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  جالل خشيب :األستاذف من تألي

                                                           
 وس  والعال  اسإسالم،،ُيتابع دراساته العليا بمعهد دراسات الشرق األ باحث جزائري ب، كاتب و جالل خشي  

، عمل 3لعالقات الدولية بجامعة الجزائرتركيا، وبقس  الدراسات اآلسيوية، كلية ا-بجامعة مرمرة بإس نبول
شارك ف، عدد من المؤتمرات األكاديمية . تركيا-إس نبولبسات واالستشارات مركز إدراك للدراكزميل باحث ب

 :العلمية المنشورة، من مؤلفاته له العديد من المقاالت والدراسات. الدولية

عن المركز العرب، لألبحاث  ، الصادر"نى والتحّدياتدراسة ف، الب: آفاق االنتقال الديمقرا ، ف، روسيا: "كتاب
 5102سنة  ودراسة السياسيات بالدوحة،

الصراع : التركيةأثر التحوالت ال ارئة ف، بنية النظا  الدول، على التوجّهات الكبرى للسياسة الخارجية : "كتاب
اسات عن مركز إدراك للدر  5102، الصادر سنة "دولية حتمية-من أجل اسإرادة الحّرة والمستقّلة ف، بيئة إقليمية

 .تركيا-واسإستشارات بإس نبول

راهنية مالك بن نب، ف، فه  ومعالجة جذور الت ّرف العنيف : عالُ  األفكار ف، مواجهة الت ّرف العنيف: "كتاب
 .تركيا-اسات واسإستشارات بإس نبول، الّذي سيصدر قريبا عن مركز إدراك للدر "ف، العال  اسإسالم،واسإرهاب 

الصعود الصين،، النزاعات القادمة ومستقبل النظا  : أوراق مترجمة، الواقعية الجديدة ف، مناقشة قضايا: "كتاب
 .تركيا-لبإس نبو قريبا عن مركز إدراك للدراسات واسإستشارات، الّذي سيصدر عن "الدول،

الفكر السياس، اسإسالم،  تهت  أعماله بمجال الجيوبوليتيك، السياسة الدولية ونظريات العالقات الدولية وكذا
 .المعاصر
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 :خطة الدراسة

 قدمةم

نبذة عامة عن ماليزيا، التركيبة اإلثنوسياسية، الواقع االقتصادي واإلرث التاريخي : مدخل عام للموضوع
 .لدولة ماليزيا

 .تطور النظام السياسي في ماليزيا: الفصل األول
 .معامل تطور النظام السياسي املاليزي يف التاريخ: املبحث األول

 .النظام السياسي لإلمرباطورية املاليزية -أ            

 .النظام السياسي املاليزي يف ظل االستعمار الربيطاين -ب            

 .النظام السياسي املاليزي قبيل االستقالل -ج            

 .النظام السياسي املاليزي يف عهد الرئيس مهاتري حممد -د             

 .طبيعة النظام السياسي املاليزي املعاصر :املبحث الثاين
 .احلياة السياسية واحلزبية يف ماليزيا: املبحث الثالث 

 ".القومي أو اجلبهة الوطنية املتحدة التنظيم" األحزاب املشرتكة يف االئتالف احلاكم  -أ                
 .أحزاب املعارضة -ب                

 
 .الحركات اإلسالمية في ماليزيا: الفصل الثاني
 .وأمناط احلركات اإلسالمية املاليزية نشأة: املبحث األول
 (.PAS -باس)احلزب اإلسالمي املاليزي  -أ              
 (.ABIM -أبيم)سلم حركة الشباب امل -ب              

 .مجعية إصالح ماليزيا-ج             

 .مجاعة دار األرقم-د              

 .حزب العدالة الشعبية -ي             
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 .صراعها التارخيي مع السلطة: املبحث الثاين

 .نزعة األسلمة الرمسية يف الدولة املاليزية املعاصرة: املبحث الثالث
 

 (.الحدود واآلفاق)سالم والديمقرايية في ماليزيا تحّدي اإل: الفصل الثالث
 . دور النخب والقيادات يف عملية التحول الدميقراطي يف ماليزيا: املبحث األول
 .جدلية اإلسالم والدميقراطية يف ماليزيا بني التوافق والتنافر: املبحث الثاين

اإلسالمية يف عملية االنتقال الدميقراطي يف ماليزيا بني أسلمة الدميقراطية وَدَمقرطة دور احلركات : املبحث الثالث 
 .اإلسالم

  (الفرص والتحديات) آفاق العملية الديمقرايية الماليزية : الفصل الرابع
لسياسية وما تفرضه من حتديات على النظام السياسي واحلركات اإلسالمية التحوالت يف اخلارطة ا: املبحث األول

 .املاليزية
 .أثر البيئة اخلارجية على أداء احلركات اإلسالمية يف ماليزيا: املبحث الثاين

 خامتة
 المراجع المعتمدة

 

 

 

  



 

5 

 :مقدمة

السياسية  إلسالمي على مجيع األصعدةتُ ّعد التجربة املاليزية من التجارب الرائدة يف جنوب شرق آسيا والعامل ا
، إذ استطاعت ماليزيا يف ظرف قصري أن ترتقي إىل مصاف الدول املتقدمة، بل وحتمل رؤية والتنموية واالجتماعية

، حّّت أّّنا صارت اليوم ٍقبلة لالستثمارات ن اآلن من الدول الصناعية الكربىمستقبلية طموحة لتكون بعد عقد م
ثنية ورغم البنية اجلغرافية املنفصلة هلذه الدولة وكذا الرتكيبة اال.. راقية بامتياز ا حلياة فرص بُ هَ األجنبية وبلدا ي َ 

، بل على متاسكها السياسي واالجتماعي ، إاّل أّن ماليزيا أوجدت مقاربة مناسبة حافظت من خالهلااملتباينة جّدا
ويرجع الفضل يف ذلك أساسا إىل بنية  ا فريدة،كمن ضعف لتخلق منه مزايواستثمرت فيما يبدو للعيان أنّه م

 .نظامها السياسي املتماسك وخنبها الوطنية الواعية

منذ أن دخل الفتا وذلك  اإسالميمّدا  -كغريها من دول منطقة جنوب شرق آسيا–لقد عرفت هذه الدولة 
ما عقب االستقالل، فنشأت املنتشر شكال أكثر تنظي اإلسالم ربوع تلك املنطقة البعيدة، مّث أخذ هذا املدّ 

أو متأخلقة بسمات اإلسالم،  تنظيمات وحركات سياسية ودعوية سعت رغم تباينها إىل بناء دولة إسالمية قوية
األمر الّذي أثار جدال واسعا بشأّنا وخبصوص مشروعها هذا يف بناء الدولة وسياسة اإلنسان السيما يف بلد 

 .ليزيالفكرية كماد الديانات واألعراق والتيارات امتعدّ 

تأيت أمهية تناول هذا املوضوع يف وقت يشهد فيه العامل اإلسالمي حراكا كثيفا مع تصاعد مد احلركات اإلسالمية 
السياسيات اخلارجية للدول  على بل وحّّت فيه القوى اإلقليمية  على خياراتوالّّت صارت ذات تأثري واضح فيه 

صارت باجتاهاهتا املختلفة ذات تأثري واضح على التفاعالت أّّنا  -ذايف موضوعنا ه–واألهم  .الكربى املؤثرة
  .وعلى املسار الّذي تأخذه هذه التفاعالت واملصري الّذي ترمسه ملستقبل هذه الدول السياسية داخل دوهلا

 بناء ودورها يف (أي ماليزيا) يف إحدى أكرب بالد اإلسالمهذا ما يستدعي البحث يف ظاهرة احلركات اإلسالمية 
 .وقيادهتا حنو الرشادة واحلكم السليم هذه الدولة

عامال  الحركات اإلسالمية هناكيمكن أن تكون  هناك، وهل الحركات هذه يجعلنا نتسائل عن مكانة كما
 ذلك؟ وترشيد الحكم أم ال يعدو كونها عامال معيقا في سبيل بلوغ  مساعدا في عملية التغيير السياسي
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يستهدف  أهمها شأنها أن تستقصي أجزاًء مفصلة منها أخرى من فرعيةتساؤالت  أيضا تطرح الدراسة 
 :فهم

   تشكيل خارطة احلياة السياسية املاليزية الّّت تتحكم يف تلك العوامل أي  
  كيف نفسر صعود املّد اإلسالمي يف ماليزيا 
 السلطة من دمقرطة هذه  هل متكنت احلركات اإلسالمية املاليزية من أسلمة السلطة واحلكم  أم متكنت

 احلركات  
  هل ميكن لإلسالم واحلركات اإلسالمية الصاعدة أن تكون قوة دافعة للتغيري داخل ماليزيا أم أّنا ستكون

 إحدى القوى املعيقة للتغيري  

 يخها هل متتلك احلركات اإلسالمية املاليزية قابلية التكّيف مع قيم الدميقراطية الّّت حاول حّكام ماليزيا ترس
 شيئا فشيئا منذ استقالل البالد  

  وبالتايل هل متارس احلركات اإلسالمية املاليزية دورا إجيابيا يف عملية االنتقال الدميقراطي الّّت تشهدها البالد
 منذ عقود طويلة 

 هل سيحمل احلراك السياسي غري املسبوق الّذي تعرفه ماليزيا وتقوده رموز احلركة اإلسالمية يف السنوات 

األخرية حتّوال يف اخلارطة السياسية الداخلية بشكل يؤدي إىل حدوث اضطراب يف بنية النظام السياسي 

 املاليزي ويّهز       كنتيجة لذلك       جتربته التنموية والدميقراطية الفريدة  

 اخلي يف مناكفتها ما حدود تأثري البيئة اخلارجية على أداء احلركات اإلسالمية املاليزية وفاعلية دورها الد
 للسلطة احلاكمة  

 
ترتكز الدراسة أيضا على أسس وخلفيات نظرية توىل أمهية لدور القيادة والنخبة وكذا اجلماعة يف عملية التغيري 

 احلضارية رتم فيها هويتهحتُ  ،دميقراطية تالئم متطلبات اجملتمع وخصوصياتهالسياسية واإلنتقال السلس اهلادئ حنو 
يف فرضيتها الكربى عي دراستنا س الوقت مستجدات العامل السياسية ونظامه القائم، لذلك تدّ واكب يف نفلت

فاعلية الدور الّذي تلعبه احلركات اإلسالمية يف احلياة السياسية املاليزية مبدى قدرهتا على تكييف رؤاها ارتباط 
اس يف لعبة التنافس على السلطة مع السياسية اإلسالمية مع مقتضيات الفعل الدميقراطي وجتاوز جمرد االنغم
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األحزاب األخرى إىل تكريس جهودها يف بناء قاعدة مجاهريية عميقة متنح هلا شرعية الفعل السياسي والتغيري 
 .الدميقراطي الرشيد

 

 تدور الدراسة يف أربعة فصول متكاملة يتقّدمها فصل متهيدي نُقّدم فيه للقارئ حملة عامة عن دولة ماليزيا موقعا  
وكذا بعض من مقوماهتا االقتصادية، وبعد أن ( الرتكيبة االثنية) وتارخيا  مع اإلشارة إىل مالمح بنيتها االجتماعية 

يعرض الفصل األول يف مبحثه األول ألهم مراحل تطّور النظام السياسي املاليزي تارخييا  مع ايضاح األثر الّذي 
رؤاه اإلصالحية ذات الصلة، سيذهب يف مبحث ثاين إىل حتديد يف ماليزيا وأبرز  مهاتير محمدأحدثه الرئيس 

طبيعة النظام السياسي املاليزي مبؤسساته املتشابكة ليصل يف مبحثه األخري إىل وضع القارئ أمام الصورة الكلية 
 .الّّت جتري فيها الساحة السياسية احلزبية الداخلية لدولة ماليزيا

يف ماليزيا بشكل مباشر بالرجوع بداية  إىل أصوهلا األوىل، كيف " إلسالم السياسيا"أّما الفصل الثاين فيعاجل ظاهرة 
تكّونت، أمناطها وطبيعة التمايزات بني تياراهتا، عوامل انتشارها ومدى عمق وجودها يف اجملتمع املاليزي، لينتهي 

إىل غاية صعود جنم هذه بتحديد احملطات السياسية الكربى يف عالقتها مع السلطة احلاكمة منذ االستقالل 
 .احلركات من جديد على الساحة السياسية املاليزية املعاصرة

بالنسبة للفصل الثالث فيتناول بالدراسة إشكالية الدميقراطية واإلسالم يف ماليزيا، فيعرض ملساحات التقارب 
هل ميكن : ن تساءل مشروعوحدود التوافق والتنافر بني مقاصد اإلسالم ومبادئ الدميقراطية، ليحاول اإلجابة ع

تكييف مبادئ الدميقراطية مع ما جاء به اإلسالم وهل ميكن للمجتمع املاليزي أن يصنع دميقراطية توافق 
خصوصياته الثقافية والدينية  ما هو الدور الّذي تلعبه النخب والقيادات يف عملية االنتقال الدميقراطي وما مدى 

هذه العملية الدميقراطية يف البالد، هل تعد عامال مساعدا أم معيقا يف  مسامهة احلركات اإلسالمية هناك  يف
 ذلك  

سننتقل الفصل الرابع بني نقطتني أساسيتني يستنتج انطالقا  منهما املسار الّذي سيتخذه النظام السياسي املاليزي 
قطة األوىل بالتحوالت الّّت عموما واحلركات اإلسالمية يف ماليزيا على وجه أخص يف املسقبل القريب، تتعلق الن

شهدهتا اخلارطة السياسية يف ماليزيا وال تزال تشهدها إىل اآلن وكذا نصيب احلركات اإلسالمية منها، ليتسائل يف 
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النقطة الثانية عن مدى تأثّر البناء الفكري واألداء السياسي هلذه احلركات بنظرياهتا األخرى الناشطة يف العامل 
 . جنمها من جديد على ضوء احلراك السياسي العريب الراهن العريب، والّذي سطع
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التركيبة اإلثنوسياسية، الواقع االقتصادي واإلرث التاريخي  نبذة عامة عن ماليزيا، :مدخل عام للموضوع
 .للدولة

خيا  مع اإلشارة حملة عامة عن دولة ماليزيا موقعا  وتار للقارئ حّري بنا أن نقدم  ولوجنا إىل املوضوع بتفصيالتهقبل 
إحدى أكرب الدول  ، فماليزياوكذا بعض من مقوماهتا االقتصادية (ثنيةالرتكيبة اال) إىل مالمح بنيتها االجتماعية 

مشاال  وبني خطي طول  1.7جغرافيا  يف وسط منطقة جنوب شرق آسيا بني خطي عرض تقع  املسلمة يف آسيا،
لغربية وماليزيا الشرقية، يفصل بينهما حبر الصني اجلنويب بفاصل ماليزيا ا: شرقا ، وتتكون من قسمني 711,771

إىل احتاد القسمني، أما  ، إشارة  "احتاد ماليزيا" باسم  7191كلم تقريبا، لذا مسّيت بدء ا من العام   151مسافة 
القسم الثاين قبل هذا التاريخ فقد كان القسم الغريب منها هو األصل، ويطلق عليه اسم شبه جزيرة املاليو، أما 

ها ماليزيا من الشمال مملكة تايالند وحبر الصني اجلنويب، ومن ناحية اجلنوب حتدّ  فكان يسمى بشمال بورينو، حيدّ 
ي يفصل بينها وبني اندونيسيا، اندونيسيا ومضيق جوهر الفاصل بينها وبني سنغافورة، من الغرب مضيق مالقا الذّ 

ها الفلبني، لذا يالحظ أّّنا حماطة يسيا أيضا ، ومن مشاهلا الشرقي حتدّ ومن الشرق والية بورينو التابعة الندو 
باندونيسيا من مجيع اجلهات تقريبا، تنقسم ماليزيا  إداريا  إىل ثالثة عشر والية، اثنتان منها يف القسم الشرقي، 

 .1كلم، عاصمتها كواالملبور  111,313مساحتها اإلمجالية 

املاليو، الصينيون واهلنود، وعندما  :هي هناك ثالث فئات عرقية كبرية أدياّنا، غري أنّ تتميز ماليزيا بتعدد أجناسها و 
من السكان،  %51املاليو حوايل  كان التقسيم العرقي يف شبه جزيرة املاليو يشري إىل أنّ   7151استقّلت سنة 

االحتاد املاليزي سنة ، وقد رفع انضمام واليّت صباح وسرواك إىل %71واهلنود  %11بينما يشكل الصينيون 
إىل حدٍّ ما نسبة املاليو، كما زادت نسبتهم مع الزمن بسبب ارتفاع نسبة التكاثر مقارنة بغريهم، بلغ  7191

ألفا، وتشري اإلحصائيات إىل أّن عدد من حيملون  113مليون و 12حوايل  1171عدد سكان ماليزيا سنة 
 %91,3من بينهم  Bumiputaت نسبة ما يعرف بأبناء البلد مليونا ، حيث بلغ 19اجلنسية املاليزية قد بلغ 

ا ، أمّ %1,2واآلخرون  %1,1، اهلنود %13,1، بينما بلغا نسبة الصينيني (وأغلبيتهم الساحقة من املاليو)
من العدد الكلي  %2,1ألف نسمة أي ما نسبته  117املقيمون من غري املاليزيني فيبلغ عددهم مليونني و 

 .للسكان

                                                           

 :، ص9002اإلسكندرية، : ، مصر1، طنبيه فرح أمين الحصري، تجربة ماليزيا في تطبيق االقتصاد اإلسالمي، دار الفكرالجامعي1 
91،99،92. 
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و هي أكرب اجملموعات العرقية وأكثرها جتانسا ، فكلهم مسلمون، وكلهم يتحدثون اللغة املاليوية أو املاليزية، املالي
ل الصينيون ثاين أكرب اجملموعات العرقية هناك، ويتمّيزون بالنشاط الكبري والسيطرة على العديد من ويشكّ 

ل املسلمون حسب آخر ويشكّ  .ادمني من جنوب اهلندا اهلنود فمعظمهم من التاميل القالقطاعات االقتصادية، أمّ 
من السكان، أّما البوذيون فغالبيتهم الساحقة من الصينيني  %91,3ما نسبته  1111إحصاء رمسي مّت سنة 

وأغلبهم من الصينيني وشيء من اهلنود، ومعظم اهلنود يف  %1,7وتبلغ نسبة املسيحيني  %71,1ويشكلون 
من السكان هم هندوس، كما أّن هناك من يتبع أديانا  تقليدية  %9,1وسية، فنحو ماليزيا هم من أتباع اهلند

 .2كالكنفوشيوسية والطاوية( من جممل السكان %1,9حنو ) صينية 

ا من الناحية االقتصادية فتعترب ماليزيا دولة ذات دخل متوسط، وقد استطاعت أن حتّول اقتصادها يف الفرتة ما أمّ 
صاد منتج للمواد اخلام إىل العديد من القطاعات اإلنتاجية، وكان هذا التطّور نتيجة من اقت 7111-7111بني 

لنمو صادراهتا اإللكرتونية، وبفضل احتياطها النقدي األجنيب اجليد وكذا اخنفاض دينها اخلارجي كانت ماليزيا أقل 
 712,3: احمللي اإلمجايل هلا ، يبلغ الناتج7111الدول عرضة لألزمات االقتصادية الّّت أصابت منطقتها سنة 

دوالر، يساهم القطاع  2211ر ب  ، نصيب الفرد من الناتج احمللي يقدّ %3,7مليار دوالر مبعدل منو يقدر ب  
يف حني يساهم قطاع اخلدمات مبا  %31أّما الصناعي فيساهم ب   %71الزراعي يف إنتاجها احمللي مبا نسبته 

 %2يل، وقد بذلت ماليزيا جهدا  حثيثا  يف حماربة الفقر والوصول إىل نسبة من الناتج احمللي اإلمجا %32نسبته 
مليون نسمة من األيدي العاملة  1.1و %7,1من السكان الّذين يعيشون حتت خط الفقر فيها، مبعدل تضخم 

 ، من ناحية(%11) والصناعة ( %12) املشتغلة تتوزع بشكل أكرب على قطاعي التجارة الداخلية والسياحة 
من إنتاج العامل، كما أّّنا  %33عد ماليزيا أكرب بلد يف العامل منتج للمطّاط الطبيعي، فهي تنتج املوارد والطاقة، فتُ 

تنتج ثلث التصدير العاملي، أّما النفط املورد الطاقوي احملوري يف عامل اليوم، فإّن ماليزيا تنتج من البرتول حوايل 
 1,111برميل يوميا ، وهلا من االحتياطي البرتويل ما يقدر ب   311111برميل يوميا ، تستهلك  111111

: ، وتصدر 1مليار سم 17,15: ، تستهلك1مليار سم 51,99: ا الغاز الطبيعي فهي تنتج مليار برميل، أمّ 
تريليون  1,11من الغاز الطبيعي وال تستورد منه، إذ يبلغ احتياطي الغاز لديها ما يقدر ب   1مليار سم 11,37

، أهم الواردات املاليزية هي من االلكرتونيات، املعدات، املنتجات البرتولية، وسائل النقل ومنتجات احلديد 1سم

                                                           
 .9،2ص  ، 9019الدوحة، يونيو : سات ، قطرسن صالح، النموذج السياسي الماليزي وإدارة االختالفات، مركز الجزيرة للدرامح2

https://goo.gl/PdmsRP  

https://goo.gl/PdmsRP
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، %79.1والصلب، وتقع اليابان، سنغافورة والواليات املتحدة األمريكية على رأس الدول املستورد منها مبا نسبته 
 .3على التوايل 75,5%، 75,1%

رن السادس ية فتّعد ماليزيا من أكثر البلدان اآلسيوية الّّت تصارع عليها املستعمرون منذ القأّما من الناحية التارخي
ي اشتق امسه من إحدى واليات ماليزيا، والّّت كانت ممرا  حبريا  ضيقا  يتحكم يف حركة عشر بسبب مضيق ملقا الذّ 

