم وادلسلمني

 ،وتغيري مناىج الًتبية والتعليم واإلعالم وغريىا يف السياسة واالقتصاد شلا استيقظ ادلسلمون الدستور
  .وينظرون إىل أشد خطورة أوضاعهم

هاتري لوطنيتو وزتاستو مب اتصال بوسيلة سلمية. واختارفاختذ احلزب اإلسالمي سياسة التعاون 
 ووموقف األخالقالسرية و يف بشخصيتو الثقة  لضعف ورفض التعاون بفرقة أنوار، للدفاع عن اإلسالم
اليت  ف السفارات الغربيةاقو مب مسنودالربايل لاإلسالمي احزب أمانة معو و ، اخلطريالسياسي الربرتايت 

لسفراء اب لقائنارغم و ، رتلة وتفصيالورفضنا التدخالت األجنبية  ختطيطا وإعالميا وماليا. تدعمها
مل وأتييد سيما السفارة األمريكية لدعوة احلزب إىل مشاركة جبهة األ ال، رلاملة الذين جاءوا إلينا
 قالب على مهاتري.نأنوار إبراىيم لال

العامة لدراسة الوضع اخلطري من نتيجة وذىبنا إىل مهاتري مباشرة بعيد االنتخاابت 
مبحاولة اإلصالح داخل احلكومة  تو لنافقام رئيس الوزراء الدكتور مهاتري بعد استشار ، االنتخاابت

معنا، وضع ادلسلمني بعوننا ضلن ادلعارضة والربدلانيني ادلسلمني وادلعتدلني من غري ادلسلمني و التعاون ل
؛ الصراع يف ادلواجهة ةشلا أدى إىل شد، منها تغيري الدستور وغريهاليت و للوقوف يف وجو سلططاهتم، 

قدمي أنوار إبراىيم الذي حاول بتساندة غربية ومعهم مقاموا  ألن ادلتشددين من األحزاب احلاكمة
  رائسة احلكومة. عنعزل مهاتري  
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اجا على دعوة فقام احلزب اإلسالمي العام ادلاضي بدعوة إىل ادلظاىرة السلمية ادلليونية اجتج
فاستجاب عدد مليونني ، جتربة لشعبية احلزب، يف تسوية األداين وليس بتسامح األداين وحريتها

 تهم من ادلسلمني.بيتقريبا أغل
، حلزب الوطين ادلاليوي للوحدة دلصلحة دينية ووطنيةابتعاون الاختذ احلزب اإلسالمي  مث

من من جهة احلكومة مت و ، من جبهة ادلعارضة مت تشكيل تنظيم الوحدة ابسم الوفاق الوطينحيث 
ذة واألكادمييني اتابجلماعات الطالبية واألسلتعاون لادلنظمات ادلاليوية  ترتيبقبل حزب مهاتري 

الوفاق  مشاركةإىل ادلؤدتر ودعا ، الشعب ادلاليوي ادلسلم حث وضعوحدة لباللعقد مؤدتر وادلفكرين 
، بياان فأصدر ادلؤدتر. رئيس الوزراء الدكتور مهاتري دمحم الفتتاحودعا و ، حضوره للر الوطين السابق ذك

مع مراعاة القوميات ادلتعددة يف الوطن دلواجهة التحدايت أمهية وحدة ادلاليويني ادلسلمني ومنو 
 الوطنية. الواحد يف حقوقها

الذىاب إىل و ، جرءات سلمية ومنها والكف عن ادلظاىراتقام احلزب اإلسالمي إبمث 
 تجونج( الذي يرأس اجمللس السلطاين بعضوية سالطني الوالايأ)يغ ديفر توان  سلطان األكربال

 ةبردلانيبطريقة تاج إىل تبديل احلكومة الوطن حيأن و اخلطرية ألوضاع ا حشر ل، لوضعو الدستوري
وسراواك يف دعوة الربدلانيني ادلسلمني من والية ساابه اإلسالمي وكذلك صلح احلزب  .ةدميوقراطي

من عضو  911 جبمع التوقيعات من أعضاء الربدلان أبغلبية والفوميني احملليني من غري ادلسلمني
 عضو. 222 رلموع

لدكتور مهاتري لرائسة احلكومة اجلديدة بعد تنفيذ لالثقة  منحنا األغلبيةعلى ودلا حصلنا 
ادللك إىل  احلكومة اجلديدة. فدعالتشكيل  اقًتاح استقالتو من احلكومة واخلروج من جبهة األمل

خطة احلركة ادلضادة من جبهة األمل  فحدثت اإلقرار الشفهي ادلباشر فردا فردا من أعضاء الربدلان.
 وجاءوا إىل مهاتري صباحا يبكون، وخدعة من )فرقة أنوار وأمانة وداف(رايء ومكرا  مهاتري دييبتأ

لتسليم األمر إىل مهاتري ابقًتاح تشكيل ، ل البئربكاء إخوة يوسف عليو السالم الذين رموه داخ
  بكلمة حق أريد هبا ابطل.، اسًتاتيجية ماكرة لتشتيت وحدة ادلسلمني، وكانت حكومة وحدة وطنية
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وترشيح انئب رئيس الوزراء برائسة مهاتري دعوة مشاركة احلزب اإلسالمي يف الوزارة وقاموا إىل 
حركة ، سراكذلك وأجريت  ، احلزب اإلسالمي أيضا منراء ز و البعض  نيتعيو من احلزب اإلسالمي 

مث ، فاغًت مهاتري هبذا ادلوقف ادلاكر حلصول التأييد.ألعضاء الربدلان والتهديد الرشوة والتحريض 
عن أتييد مهاتري إىل أتييد مرة أخرى رتداد ابولكنو ، جاءوا إىل ادللك بتوقيع أعضاء الربدلان اجملموعة

ري يف تاهزلي الدين ايسني انئب م بًتشيحسرا  ضد اخلدعة وادلكرفقام الربدلانييون ادلسلمون  .أنوار
وبعد لقاء جاللة  .أمساء الربدلانيني ادلؤيدين مع التوقيعإىل ادللك مرة أخرى بتقدمي  حزبو رئيسا للوزراء

اإلجراءات الدميوقراطية الدستورية مت البيان ادللكي بعد ، بقوائم األمساء األغلبيةقادة األحزاب ادللك 
  وفشلت احلركة ادلضادة رغم تدخل السفراء الغريني وادلستشارين من ادلاسونية والصهاينة.

ابسم االحتاد الوطين ذي برائسة زلي الدين ايسني اجلديدة ومت تشكيل اجلبهة احلاكمة 
احلزب الوطين واحلزب اإلسالمي )فاس( وحزب برساتو )حزب  ) :األغلبية ادلسلمة ومشاركة األحزاب

من احلزب  وغري ادلسلمني  من حزب أنوارنيقادلنشعدد من وجبهة األحزاب لوالية سراواك و  (مهاتري
 .ه وسراواكابمن أحزاب قومية من والية ساادلعتدلني اذلندي و ادلؤدتر وحزب  الصيين

 جراءاتحملاكمة وإتقيدوا اب نالذي إببعاد الوزراء السابقنيديدة اجلتشكيل الوزارة  ذلك بعدومت 
وكان اإلصالح سلميا دون ادلظاىرات مبساندة الشعب وادلوظفني  .حلصول ثقة الشعبقضائية 

 .والسالطنيواجليش والشرطة 
 

 واحلمد هلل رب العادلني.
 

 ،زلبكم
 اهلادي أوانج  عبد

 رئيس احلزب اإلسالمي يف ماليزاي
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