 7937استعمرها اهلولنديون عام  ، مثّ 7577عام  املالحة والتجارة بني أوربا وآسيا، فاستعمر الربتغاليون ماليزيا يف
، وقد محلت تلك الغزوات ورحالت التجارة معها جمموعة من التأثريات الثقافية والدينية 7213الربيطانيون سنة  مثّ 

أّما عن الوجود اإلسالمي يف ماليزيا، فيتفق معظم  .إىل ماليزيا، سامهت بطريقة ما يف تشكيل ثقافة وتاريخ شعبها
، والفضل 4باحثني رجوع ذلك إىل القرن الثاين عشر، وقد دخلها اإلسالم غالبا  عرب جزيرة سومطرة اجملاورة هلاال

هجري أسلم ملك ماالقا أو ملقا إحدى مناطق املاليو  915يعود يف ذلك إىل التجار املسلمون، ويف العام 
، ويشري 5انطالق اإلسالم يف باقي اجلهات ويسمى باسم سلطان حممد شاه، وتبعته رعيته، وكانت ملقا هي نقطة

جمموعة عقائد متأثرة بالثقافة " وسط " إسالم مصطبغ بطابع ثقافة جنوب شرق آسيا" إىل وجود أنتوني ريداملؤرخ 
قبل وصول املستعمرين، ويقول املؤرخون أنّه من الصعب تكوين صورة مؤكدة عن " اهلندية ومندجمة يف نسيج واحد

( ميالكا) بل القرن اخلامس عشر، لكن وجدت إشارات إىل شبه اجلزيرة وإىل املدينة التجارية ملقا تاريخ ماليزيا ق
رة ترجع إىل ملنطقة خري سونيز الذهبية، وسجالت صينية من فرتة مبك بطليموسيف وصف اجلغرايف السكندري 

اج الرحالة العرب، وكتاب احلجّ ، وسجالت تكرمي تايالندية من واليات املاليو، وروايات القرن اخلامس ميالدي
اهلندوس والبوذيني وصفوا فيها هذه املنطقة، وتشري هذه املصادر املتفرقة إىل أن اجلزيرة وسكاّنا مل يكونوا معزولني 

 قبل عهد االستعمار الكولونيايل هلا، لقد امتزج اإلسالم يف شبه جزيرة ماليزيا مع ثقافة املاليو،  عن العامل، حّّت 
األفكار اهلندوسية والفارسية مع امللكية والصوفية دورا  هاما  يف إضفاء الشرعية على أفكار من تولوا كما لعبت 

 6.السلطة من املسلمني هناك

                                                           
  . 9،2،2: ص .جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةحمد العبيد، التجربة الماليزية، سعد بن م3

https://goo.gl/9xSjQj  
 .293سهام عبد السالم، ص : باتريشيا مارتينيز، ماليزيا وسنغافورة منذ بداية القرن العشرين حتى اآلن، ترجمة4

https://goo.gl/n9P5Lo  
 .92سبق ذكره، ص  نبيه فرح أمين الحصري، مرجع5
 .293باتريشيا مارتينيز، مرجع سبق ذكره، ص 6

https://goo.gl/9xSjQj
https://goo.gl/n9P5Lo
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لقد لعب االستعمار الغريب دورا  مهما  يف تشكيل هذه الدولة السيما االستعمار الربيطاين ونشاطه هناك ونشاطه 
، ومع بداية عقد 7271اململكات اهلولندية وأنشأ له قاعدة يف سنغافورة سنة م، الّذي احتل 72يف أواخر القرن 

بدأ الربيطانيون واهلولنديون بتقسيم املنطقة على طول احلدود بني ماليزيا واندونيسيا احلديثة،  7213معاهدة 
ل الذايت بدرجات حيث أّسست بريطانيا تدرجييا  شبكة من احملميات واملستعمرات ماحنة إيّاها شيء من االستقال

على التخلي عن سيطرهتم على بعض الواليات املاليزية ( تايالندا)متفاوتة، ويف غضون ذلك أجرب الربيطانيون سيام 
، ومّت وضع احلدود الشمالية احلالية، وبتشجيع من بريطانيا وصلت أعداد كبرية من املهاجرين 7111يف عام 

م، ومالوا للعب أدوار متميزة يف االقتصاد واجملتمع 11م وبداية 71ني الصينيني واهلنود إىل البالد خالل القرن
والتجارة والزراعة وبقي سكان املاالي إىل حد كبري يف القرى الريفية، ولكنهم بقوا يهيمنون على هياكل الدولة يف 

املاليو ومشال باجتياح  7137وحينما اندلعت احلرب العاملية الثانية، قامت اليابان سنة  .7خمتلف السلطنات
ُوضع  7155بورينو ولكن بعد هزميتهم يف احلرب العاملية الثانية عاد اإلجنليز إىل املنطقة من جديد، ويف عام 

، يف العام  "تنكو عبد الرحمان" دستور لشبه جزيرة املاليو وأجريت انتخابات وتألفت جبهة ائتالفية برئاسة 
احتاد املاليو يف الشؤون الداخلية، ليّتم بعد عام من ذلك، أي سنة  املوايل تقّرر يف مؤمتر عقد بلندن استقالل

قام احتاد بني املاليو  7191يف عام . استقالل ماليزيا استقالال  ذاتيا  ضمن رابطة الشعوب الربيطانية 7151
أغلبية العنصر  وسنغافورة ومشال بورينو هو احتاد ماليزيا من دولة سلطنة بروناي الّّت رغبت يف البقاء وحدها رغم

ليبقى احتاد ماليزيا بقسميه الشرقي والغريب  7195املاليزي هبا، وختّلت سنغافورة عن هذا االحتاد أيضا  يف عام 
 .، وهبذا نكون قد قدمنا نبذة سريعة عن تاريخ ماليزيا وخارطتها اجلغرافية واالثنية واالقتصادية بوجه عام8حّت اآلن

  

                                                           
 .   ةفي الحري ، دراسة حالة ماليزيا، الديمقرايية ويب، الدراسات المقارنة9012الترتيب في الحربة في العالم : مقال بعنوان 7

   https://goo.gl/jrrHkZ 
 .93لحصري، مرجع سبق ذكره، ص نبيه فرح أمين ا8

https://goo.gl/jrrHkZ
https://goo.gl/jrrHkZ
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 :تطور النظام السياسي في ماليزيا :الفصل األول
األثر  ايضاح مع ر النظام السياسي املاليزي تارخييا  هم مراحل تطوّ أل هذا الفصل يف مبحثه األول عرضأن يبعد 

ىل إيف مبحث ثاين  ، سيذهبيف ماليزيا وأبرز رؤاه اإلصالحية ذات الصلة مهاتير محمدالّذي أحدثه الرئيس 
ته املتشابكة ليصل يف مبحثه األخري إىل وضع القارئ أمام الصورة بيعة النظام السياسي املاليزي مبؤسساحتديد ط

 .ة لدولة ماليزياالداخلياحلزبية الكلية الّّت جتري فيها الساحة السياسية 

  

 :معالم تطور النظام السياسي الماليزي في التاريخ: المبحث األول

ام السياسي ألي دولة فهما  عميقا  عن السياقات التارخيية الّّت نشأ يف خضمها، لذا ال ينفصل فهمنا لطبيعة النظ

حريٌّ بنا العودة إىل اجلذور التارخيية للنظام السياسي املاليزي وجتاربه السابقة والكثرية يف احلكم واإلدارة السيما إذا 

، وسوف ثنياتستعمار وتداخل األعراق واإلما أخذنا بعني االعتبار تطّور هذه التجارب والنماذج على ضوء اال

ستعمار أو املرحلة ، مرحلة ما قبل االر النظام السياسي املاليزيمن تطوّ  عرض يف هذه اجلزئية إىل مراحل ثالثن

 .مهاتير محمداإلمرباطورية، مرحلة االستعمار مث مرحلة التطّور مع الرئيس 

 

 :النظام السياسي لإلمبرايورية الماليزية -أ 

عرفت ماليزيا قبل االستعمار الربيطاين نظاما إمرباطوريا ، إذ كانت تتشكل من جمموعة من واليات تعرف بأّّنا    

واليات إمرباطورية مستقلة بذاهتا، ونتيجة لتمازج األعراق واإلثنيات هناك، مل يستطع سكانه رؤية أنفسهم على 

ل الطبقة الطبقة احلاكمة والرعية، متثّ : ية طبقتني أساسيتنيوقد سادت يف اإلمرباطور  ..م ينتمون إىل وطن واحدأّنّ 

األوىل األسرة احلاكمة واملتمثلة بأعضاء من العائلة األرستقراطية ورؤساء حمليني وجمموعة من املوظفني العلمانيني 

لفالحني املتمركزين لها جمموعة اين كان هلم احلق مبمارسة السلطة يف اجملتمع، أّما طبقة الرعية فتمثّ والدينيني الذّ 
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على حافات األّنر، وكانوا مستثنني من املشاركة يف السياسة العامة لإلمرباطورية، لقد كانت القوة السياسية يف هذا 

من  %7النظام مسيطرة على املقدرات االقتصادية وكان الفالحون خاضعون للسلطة احلاكمة، ويدفعون 

ام احلرب كانوا يُطاَلبون بالدفاع عن حاكمهم والتوقف عن استثمار كافة حماصيلهم هلا وخيدموّنا بدون أجر، ويف أيّ 

 .األراضي الزراعية وترك أراضيهم

 :لت أساسا  يف واجهها النظام السياسي آنذاك فتمثّ أما عن العوائق الّّت    

 مية لكل والية متمثال  يف متزق الوحدة احلضارية املاليزية ألسباب تعود إىل الرموز اإلقلي: العائق احلضاري

 .وتعّدد اللهجات والقوانني العرقية واختالفها عن بعضها بسبب اهلجرات الوافدة إىل البلد

 متمثال  يف انقسام الوالءات السياسية للماليزيني جتاه اإلمرباطورية ونظامها، إذ متّيز النظام : العائق السياسي

 -ةمهون يف تنظيم عمليات  السرية على اإلمرباطورياإلمرباطوري آنذاك بوجود جمموعة من املدراء الّذين يسا

م مع 71وكانوا يف صراع دائم على السلطة، ومل يتغرّي الوضع إاّل بعد القرن   -إىل جانب وجود احلاكم طبعا  

هجرة الصينيني إىل الواليات الغربية مثّ التوسع الربيطاين هناك وإسهام تدخالته ألجل احلفاظ على النشاطات 

 .9ية والتجارية يف حتقيق شيء من االستقرار وخلق ظروف مساعدة على حتقيق مبدأ الدولة الواحدةاالقتصاد

 

 :النظام السياسي الماليزي في ظل االستعمار البريطاني -ب

بني بريطانيا  "بانكور"معاهدة عن طريق  7211بدأت عملية توسع االستعمار الربيطاين يف الواليات الغربية عام 

ة بريك، وقد بدأت السيطرة الربيطانية منذ ذلك احلني على مفاصل النظام السياسي اإلمرباطوري من وسلطان والي

                                                           
: ، العراق12ي، تعدد القوميات في ماليزيا ودورها في تطور نظامها السياسي واستقراره، مجلة كلية التربية، العدد ثعطا اهلل سليمان الحدي 9

 .992،992، ص ص 9012جامعة واسط، نيسان 
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خالل املسامهة يف تنظيم وإحداث تغيريات من احتالل وتبين املؤسسات احمللية ألدوار سياسية واقتصادية جديدة، 

 :ث وحدات إدارية منفصلة ومستقرة وهيفكانت ماليزيا الربيطانية يف أعقاب احلرب العاملية الثانية حتكم ثال

 و سنغافورة" ملقا" و " بينانك" منطقة مستوطين املضيق وتشمل والية. 

 وجزء من والية بينانك" سيمبالن" و" سيالجنور" و" كيدل" وتشمل والية: الواليات الفيدرالية املاليزية. 

 ان، برياك وبريليسكلينت" ترجيانو" " جوهر" وهي والية : الواليات غري الفيدرالية. 

وقعت منطقة املضيق حتت السيطرة الربيطانية، بينما كانت املناطق الفيدرالية وغري الفيدرالية حتت احلماية الربيطانية 

ألّّنا مل تكن مستقلة، كما وضعت بريطانيا  حاكما  قائما  على الواليات الفيدرالية املاليزية كمستشار وناصح 

ل ومتثّ  .ه امتلك سلطة كل الدولة خاصة وأنّه كان قائما  على مجع عائدات الشعب املاليةللحاكم املاليزي إاّل أنّ 

ل القائم الربيطاين مستشارا  النظام السياسي يف ماليزيا آنذاك بتأسيس جملس الدولة حاكمه من املاليزيني بينما ميثّ 

تيارهم من احلاكم املاليزي والضباط الربيطانيني له، أّما أعضاء اجمللس فهم من املاليزيني من السلطة احلاكمة مّت اخ

القائمني يف الواليات الفيدرالية، وقد متّيز اجمللس بتجانسه العرقي حيث كان الصينيون يُتشاورون يف األمور 

جملس الدولة قد أُّسس يف أول  االقتصادية، وتوىّل املاليزيون املسؤولية على شؤون اجملتمع ككل، وعلى الرغم من أنّ 

األمر للقيام بأعمال استشارية إاّل أنّه تطّور فيما بعد ليقوم بوظائف عديدة كتشريع القوانني التنفيذية، وقد أّدى 

التدخل الربيطاين يف احلياة السياسية إىل سحب السلطة تدرجييا  من املاليزيني واالستيالء عليها من قبل الضّباط 

 .10زي على الربيطانينيالربيطانيني ممّا أثار استياء الشعب املالي

مع اندالع احلرب العاملية الثانية واالجتياح الربيطاين ملنطقة جنوب شرق آسيا، خشي قادة املاالي واحلكام احملليني 

اّنيار النظام السياسي، ورحبوا بعودة اإلدارة الربيطانية، ولكن القوة الربيطانية كانت قد ضعفت بشكل كبري جراء 

                                                           
 .992،920ص  رجع سبق ذكره، عطا اهلل سليمان الحديثي، م 10
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جلماعات العرقية والسياسية رؤى متضاربة للنظام السياسي ملا بعد احلرب، حيث برزت احلرب، وكان ملختلف ا

للحفاظ على االمتيازات السياسية جلماعة املاليو وملعارضة خطة بريطانية ( UMNO)منظمة املاليو املتحدة 

أنشأ  7132عراق، ويف عام بإنشاء احتاد املاليو ودمج خمتلف دول شبه اجلزيرة وتوفري املواطنة املتساوية جلميع األ

الربيطانيون احتاد املاليو الفيدرايل بدال  من ذلك، وتركت السلطنات سليمة ضمن هيكل سياسي أكرب، وبدأت 

حركة متّرد دامت عشر سنوات من قبل العرقية الصينية الّّت هتيمن على احلزب الشيوعي يف ماليزيا، وأثناء عملها 

القوات الربيطانية للتوصل إىل تسوية بني األحزاب غري الشيوعية والقائمة على على إمخاد هذا التمّرد، ساعدت 

والكونغرس ( MCA) ، الرابطة الصينية املاليزية (UMNO)املنظمة الوطنية املاليزية املوحدة : أساس اثين

وهو  التحالف ، حيث شّكلت األحزاب الثالثة ائتالف حاكم ُعرف فيما بعد باسم(MIC)اهلندي املالوي 

 .11الذي حّدد منط احلياة السياسية يف ماليزيا احلديثة

 :النظام السياسي الماليزي قبيل االستقالل -ج
عام  "ريد" لجنة لقد ظّل الصراع قائما  بني األحزاب املركزية يف ماليزيا إىل أن قامت السلطات الربيطانية بتشكيل 

ع االحتفاظ باملوقع املتميز للماليزيني، حيث كانت هذه اللجنة ، والّّت أقّرت متتع األعراق باملواطنة العامة م7159

تدّعم فكرة إنشاء تعددية سياسية دميقراطية حرة هناك، فوضعت اللجنة جمموعة من اخلرباء الدستوريني من 

التقرير  يف اململكة املتحدة من أجل صياغة الدستور املاليزي، واحتوى" ريد" أسرتاليا، اهلند، باكستان برئاسة اللورد

 :على مبادئ أساسية أمهها

 تأسيس حكومة مركزية قوية مع وجود واليات تتمتع باستقالل ذايت. 

 محاية وضع وكرامة احلكام. 

                                                           
 .، مرجع سبق ذكره9012يب في الحرية في العالم الترت 11
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 اختيار ملك دستوري لالحتاد من بني حكام الواليات. 

 إنشاء قومية عامة لكل االحتاد. 

 محاية وضع املالويني واملصاحل الشرعية للمجتمعات األخرى. 

السيما فيما خيص مقرتح وضع دستور  "ريد"ت املوافقة على مقرتحات مناقشة األحزاب الرئيسية الثالث، متّ وبعد 

، مبشاركة اإلدارة االستعمارية الربيطانية مع حكومة التحالف، حيث نّص 7151أوت 11جديد للبالد يف 

تخابات واألخر بالتعيني، كما نّص على الدستور على إقامة دولة فيدرالية وبرملان مكّون من جملسني أحدمها باالن

ا أُعلن وملّ  .12منح اجلنسية لغري املالويني كالصينيني واهلنود، وقد جاء الدستور متأثرا  إىل حّد ما بالدستور الربيطاين

صار دستور الدولة اجلديدة عاما  لكّل الواليات وأصبح االحتاد ملكيا  انتخابيا  أي  7151استقالل ماليزيا سنة 

ة مخس سنوات ويلقب باسم احلاكم األعلى للبالد وأصبح املاليو تخب رئيسه من بني سالطني الواليات وملدّ ين

دعا  7197مارس  11ويف  .7151ضمن رابطة دول الكومنولث وقبل عضوا  يف هيئة األمم املتحدة يف سبتمرب 

يو إىل اتفاق مع بريطانيا وشعوب بلدان أول رئيس وزراء ملاليزيا إىل أن يتوصل احتاد املال "تنكو عيد الرحمن" 

سنغافورة، سرواك وصباح وبروناي هبدف وضع خمطط إلجياد تعاون سياسي واقتصادي بني هذه األطراف يؤدي 

يف النهاية إىل وحدهتا، ولقد لقيت دعوته جتاوبا  إجيابيا  من قبل اجلميع باستثناء حكومة بروناي الّّت قّررت عدم 

، ومّت بعدها عقد اتفاق ماليزيا بني احتاد املاليو وسنغافورة وسرواك وصباح مع حكومة بريطانيا الدخول يف االحتاد

، نّص على انتقال السيادة يف صباح، سرواك وسنغافورة من يد بريطانيا إىل يد حكومة 7191يوليو  11بتاريخ 

ومل  7191سبتمرب  79الدة هذا االحتاد يف ماليزيا كما وضح العالقة بني سنغافورة واالحتاد اجلديد، وأُعلن تاريخ و 

 13 .7195 ميض عامان حّّت انفصلت سنغافورة عن هذا االحتاد وذلك يف سنة

                                                           
 .921عطا اهلل سليمان الحديثي، مرجع سبق ذكره، ص  12
 جامعة: ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية، ورقلة-حالة ماليزيا –علي قوق، إدارة األقاليم والتجارب المستفادة عربيًا  13

 .22-22ص  ، 9011-9010قاصدي مرباح، 
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 :النظام السياسي الماليزي في عهد الرئيس مهاتير محمد -د   

رئاسة ير محمد مهاتيكاد جيمع املتابعون أّن ماليزيا مّرت بفرتة استثنائية يف تارخيها احلديث منذ أن توىّل السيد 

، والّذي متّيز بإصالحاته التنموية اإلسالمية ورؤاه الدميقراطية احلصيفة، مقدما  جتربة 1221الوزراء فيها سنة 

من االنتقال مباليزيا من جمرد دولة زراعية إىل   مهاتيرآسيوية فريدة لكّل دول العامل اإلسالمي ودول اجلوار، إذ متكن 

ج فيه إىل أن بانتمائه السياسي لتنظيم إحتاد املاليو، حيث تدرّ  مهاتير محمدلرئيس دولة صناعية متقدمة، عرف ا

، وغري ذلك 7113، عضو جملس الشيوخ، عضو الربملان، وزيرا  للرتبية والتعليم سنة 7191صار رئيسا  له سنة 

إىل ذروة جمدها وارتفع ، حيث وصلت ماليزيا يف عهده 7127من املناصب املتعددة إىل أن بلغ رئاسة الوزراء سنة 

نصيب الفرد فيها ارتفاعا  كبريا ، كما مّت تقليص حجم البطالة فيها بشكل ملحوظ، كما حّققت البالد يف عهده 

بلدا  على درجة عالية من التقدم  1111منوا  اقتصاديا  مرتفعا  إذ رسم ُخططا  ستصبح البالد مبوجبها حبلول سنة 

لى جمموعة من الركائز األساسية ألجل تقدم البالد يأيت يف مقدمتها تشديده ع مهاتير محمداعتمد  .الصناعي

على الوحدة بني فئات الشعب مبختلف طوائفه اإلثنية والدينية حّّت تتمّكن ماليزيا من العمل ضمن منظومة 

دولة مناسبة تقوم  ا الركيزة الثانية يف خطّة التنمية فقد متثلت يف البحث عنواحدة تتكاثف فيها مجيع الفئات، أمّ 

بعملية الدعم للبالد يف جتربتها التنموية، وكانت اليابان هي دولته املناسبة وأمنوذجه املثايل يف التقدم حيث 

وضع   مهاتيرأصبحت اليابان يف عهده من أكرب حلفاء ماليزيا يف مشروعها حنو التنمية والتقدم، وحّّت أّن الرئيس 

 "زعيمان آسيويان يناقشان أمور القرن المقبل" حتت عنوان " شنيتارو اشيهار" اينكتابا  مشرتكا  مع الرئيس الياب

ا الركيزة الثالثة فتمثّلت يف العمل على جذب يُ ّعرب فيه عن تقارب الرؤى السياسية والتنموية بني البلدين، أمّ 

احلديثة والتدريب عليها حّت يتم  بإدخال التكنولوجيا مهاتيراالستثمار حنو ماليزيا وتوجيه األنظار إليها، كما قام 

نقل البالد سريعا  إىل مراحل متقدمة ويتحقق تواصلها الكامل مع العامل اخلارجي، باإلضافة إىل ذلك فقد تبىن 
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جمموعة من اإلصالحات يف مجيع امليادين التعليمية، االقتصادية، التواصلية، جاعال  من ماليزيا دولة صناعية  مهاتير

 .14بل اجلميعحيتذى هبا من ق

، فلم يكن رافضا  هلا، بل شّجع على انتهاج منحاها مع التأكيد أما عن رؤية الرئيس مهاتير لمفهوم الديمقرايية

يف الوقت نفسه على صعوبة خلق مناخ توافقي مع التباين العرقي الّت تعرفه ماليزيا، هذا ما عرّب عنه يف إحدى 

من المستحيل أن يحكم الشعب نفسه ، ألن :" بينية قائال  أنّهالفيلي "سانتو توماس" جامعة حماضراته يف 

على ضرورة االستقرار  مهاتير، لقد أّكد الرئيس "عددهم كبير، فضاًل عن ّأنهم لن يتفقوا على كّل شيء

ه السياسي كعامل أساسي لتحقيق التنمية االقتصادية، وأمهية الدميقراطية ألجل حتقيق هذا االستقرار املنشود،  لكنّ 

يرى أّن ماليزيا ال تزال حديثة العهد يف هذا اجملال، وأّن ترسيخ الدميقراطية يتطلب سنوات طويلة، فالدميقراطية يف 

، مهاتيرنظره لن تؤيت مثارها إاّل بعد أن يتفهم الناس ضوابطها، وحينما تستحوذ على الشعب فكرة احلرية، يقول 

ليه مسؤوليات وجب احرتامها،  فلن يتمتع الشعب حينها بفوائد ب عرت  دون أن يدرك هذا الشعب أّن احلرية تُ 

ي الدميقراطية يف الدول النامية إىل كان يرى إمكانية أن تؤدّ   يرمهاتومن هنا يتضح أّن  .الدميقراطية وحسناهتا

طيا  ممارسات غري مسؤولة تعيق عمل احلكومات املنتخبة، مشّددا  على ضرورة أن تصوغ ماليزيا منوذجا  دميقرا

يتناسب معها، فالدميقراطية الغربية من وجهة نظره، قد توائم بعض الشعوب األخرى لكّنها ال تناسب الشعب 

قوله، مؤكدا  على ضرورة أن حتّدد دول العامل الثالث مالمح طريقها ملا  املاليزي، فهي ليست نظاما إهليا  على حدّ 

 .15يرتآى هلا بدون اخلضوع إلرادة القوى العاملية

                                                           
سالمي في ماليزيا من خالل أفكار الدكتور محمد مهاتير، مقال عن جامعة األمير عبد القادر م عبد الرحمن، مسيرة االقتصاد اإلحاج إبراهي 14

 .2،2،2ص  قسنطينة، : م االسالمية، الجزائرللعلو 
بحاث العلمانية في العالم ز الدراسات واأل، مرك9010-1221إيمان فخري أحمد، الدور اإلنمائي للدولة في ماليزيا خالل الفترة من  15

 .العربي
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هذه عليه محلة انتقادات شرسة طوال حياته، حيث وصفه البعض بالديكتاتور، ولكن  مهاتيرلقد جلبت مواقف  

جاء قرار استقالته من السلطة وهو يف قمة جمده لينسف هذه الدعوات من األساس، فقد قّرر اعتزال احلياة 

على رأس احلكومة، استطاع فيها سنة  11بعد مسرية حافلة من االجنازات دامت حوايل  1111السياسية سنة 

نقل البالد إىل مرحلة جديدة متقدمة من النهضة والتقدم، مثبتا  للعامل إمكانية قيام دولة إسالمية بالنهوض 

اقتصاديا  باالعتماد على شعبها والوحدة والتآلف بني مجيع أفراده مبختلف تبايناهتم اإلثنية، جاعال  من منهجه 

 .16اجلميع مرجعا  حيتذى به من قبل

 

 :المعاصر يبيعة النظام السياسي الماليزي: المبحث الثاني

الّّت وضعته بعد دراسة ُقّدمت سنة  "لجنة ريد"لقد ُبين النظام الدستوري املاليزي أساسا  على مقرتحات    
بنا ، وعند احلديث عن السلطة التنفيذية هناك، فحريٌّ 7151أوت  11، ليدخل الدستور قيد العمل يف 7159

" فيدرالية ملكية دستورية انتخابية، تُدار امسيا من طرف حاكم أعلى أو كما يدعىعن أن ننوه إىل أّن ماليزيا عبارة 
تار لعهدة مدهتا مخس سنوات من بني سالطني ، يّعد على حنو مشرتك ملكا  ملاليزيا، خيُ "بارتيان أغونغ-يونغ دي

ابة القائد الروحي اإلسالمي األعلى يف ماليزيا، أّما بالنسبة للواليات واليات ماليزيا التسع، يّعد امللك أيضا  مبث
األربع املتبقية والّّت متلك حّكاما  أساسيني فإّّنا ال تشارك يف عملية االختيار، واملالحظ أنّه قد مت منذجة النظام 

، إرث احلكم الكولونيايل (طانيابري" ) لويستمنسر"السياسي املاليزي ليكون مشاهبا  على حنو قريب للنظام النيايب 
 .17الربيطاين

للملك يف ماليزيا نائب له، ميارس سيادته يف حالة غياب امللك أو إخفاقه يف أداء مهامه أو يف حالة وفاته أو 
 :استقالته، وميارس امللك دورا  امسيا  يف جمموعة من املهام منها

                                                           
 .03حاج إبراهيم عبد الرحمن، مرجع سبق ذكره، ص  16

17Political system of Malaysia, Independence day. Com.  
https://goo.gl/SLoL7H  

https://goo.gl/SLoL7H
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 تعيني رئيس الوزراء. 
 رالية العلياتعيني القضاة يف احملكمة الفيد. 
 رئاسة القوات املسلحة. 
 تعيني الوزراء. 
 تعيني حكام الواليات والقضاة والسفراء. 

ما هو معلوم فإّن القابض احلقيقي على السلطة يف ماليزيا هو رئيس الوزراء الّذي يباشر املهام التنفيذية إىل ك
د من الوزراء رئيس الوزراء وعدد غري حمدّ  جانب جملس الوزراء الّذي يقوم امللك بتعيينه، حيث يتألف اجمللس من

ين يّتم اختيارهم من الربملان على شرط أن يكون رئيس الوزراء شخصا  مولودا  يف ماليزيا  وعضوا  يف جملس الذّ 
وترتكز  .النواب، وزعيم احلزب احلاصل على أغلبية املقاعد يف جملس النواب وحائزا  على ثقة األغلبية يف اجمللس

الوزراء يف رئاسة جملس الوزراء، هذا فضال  عن تنسيق السياسة اخلاصة بالدولة، وتوجد وظائف  مهام رئيس
دستورية ووضعية معينة لرئاسة الوزراء، حيث يقوم بتقدمي النصح إىل امللك حول تعيني القضاة وجلان اخلدمات 

من وجود ملك  *موجود يف النظم الربملانية ، فالسلطة التنفيذية يف ماليزيا ال ختتلف عّما هوعلى العموم .االنتخابية
، مع وجود جملس للوزراء يقوده رئيس الوزراء صاحب "ميلك وال حيكم" دستوري يقوم بأداء وظائف امسية، 

السلطة احلقيقية، يقوم بتنسيق السياسىة احلكومية ويتحمل أعباء املسؤولية امللقاة على عاتقه باعتباره قمة النظام 
 .18السياسي

ديوان " السلطة التشريعية، فالربملان املاليزي مكّون من جملسني تشريعيني، اجمللس األول هو جملس الشيوخ أو  اأمّ 
اآلخرون يعينون من طرف  19شخص من أعضائه من طرف احلاكم األعلى، و 33مقعد، يعني  11ب  " نيغارا

مقعد،  171، أي ديوان الرعية ، ب  " راكياتديوان " ا اجمللس الثاين فهو جملس النواب أواهليئة التشريعية، أمّ 

                                                           

، حيث أعطى (القضائية -التشريعية) كفة السلطة التنفيذية على ما عداها من السلطات المالحظ في النظام السياسي الماليزي هو رجحان  *
الدستور لرئيس الوزراء سلطات وصالحيات واسعة عضدت مركزه في النظام السياسي الماليزي، وقد تعاظم دور رئيس الوزراء كثيرًا في عهد 

على ثلثي األعضاء في مجلس النواب وهو  –غالباً  –والمسيطر على ما يزيد  كما أن رئيس الوزراء هو زعيم الحزب الحاكم... مهاتير محمد
 .المحددات والخصائص: جابر عوض، صنع السياسة العامة في ماليزيا.أنظر د... ما يضمن سيطرة الحكومة على قرارات البرلمان

 922ص  مرجع سبق ذكره،عطا اهلل سليمان الحديني،18
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سنوات يف جملس  1األعضاء الّذين ينتخبون من طرف الشعب خيدمون ملدة مخس سنوات يف جملس الشيوخ و
 .19النواب، وتقّسم السلطة التشريعية للنظام السياسي يف ماليزيا بني اهليئة التشريعية والفيدرالية

واحملكمة ( شبه اجلزيرة)ويف احملكمة العليا يف املااليو ( االحتادية) كمة الفيدرالية ا القضاء، فترتكز قوته يف احملأمّ 
احملكمة االستثنائية، احملكمة االبتدائية، حمكمة العمدة، ويرأس : واحملاكم التالية( صباح وسراواك) العليا يف بورنيو 

بنفسه ويساعده أعضاء هذه احملكمة ومعه  القضاء احلاكم األول للمحكمة الفيدرالية املركزية الّت يرأسها هو
حاكمان من احملاكم العليا للواليات، وللمحكمة الفيدرالية حق النظر والبت والتصديق على شرعية أي قانون 
يضعه الربملان أو اجمللس التشريعي لكل والية كما أن هلا احلق يف حبث أي نزاع تقوم به أيّة والية مع احلكومة 

نهما وبني والية أخرى، وللمحكمة الفيدرالية حق النظر يف القضايا االستثنائية املرفوعة إليها من الفيدرالية أو بي
تتكون اهليئة القضائية من احملاكم املدنية املذكورة سابقا  وحماكم الشريعة، وتضم حمكمة  .احملاكم العليا للواليات

الفرعية على مستوى الواليات وتتناول الشؤون الدينية الشريعة لالستئناف وحمكمة الشريعة العليا وحماكم الشريعة 
الوصاية، الطالق واإلرث للمسلمني فقط، وال ميكن استئناف األحكام الّت تصدرها حماكم : وشؤون األسرة مثل

 .20"الشريعة أمام احملاكم املدنية

 كل إقليم من أقاليم الدولة، يتمّيز النظام السياسي املاليزي الفيدرايل أيضا  بوجود جمموعة من هيئات احلكم يف
وتقاد تلك اهليئات أو احلكومات من طرف رئيس الوزراء، وتسمى من طرف اجملالس التشريعية للدولة، يسّمى 

كواالملبور، جزيرة البوان، واإلقليم : أقاليم فرعية وهي 11والية و 71حّكامها بالسالطني وتوجد يف ماليزيا 
، تسعة "رئيس الوزراء" لكل من هذه الواليات هيئات تشريعية وحكومات يرئسها اإلداري الفيدرايل لبوتراجايا، 

من هذه الواليات هلا حّكام بالوراثة يلقبون بالسالطني، يف حني يبقى األربعة اآلخرون يُعينون وال حيكمون 
 -راجا) مبجلس  وجيتمع كل احلكام الوراثيني وغري الوراثيني يف ما يسمى مبؤمتر احلكام أو ما يعرف ،21وراثة
، يوفر هذا املؤمتر صلة عالية املستوى بني احلكومة الفيدرالية وحكومات الواليات، ويّتم حضور اجتماعاته (راجا

 :من قبل امللك ورئيس الوزراء، وترتكز وظائف مؤمتر احلكام على ما يلي

 انتخاب وعزل امللك ونائبه. 
                                                           
19Political system of Malaysia, op.cit. 

 .22،22: مرجع سبق ذكره،، صعلي قوق، 20
 

21Political system of Malaysia, op.cit. 
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 مناقشة مسائل السياسة الوطنية. 
 أي قانون ديين، واالحتفاالت اخلاصة باحتاد ماليزيا بشكل عام املوافقة أو رفض. 
 قبول أو رفض أي قانون بعد التشاور مع أعضاء مؤمتر احلكام. 

ويعد رؤساء الواليات يف مرتبة حكام الواليات، حيث ميتلكون وظيفية دينية ويفتقرون إىل السلطة التقليدية الّّت 
باإلضافة إىل هذه اجملالس  .ضاء املؤمتر احلكام حل النزاعات بني الوالياتيتمتع هبا احلّكام، ويقع على عاتق أع

والسلطات هناك جمالس تشريعية وتنفيذية على مستوى كل والية وهي شبيهة بديوان راكيان، من ناحية التنظيم، 
ني أّن اجملالس يقوم املواطنون يف كل والية بانتخاب ممثلني هلم يف اجملالس التشريعية ملدة مخس سنوات، يف ح

، حيكم كل منها رئيس حملي "الكرياجان" التنفيذية هي مبثابة جمالس وزارة حلكومات الواليات وتعرف عادة مبجلس
أي الوزير األول، حيث تشبه وظيفته إىل حد كبري وظيفة رئيس الوزراء يف  "كيتو ميتري" تنفيذي يسمى ب 

كبري، ومتلك احلكومة الفيدرالية سلطات  احلكومة الفيدرالية، وتكون كل والية مسؤولة عن احلكم احمللي إىل حد ّ
معينة من خالل اجمللس الوطين للحكم احمللي الّذي يتوىّل مسؤولية تنسيق أعمال اجملالس احمللية والبلديات وجمالس 

رالية وحكومة املدن والدعوات الجتماعات السلطة احمللية، كما ويّتخذ القرارات الالزمة لكّل من احلكومة الفيد
الوالية من العاصمة كواالملبور، كما أّن هناك إدارة حُمكمة ومتشابكة يف كل منطقة من مناطق الواليات وتنظيم 

وحلّد  7151هرياركي تراتيب يسهر على جناح مهامها بانضباط، والالفت لالنتباه أنّه ومنذ قيام أول انتخابات عام 
مشروع ماليزيا واحدة وتطويرها وحتقيق متاسكها السياسي والصناعي رغم  اآلن يعمل احلكم احمللي من أجل حتقيق

تنوعها اإلثين املعقد، فقد استطاعت بفضل نظامها املشابك واملتماسك واملتكيف مع أوضاعها احمللية وتركيبتها 
 .22اإلثنية أن تصل بالشعب والدولة إىل بّر األمان

، 7192 "النظام السياسي في مجتمعات متغيرة:" يف كتابة" نصامويل هنتغتو " يف هذه النقطة بالذات يقدم 
تفسريا  نظريا  حيّدد فيه الشروط الّّت ينبغي توفرها حّّت تنجح مؤسسة ما يف أداء وظائفها وتضمن بقائها واستمرارها 

 :وديناميكيتها، حيث طرح أربعة مفاهيم أساسية وهي

  التكيفADAPTATION:  متغريات النظام اإلقليمي، أو تغرّي ويعين به تكّيف املؤسسة مع
 :أشخاص ووظائف وإجراءات داخل املؤسسة ويقاس مستوى التكيف من خالل

                                                           
 .922-923-922 :ص سليمان الحديثي، مرجع سبق ذكره، عطا اهلل 22
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 كلما طال زادت قدرة املؤسسة على االستمرار: العمر الزمين للمؤسسة. 
 عدد مرات التغيري يف القيادة العليا للمؤسسة وهل هو تغيري قانوين أم كان جرّاء أزمة. 
 جيال، هل انتقلت قيادة املؤسسة من جيل ألخر بطريقة سلمية  التغيري يف األ. 
 التغيريات الوظيفية، هل واجهة املؤسسة تغيريات مهمة يف وظيفتها. 

وقد توفر هذا الشرط بشكل كبري يف مؤسسات النظام السياسي املاليزي، فمنذ االستقالل مل تعرف ماليزيا انقطاعا  
مل " رئاسة الوزراء" ، كما أن التغيريات الّت طرأت على مستوى القيادة العليايف عمل املؤسسات أو حتوال  جذريا  

قاد ماليزيا سنة وزراء فقط، وهو ما يشري إىل حالة االستقرار ( 1171-7151) عاما   55تكن كثرية فخالل 
لى سبيل املثال النسيب الذي عاشه البلد، حّت االنتقال يف السلطة مّت بطرق سلمية مقبولة ومل تعرف ماليزيا ع

قام بالتنازل عن السلطة  -هنا مهاتير محمدونقصد  –انقالبا  عسكريا ، بل حّّت أّن أكثر قياداهتا قوة وتأثريا  
واالستقالة يف ذروة جمده يف سابقة الفتة ذات دالالت بعد أن نقل ماليزيا من دولة زراعية إىل دولة صناعية 

 .متقدمة

 التعقيد COMPLEXITY :ملؤسسة متعددة األغراض والوظائف، فلو كانت للمؤسسة أي كون ا
 :وظيفة واحدة، فسوف يؤدي زوال الوظيفة إىل زوال املؤسسة حتما ، وميكن دراسة التعقيد من خالل

 مدى التعّدد والتنوع يف الوحدات التابعة للمؤسسة. 
 مدى التعّدد والتنوع يف وظائف املؤسسة. 
  االستقاللAUTONOMY: امليزانية، التجنيد : استقالل املؤسسة من خالل ويقصد به مدى

 .للوظائف، وجود قيم ومعايري خاصة للمؤسسة متيزها عن غريها من املؤسسات
 التماسكCOHERENCE:  وذلك عرب وجود اتفاق بني أعضاء املؤسسة أو املنظمة، ويقاس من

 :خالل
 أم كانت هناك أجنحة ظروف التغيري القيادي، وهل كانت املؤسسة موحدة خالل هذه الظروف ،

 .وانقسامات
 طبيعة اخلالفات واألعضاء، هل اخلالفات متغرية أم نفسها وكذا احلال بالنسبة ألعضاء املؤسسة أو املنظمة. 
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 23مدى الوالء من جانب األعضاء هلذه املؤسسة، وحرصهم على استمراريتها ودفاعهم عن مصاحلها. 

ة داخل النظام السياسي املاليزي ذات وظائف وحيدة فريدة بشكل كما الحظنا سابقا مل تكن املؤسسات املتعدد
مة يف يسمح بزواهلا أو تصّدعها جملرد غياب تلك الوظيفة، فكل مؤسسة كما أوردنا كانت متارس أكثر من مه

حدود السلطة املمنوحة لكل منها، ورغم التداخل احلاصل بني املؤسسات نتيجة إطار ما يسمح به القانون و 
كل مؤسسة كانت وكأّّنا ذات حكم لتفاعله ا، كالتداخل بني املؤسسات الفيدرالية والوالئية واحمللية، إاّل أن ّ

مستقل بذاته، فقد متتعت كل والية كما رأينا هبيئات تشريعية وتنفيذية خاصة مستقلة وسلطات حيكمها، حمققة 
والية خصوصية متيزها وقيم حتكمها  أعاله، كما كان لكل" هنتغتون" بذلك شرط االستقالل الذي يتحدث عنه

ا بالنسبة لشرط التماسك، على صعوبته، فقد تّوفر نسبيا  يف وفقا  للرتكيبة اإلثنية والدينية املتواجدة على تراهبا، أمّ 
مؤسسات النظام السياسي املاليزي، وأحسن شاهد على ذلك هو قدرة النظام مبؤسساته على حتقيق ذلك التوافق 

التباين الرهيب بني اإلثنيات مبا حتمله من قيم وهويات متباينة يغيب عنها التناسق والتماسك يف والتناغم رغم 
الظاهر، فقدرة املؤسسات على إذابة تلك الفوارق الرهيبة بني خنبها هلو أحسن دليل على حتقيقها لشرط التماسك 

لسياسية يف إدارة الدولة منوذجا  مثاليا  كل تلك املزايا جعلت من التجربة املاليزية ا ".هنثغتون" حسب مفهوم 
لتكون على طريق الفشل يُقتدى به خاصة بالنسبة لتلك الدول الّّت تعاين اليوم من انفجار اثين رهيب يقود الدولة 

 .واالّنيار

    

 

 

 

 

  

                                                           
بيروت، : ة، لبنانالعربي علي الدين هالل، جميل مطر، دراسة في العالقات السياسية العربية، النظام اإلقليمي العربي، مركز دراسات الوحدة23
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 :ةالماليزي ة والسياسيةالحزبي الحياة: المبحث الثالث

حزبية مقبولة السيما حبكم تركيبتها اإلثنية املتباينة ورغبة كل أثنية يف  لقد حظيت ماليزيا  منذ االستقالل بتعددية
متثيل نفسها وإمساع صوهتا وحتقيق مطالبها االجتماعية والسياسية، وتعين التعددية احلزبية كما هو معروف ذلك 

السلمي واألمن واالحرتام االعرتاف حبق اجملتمع املتنوع يف املشاركة والتأثري على القرار السياسي، وكان التعايش 
املتبادل بني أطراف احلياة السياسية هو السمة الغالبة على النظام احلزيب املاليزي، نتيجة النتشار ثقافة التسامح 

 .وقبول اآلخر واعتبار االختالف تنوعا  وثراء  

ة وأحزاب املعارضة من وميكن أن منّيز منطني من األحزاب السياسية يف ماليزيا، أحزاب االئتالف احلاكم من جه
 :جهة أخرى، وسوف نعرض فيما يلي ألبرز األحزاب السياسية يف ماليزيا

 ":التنظيم القومي أو الجبهة الوينية المتحدة" األحزاب المشتركة في االئتالف الحاكم  - أ

يام األحداث حزبا ، وهي متثل أكرب اجلماعات العرقية يف ماليزيا ومّت تشكيل تلك اجلبهة بعد ق 73يبلغ عددها 
،  24وما تبعها من صراعات مؤسفة راح ضحيتها أشخاص من الطرفني 7191العرقية بني املالويني والصينيني سنة 

 :األمر الذي دفع احلكومة إىل إجياد حل لتلك املشكلة متثل يف خلق هذه اجلبهة وأهم أحزاهبا

  حزب المنظمة الوينية التحاد المالويين (UMNO:) 

ليصبح أكرب حزب يف ماليزيا نتيجة دعم األغلبية املالوية، وقد تصدر هذا احلزب احلياة   7139تأسس سنة 
ه حزب أغلبية املالويني وحاجج بأنّه كان صاحب الفضل لالستقالل السياسية وفاز مبعظم املقاعد، كما اّدعى أنّ 

من تقدم اقتصادي وتناغم اثين، كما الناجح ملاليزيا عن بريطانيا العظمى، كما أّن له الفضل فيما بلغته ماليزيا 
سعى قادته إىل توِسعت قاعدته ليستقطب حزبني أساسيني ميثالن اثنيتني مركزيتني يف ماليزيا ومها التجمع املاليزي 

معهما حتالفا  صلبا  مُسي بالتحالف، وصار مسيطرا   ىن، وبَ (MIC)، وكذا الكونغرس املاليزي (MCA)الصيين 
املاليزية باعتباره يّضم األعراق السياسية الثالث ويعكس مطالبها، لقد ناصر حزب األمنو  على احلياة السياسية

(UNMO ) التفّوق املالييو، كما كان ذا حكمة حينما أبدى قدرته على طمأنة وتأمني املاليزيني الصينيني
ق يف اجللوس على الطاولة احل." واهلنود املقيمني يف ماليزيا، وضمان حقوقهم املؤكدة يف أن حيظوا باالحرتام

                                                           
 .922عطا اهلل سليمان الحديثي، مرجع سبق ذكره، ص 24
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السياسية، احلق يف ممارسة الشعائر الدينية كغريهم من املسلمني، أن توفر هلم بعض احلماية ألجل استخدام لغتهم 
 .25"اخلاصة، وكذا محاية حقوقهم االقتصادية وحقوق امللكية

  الصيني  –حزب التجمع الماليزي (MCA:) 

ة الصينية من النفوذ الشيوعي يف ماليزيا إاّل أنّه ولتقوية نفسه انضم إىل حلماية األقلي 7131نشأ هذا احلزب سنة  
حزب األمنو ليشكل معه حتالفا  قويا  إىل جانب حزب املؤمتر املاليزي اهلندي، ارتكزت أهدافه األساسية على 

زام حبقوق اإلنسان حتقيق سيادة ماليزيا والدفاع عنها، محاية النظام الدميقراطي وتعضيد أسسه التعددية، االلت
 .ومصاحل الطوائف وتعزيز التجانس بينهم، تعزيز التنمية االقتصادية والتعاون بني األعراق

  الهندي  –حزب المؤتمر الماليزي(MIC:) 

، يكفل احلزب مصاحل األقلية اهلندية على كافة األصعدة، وقد انضم بدوره حلزب األمنو 7135تأسس سنة 
 .معه حتالفا  متينا  على احلياة السياسية يف ماليزياهبدف تقوية قواعده ليشكل 

  حزب الحركة الماليزية الشعبية (GERAHAN:) 

، ورغم أنّه من األحزاب املاالوية، إاّل أنه بىن أهدافه 7111، وانضم إىل التحالف سنة 7192تأسس سنة    
 .على مبدأ عدم التمايز العرقي من أجل بناء بيئة سياسية مستقرة

 

 :المعارضة أحزاب - ب

 :هناك الكثري من األحزاب املعارضة، إالّ أّن أمهها

  حزب العمل الديمقرايي (DAP:)  أغلب أعضائه من الصينيني، هدفه األساسي هو 7195تأسس سنة ،
 .أن تكون ماليزيا حرة ودميقراطية واشرتاكية مستندا  على مبادئ املساواة العرقية والعدالة االجتماعية واالقتصادية

                                                           
25Amy l. Freedman, political change and consol station, democracy's Rockley road in 
Thailand, Indonesia, south Korea, and Malaysia, palgrave macmillen ,usa: November 
2006, pp : 114,115. 
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 حزب اإلسالمي الماليزي ال (PAS:) 

ظهرت جمموعة من أنصار التنظيم القومي املاليويني املتّحدين ذوو التوجهات اإلسالمية، وكان  7132يف سنة 
هدفهم هو بناء دولة إسالمية يف ماليزيا بعد االضطهاد الّذي عاناه املسلمني إبّان سيطرة االستعمار الربيطاين، ومّت 

، وراح أصحابه ينادون بأسلمة اجلهاز اإلداري وإعالن ماليزيا دولة إسالمية يتوىل 7157سنة إعادة تنظيم احلزب 
فيها املاليو احلكم، ومّث راح احلزب يوّطد أقدامه هناك فأنشأ اجلامعة اإلسالمية الدولية وكذا البنك املاليزي 

 .اإلسالمي

وجنح يف إعادة هيكلة نفسه واكتساب  7111منذ سنة  -بعد سنوات من الرتاجع –وقد ارتفعت أسهم احلزب 
 .أنصار جدد آخرين حّت صار أهم حركة إسالمية سياسية تعارض التنظيم القومي للمالويني املتحدين

  حزب العدالة الوينية(PKR:) 

، حيث أنشئت هذه احلركة منذ (حركة الشباب املاليزيني) كان خلرجيي اجلامعات نصيبا  من احلركات السياسية 
 .BN، والّذي صار اليوم أبرز الوجوه املعارضة لألمنو وحتالف ال "أنور إبراهيم" ، وكان أبرز قادهتا 7117سنة 

ورغم عملها املشّتت يف املاضي إاّل أّن أحزاب املعارضة متكنت يف السنوات األخرية من إنشاء جبهة بديلة 
م السجن بتهم الفساد، ورغم صعوبة املنافسة معارضة للجبهة احلاكمة، وبرزت تلك اجلبهة بعد دخول أنور إبراهي

إاّل أّّنا استطاعت أن تّشكل نّدا  قّويا  للجبهة القومية، ودخلت املعرتك السياسي بقوة خاصة يف انتخابات سنة 
وحّت يكبح التحالف احلاكم قوة األحزاب املعارضة وحيول بينها وبني التّغُول، تلجأ القيادة السياسية . 111226
 :ضمان جناحها يف االنتخابات عن طريق فيه إىل 

 تشكيل حتالفات موسعة بقيادهتا من خمتلف الطوائف واألعراق. 
  حصر احلمالت االنتخابية يف مدة ال تتجاوز ثالثة أسابيع، وهي فرتة ال تراها أحزاب املعارضة كافية، يف أجواء

زه ملء السمع والبصر طول سنوات يسيطر فيها التحالف احلاكم على وسائل اإلعالم، ويكون قادته ورمو 
 .حكمهم

                                                           
 .922،920،921،929 :ص سليمان الحديثي، مرجع سبق ذكره، عطا اهلل 26
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  تبين نظام انتخايب يعتمد على األكثرية العددية البسيطة للفوز يف الدوائر االنتخابية، وحبيث يفوز عن كل دائرة
 27.مرشح واحد فقط

، مل تكن BNما قام بتشكيل املقاطعة االنتخابية أيضا  بطريقة متنح األفضلية حلزيب األمنو وحتالف الك
قاطعات متعادلة وفق مبدأ حجم السكان، فاملقاطعات الريفية املنتخبة تعد مبثابة معاقل املالويني وحزب األمنو، امل

إّنا متلك عددا  كبريا  من الناخبني املوالني هلا هناك، تبعا  ملكاتب االقرتاع الّت متلكها مقارنة باملقاطعات املوجودة 
الذي ) ة وتأثري الناخبني يف املدن، وبعد كل انتخابات خيلق الربملان باملدن، يؤدي هذا األمر إىل احلد من قو 

مقاطعات جديدة، يُوِجدها عموما  يف املناطق الّّت من  -على أكثر من ثلثي املقاعد BNيسيطر عليه حتالف ال 
ور إمكانية احملتمل أن يكون له فيها استفادة من دعم الناخبني، كل هذه اإلجراءات جتعل من الصعوبة مبكان تص

هبا حقيقَة سلطة حزيب األمنو وحتالف اجلبهة " يزعج"بأن حيظى أي  حزب معارض أو حتالف منافس مبقاعد أكثر 
 .28BNالوطنية ال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .02 :محسن صالح، مرجع سبق ذكره، ص27
28Amy l. Freedman, op,cit ,114,115. 
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 :الحركات اإلسالمية في ماليزيا: الفصل الثاني

إىل أصوهلا األوىل، كيف  يف ماليزيا بشكل مباشر بالرجوع بداية  " اإلسالم السياسي"ظاهرة  يعاجل هذا الفصل
نت، أمناطها وطبيعة التمايزات بني تياراهتا، عوامل انتشارها ومدى عمق وجودها يف اجملتمع املاليزي، لينتهي تكوّ 

بتحديد احملطات السياسية الكربى يف عالقتها مع السلطة احلاكمة منذ االستقالل إىل غاية صعود جنم هذه 
 .ياسية املاليزية املعاصرةاحلركات من جديد على الساحة الس

 

 :الحركات اإلسالمية الماليزيةوأنماط نشأة : المبحث األول

م نقطة مهمة يف بدايات 75يعترب قيام الدولة اإلسالمية يف ملقا على الساحل الغريب باملاليو يف أوائل القرن 
مّث ختلصها من النفوذ م 7315انطالق حركة الدعوة اإلسالمية، ومنذ االعرتاف الصيين بدولة ملقا سنة 

م بدأت تظهر ملقا كميناء جتاري هام ومزدهر، وبسقوط فاساي 7311كّليا سنة ( السيامي)التايالندي 
وسنغافورة انتقل كثري من املسلمني والتجار منهما إىل ملقا باعتبارها ميناء  ميكن التحرك فيه بسهولة، وبوصوهلم 

 نشر الدين اإلسالمي مع منو احلركة التجارية وازدهارها بشكل هناك بدأت الدعوة اإلسالمية تلعب دورها يف
وملّا تويف أمري ملقا اهلندوسي خلفه ابنه جمت اسكندر شاه، وكان مقتنعا باإلسالم الّذي ميارسه التجار  .جّيد

ولة م وأدخل شعبه كّله معه يف اإلسالم، وصارت ملقا منذ ذلك التاريخ د7373املسلمون يف ملقا، فأسلم سنة 
وتُعترب الفرتة ما بني شاه وعالء الدين شاه عصرا ذهبيا للمملكة، وُعرف كالمها بالتدين والورع  29.إسالمية

واالهتمام بشؤون الدين، وقد وصل إىل ملقا خالل هذه الفرتة علماء ودعاة من مكة املكرمة وغريها من األقطار 
فقهية وقضايا علم الكالم والتصوف، واحتلوا مكانة اإلسالمية لنشر اإلسالم وتبادل اآلراء حول املسائل ال

الصدارة يف العلم والثقافة، هلذا ذهب كثري من أهل جاوا إىل ملقا لدراسة القرآن واحلديث وبعد خترجهم أصبح  
لقد سامهت ملقا اإلسالمية يف دفع عجلة الدعوة بأرخبيل املاليو عن طريق إرسال الدعاة .. كلهم دعاة ووعاظا

الذين جاءوا إىل ملقا للتجارة، خصوصا التجار من جاوا وغريهم من جتار أرخبيل املاليو وجنوب شرقي والتجار 
وقد جنحت الدعوة يف جذب بعض هؤالء التجار إىل اعتناق اإلسالم، فلما أسلموا ورجعوا إىل بالدهم . آسيا

                                                           
األردن، -عمان 1222نشأتها، منهجها، تطورها، دار البيارق للطباعة والنشر، : محمد نوري األمين بن إندوت، الحركة اإلسالمية في ماليزيا29

 .20،21،29: ص
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ا تظهر أمهية ملقا يف تطوير الدعوة يف سامهوا مع الدعاة هناك يف دفع حركة الدعوة اإلسالمية يف بالدهم، ومن هن
 .هذا العصر وكيف أّّنا صارت مصدر إشعاع هلا يف كل منطقة جنوب شرقي آسيا

م سقطت ملقا يف يّد االحتالل الربتغايل، ودخلت معها الدعوة اإلسالمية يف عهد جديد، عهد 7577ويف سنة 
هاد ومبقاومة حركة التنصري الّّت قام هبا الربتغاليون الصراع بني املسلمني واملسيحيني، وواجه املسلمون هذا باجل

الربتغايل، اهلولندي، : 7151-7577خضعت ملقا لالستعمار األجنيب ما بني )وغريهم من املستعمرين 
حيث ين مل يثنوا عزمية الدعوة اإلسالمية هناك الذّ ( الربيطاين مّث الياباين ملّدة أربع سنوات أثناء احلرب العاملية الثانية

ويذهب الباحثني  .املصليات، اجلوامع واملدارس الدينية: استمرت يف تأدية دورها بكل الوسائل املمكنة هلا وأمهها
قبل االستقالل وبعد االستقالل، ففي الفرتة األوىل مالت إىل  : إىل متييز الدعوة اإلسالمية يف ماليزيا إىل مرحلتني

دت ضّد االستعمار للحصول على االستقالل مّث إقامة الدين كوّنا حركة نضالية سياسية استقاللية، جاه
اإلسالمي يف ماليزيا، وكان أنشطتها يف هذه املرحلة حمدودة وحمصورة، أّما بعد االستقالل، فقد صارت هناك حركة 

 إصالحية واسعة النشاطات واجملاالت، هدفت إىل دعوة الناس وإرشادهم إىل التعاليم اإلسالمية وإقامة-دعوية
 30.اجملتمع اإلسالمي يف البالد

بالفكر اإلسالمي  -يف بادئ األمر حسب بعض املؤرخني–وقد تأثرت احلركة اإلسالمية يف ماليزيا على العموم 
يف أّول القرن العشرين، حيث تأسست جملة  محمد عبده واإلمام محمد رشيد رضااحلداثي اإلصالحي للشيخ 

ين أساسه املعرفة العلمية بالعلوم الغربية واالنفتاح على الغرب مع م داعية إىل إصالح دي7119اإلمام سنة 
االستمساك باملعاين اإلسالمية والعمل اجلاد على تطبيق تعاليم اإلسالم يف خمتلف مناحي احلياة عرب االستمرار يف 

ب املسلمني ومن رحم تلك احلركة الدعوية مّت إنشاء أّول حزب سياسي هناك وهو حز  31.حركة الدعوة واإلرشاد
، وإليه يعود تاريخ نشأة احلركات اإلسالمية السياسية يف 7132مارس  73وذلك يف " حاميم: "املعروف ب

كافة تيارات احلركة يف أطروحاهتا الفكرية حبركة اإلخوان املسلمني يف مصر وحركة ماشومي ماليزيا، هذا وقد تأثرت  
كّن عمر هذا احلزب كان قصريا بسبب اعتقال قيادته حتت ول .يف إندونيسيا واجلماعة اإلسالمية يف باكستان

                                                           
 .22،22،22،23،22: المرجع نفسه، ص30
 .202: خالد السيد روشة، الحركة اإلسالمية في جنوب شرق آسيا، دراسة نقدية مقارنة، ص31
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خاصة مع إعالن احلزب عن  32.من جانب اإلدارة اإلجنليزية احملتلة 7132من يونيو  72قانون الطوارئ يف 
إقامة الدولة اإلسالمية مباليزيا، وهو ما مي و احلصول على االستقالل، تكوين اجملتمع اإلسال: أهدافه املركزية الثالث

ين وضعوا احلزب إىل جانب األحزاب الشيوعية األخرى املعارضة الّّت حتارهبا إجنلرتا، حّّت ثار حفيظة اإلجنليز الذّ أ
ورغم عمره القصري .. أّن رئيس األمنو اهتم آنذاك حزب املسلمني بالتعاون مع الشيوعية واصفا إيّاه باحلزب األمحر

ة املنظمة والعمل السياسي احلركي يف الساحة السياسية املاليزية فقد متكن احلزب من غرس بذور الدعوة اإلسالمي
 33.قبيل االستقالل

أّما عن تشكيلة األحزاب واحلركات اإلسالمية الّّت ال تزال تشكل املشهد السياسي املاليزي اليوم فيمكن حصرها 
 :يف األحزاب التالية

 

 :(PAS -باس)الحزب اإلسالمي الماليزي  - أ

إىل تأسيس احتاد  "أمنو"يف حزب املنظمة الوطنية املاليوية املتحدة ( العلماء)القسم الديين  دعا 7157يف نوفمرب 
ككيان مستقل منفصل عن   "باس"علماء ماليزيا، وتغرّي فيما بعد اسم هذا االحتاد إىل الوحدة اإلسالمي املاليزي 

مؤسس ماليزيا؛ وأول رئيس حمن بترا بين تنكو عبد الر و" أمنو"، ونتيجة خلالفات سياسية بني قيادات "أمنو"
قرارا بعدم االحنياز ألي من األطراف يف هذا النزاع، بل " باس"وزراء هلا، اختذ أعضاء اللجنة التنفيذية حلزب 

ومن األسباب الّّت .. 7151.34أظهروا موقفا خاصا هبم، وأعلنوا استقالل تكوينهم، وتعني رئيس هلم يف نوفمرب 
هذا القرار توقعه بأنّه مل يستطع ولن يستطيع حتقيق األهداف اإلسالمية السامية إاّل إذا استقل أّدت باحتاد العلماء 

عن األمنو، ذلك ألّن دستور األمنو ال يقوم على املبادئ اإلسالمية الّّت أقرها القرآن الكرمي والسّنة النبوية الشريفة، 
 . مل تلقى قبول اإلحتادباإلضافة إىل سياسة األمنو جتاه الصينيني واهلنود الّّت 

                                                           
 ( .02/19/9019)،ا، موقع اإلسالميونمحمد شريف بشير، خريطة الحركات اإلسالمية في ماليزي32
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إقامة اإلحتاد على أساس األخوة اإلسالمية : كان الدستور األّول للحزب يهدف إىل حتقيق أربعة أهداف أساسية
هبدف جتميع قوة املسلمني يف حتقيق التعاليم اإلسالمية مع مراعاة السياسة الدميقراطية، تركيز جهده على توحيد 

يف ماليا، محاية حقوق املسلمني ومصاحلهم والدفاع عنها، وأخريا التعاون مع منظمات القوانني واإلدارة اإلسالمية 
إاّل أّن احلزب مل يستطع يف بداية مشواره .. سياسية أخرى ال تتعارض أهدافها ومبادئها مع التعاليم اإلسالمية

احلصول على  جمموعة إصالحات يف دستوره أضافت هدف 7151استقطاب مجهور كبري إليه لذا عرف سنة 
االستقالل من قيود الربيطانيني كهدف أول وأساسي مّث العمل بدأب على إقامة الدولة اإلسالمية كهدف ثاين 
وهذا ما منح احلزب قاعدة شعبية حّّت خارج معاقله، وبدأت مع هذه التعديالت تظهر هويته السياسية والدعوية 

 35.اإلسالمية

ّون من جلنة مركزية منتخبة من قبل املؤمتر العام الذي ينعقد كل سنتني اهليكل التنظيمي للحزب فيتكأّما عن 
ديوان العلماء، وديوان الشباب، وديوان للمسلمات، وجلنة خاصة جملموعة غري : ويتفرع من اللجنة إىل دواوين

حلركة من أعضاء وللحزب جملس شورى يعنّي من اللجنة املركزية من بني العلماء املعتربين الراسخني يف ا. املسلمني
احلزب، حيث يتكّون من أربعة من القادة واثنني من علماء الشباب واثنني من علماء املسلمات، مث هؤالء خيتارون 
أربعة منهم متخصصني كأعضاء يف جملس شورى العلماء، وهذا اجمللس له مكانة خاصة وقراراته ملزمة؛ لضمان 

ويف احلزب هيئات إدارية، وهناك جلنة . .نصوصة يف دستور احلزباستقامة احلزب على ّنج الشريعة اإلسالمية امل
شؤون سياسية للحزب مشكلة من اللجنة املركزية والشباب واملسلمات املعّينني وجلنة الرتبية واإلعالم والعمال 

اراته باإلضافة إىل وجلنة السياسة لتخطيط إسرتاتيجية احلزب وجملس شورى العلماء مرجعية عليا وقر .. والطلبة
 36.ملزمة

لقد استطاع احلزب خالل مسريته السياسية املشاركة يف العمل السياسي خالل حقبّت الستينيات والسبعينيات، 
وسيطر على والية كلنتان لسنوات طويلة، ووالية ترينغانو لفرتات حمدودة، وحتالف احلزب اإلسالمي مع حزب 

مانينيات حيث توهجت الصحوة اإلسالمية يف العاملني وخالل فرتة الث. .7111-7111ملدة قصرية يف " أمنو"
العريب واإلسالمي، زاد احلزب اإلسالمي من أنشطته السياسية واالجتماعية، واستقطب قطاعات كبرية من أساتذة 
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 .اجلامعات وعلماء الدين واملهنيني والطالب، ومتدد نفوذه يف واليات الشمال والساحل الغريب ملاليزيا
سياسي يدعو احلزب إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية يف كافة مناحي احلياة ويطالب بإصالحات قانونية يف برناجمه ال

وإدارية وتربوية فيما يتعلق باألغلبية املسلمة، ويعترب قبول احلزب اإلسالمي بالنظام الدميقراطي، وإميانه بالتداول 
ار الّذي حتظى به ماليزيا، رغم وقوفه يف جانب السلمي للسلطة، ومشاركته السياسة السلمية من أسباب االستقر 

مرشدا عاما له، ويف  نيئ عبد العزيز، ويعترب الشيخ عبد الهادي أوانجاملعارضة، يرتأس احلزب حاليا األستاذ 
عبد الهادي وعن إيديولوجية احلزب اإلسالمي يقول الدكتور  .37نفس الوقت يرتأس جملس وزراء والية كلنتان

ي نلزم بها أعضاءنا فقد استفدنا من  نتهج الوسطية كدين نتعّبد اهلل به، أّما من حيث التربية التّ ن" :أنّنا أوانج
كل الحركات اإلسالمية وبما يتناسب مع الخصوصية للشعب الماليوي المحافظ؛ فأخذنا من حركة 

من جماعة التبليغ اإلصالح والتجديد منذ بداية القرن الماضي وجماعة اإلخوان المسلمين يريقة التنظيم، و 
أسلوب الدعوة العامة، واستفدنا من الجماعة اإلسالمية في باكستان ومن حزب الرفاه التركي واألحزاب 
السياسية اإلسالمية في الدور السياسي، ولدينا يالبنا في الجامعات السعودية، فنحن سلفيون، لكننا نترجم 

عي الريادة في الفكر اإلسالمي، لكننا نتعاون نحن ال. .العمل اإلسالمي على حسب الواقع في مجتمعنا  ندع
 38."مع جميع الحركات اإلسالمية الّتي تشاركنا الهدف ونتفق معها على سالمة الوسائل

 

 :(ABIM -أبيم)حركة الشباب المسلم  - ب

القوى بغرض توحيد  7197كانت هذه احلركة وليدة اإلحتاد الوطين للطالب املسلمني املاليزيني الّذي تأسس سنة 
الطالبية اإلسالمية ونشر الوعي اإلسالمي وكذا إصالح اجملتمع واحلكومة، متأثرا بفكر جمموعة من العلماء والدعاة 

وغريهم، لذا وجه اهتمامه إىل  حسن البنا، أبو األعلى المودودي، سيد قطباملسلمني الكبار على غرار اإلمام 
، ويف 39املسلمني يف العامل السيما يف دول اجلوار جنوب تايالند قضايا األمة الكربى كالقضية الفلسطينية وأحوال

األول " أبيم"، وعقد مؤمتر 7111انبثقت عنه حركة الشباب املسلم وسجلت رمسيا يف  7117من أغسطس  9
يف كواالملبور وتكونت نواته األوىل من طالب وخرجيي اجلامعات الذين جذبتهم حركة اإلخوان  7111يف 

                                                           
 .محمد شريف بشير، مرجع سبق ذكره37
 .فيصل بن سعيد الحذيفي، مرجع سبق ذكره38
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صر واجلماعة اإلسالمية يف باكستان، وكانوا على اتصال باملنظمات الطالبية اإلسالمية داخل ماليزيا املسلمني يف م
وخارجها، وكان احلزب يضم يف صفوفه إسالميني يصفون أطروحات احلزب اإلسالمي بأّّنا تقليدية وال تستجيب 

استقال  7121يسا للحركة، ولكّنه يف رئ أنور إبراهيماختري  7113للتحديات املعاصرة يف العمل السياسي، ويف 
 .مهاتير محمداستجابة لعرض " أمنو"من رئاسة احلركة من أجل املشاركة يف احلزب احلاكم 

مرت احلركة بثالث مراحل، ففي مرحلة السبعينيات كانت احلركة تشكل جمموعة ضغط طالبية كثريا ما تصطدم 
نضجا واجتهت إىل أسلوب حل املشكالت والرتكيز على  باحلكومة، بينما يف مرحلة الثمانينيات أضحت أكثر

، ومن عالمات النضج الفكري للحركة يف هذه املرحلة أّّنا صارت متتلك اجلرأة العقلية 40العمل الدعوي باحلكمة
قة لتوجيه النقد والنظر بعني التقومي لكل ما يقوله العلماء واملفكرين اإلسالميني الكبار السيما يف املواضيع املتعل

مباليزيا، فقد رأت أّن أفكارهم واجتهاداهتم ال تُعرّب بالضرورة عّما يناسب ظروف ماليزيا وخصوصياهتا، فماليزيا 
ليست مصر وال باكستان وال إيران ولكّنها بلد مستقل خبصوصياته الثقافية واإلثنية حيتاج إىل اجتهادات فكرية 

عملت احلركة على لعب دور أكثر حيوية وإجيابية وكانت  ويف مرحلة التسعينيات.. 41.تناسب مقامه ومميزاته
ويالحظ يف عضوية احلركة أّّنا متثل كافة املسلمني املاليزيني دون النظر إىل القومية، ولديها . .شريكا يف بناء الدولة

 42.مؤسسات تعليمية وخدمية ومجعيات مدنية عديدة

حزبا سياسيا، وإمّنا تربز نفسها على أّّنا منظمة  -سهامنذ تأسي-من اجلدير بالذكر أّن أبيم ال تعترب نفسها
 :إسالمية هتتم بتحقيق املصلحة العامة السيما مصاحل اجملتمع املاليوي اإلسالمي، وأهم أهدافها هي

 العمل على نشر التعاليم اإلسالمية األساسية الواردة يف الكتاب والسّنة. 
 ل مستويات اجملتمع املاليزينشر الدعوة اإلسالمية بالوسائل املتطورة يف ك. 
  جتميع قوة الشباب املسلم وتوظيفها لدعم اجملتمع املاليوي بغية حتسني مستوى حياته االجتماعية واالقتصادية

 .والتعليمية
 املشاركة يف املؤمترات اإلسالمية احمللية والعاملية باعتبارها ممثلة الشباب املسلم املاليزي. 
  النافعة املطابقة للشريعة اإلسالميةالقيام باألنشطة والربامج. 

                                                           
 .محمد شريف بشير، مرجع سبق ذكره40
 .123: مرجع سبق ذكره، ص محمد نوري األمين بن إندوت،41
 .محمد شريف بشير، مرجع سبق ذكره42



 

36 

هذا وتسعى أبيم إىل توعية اجملتمع بأّن اإلسالم ليس جمرد دين ضيق وإمّنا دين رحب يشمل بتعاليمه كافة مناحي 
احلياة اإلنسانية، كما تسعى املنظمة للعودة باألمة اإلسالمية إىل مكانتها السامية بني األمم من خالل عملية 

 43.ية بني القيم الروحية واملاديةاإلصالح املواز 

 

 :جمعية إصالح ماليزيا -ج

تكونت النواة األوىل جلمعية إصالح ماليزيا من الطالب املاليزيني املبعوثني باجلامعات الربيطانية خالل فرتة 
السبعينيات، وكانت هلم أنشطة ثقافية ودعوية من خالل ما عرف مبجلس املندوبني اإلسالمي، وبعد خترجهم 

، وبعد 7121واختريت أول جلنة متهيدية للجمعية يف سنة . .عودهتم إىل ماليزيا فشلوا يف العمل مع باس وأبيمو 
معلنة عن نفسها كمنظمة غري حكومية تعمل وفقا  7117سنوات من تكوينها اختارت اجلمعية رئيسا هلا يف  1

فسها هيئة غري حكومية هتدف إىل اإلصالح ، وتعترب ن7111من يوليو  11للتعاليم اإلسالمية، ومت تسجيلها يف 
، وهلا 1117واإلرشاد اإلسالمي بطريقة معاصرة وواقعية وبوسائل مبتكرة، يرتأسها املهندس زيد قمر الدين يف 

يرى املتتبعون أّن تأثري اجلمعية على و  .44منظمات دعوية ومدنية وإنسانية، وتنأى عن العمل السياسي املباشر
 يكن ظاهرا على الساحة، كما أّّنا مل تتمكن من حتقيق هدفها يف إصالح احلركات اإلسالمية اجملتمع املاليزي مل

وتوحيدها من ناحية الدعوة والفكرة واحلركة، إاّل أّن جهدها يف هذا اإلطار قد القى قبوال يف الفرتة األخرية مع 
 45.ظهور االئتالف اإلسالمي إبّان األزمة األخرية

 

 :مجماعة دار األرق -د

 أشعري بن محمديرجع ظهور هذه اجلماعة إىل قيام أحد أتباع الطريقة الصوفية احملمدية واملعروف باألستاذ 
، (7192-7152)سنوات  71بتكوينها يف مطلع الثمانينيات، وكان له سابق ارتباط باحلزب اإلسالمي ملدة 

سنوات من تأسيس هذه احللقات قام  1وبعد  وكانت له حلقات دراسية يف العلوم الشرعية يف العاصمة كواالملبور،
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بإنشاء مجاعة دار األرقم، وخالصة أفكار هذه اجلماعة تدور حول إصالح الفرد، والرتكيز على األسلوب الصويف 
" أشعري"يف الرتبية باالعتماد على الطريقة احملمدية، ولكن هلا بعض األفكار املنحرفة مثل تقديس الشيخ املؤسس 

امات واخلوارق إليه كتأجيل املمات وادعائه املهدية، ومما يلفت النظر يف اجلماعة أّّنا تركز على ونسب بعض الكر 
 46العمل التجاري التعاوين بني أتباعها

قبل ظهور احلركة الوهابية هناك بثالثة أعوام لتدعوا الناس إىل أي  1968 سنة  حركة دار األرقم لقد جاءت
اإلسالم  يف القرن اخلامس عشر والّّت دعت حكام جنوب شرق آسيا آنذاك إىل تقبل اماليزي عرفتهاالصوفية الّّت 

هذا وتبدوا أفكار هذه الفرقة الصوفية خمتلفة متاما  لالجتاه .. إعجاهبم البالغ به، فنجحوا يف ذلك أمّيا جناح فأبدوا
د يف البالد إذ يعتقدون يف تعليمات املهدي املوجودة يف كتابات األشاعرة، فأراد األرقم أن يستعيد هذا السائ

لقد .. املرياث الصويف من وسط آسيا من خرسان أو أذربيجان الّذي عرفه املسلمني يف أوائل القرن اخلامس عشر
، لنمو  اإلسالمية ل الوحيد الستعادة اخلالفةمّهد بالفعل متاسك هذه الفئة مبا يعتقدون من أّن املهدي هو احل

احلركة الوهابية يف ماليزيا وغريها من الفرق الّّت ترى خمالفة ذلك متاما  وال ترى أصال  صالحية رؤى وسط آسيا ألن 
تغزو جنوهبا الشرقي، فكان ذلك من أهم عوامل ظهور الوهابية وغريها من الفرق الّت تدعو للصحوة اإلسالمية مبا 

 .47يناسب الواقع هناك

 

 :حزب العدالة الشعبية -ي

م، إثر األزمة 7112يف إبريل  أنور إبراهيمزوجة الزعيم اإلسالمي  وان عزيزة وان إسماعيلسته السيدة أسّ 
، وزوجها الّذي كان نائبا لرئيس الوزراء، والّّت أّدت مهاتير محمدالسياسية العاصفة بني رئيس وزراء ماليزيا السابق 

وأتباعه من مواقعهم احلكومية، وجتريدهم من عضوية التحالف احلاكم، وبذلك يُعد احلزب  أنور إبراهيمعزل إىل 
 .واجهة سياسية حلركة الشباب املسلم بعد هذه األزمة

، واستعادة دور مجاعته يف احلياة السياسية، مثّ أنور إبراهيمكانت أهداف احلزب يف البداية موجهة حنو دعم قضية 
ث أن تطور خطاب احلزب ليصبح حزبا قوميا يضم بني أعضائه كافة املاليزيني بغض النظر عن الدين والعرق، ما لب
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وعليه فإّن احلزب ينادي بإعادة نزاهة وكفاءة املؤسسات العامة، ومحاية الدميقراطية، ومحاية حقوق اإلنسان، 
من  أنور إبراهيم املاليزيني، وبعد خروج والتوزيع العادل للدخول والثروات، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بني

 .48السجن، وتربئة ساحته من اجلرائم األخالقية، أصبح مستشارا للحزب

باإلضافة إىل هذه احلركات اإلسالمية األساسية عرفت ماليزيا حركات إسالمية أخرى منذ االستقالل غلب عليها 
مجاعة الرمحنية، احلركة اإلسالمية لوالية سراواك وكذا  الطابع الدعوي أكثر من السياسي على غرار مجاعة التبليغ،

 .مجعية صباح اإلسالمية وغريها من احلركات

  

 :صراعها التاريخي مع السلطة: المبحث الثاني

 تكن عالقات احلركات اإلسالمية بالسلطة السياسية عالقات مستقرة ذات اجتاه واحد منذ االستقالل، فقد مل
ات عّدة ترتاوح بني املبدأ واملصلحة، وحتكمها باألساس رؤية كل طرف لآلخر، فلطاملا حكم هذه العالقة متغري 

مسات عدم النضج السياسي املتفهم واملتكيف مع واقع  -يف قيادات احلركة اإلسالمية عموما–رأت السلطة 
السيما رغبتها –سالمية عموما اجملتمع السياسي املاليزي متعدد اإلثنيات، فالرؤية األحادية الّّت تتبناها احلركات اإل

إىل تفجري اجملتمع املاليزي  -من وجهة نظر السلطة–ستؤدي  -يف تطبيق قوانني الشريعة وإقامة الدولة اإلسالمية
وحزهبا ) مبجموعة ال متناهية من األزمات، يف حني ترى قيادات احلركة اإلسالمية يف ماليزيا أّن السلطة السياسية

سلطة مبتعدة عن التعاليم اإلسالمية الّّت تعرّب عن إرادة األغلبية املسلمة يف ماليزيا من ( احلاكم، حزب األمنو
حّد اإلدعاء على األمنو واهتام  7127وجهة نظرها، حّّت أّن أمانة حزب الباس اإلسالمي املعارض بلغت سنة 

اس الذين يُقاتلون دفاعا عن هذه صوب الكفر، واّدعت أّن الن -العلمانية–أعضاءه بأّّنم يتوجهون بسياستهم 
وتتضح هذه الرؤية ..  7125الباس ميوتون ميتة الشهداء، ممثلني ذلك مبيتة إبراهيم ليبيا أثناء أحداث ميمايل سنة 

سنة  71الّذي توىل رئاسة احلزب حلوايل  الحاج عبد الهادي أوانجمتاما يف إحدى خطب أحد قياداهتا الكربى 
صدقونا نحن ضّد األمنو ليس ألّن اسمه األمنو، نحن ضّد الجبهة الوينية "  :حينما قال خماطبا مجاعته 

ليس نظرا لتسميتها بالجبهة الوينية، نحن ضّد هؤالء ألنّهم يستمرون في إتباع ( الباريسيان ناشيونال)
                                                           

 .محمد شريف بشير، مرجع سبق ذكره48
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. ممارسات غير المؤمنين القائمة على تعاليم الجاهلية، هذا هو السبب الّذي يجعلنا نقف في مواجهتهم
صدقونا أيّها اإلخوان، نضالنا هذا جهاد، خطابنا هذا جهاد، تبرعاتنا جهاد، وألنّنا نناضل جنبا إلى جنب 
مع هذه المجموعة من الناس فستكون ميتتنا ميتة الشهداء، الموت على اإلسالم الحق، سوف لن نكون 

ما ادعينا أّن السياسة والدين  يهودا أو مسيحيين أو بوذيين ولكّننا سنتحّول ببساية إلى كفار وحسب إذا
وألجل تاليف الصدام حفاظا على وحدة البالد باألساس حاولت  49".مسألتين منفصلتين عن بعضهما البعض

  ABIMاستعانت جبهود حركة الشباب اإلسالمي مباليزيافقيادات األمنو أن تربز مالمح إسالمية يف سياساهتا، 
ي بإزالة العوائق بني الدولة العلمانية واجملتمع اإلسالمي املتنامي، مع من أجل أسلمة هذا اجملتمع بأسلوب تدرجي

ذلك فقد واجه األمنو معارضة إسالمية أخرى من الصوفيني املناوئني ملا أمسوه باالجتاه اإلسالمي املسيطر، زاعمني 
جعلت البالد منارة  الّّت  أنّه خمالف ملا فعله أسالفهم يف املاضي من إرساء الكثري من األعراف اإلسالمية

 لقد حاولت مجاعة األرقم مرارا  أن تعارض حركة. .وحضارته يف جنوب شرق آسيا يف القرن اخلامس عشر لإلسالم
ABIM فقد  بدوافع سياسية وطموحات سلطوية، وإرساء القيم اإلسالمية ومناهضة مشروعها لتطبيق اإلسالم

كما يراه كل فريق يف أوائل الثمانينيات والتسعينيات  لإلسالم دارت رحى املعركة بني اجلميع علي التطبيق اجليد
ليؤكد هذا النوع من االختالف على وجود أعراف سياسية خمتلفة يف بالد جنوب شرق آسيا عموما ويف ماليزيا 

 50.على وجه اخلصوص، أعراف خمتلفة ضاربة يف جذور التاريخ

سلطة املتمثلة يف األمنو أساسا ليصل إىل الذروة مع شهر لقد استمر اخلالف بني هذه اجملموعة اإلسالمية وال
حينما أصدر جملس الفتوى الوطين املاليزي فتوى تنص على حترمي هذه اجلماعة ومنع نشر  7113أغسطس 

وضع زعيمها رهن  ، متّ مهاتير محمدوبعد إظهاره معارضة لرئيس وزراء ماليزيا  .تعاليمها يف أيّة صورة من الصور
م، وذلك مبوجب قانون األمن الداخلي، وُمنعت 1113أكتوبر  - 7113ربية يف الفرتة من أغسطس اإلقامة اجل

سراحه أعلن استعداده للتعاون مع  عبد اهلل بدوياجلماعة متاما من القيام بأي نشاط، وعندما أطلق رئيس الوزراء 
 ارتبطت هبذه احلركة روابطها حكومته، ورغم عدم ممارستهم لنشاط سياسي أو دعوي فما زال للمجموعات الّت

                                                           
49Badlihidham Mohd Nasir, The influence of midlle east islamic mouvement on the 
extremist though in Malaysia, Tawarikh international journal for historical studies, 3 
(1) 2011 , p : 39-40. 
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التجارية، وأعماهلا االستثمارية، والّت أثبتت جناحا يف حتسني أوضاعهم االقتصادية، وإظهارهم كمجموعة جتارية 
 51.ناجحة بني األغلبية الفقرية من املاليو املسلمني

مع حزب الباس أساسا باعتباره القوة  إّن املعركة الكبرية الّّت خاضتها احلركات اإلسالمية املاليزية مع السلطة كانت
اإلسالمية املعارضة األوىل واألكثر تنظيما وتأثريا واتساعا بني مجيع القوى السياسية املعارضة األخرى، لقد كان 
الباس ذو رؤى إسالمية عاملية شاملة هدف باألساس إىل إقامة الدولة اإلسالمية املأمولة الّّت حُتكم بتعاليم اإلسالم 

ق فيها نصوص شريعته، لذا مل يكن ميّيز بني الديين والسياسي فكال اجملالني متصلني ال انفصال بينهما، لذا وُتطب
شكلت هذه الرؤية اإلسالمية معضلة بالنسبة ألمنو وقياداته باعتبارها رؤية صارمة ال تعرتف بطبيعة اجملتمع املاليزي 

باألساس نقطة التباين يف وجهات النظر بني الطرفني، األمر  متعدد الطوائف واملنفتح على العامل، وهذا ما شّكل
إىل  مهاتير محمدإاّل أنّه ومنذ وصول الرئيس .. الّذي أبقى مسافة خالف واختالف بينهما مدة طويلة من الزمن

احلكم بدأت مالمح التغيري تطبع عالقة الطرفني، إذ عملت السلطة على ضم احلركات اإلسالمية إىل صفها عرب 
، األمر الّذي سيستغله الطرفني يف حتقيق مصاحله املرجوة، ختفيف  أنور إبراهيمستقطاب زعمائها كما فعلت مع ا

حّدة الرؤية اإلسالمية لنمط احلكم من جهة السلطة والعمل على أسلمة اجملتمع املاليزي بشكل تدرجيي عرب 
 7127شاركة أنور يف إدارة مهاتري حممد يف مقنوات السلطة من وجهة نظر احلركة اإلسالمية، و من هنا كانت 

واخنراطه يف تكوين حزب ماليزيا احلاكم، إيذانا  بصعود الدعوة بشكل ذايت للسلطة ومن مّث أسلمة اجملتمع بشكل 
ى إىل زيادة تدرجيي كما كان احلال يف تأجيل تطبيق الشريعة على املستوى الفيدرايل االحتادي، األمر الّذي أدّ 

المي بنسبة ال ُتضاهى إضافة إىل وعي املسلمني وغريهم املتزايد للحدود االجتماعية اجلديدة، إاّل أّن الوعي اإلس
 52.املشكلة بقيت دوما كامنة يف عدم متاشي رؤى اإلسالميني ورؤى احلكومة يف حكم وإدارة البالد

ممثلي احلركة الدعوية يف ماليزيا   يف الوقت الّذي جاءت فيه مبادرة مهاتري حممد باختيار أنور إبراهيم أحد أبرز
على غرار )كزميل له يف احلكومة، توىل شباب تركي من األوجه البارزة يف احلركة زمام القيادة يف حركة الباس 

لقد كانوا بشكل أخص ضّد الشوفينية اإلثنية الّّت . ، واضعني طريقا جديدا للحزب..( فاضل نور، ناخيا أحمد
وا جمددا النقاش العام خبصوص ما إذا كان ينبغي على ماليزيا أن تصري دولة إسالمية أظهرها أسالفهم، لقد فتح

لقد ذهب الباس إىل حّد بعيد يف إعداد هيئة تنفيذية، جملس الشورى، حّّت . تطبق قانون احلدود اإلسالمي أم ال
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لسياسي، ممّا أشعل شرارة لقد حتّول خطاب اإلسالم جمددا أكثر باجتاه اجملتمع ا. يستقطب إليه سلطة العلماء
يف الوقت عينه، فقد بدأ اجملتمع ". اإلسالم الصحيح"جديدة لعملية التنافس بني األمنو والباس خبصوص مدلول 

املدين املهتز يشهد حراكا سياسيا، لقد كان متكونا أساسا من منظمات ليربالية غري حكومية بدأت تظهر على 
على غرار تنظيم دار " هرطقية"مّت هتميش وإقصاء تنظيمات إسالمية  الساحة السياسية شيئا فشيئا، يف حني

والّّت انبثقت عن حركة الدعوة، فقد غدت بشكل مرجح أكثر " حركة الشباب اإلسالمي"األرقم، أّما األبيم 
النظر عن وبّغض  53.التنظيمات اإلسالمية تأثريا يف اجملتمع املدين، كما صارت أقرب إىل النظام يف األعوام التالية

رؤاه اإلسالمية اخلاصة لطبيعة الدولة املاليزية، نظام احلكم فيها وكذا مبادئ اللعبة السياسية هناك إاّل أّن الباس 
أدرك أّن مراميه ستكون بعيدة املنال ما مل ينخرط بقوة يف الوسط السياسي عرب املشاركة السياسية فهي الطريق 

طة، هذا ما جعله يكّيف مبادئه وجيعل حتركاته السياسية أكثر مرونة، ويظهر املمهد للفوز باالنتخابات وبلوغ السل
هذا األمر يف إنشاءه جلبهة معارضة متعدد األحزاب والتوجهات السياسية ألّول مرة يف تارخيه، ورغم فشله سنة 

كد احلزب من خالل ، فقد دفع الباس بأحد أعضاءه املبتدئني ليلتحق باجلبهة القومية الشعبية احلاكمة ليؤ  7115
ذلك أنّه ميكنه أيضا أن ينخرط يف عملية تغيري النظام عرب اخرتاق تنظيماته من الداخل ومن مثَّ استبدال احلكومة 

الّذي مّت  فاضل نوروليس من خالل تدمري مؤسساته، وقد بدا ذلك واضحا كما صرح به قائد احلزب آنذاك 
 7115.54ترشيحه النتخابات سنة 

دافعا قويا لعملية اإلصالح الكبرية الّّت طالت مبادئ احلزب وحتركاته  7115احلزب يف انتخابات لقد كان فشل 
، وقد مشلت هذه احلركة اإلصالحية أغلب األحزاب السياسية املعارضة يف ماليزيا، فقد اجتمعت هذه 7112سنة 

جملتمع املدين غري احلكومية األحزاب حتت مظلة جبهة معارضة واحدة كما وثّقت حتالفات قوية مع منظمات ا
أّما حركة الباس فقد اتبعت هذه املرة طريقا علمانيا، وقام زعيمها . هبدف إحداث إصالح جذري يف السياسة

بتصوير نفسه كمفكر مسلم ليربايل منفتح، وهكذا وجدت احلركة دعما كبريا حّّت بني  أنور إبراهيمالكاريزمي 
و احلركة، قاعدة حزب العدالة الشعبية متعددة اإلثنيات وباألخص مؤسسة مصلح. الصينيني واهلنود املاليزيني

، كانوا كلهم عوامل أساسية يف التغيري اجلوهري الّذي " BAاجلبهة البديلة "التحالف متعدد اإلثنيات واألديان 

                                                           
53Andreas Ufen, Mobilising political Islam: Indonesia and Malaysia compared, 
Institute of Asian studies, Germany commonwealth and comparative politics, vol 47, 
no 3, 308-333, July 2009, P: 321-322. 
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ره على يف البداية قامت مؤسسة التحالف برتويض حزب الباس الّذي وافق بدو . طال اخلطاب السياسي آنذاك
وأثناء االنتخابات ..   DAP .55العمل ضمن ائتالف مع حزب الصينيني املهيمن وحزب العمل الدميقراطي 

، أبدى الباس أداء  انتخابيا ملحوظا وفّعاال ضمن به التحكم يف حكومة مقاطعات 7111العامة الّّت أجرت سنة 
مقعد يف جملس الشيوخ، ُمضاعفا فعالية  12مقعد نيايب و 11أخرى يف ترينغانو، كما فاز بشكل غري مسبوق ب

مقعد يف اجمللس اآلخر حينما كان عضوا يف اجلبهة  39مقعد نياين و 73حينما فاز ب 7113أداءه السابق سنة 
وأيّا ما كانت النتيجة فمن اجلدير بالتذكري هنا أّن حزب الباس خالل أعوام تشكله األوىل بني ( ..  NF)الوطنية 

كان حزبا سياسيا وحسب، إاّل أنّه إىل اآلن ظل حزب الباس املعارض األساسي للحزب  7159و 7157سنة 
سنة املاضية أّن احلزب اإلسالمي مل حيظى بقاعدة  75ت التيارات االنتخابية خالل الاحلاكم األمنو، لقد ظنّ 

ّد من التأثري الوطين بسبب أسسه اإلسالمية وأنّه قد مّت احل FNة حتالفه ضمن اجلبهة الوطنية شعبية طيلة مدّ 
للباس وليس بإمكانه أن ُيسجل فوزا انتخابيا خارج معاقله املاليوية إاّل أّن احلزب ضمن هذه املرة مقعدا يف جملس 

 56.شيوخ مقاطعة جوهر ألّول مرّة يف تارخيه، وهذه رسالة منه إىل زيف تلك الظنون واالدعاءات

ى إىل حتّول الفت ذلك الّذي زية بني احلركات اإلسالمية والسلطة أدّ منافسة أخرى شهدهتا الساحة السياسية املالي
 ، حيث خسر حتالف اجلبهة الوطنية ال  "بالتسونامي الكبري" والّذي ُوصف  1112جاء مع انتخابات سنة 

BN  إذ أفرزت االنتخابات 7151فيها غالبية الثلثني يف الربملان، وحيدث هذا ألول مرة منذ االستقالل عام ،
أنور بزعامة ( باكتان رعيت) م نفسه بديال  عن التحالف احلاكم، وهو التحالف الشعيب ألّول مرة تكتال  قويا  قدّ 

 57(.يب كي آر) مّث شكل حزب عدالة الشعب  مهاتيرالّذي ُفصل عن األمنو على إثر شقاق بينه وبني  إبراهيم
، إاّل أّّنا 1112ة من السلطة يف انتخابات عام ورغم فشل جبهة املعارضة يف إسقاط حتالف اجلبهة الوطني.. 

، مستفيدة من استطالعات 1171حافظت على متاسكها لتضرب بقوة من جديد يف االنتخابات األخرية سنة 
وال تزال تشهد الساحة السياسية . .58 %13إىل  %95الرأي الّّت أفادت برتاجع شعبية التحالف احلاكم من 
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56Zukman Thaib, Muslim politics in Malaysia and democratization process, 
International journal of islamic thought, vol, 3 : (June) 2013 , P : 47. 
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منها خصوصا  اإلسالميةرموز املعارضة السياسية عموما و جديدة بني السلطة السياسية و  املاليزية إىل اآلن مناكفات
  .القادمة من العامل العريب" الثورات" مع تأثري موجة السيما

 

 :ية في الدولة الماليزية المعاصرةنزعة األسلمة الرسم: المبحث الثالث

السياسية للحركات اإلسالمية املاليزية إاّل أّّنا يف احلقيقة ت يف التوجهات بالرغم من الصيغة اإلسالمية الّّت جتسدّ 
جهة إليه بالكفر تارة ل الوحيد لإلسالم هناك وال احملتكر الفريد ملقاصده وغاياته، فرغم االهتامات املوَّ مل تكن املمثّ 

ة اإلسالمية يف سياساته مل يكن بعيدا  كل البعد عن العباء( األمنو)والعلمانية تارة أخرى إاّل أّن احلزب احلاكم 
ة إىل ترسيخ فهم جديد لإلسالم يقوم على إدراك عميق ملقاصده بدال من احلكومية، فقد دعت قياداته يف كل مرّ 

باملقاصد، األمر الّذي أنتج حالة من املناكفة السياسية بينه  حي به النصوص دون وعيٍ و تركيز االهتمام على ما تُ 
يف البالد على رأسها حزب الباس، ففي مرحلة ما بعد االستقالل مل يكن حال  وبني ممثلي احلركات اإلسالمية

كحاله فيما بعد، لقد حاول الباس أن يتحّدى شرعية احلكومة عرب   "إسالم المعارضة"و" اإلسالم الرسمي"
سعى للمحافظة  تسييس اإلثنية والتأكيد على القومية املاليوية مدفوعا بتسييس الدين أيضا، وبالرغم من أّن األمنو

ت فهمه لإلسالم على الصورة اإلسالمية له حّّت حُيافظ على عالقات طيبة مع املعارضة اإلسالمية فقد نُعِ 
بدالالت تافهة من ِقبل بعض القادة السياسيني، لقد مّت ربط األمنو بالرتويج لإلسالم باعتباره منجز أخالقي إاّل 

خالل هذه املرحلة أظهرت نزعة األسلمة يف احلزب نفسها يف شكل و .. أّن احلزب بقي يف جوهره حزبا علمانيا
 .إخل.. بناء مساجد جديدة، تشجيع مسابقات التالوة القرآنية، نشر الرموز اإلسالمية يف البالد 

من  719لقد شهدت ماليزيا ّناية الستينيات نقلة نوعية بعد أعمال العنف الطائفي الّّت راح ضحيتها حوايل 
غلبهم من الصينيني، األمر الّذي دفع القيادة السياسية إىل العمل على إجياد حلول توافقية وإصالحات املواطنني أ

على إثرها، مع ذلك فقد بقيت اهلوة موجودة بني اجلماعات  BNسياسية جديدة، فتّم تشكيل اجلبهة الوطنية 
املسلمني من خالل منحهم األفضلية يف  فقد طغت السياسة احملابية لسكان املاليو األصليني. اإلثنية يف البالد

املواقع اإلدارية للدولة، اجلامعات وكذا القروض الّّت متنحها الدولة واالمتيازات األخرى، وقد قاد هذا األمر بشكل 
 . بطيء وحذر حنو أسلمة الدولة
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بة النظام يف إبداء احلذر لقد بقيت هذه السياسة املتأسلمة سياسة معتدلة، إاّل أنّه ومع بداية السبعينيات بدأت خن
خبصوص الصعود اجلديد للجماعات اإلسالمية، فقد انضم قسم كرب من مجاعات الدعوة املختلفة إىل اجلماعات 

 -خالفا لنظريهتا يف اندونيسيا–الوطنية الكربى وانتشرت يف كافة اجملتمع يف موجات متعددة، ويف أعوام قليلة 
يف تسييس اإلسالم، كما قام مؤيدوها الراديكاليون بانتقاد النخب السياسية  متكنت من تكييف الدور القيادي هلا

 59.الوطنية معتربين إيّاها خنبا تغريبية ال إسالمية عاجزة وفاسدة

لقد استمر النظام سنوات الثمانينيات يف استخدام نزعة األسلمة كوسيلة لتعزيز مكانة املاليو يف عالقتها 
لقد قام بإطالق محلة . املاليزي-خصوصا تلك القوية منها على غرار التجمع الصيينباألقليات اإلثنية األخرى 

فاجمللس الوطين للشؤون الدينية اإلسالمية الّذي تشكل .. داخل اإلدارة الوطنية" االهتمام املفرط بالقيم اإلسالمية"
" مبركز اإلسالم"تسميته وكان مسؤوال عن تنسيق السياسات الدينية حلكومات املقاطعات، أُعيد  7192سنة 

يف األعوام الالحقة مّت أسلمة التعليم من خالل إضافة مناهج دينية . وُوضع حتت السيطرة املباشرة لرئيس الوزراء
) للتدريس يف املدارس واجلامعات، كما مّت إنشاء كل من اجلامعة اإلسالمية الدولية ومعهد الفهم اإلسالم 

IKIM  .. )بشكل نشط يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، لقد عمل  مهاتير محمدشارك  باإلضافة إىل ذلك فقد
 .مل األخالقي اجلديدلفضيلة الّّت ُقصد هبا إهلام العالتعليم اإلسالمي ل على بثّ 

لقد شرع األمنو يف تنفيذ سياسة إسالمية ممنهجة، كما أعلن نفسه باعتباره أحد أكثر األحزاب اتساعا يف العامل 
لقد استمرت نزعة .. وازاة هذه التطورات صار حزب الباس أكثر راديكالية بشكل ملحوظاإلسالمي، يف م

وقد بدأت .. 60.األسلمة احملافظة خالل سنوات التسعينيات وإن مل تكن يف توافق مطلق مع كل قيادات األمنو
ألنور تقريبه  مثّ  7127زمام احلكم سنة  مهاتير محمدهذه العملية املمنهجة بشكل واضح منذ تويل الرئيس 

هندسة النهضة احلضارية للبالد، إليه يف احلكومة ليشرع بعدها يف رسم و  -رمز التيار اإلسالمي آنذاك-إبراهيم
فكثريا  ما كان يتحدث عن بناء دولة حديثة حتقق األهداف العامة لإلسالم وتعد هذه هي النقطة اخلالفية بينه 

يدعوا إىل تشكيل دولة إسالمية تطبق الشريعة تطبيقا  صارما  وهو ما   واحلزب اإلسالمي والّذي أنور إبراهيموبني 
ويَ ُعد ذلك طريق مباشر لتدمري اجملتمع املاليزي بالكامل كونه جمتمع متعدد، وكان يؤكد  مهاتير محمدكان خييف 

م املشرتكة الّّت أّن اإلسالم الصحيح هو العيش بسالم مع شعوب خمتلفة الديانات واألعراق والرتكيز على تلك القي

                                                           
59Andreas Ufen , op cite, p : 320-321. 
60Ibid, p : 322. 
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.. جاءت هبا كل األديان وال خيتلف عليها أحد من إقامة العدل واحلرية واملساواة واحرتام القانون والعيش بسالم
إطار عاما  للتنمية من منطلق البحث عن حلول واقعية تتفق مع  مهاتير محمد فإّن اإلسالم ميثل يف نظروبالتايل 

وليس من منطلق البحث يف النصوص عن حلول ملشكالت الواقع أو فرض األهداف العامة لإلسالم وحتقيقها 
من جتربة تنموية معاصرة تقوم  مهاتير محمدونستطيع أن نستخلص ما قدمه . القيمة اإلسالمية على اآلخرين

 : على التوافق بني القيم الرأمسالية السائدة واألفكار والقيم اإلسالمية السامية وتلخيصها فيما يلي

 عنهما من رؤية تنموية قد ال تتناسب مع خصوصيات اجملتمع  لدُ سترياد مفاهيم التحديث الغريب وما يتوَّ رفض ا
 .املاليزي، والدعوة يف نفس الوقت إىل استيعاب جتارب دول أخرى كانت نتائجها عكسية

 تصادية والدينية مع إّن نقطة البدء يف التنمية تقوم من واقع اجملتمع وخصوصياته الثقافية واالجتماعية واالق
 .ي حنتاجاالنفتاح على الثقافات األخرى بالقدر الذّ 

  الرتكيز على العمل باقتصاد السوق مع االنتقائية يف استخدام التدخل احلكومي وأمهية التصنيع يف اجملتمع
 .اإلسالمي ودورة يف خدمة اجملتمع اإلسالمي ورفاهيته

 بصورة عملية وصادقة وعدم رفعها كشعار خايل من املضمون الرتكيز على ضرورة إتباع التعاليم الدينية. 
  م على أساس التعاقدية 7121تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية مبوجب القانون املصريف اإلسالمي لعام

 .اجلديدة بني املصرف وعمالئه تقوم على مفهوم إسالمي صرف
 أمني التكافلي مّث القيام بتعديل قانون العقوبات إنشاء العديد من شركات التأمني اإلسالمية الّّت تقوم على الت

لتجعله أكثر انسجاما مع مبادئ الشريعة اإلسالمية وإدخال إصالحات جوهرية على نظام التعليم، وخاصة 
التعليم الديين وغريها من الرؤى الّّت مثلت املعامل األساسية لبناء الدولة املاليزية احلديثة والّّت على ضوئها كان 

 .الق سريعا  حنو التحديثاالنط

م ومعاجلة األزمات االقتصادية واالجتماعية لقد جعلت حكومة مهاتري من اإلسالم الوسيلة الفعالة لعملية التقدّ 
وحتقيق رخاء العيش واالزدهار للماليزيني، فقد باتوا راضيني مطمئنني ليس فقط من خالل الرأمسالية العلمانية، 

د وااللتزام اجلاد باهلوية اإلسالمية فهي الّّت ساعدت املسلمني املاالي على  املتجدّ وحدها بل بفضل الشعور الديين
 61.حسن إدارة الدولة وتوظيف القيم الروحية والثقافية اإلسالمية يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية

                                                           
 (  9011يوليو  12)فهد سلطان، اإلسالم الحضاري، التجربة الماليزية نموذجا، موقع يقضة ِفكر  61

https://goo.gl/Mv2eQ9  
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فقد زي وفقا للمنطق املهاتريي، من احلكم مل تتوقف وترية أسلمة اجملتمع املالي مهاتير محمدمع استقالة الرئيس 
مشروعا  لنهضة األمة على َهْدي تعاليم اإلسالم، وذلك من أجل  عبد اهلل بدويطرح رئيس الوزراء اجلديد 

يهدف هذا املشروع لتقدمي  ،"اإلسالم الحضاري" استعادة دور احلضارة اإلسالمية، وعرف هذا املشروع باسم
 ينا  يشمل كافة جوانب احلياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ويليّب اإلسالم مبنظوره احلضاري باعتباره د

متطلبات الروح والبدن والعقل ويعاجل قضايا الفرد واجلماعة والدولة، كما يعرض هذا املشروع منهجا  شامال  
ت اإلسالمية ومكتمال  للعمل باإلسالم على حنو مييزه ضمن مناهج الدعوة والعمل اإلسالمي كالصوفية واحلركا

جهد من أجل عودة األمة إلى :" السياسية، فضال  عن مجاعات العنف والتكفري، حيث يعرفه بدوي قائال  بأنه
 62منابعها األصلية وإعطاء األولوية للقيم والمعاني اإلسالمية الفاضلة لكي توّجه الحياة وترشدها

باحلياة والعمل بوصفهما عبادة ال تقل عن مفهوم  م الرتكيز على مفاهيم معينة كالّّت تتعلقيتّ  ،بناء على ذلك
العبادات األخرى إن مل تكن تفوقها أحيانا ، ومفهوم خالفة اإلنسان إلعمار األرض، ومسئولية حتقيق التقدم 
والنجاح احلضاري يف كل ميادين احلياة، والسيما تلك املفاهيم املتماشية مع مقاصد الشريعة، ومن أبرزها ما يركز 

إّن مبدأ اإلسالم احلضاري سيكون . اخل…افظة على الدين والعقل والعدل واألمن والنفس واملال األسرةعلى احمل
دليال  يثبت قدرة ماليزيا على أن تكون منوذجا  للدولة اإلسالمية املثالية، والّّت تسلك مسلك الوسطية كما يدعو 

م، وسياسة تنمية 1111لك املستقبلية كتطلعات عام إليه اإلسالم، وهذا يتماشى مع السياسة احلالية للدولة وكذ
وعلى هذا فإّن مبدأ اإلسالم احلضاري يؤكد على قيم ومفاهيم التنمية العاملية الّّت ال تتعارض بأي . الدولة وغريها

 .شكل من األشكال مع إطار اجملتمع متعدد األجناس

 استقاللية -وأمانتها احلكومة عدالة -باهلل اإلميانو  التقوى :على ترتكز احلضاري اإلسالم مفهوم ومبادئ أسس إنّ 
 حقوق محاية -املعيشي الرفاه -االقتصادية النهضة يف واالتزان الشمولية -واملعرفة بالعلوم واإلملام التمكن -الشعب

 63..للوطن الدفاعية القدرة ترسيخ -األخالق ومسو الثقافة رقي -واألقليات املرأة

 عموما، اجملتمعية احلياة يف اإلسالمية املبادئ تفعيل يف املتواصلة الوترية تلك هو الرمسي ستوىامل على ماليزيا ميّيز ما
 الوزراء رئيس مع إسالمي كمصطلح  الوسطية مفهوم تفعيل فكرة جاءت بدوي اهلل لعبد احلضاري اإلسالمي فبعد

                                                           
 01ص ، (9010-02-12)، مشروع اإلسالم الحضاري في ماليزيا، اهلل بدوي عبد62

 https://goo.gl/8V1owt  
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 أساسي بشكل الوسطية نم جيعل أن أراد لقد ،1111 سنة احلكم توىل الّذي الرزاق عبد نجيب السادس
 عّدة والعتبارات ، (واحدة ماليزيا فكرة) املتعددة اإلثنيات توحيد إىل اهلادفة الكربى حلملته اإليديولوجي الداعم

 الوحدة من ملزيد والرتويج (املسلمني بني خاصة) املتطرف التدين من الوقاية هو الوسطية لدور األّول التأكيد فإنّ 
 إىل ويشري "وسط" العريب االسم من مشتق املصطلح فهذا .املتبادل والتعاون التسامح على ترتكز املاليزيني بني

 الوضع واختيار العدالة مصطلح من قريب وهو واالقتصاد، االعتدال التوسط، :العربية مرادفاته ومن ،"القلب"
 سعد يعرفها ومثلما .والغلو فالتطر  ونقيضه تفريط، وال إفراط بال فيه األمر يكون متطرفني، طرفني بني املتوسط

 هذه وتُعد االجتماعية، الحياة في إسالمي مبدأ هو االعتدال" :اإللكرتونية مقاالته إحدى يف خان اهلل
 اإلشادة يتّم أن ينبغي ال لكن ..أشكاله كافة  في والتطرف التشدد التنطع، للغلو، مضادا ترياقا الوسطية

 /الوسط لكلمة الضمين املعىن إنّ  ."العالمية لألخالق تقوضا أو المبادئ في "وسط حل" كتسوية  بالوسطية
 وصف يف "املختار الشيء" إىل كاإلشارة  متعددة ملضامني وُيستعمل ،"األمثل االختيار" مدلول إىل يشري الوسطية

 :تعاىل قوله يف الكرمي، القرآن من مباشرة مشتق إسالمي مصطلح الوسطية مصطلح إنّ  ..واألشياء املواضيع جودة
ا اَء َعَلى النعاسِ وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمعًة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهدَ } ( .. 731: البقرة){ َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيد 

أّن هذا املصطلح املتكامل يف اإلسالم ال يُعتقد بأنّه  7111سنة  محسن ُمطالبوهنا يالحظ الباحث 64
، القانون مصطلح مألوف يف الفكر الغريب، إنّه أكثر من جمرد مصطلح ديين، إنّه نظام شامل يشمل السياسة

: إنّه من اجلدير بالذكر أّن التعددية يف اإلسالم هي َخلٌق براين باألساس، قال تعاىل. والثقافة االجتماعية لألديان
ِعْنَد اللعِه َأتْ َقاُكْم ِإنع  ْكَرَمُكمْ يَا َأي َُّها النعاُس ِإنعا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثٰى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنع أَ }

، لذا تبين الوسطية مفهوما يقوم على اعتبار التعددية والثقافة املتنوعة كخطة ( 12: الحجرات){ اللعَه َعِليٌم َخِبيرٌ 
عبد الرزاق حسب –إّن مثل هذا املعىن القوي للوسطية .. إهلية جيب أن حنتفي هبا وكمنرب للتعارف بن الناس

األوىل أّن التعددية واالختالف بني البشر ليس شيئا مالزما للسياسة، ثانيا ال يُعد : نقطتنييوضح  -نجيب
االختالف مصدرا لإلزعاج وال ينبغي أن يكون دافعا للتسامح وحسب ولكن ينبغي النظر إليه كفرضة مناسبة 

تتوافق هذه الفلسفة الّّت  ..إلحداث التعارف بني األطراف عرب وسائل االتصال والتفاعل بشكل حمرتم ومتبادل
، يُقتبس من "االعتدال العام/ التعقل العام" ويل كيمليكاتقف عليها الوسطية مع إحدى مصطلحات الباحث 

                                                           
64Wan Naim Wan Mansor and others, Political ideologies in Mayasia : Wasatiyyah as 
moderate solution, The religion and social cohesion grant , p : 07-08.  
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مبدأ اإلصغاء الجاد لآلراء المختلفة والتّي تمنح بدورها خاصية التنوع "هذه الفضيلة على سبيل املثال 
ذلك األفكار التّي قد يجدها الُمصغي غريبة أو حتّى بغيضة لقد ضّم ويل إلى .. للمجتمعات الليبرالية

لتشمل أيضا االستعداد لإلصغاء إلى أنماط اآلراء الواضحة والغير متحيّزة الصريحة، كقواعد لسياسة 
تُعلي الوسطية من فضائل االعتدال والتوازن يف اجملتمع املاليزي متعدد  ".اإلقناع بدال من التالعب واإلكراه

ت، إّّنا تتشابه مع بعض الثقافات والفلسفات كالكونفوشيوسية مثال، مع ذلك فهي حتظى خباصية متمّيزة، العرقيا
فينما تدور بقية الفلسفات املعتدلة حول اإلرشاد الشخصي أو التوازن الروحي فإّن الوسطية تُعطي أمهية قصوى 

ية الكرمية السابقة من سورة احلجرات، والّذي يؤشر واستثنائية للوجه احلضاري لالعتدال مثلما هو ُمشار إليه يف اآل
مبثل هذه األفكار متكنت .. إىل احلالة الّّت حنتاجها من عدل ووسطية جمتمع من اإلثنيات جتاه بقية اجملتمعات

احلكومات املاليزية املتعاقبة من احملافظة على متاسك اجملتمع املاليزي واحليلولة تغول التطرف الديين أو تفجر 
 65.ألزمات الطائفية داخل اجملتمع املاليزي الواحدا
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 :(الحدود واآلفاق)يية في ماليزيا تحّدي اإلسالم والديمقرا: الفصل الثالث

إشكالية الدميقراطية واإلسالم يف ماليزيا، فيعرض ملساحات التقارب وحدود التوافق والتنافر بني  يعاجل هذا الفصل
هل ميكن تكييف مبادئ الدميقراطية : راطية، ليحاول اإلجابة عن تساءل مشروعمقاصد اإلسالم ومبادئ الدميق

ما هو مع ما جاء به اإلسالم وهل ميكن للمجتمع املاليزي أن يصنع دميقراطية توافق خصوصياته الثقافية والدينية  
 يف ركات اإلسالمية هناك ى مسامهة احلما مدو  ة االنتقال الدميقراطييف عملي والقيادات الدور الّذي تلعبه النخب

 يف البالد، هل تعد عامال مساعدا أم معيقا يف ذلك   هذه العملية الدميقراطية

 

 :في عملية التحول الديمقرايي في ماليزيا والقيادات دور النخب: المبحث األول

ومهم   ا  يثا  مبحث   ا  ح   د(  democratic transitionاالنتق   ال ال   دميقراطي ) تّع   د الدراس   ات املتعلق   ة مبس   ألة 

وغ  ريهم يف وض  ع األس  س  روب  رت دال، جبرم  و أودني  ل، فيلي  ب ش  ميترعل  ى غ  رار  أس  همت كتاب  ات أس  اتذة ُكث  ر

الفكري  ة ل  ه ح  ّّت ص  ار فرع  ا  مس  تقال  بذات  ه ع  ن ختّص  ص السياس  ة املقارن  ة، وحي  اول ه  ذا الف  رع احمل  دث اإلجاب  ة ع  ن 

اً مك  تمالً بينم  ا ل  م تش  هد دول أخ  رى مث  ل ذل  ك لم  اذا ش  هدت بع  ض ال  دول انتق  االً ديمقرايي  : تس اءل حم  وري

 .االنتقال؟

بطبيع   ة احل   ال فق   د س   اهم الواق   ع السياس   ي املت   أزم ال   ّذي تعيش   ه العدي   د م   ن دول الع   امل الثال   ث بق   وة يف التأس   يس 

ب ال ّّت ، منتهية إىل تقدمي قائمة طويل ة م ن األس باة هذه املسألة من زوايا متباينةملداخل فكرية متباينة حاولت معاجل

أزمة الشرعية، البعد االقتص ادي م ن :  تعرضت هلا، ومن هذه العواملتفّسر االنتقال إىل الدميقراطية يف احلاالت الّّت 

حيث طبيعة األزمات وآثارها وتعامل احلكومات معها، طبيعة النظام الق دمي، طبيع ة الف اعلني األساس يني قب ل وأثن اء 

عض هم ال بعض، دور النخ ب والقي ادات، م دى ق وة أو متاس ك النخب ة احلاكم ة، عملية التحول وقوهتم النسبية جت اه ب

م  ن النظ  ام، ( وك  ذا الكنيس  ة يف بع  ض احل  االت) حج  م التعبئ  ة الش  عبية يف الش  ارع وموق  ف منظم  ات اجملتم  ع امل  دين 
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ى غ  رار م  دى دع  م املؤسس  ات العس  كرية واألمني  ة للنظ  ام الق  دمي، مواق  ف الق  وى الدولي  ة خاص  ة الق  وى الك  ربى عل  

 س   اندت لعق   ود طويل   ة نظ   م حك   م الف   رد أو القل   ة، اإلرث االس   تعماري والت   اريخ الوالي   ات املتح   دة األمريكي   ة ال   ّّت 

 .66السياسي للدولة، آليات االنتقال ذاته وطرقه، جناح عمليات االنتقال يف دول جماورة وغري ذلك

الّ انعكاس  ا  لواق  ع سياس  ي مع  نّي اس  ُتنِبطت من  ه، فكم  ا ذكرن  ا قب  ل قلي  ل أّن ه  ذه امل  داخل مل تك  ن يف حقيق  ة األم  ر إ

بش كل أفض ل إذا م ا ركزن ا عل ى عام ل النخب ة وال دور  -يف نظرن ا-ل ال دميقراطي يف ماليزي ا تُفه م ولعل عملية االنتق ا

ن ، وم ن الالف ت للنظ ر أّن أث ر النخب ة يف عملي ة االنتق ال ال دميقراطي ك الّذي لعبته يف ذلك منذ االس تقاللالريادي ا

ل   يس يف ماليزي   ا وحس   ب ب   ل ويف ك   ل منطق   ة ش   رق وجن   وب ش   رق آس   يا، ف   إذا م   ا نظرن   ا إىل ت   اريخ  ،طالئعي   ا  حق   ا  

 -م  ن دون أن يع  ين ذل  ك أّّن  ا كافي  ة لوح  دها –الدميقراطي  ة يف آس  يا، فإنّن  ا نلح  ظ أّن أح  د أّه  م املقوم  ات الض  رورية 

 .تمكن يف ظ  رف م  ا م  ن الوص  ول إىل الس  لطةي   قائ  د مص  لح ذا فك  رحل  دوث تغ  ري سياس  ي إجي  ايب م  ا، ه  ي وج  ود 

م ن احلك م، ليف تح بع دها ال رئيس  س وهارتوففي اندونيس يا مل ينطل ق اإلص الح السياس ي إالّ بع دما اس تقال ال رئيس 

الب   اب أم   ام تغي   ري ش   امل حينم   ا مس   ح بتك   وين أح   زاب سياس   ية جدي   دة، لتتن   افس بانفت   اح ونزاه   ة يف أكث   ر  حبيب   ي

كان يأمل ب أن يك ون املس تفيد األك رب م ن حبيبي  ا البالد منذ اخلمسينيات، من املؤكد أنّ االنتخابات حرارة شهدهت

 .تلك التغيريات، لكن حينما مل يكن كذلك قام باللعب على القواعد وأدرجها جانبا  

 هناك الكثير من أدبيات العلوم السياسية المتعلقة باالنتقال الديمقرايي تركز على الصراع بين النخب داخ ل

وغ  ريهم ح  دوث ّناي  ة ال  نظم الس  لطوية الفاش  ية حينم  ا  هنتغت  ون وبرفورس  كي، لق  د وص  ف الس  لطة ألج  ل القي  ادة

عليه   ا أو يُهم   ش املتص   درون يف الس   لطة، حي   دث ه   ذا عن   دما تق   ّرر  الق   ادة المص   لحون أص   حاب الفك   رب يتغلّ   

تغي  ريات أعظ  م أو دمقرط  ة أكث  ر، م  ا األط  راف املعتدل  ة يف الس  لطة اإللق  اء بنف  وذهم ووزّن  م خل  ف ه  ؤالء حبث  ا  ع  ن 
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ُوج  د يف آس  يا الس  يما بع  د األزم  ة االقتص  ادية، متناس  ق باألس  اس م  ع ه  ذه األدبي  ات، فمتغ  ريات معين  ة يف اجملتم  ع  

كاجلماعات االقتصادية مثال  أو من ط رف العس كر تُ أثّر ال حمال ة يف التحالف ات املنس وجة ب ني النخ ب وعل ى درج ة 

تلع  ب دورا  إجيابي  ا يف  ألب  رت هيرش  مان، فاألزم  ات كم  ا ي  ذهب إىل ذل  ك األس  تاذ 67طةق  وة النخ  ب يف رأس الس  ل

عملي   ة االنتق   ال ال   دميقراطي بطريق   ة م   ا، فه   ي تعم   ل عل   ى تس   ليط الض   وء عل   ى املش   كالت ال   ّّت تع   اين منه   ا ال   بالد  

 ماليزي ا بالض بط كخطوة أوىل ألخذها بعني االعتبار كأحد مدخالت السياس ة العام ة الداخلي ة، وه ذا م ا ح دث يف

احمل  ّرك األساس  ي ال  ّذي دف  ع بالنخ  ب السياس  ية  7191بع  د االس  تقالل، فق  د مثّل  ت أح  داث العن  ف العرق  ي س  نة 

للتفك  ري يف ص  يغة سياس  ية توافقي  ة حت  افظ عل  ى الت  وازن االجتم  اعي وتل  يب حاجي  ات ومص  احل مجي  ع األع  راق لتض  من 

كحاص ل حتص يل   –إثنية بنيوية بني الفينة واألخرى، كما كانت  يف النهاية استقرار اجملتمع وتاليف حدوث نفجارات

حمّفزا  أساسيا  للسياس ة االقتص ادية التنموي ة اجلدي دة يف ماليزي ا، ح ّّت أّن هن اك م ن ي ذهب حل د ال زعم أّن م ا  -لذلك

قي   ة عرفت   ه ماليزي   ا م   ن إص   الحات سياس   ية واقتص   ادية م   ا ك   ان ليك   ون عل   ى ه   ذا النح   و ل   وال تل   ك األح   داث العر 

 .68الدموية

لق  د كان  ت ماليزي  ا مث  اال  حيّ  ا  ل  دور النخ  ب الفاع  ل يف عملي  ة االنتق  ال حن  و الدميقراطي  ة وكان  ت أول خط  وة يف ه  ذا 

كنظ ام للحك م   -عل ى الطريق ة الربيطاني ة –املسار، هو ذلك التوافق ب ني قادهت ا وخنبه ا عل ى تب ين النظ ام ال دميقراطي 

ي التن وع العرق لتماس ك االجتم اعي يف ظ ل جمتم ع مرّك ب، فعمل ت عل ى حتوي ل بعد االس تقالل عل ى مب دأ الوح دة وا

، مث حت الف (UMNO) إىل مصدر قوة موّحدة فأنشأت حتالفا  سياس يا  ع ابرا  للعرقي ات متم ثال  يف ح زب األمن و 

د، كم ا اتفق ت فيما بعد، ذلك التحالف املتكّون م ن األح زاب السياس ية املمثل ة للتي ارات الرئيس ية يف ال بال BNال  

النخب السياسية على قواعد اللعبة الدميقراطية ونب ذ سياس ة اإلقص اء أو اهليمن ة م ن كاف ة األط راف، إّن ا إس رتاتيجية 
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باره ا للسياس ة باعتي ينظ ر وال ذّ  جيوفاني س اروتي حتدث عنها النظر إىل األخر من منظور اللعبة غري الصفرية الّّت 

حقق هذا االختيار للبالد استقرارا  سياسيا  امتد لعقود بعد االس تقالل، كم ا جنّ ب  وقد ،مساومة ال باعتبارها حرباً 

 .النخب اللجوء إىل الشارع للحصول على الدعم ومن مثّ تسابق اآلخرين إىل ذات األسلوب

ري امل   االوي وغ    -يظه   ر التواف   ق ب   ني النخ   ب أيض   ا  يف تقاس   م الق   وة ب   ني األط   راف السياس   ية للعرقي   ات يف ال   بالد، 

فاحت  ل امل  االوي املناص  ب العلي  ا يف احلكوم  ة واجل  يش والنظ  ام البريوقراط  ي، بينم  ا حت  رك غ  ري امل  االوي حبري  ة  -امل  االوي

اجل يش ق د لع ب دورا  حماي دا  يف   يف اجملال التجاري واالقتصادي، مع بع ض الت داخل ب الطبع، وم ن اجل دير بال ذكر أنّ 

ز لص  احل أي ط  رف أو إحك  ام س  يطرته عل  ى ال  بالد، كم  ا جت  در ب  ا  التحيّ   عرفته  ا ال  بالد، متجنكاف  ة الص  راعات ال  ّّت 

اإلشارة إىل وعي النخب بضرورة إزالة الفوارق االقتصادية بني الفئات املختلفة لتكون الطريق معبّ دة حن و الدميقراطي ة 

غي ة حتقي ق توزي ع د بُ واالستقرار، وذلك من خالل وضع سياسة اقتصادية تنموية شاملة للبالد وإعادة هيكلة االقتصا

أكث  ر عدال  ة للث  ورات ب  ني اجلماع  ات العرقي  ة املختلف  ة، وق  د س  اعد تواف  ق النخ  ب عل  ى اس  تمرار ه  ذه السياس  ة ب  ل 

ت  ون وإذا ك  ان رئ  يس ال  وزراء  .712769إىل س  دة رئاس  ة ال  وزراء ع  ام  مه  اتير محم  دوتعاظمه  ا وخاص  ة م  ع جم  يء 

يف ماليزي   ا، كون   ه وض   ع ال   بالد عل   ى س   ّكة التط   ور " ي   ةبط   ل التنم" يس   مى ب    ( 7111) عب   د ال   رزاق ب   ن حس   ين

-7111)  ق    دمت رؤي    ة اقتص    ادية لعش    رين س    نة تالي    ة االقتص    ادي، وأطل    ق السياس    ة االقتص    ادية اجلدي    دة ال    ّّت 

االئ  تالف األكث  ر ص  البة للمحافظ  ة عل  ى االس  تقرار وض  مان جن  اح " BNاجلبه  ة الوطني  ة " ل ، كم  ا ش  كّ (7111

، واملنعط   ف احلاس   م يف بط   ل االزده   ار، يّع   د (1111-7121)  مه   اتير محم   دالس   يد  رؤيت   ه االقتص   ادية، ف   إنّ 

ت   اريخ ماليزي   ا احل   ديث مل   ا قدم   ه م   ن رؤى خاص   ة ع   ن الدميقراطي   ة والتنمي   ة املناس   بة لل   بالد وخصوص   ياهتا اجملتمعي   ة 
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 VISION"  1111 واملعيارية، فقد قّدم رؤية شاملة للوصول مباليزيا إىل مصاف ال دول املتقدم ة، حبل ول س نة

 .711270كما جنح يف مواجهة أخطر أزمة اقتصادية مّرت هبا ماليزيا يف تارخيها سنة " 2020

م  ع بداي  ة التس  عينيات جمموع  ة م  ن الق  رارات ال  ّّت ك  ان م  ن ش  أّنا إص  باغ ق  در أك  رب م  ن  مه  اتيرلق  د اخت  ّذت حكوم  ة 

ة املواجه   ات ب   ني امل   االي وغ   ري ي   ف م   ن ح   دّ الليربالي   ة وان اختص   ت باجلان   ب الثق   ايف دون السياس   ي وذل   ك للتخف

امل  االي، وهن  ا جت  در اإلش  ارة إىل أّن التوجه  ات التحّرري  ة للنظ  ام حرص  ت عل  ى ع  دم املس  اس باملمارس  ات السياس  ية 

واملشرعنة، وذلك من خالل جمموعة من األه داف ال ّّت  "السلطوية الناعمة" النظام مّتسما  بنفس طابع  حيث ظلّ 

م  ن ح  ّدة بع  ض القي  ود وتوس  يع نط  اق ك  ل م  ن احلق  وق الفردي  ة واجلماعي  ة داخ  ل النظ  ام، ويف  تتمث  ل يف التخفي  ف

بتع ديل الدس تور حي ث مّت نق ل س لطة إع الن حال ة  7123-7121خ الل ع امي  مهاتير محمدخطوة جريئة قام 

ك ه و حماولت ه املوازن ة وذلك دون اللجوء إىل الربملان، وكان اهلدف م ن وراء ذل  الطوارئ من امللك إىل رئيس الوزراء،

ب ني خمتل  ف العرقي  ات، م ن خ  الل تقل  يص س  لطات وص الحيات حك  ام امل  االي التقلي  ديني ورغ م أّن ذل  ك جل  ب ل  ه 

، 7123توترات مع األمنو واملاالي إالّ أنّه متكن م ن جعله م يقف ون يف ص فه يف النهاي ة خصوص ا  بع د حادث ة س نة 

وعلى املستوى الثق ايف ح رص  .ملاليزيني مما آثار حنقا  اجتماعيا  ضدهأين اعتدى سلطان جوهر على أحد املواطنني ا

م ش  عبه االجنليزي   ة كأح   د مقتض   يات التنمي  ة م   ع تأكي   ده عل   ى أمهي  ة لغ   ة امل   االي كلغ   ة عل   ى ض   رورة أن ي   تعلّ مه  اتير 

 .71قومية

طي وتطبي ق اع ال نهج ال دميقرااخلاص ة للدميقراطي ة، فق د أّك د عل ى ض رورة إتب  مهاتيرنُذّكر يف النهاية مرة أخرى برؤية 

، ولكنّ  ه يف الوق  ت ذات  ه أك  د عل  ى ص  عوبة خل  ق من  اخ ت  وافقي م  ع التب  اين العرق  ي ال  ّذي تع  اين املمارس  ات الدميقراطي  ة

م ن :" الفيليبيني ة أنّ ه SANTOTOMASمنه ماليزيا فق د أوض ح يف إح دى احملاض رات ال ّت ألق اه يف جامع ة 
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، ورأى أّن "عددهم كبير، فض الً ع ن أنه م ل ن يتفق وا عل ى ك ل ش يءالمستحيل أن يحكم الشعب نفسه، الن 

ماليزي  ا ال ت  زال حديث  ة العه  د يف جم  ال ترس  يخ الدميقراطي  ة، وأّن ذل  ك يتطل  ب س  نوات طويل  ة، كم  ا رأى إمكاني  ة أن 

ات وال ّّت تؤدي الدميقراطية يف ال دول النامي ة إىل ممارس ات غ ري مس ؤولة وم ن أمثل ة ذل ك تع ّدد املظ اهرات واالض طراب

ق  د متث  ل عائق  ا عل  ى عم  ل احلكوم  ات املنتخب  ة، حي  ث أش  ار إىل ض  رورة أن تق  وم ماليزي  ا بص  ياغة ش  كل الدميقراطي  ة 

ي يتناس  ب معه  ا، فالدميقراطي  ة الغربي  ة م  ن جه  ة نظ  ره ق  د ت  وائم بع  ض الش  عوب األخ  رى، ولك  ن ل  يس الش  عب ال  ذّ 

د مالم  ح طريقه  ا  دول الع  امل الثال  ث عليه  ا أن حت  دّ  قول  ه وأنّ  امل  اليزي، وأّن الدميقراطي  ة ليس  ت نظام  ا  إهلي  ا  عل  ى ح  د

كما يرتآى هلا بدون فرض من القوى العاملية، فماليزيا ال تتمتع بنظام دميقراطي باملفهوم الغريب، ولكن ه ذا ال ينف ي 

 .72حقيقة وجود إصالحات سياسية تتواكب مع الواقع املاليزي

" لسياس  ي ذات طبيع  ة خاص  ة حت  ّددت معامله  ا يف إط  ار م  ا ب  ات يع  رف ب   لق  د تف  ردت ماليزي  ا مبمارس  ات اإلص  الح ا

 تس  تند إليه  ا الدميقراطي  ة األس  يوية يف إش  ارة واض  حة لتمايزه  ا ع  ن مكون  ات املنظوم  ة القيمي  ة للدميقراطي  ة الغربي  ة ال  ّّت 

م ه    ذا ال    نمط باألس    اس آلي    ات التح    ول ال    دميقراطي املعاص    ر، والالف    ت للنظ    ر ه    و تقبّ    ل امل    اليزيني عل    ى وج    ه ع    ا

 .73الدميقراطي اخلاص، والّذي حيقق إصالحا  تدرجييا  واستقرارا  سياسيا  وتنمية مستدامة يف نفس الوقت

                                                           
 إيمان فخري أحمد، مرجع سبق ذكره 72
 هدى ميتكيس، مرجع سبق ذكره 73

 
جميع  لنفترض أننا نعطي لكل فرد في:" ليوضح مفهومه عن النخبة، يقول" عن علم االجتماع العام: يعطي باريتو مثااًل تبسيطيًا في كتابه *

من حقول النشاط اإلنساني عالمة تدل على مهاراته بالطريقة نفسها تقريبا التي تعطى فيها عالمات في االمتحانات، وعلى سبيل المثال، تعطي 
يبرز مهنته عشرة، ونعطي من ال ينجح في الحصول على زابون واحد عالمة واحدة، بشكل نستطيع معه إعطاء صفر لمن يكون غبيًا فعاًل، 

عطي عشرة لمن استطاع ربح الماليين سواء كان جيدًا أو سيئًا، ومن يربح ألوف الليرات نعطيه ست عالمات، ومن يتوصل إلى عدم الموت ون
وهكذا دواليك بالنسبة لجميع حقول النشاط اإلنساني، ولينشأ .. جوعًا فقط نعطيه عالمة واحدة، ومن يعالج في مأوى المعوزين نعطيه صفراً 

موريس : للمزيد انظر" من هؤالء الذين ينالون أعلى العالمات في الحقل الذي يبذلون فيه نشايهم، ولنعط هذه الطبقة اسم النخبةإذن يبقة 
 .139، ص 9001بيروت، المؤسسىة الجامعية للدراسات، : دوفرجيه، علم اجتماع السياسة، لبنان
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نعود لنؤكد يف النهاية على أمهية الدور الفاعل الّذي لعبته خنبة البالد يف بلوغها هذا الق در م ن الدميقراطي ة والتنمي ة، 

ومب ا تتمت ع ب ه م ن كف اءات عالي ة بإمكاّن ا أن  فيلفري دو ب اريتوكم ا يق ول *ة فالنخبة مبا تظهره م ن ص فات اس تثنائي

ت  ؤثر يف ت  اريخ اجملتم  ع، ب  ل إّن ت  اريخ ك  ل جمتم  ع يف نظ  ره ه  و ت  اريخ العالق  ة ب  ني النخب  ة واجلم  اهري، وه  و يعك  س يف 

 .74الوقت ذاته التكوين السيكولوجي للنخبة

 

 :في ماليزيا بين التوافق والتنافرجدلية اإلسالم والديمقرايية : ثانيالمبحث ال

، فقد مّت تصميم النظام السياسي على طريقة 7151لقد بدأت عملية الدمقرطة يف ماليزيا بعد االستقالل سنة 
نظام ويستمينسرت الربملاين يف بريطانيا، وتشتغل احلكومة املاليزية منذ ذلك الوقت على مستوى متعدد األبعاد يف 

بعة جمموعة من األهداف السياسية الرباغماتية، فنجد احلكومة على سبيل املثال تستعمل ترسيخ نظام يسعى ملتا
وسائل قهر جنبا إىل جنب مع تطبيق إجراءات انتخابية ودميقراطية يف البالد، كما أّّنا تقوم بنشر الدين يف اجملتمع 

 هوفرز الباحث حسب–كل ذلك والسبب األساسي وراء  .. من جهة لكّنها تُتابع أهدافها اقتصادية علمانية
م احملافظة هو احملافظة على السالم العام الّذي يُعد أوىل أولويات األجندة السياسية للحكومة حّّت يتّ  -1111

سنة على استقالهلا، حيث  51احتفلت ماليزيا مبرور  1171يف سنة  .على توازن أدام النظام الدميقراطي يف البالد
ميقراطية واإلسالمية يف ذات الوقت، ومل يكن النجاح ليكتمل من دون حدوث صدامات مّت التأكيد على القيم الد

، وجهة نظر متفائلة وخلص إىل أّن (1111) صانيلقد تبىن بعض الباحثني، على غرار . مدنية تارخيية من قبل
توترات بني القيم  اليوم هناك من يعتقد بوجود. ماليزيا تسري يف طريقها حنو صيغة أكثر ليربالية للدميقراطية

إىل ذلك  هنثنغتنونالدميقراطية، كالنزعة الليربالية واحلرية، وبني النظام األساسي اإلسالمي، مثلما أشار 
إىل أّن أكثر سياسة حازت على شعبية ال بأس هبا كانت تلك الّّت  ماركوس شيلين الباحث ويشري(. 7119)

إلسالمية والليربالية والّّت مّت استحداثها من ِقبل حتالف جديد توجهت حنو إجياد تعايش سلمي بني كل من القيم ا

                                                           
 .109، ص 9002مؤسسة شباب الجامعة، : هشام محمود األقداحي، سايكولوجية النخبة والزعامة،مصر 74
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يسعى إىل إجناز برنامج تقدمي جديد مُسي باإلسالم احلضاري والّذي سبق وأن  عبد اهلل بدوييقوده الرئيس 
 75.فصلنا فيها قبل قليل

رونة يف التعامل مع املطالب لقد عملت احلكومة املاليزية عرب مثل هذه الصيغة من الربامج وغريها على حتقيق امل
نظاما قضائيا مزدوجا،  -على مستوى القضاء مثال–املختلفة لكافة أطياف اجملتمع املاليزي، فابتكرت ألجل ذلك 

م إىل حمكمة تقوم على الشريعة اإلسالمية للمسلمني يف مقابل وجود حمكمة فالنظام القضائي يف ماليزيا مقسّ 
إذ حيتكم املااليو بشكل طبيعي إىل الشريعة . هلندوس، السيخ وبقية الدياناتمدنية للبوذيني، املسيحيني، ا

يعمل هذا النظام املزدوج .. اإلسالمية باعتبارهم مسلمني بينما يُطالب اآلخرون إىل االحتكام للمحكمة املدنية
يل املثال، على سب: على العموم بشكل جيد، لكن هناك حاالت أين تصري وسائله ذات حمدودية واضحة جلية

الّّت سعت للزواج مبسيحي، إاّل أّّنا أعرضت عن ذلك ألّّنا مل تكن قادرة على توفري  لينا جويقضية املسلمة 
مع ذلك هناك مؤشرات جيدة لوجود تسامح ديين ومرونة حكومية يف التعامل مع القضايا ذات .. الوثائق املطلوبة

يا أن يتحّول عن دينه ليعتنق دينا آخر، األمر الّذي يُعترب مسألة اخللفيات الدينية، مثال ُيسمح للمسلم يف ماليز 
غريبة وفريدة يف اإلسالم التقليدي وممنوعة يف معظم البلدان اإلسالمية مثلما أشار إىل ذلك كل من الباحثني 

عالوة على ذلك، فقد عملت احلكومة املاليزية على  .1115يف إحدى كتاباهتما سنة  بيثوشيري ونوارني
لتقليص من حّدة التوترات الطائفية وحتقيق التعايش بني القيم املختلفة يف اجملتمع من خالل تبين سياسة عملية ا

تقوم على استئصال مرض الفقر من اجملتمع، فكثريا ما كان الفقر وتفاوت مداخيل املعيشة بني األفراد كإحدى 
وقد كان هلذه السياسة .. اطق العامل املختلفةالدعامات األساسية لظاهرة اإلرهاب املعاصر يف عديد من من

دور كبري يف حتقيق تعايش سلسل بني خمتلف  -ماركوس شيلينحسب الباحث –وسياسات التنمية اإلجيابية 
اجلماعات داخل اجملتمع املاليزي كما كان هلا دور إجيايب يف حتقيق التعايش الناجح بني القيم الدميقراطية 

 76.واإلسالمية هناك

على مستوى الداللة واالصطالح فإّن أوىل املالحظات املسجلة أن ليس هناك إدراك مشرتك فيما إذا كان  أّما
بل ويذهب البعض إىل التذكري بوجود اختالفات بينية داخل  . متوافقان أم ال( الدميقراطية واإلسالم)املصطلحان 

                                                           
75 Markus Schilling, Islam and the struggle for democratic transition in Malaysia, 
Taiwan journal of southeast Asian studies, 8(1): 101-126(2011), p: 110. 
76 Ibed, p : 111. 
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تكشف كل منها عن وجود أمناط متباينة من كل من املدونتني الفكرية الدميقراطية واإلسالمية على حّد سواء 
الدميقراطية أو اإلسالم على حّد سواء، على سبيل املثال، تظهر كل من الدميقراطية غري الليربالية أو الدميقراطية 

–شبه األوتوقراطية بشكل أكثر اختالفا عن الدميقراطية الليربالية، وبنفس الشكل فليس هناك إسالم واحد ّنائي 
مثلما يدعي بعض املناضلني الراديكاليني، وعلى نفس منط الدميقراطيات  -ى فهم واحد وحيد لإلسالمأو باألحر 

.. الغربية فبإمكان اإلسالم أن يتطور من النظريات والنظم األوتوقراطية إىل منط من الدميقراطية اإلسالمية احلديثة
يتبنون يف الوقت احلاضر  -يف ماليزيا- إىل أّن املسلمني( 1115) هانتر وماليكوحُياجج كل من الباحثني 

وجهات نظر حداثية أكثر منها راديكالية، وينظرون إىل كل من اإلسالم والدميقراطية باعتبارمها مصطلحان 
أن يتبىن نفس  -اجملتمع املاليزي-عالوة على ذلك فالسؤال األكثر إثارة يتمثل فيما إذا كان على . متوافقان

بإمكانية ( 1111) ناذير وميلونوهنا حياجج كل من . ملوجودة يف اجملتمعات الغربية أم الالشكل من الدميقراطية ا
تواجد دميقراطية حتت شروط تأسيسية خمتلفة، خصوصا حينما يتعلق األمر مبناقشة التنمية السياسية يف البلدان غري 

تُعد عامال معرقال يف سبيل حتقيق  القائل بأّن القيم اإلسالمية هنثنغتونإّّنما يرفضان إدعاء . الدميقراطية
الدميقراطية، ويؤكدان عالوة على ذلك، أّن املعيار الغريب للعلمنة ال يُعد شرطا ضروريا بالنسبة للبلدان غري الغربية 

بأّن االنقسام احلاصل يف الدين والفضاء ( 7119) ويلشويف ماليزيا يرى الباحث . لتحقيق دميقراطية ليربالية
ُث حتديا أكرب، فالنظام العلمي للمجتمع يُعد ضروريا لتعزيز الدميقراطية الليربالية واحملافظة عليها، ومبا العمومي يّور 

أّن الدين يُعد العامل املهيمن احملدد للهوية يف ماليزيا فإّن النظام السياسي حُيدَّد بالتايل من خالل سياسة دينية، 
اآلن يف تكييف الدور املعياري لإلسالم مع متطلبات الدميقراطية بعدم قدرة ماليزيا إىل  ويلشهلذا السبب يرى 

إىل التساؤل فيما إذا سيربز إمجاع علماين باجتاه العمل على  ناذير وميلونيف حني يذهب كل من  77.الليربالية
ع الدين حتويل األفكار الدينية حنو السياسة أم ال، ويرى كل منهما أنّه ومن دون وجود مثل هذا التحول سوف ينز 

ويضربان يف ذلك مثاال حبالة أوروبا يف نزاعها مع الكنيسة الكاثوليكية .. إىل تقويض النظام العلماين يف اجملتمع
ضرورة الدفع باجتاه  -حسبهما–حّّت قرابة القرن التاسع عشر، لذا تتطلب عملية جناح حتقيق الدميقراطية يف ماليزيا 

 78.ا حدث يف تركياالعلمنة الواسعة للنظام السياسي مثلم
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لقد صارت إشكالية الدميقراطية واإلسالم يف ماليزيا أكثر بروزا مع االنبعاث اجلديد لظاهرة احلركات اإلسالمية يف 
منه على وجه اخلصوص " األصويل"البالد، فقد نظر عدد من املتتبعني إىل االنبعاث الديين اجلديد يف ماليزيا وإىل 

للدميقراطية، فقد نُظر لبعض احلركات الدينية يف العادة على أّّنا حركات ذي نزعة  باعتباره كان انبعاثا معاديا
على  فايمة المرنيسي الباحثة حُتاجج. تقليدية رجعية، تنتاهبا حالة اخلوف من التغيري والدميقراطية يف حّد ذاهتا

أّن املسلمني يف العامل ( 7111)" اإلسالم والديمقرايية، الخوف من العالم الحديث: "سبيل املثال يف كتاهبا
العريب ليس لديهم خوف كبري من الدميقراطية بقدر ما هم يعانون من فقدان بلوغ أكثر املزايا أمهية والّّت اتسمت 
هبا القرون األخرية وباألخص فضيلة التسامح كمبدأ وممارسة، حرية الفكر والتفكري، حرية االختالف والنزعة 

أّن العرب مل يكن هلم أبدا فرصة الوصول  المرنيسيوتؤكد . ة اجلماعة الدينية واألمةالفردانية ألجل إنقاذ وحد
املنظم للتحسينات احلديثة املتأصلة يف تراث عصر التنوير، ومل يفكر املسلمون يف ظاهرة احلداثة مبنطق القطيعة مع 

ون مسلمون ُكثر أن مصطلح يف اجلهة األخرى حُياجج مثقف .املاضي ولكن مبنطق إعادة جتديد العالقة معه
الدميقراطية ال يُعد يف احلقيقة مصطلحا خارجا عن الفكر اإلسالمي غريب عنه، إذ يدركون أّن هناك العديد من 
مبادئ الدميقراطية جتد هلا تأصيال يف الفكر اإلسالمي، عالوة على ذلك حُياجج بعض من هؤالء أّّنم حباجة 

إذن فالدميقراطية . املمارسة داخل النظم السياسية املوجودة واحلديثة لتطوير بعض من هذه املبادئ من خالل
ليست مرياثا أضيف لإلسالم أو شيء غريب عنه، إّن فكرة الدميقراطية بالنسبة لبعض املسلمني النشطاء 

عي واحلداثيني ينبغي هلا أن جُتسد وتُعّزز عرب اإلصالح التعليمي وإجياد مؤسسات اجتماعية تقوم بتطوير الو 
 .الدميقراطي وتشجيع املشاركة بشكل كبري للمجتمع املدين يف اجملال السياسي والديين

يبقى التحدي الرئيس لعملية الدمقرطة يف اجملتمع املاليزي واجملتمعات املسلمة عموما مرتبطا بالباحثني املسلمني أو 
ية لدميقراطية إسالمية بدال من جمرد القادة أنفسهم، فإمكان هؤالء أن يبتكروا نظريات متماسكة وبناءات فكر 

إذ يزخر اإلرث التارخيي واحلضاري للمسلمني .. إعادة صياغة للمفاهيم الغربية الواردة على القاموس اإلسالمي
بشكل ثري بعدد متنوع من التقاليد السياسية والثقافية اخلاصة به، ُمفّصل كّله إىل حّد ما يف التجارب التارخيية 

ميزة، فبإمكان هذا املرياث أن يوفر املصادر الضرورية ويوفر سندا تارخييا قويا للقوى احلداثية ألجل والسياسية املت
دميقراطية ذاتية وحياة سياسية أخالقية، مواطنة تشاركية وعالقات كونية لألمة  -من داخل اإلسالم ذاته–توليد 

 .اإلسالمية
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لدميقراطية يف كل دول العامل اإلسالمي تقريبا ومنها ماليزيا، أخريا، فمن املالحظ تأثري نزعة األسلمة على مشهد ا
والسبب يف ذلك ليس راجعا إىل وجود تناقض فعلي بني اإلسالم والدميقراطية ولكن ألّن حركات اإلحياء 

إلعادة حتيني مبادئ الشريعة مع مسارات  -الثقايف-املتطلب الفكري -ورمّبا ترفض–اإلسالمية السياسية ال ُتدرك 
لذا فإّن عملية املوائمة بني قيم الدميقراطية واإلسالم بالتنازل عن ذاك املبدأ أو ..  79.لدميقراطية يف العامل احلديثا

أو غريها من احلركات يف العامل اإلسالمي -إقصاءاآلخر لن جُتدي نفعا طاملا مل تنهل احلركات اإلسالمية يف ماليزيا 
رد إعادة تكييف ممارساهتا وآلياهتا وفقا لرؤيتها اخلاصة، واألجدى من من روح الدميقراطية واكتفت مبج -عموما

ذلك أن تعمل هذه احلركات على قراءة مبادئ الدميقراطية وقيمها وفقا ملقاصد الشريعة،فلطاملا التقى االثنان يف 
 .حرصهما على أن ينال اإلنسان كرامته وحريته الفردية واجملتمعية يف احلياة

 

لمة الديمقرايية دور الحركات اإلسالمية في عملية االنتقال الديمقرايي في ماليزيا بين أس :لثالمبحث الثا
 :ودمقرية اإلسالم

 

انطالقا  ممّا سبق وبصرف النظر عن تلك التصورات الفكرية املتباينة بني التيارات اإلسالمية داخل ماليزيا، نتساءل 
 ر داخل ماليزيا أم أنه سيكون أحد القوى المعيقة للتغيير؟هل يمكن لإلسالم أن يكون قوة دافعة للتغيي: هنا

ة بني األكادمييني ووسائل اإلعالم املسيطرة هناك أيضا  حول مدى انسجام اإلسالم مع هناك نقاشات حادّ 
املؤسسات والقيم الدميقراطية، لقد أظهرت اجلارة اندونيسيا أّن اإلسالم ليس متناسقا  وحسب مع الدميقراطية 

بإمكانه أن يكون إحدى القوى والعوامل املساعدة على التطّور الدميقراطي، خالل األزمة االقتصادية، ولكن 
للتمهل وإبداء احلاجة للدميقراطية واحلاجة لتحقيق تسامح أكرب وإىل  سوهارتواجتمع القادة الدينيون على دعوة 
 .اإلجابة تكون بنعم وال  في ماليزيا اليوم؟ هل يُعد اإلسالم قوة مماثلة: تناغم ديين وإثين، السؤال املطروح

أبرز الوجوه احلزبية اإلسالمية اليوم، كما يّعد قوة ركيزة يف جبهة املعارضة " PAS" يُ ّعد احلزب اإلسالمي  املاليزي 
ا ، البديلة، لذا وحّّت نستطيع اإلجابة نسبيا  على السؤال املطروح أعاله فنستشرف مستقبل الساحة املاليزية الحق

                                                           
79 Ariel Heryante and Sumit Mandal, Challenging authoritarianism in southeast Asia, 
comparing Indonisia and Malaysia, Routledge curzon Taylor and Francis group, 
London 2003, p : 122-123-124. 
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، نتيجة 7151سنة  PASلقد تشكل حزب ال .آثرنا أن نسلط الضوء عليه أكثر من بقية احلركات اإلسالمية
لالنشقاق عن حزب األمنو بسبب اخلالف بينهما حول دور الدين يف الشؤون السياسية، لقد لعب دورا  مهما  يف 

، عرف احلزب بعضا  مهاتير محمدعلى غرار  (على مرتكزات دينية وإثنية) نقد األمنو ومسائلة مصداقية القادة 
دعاويه الطويلة  -هذه التعديالت –من التعديالت يف البنية القاعدية، يف السنوات األخرية، لقد أسكتت 
برباعة على التحالف املعارض  PASخبصوص إقامة دولة إسالمية ترتكز على الشريعة اإلسالمية، كما حافظ ال

ن، لكّنه جّدد مؤخرا  التزام القانون اإلسالمي يف احلكم، ليعاين بعد ذلك من وحزب كياديال DAPإىل جانب ال
ره باعتباره مجاعة راديكالية، ناسجة عالقات مشبوهة لبعض من أعضائه بتنظيمات محلة إعالمية مضادة تصو  

و على املسلمني ويف مسريته حاول احلزب تطبيق قانون احلّد اإلسالمي والقصاص يف تريينغان .راديكالية مسلحة
يف   PASفقط، مؤكدا  على لسان ناطقه الرمسي ضرورة رعاية غري املسلمني وعدم معاملتهم بظلم حتت حكم ال

كيالنتان أيضا ، وأنّه يكفل حرية الّدين ويسمح أيضا  لغري املسلمني بأن يواصلوا ممارسة بعض األعمال كرتبيتهم 
فكرة اجلزية اإلسالمية على غري املسلمني، بشكل جعل العديد من لكنه دعى يف املقابل إىل جتسيد .. للخنازير

ورغم أّن أعضاء احلزب أخلفوا  .غري املؤيدين له يتخوفون من شكل احلياة الّّت ميكن أن يعيشوها حتت قيادته
سنة وعودهم بتحقيق الدميقراطية وقيمها كغريهم من التنظيمات السياسية، إاّل أّن احلزب عرف إصالحات داخلية 

قادة إصالحيني على رأس قوائمه، متجنبني سيطرة رجال الدين، ومّت تعيني  PAS، حيث انتخب ال1115
ثالث قادة إصالحيني كنواب للرئيس يف هذا احلزب، وحيدث هذا ألول مرة يف تاريخ احلزب أين يكون النواب 

ميني أكادمييني، لقد جاءت هذه الثالثة للرئيس نشطاء سياسيني ومثقفني بدال  من أن يكونوا باحثني إسال
 1113.80التحوالت باجتاه قيادة أكثر حداثة داخل احلزب على إثر اهلزمية الّّت ُميَن هبا احلزب يف انتخابات 

لقد اجتهت األجندة السياسية للجيل اجلديد من السياسيني ما بعد اإلسالميني يف حزب الباس بشكل حاسم حنو 
يا الفساد، اإلنفاق العام املسرف على املشروعات، إصالح النظام االنتخايب االهتمام بقضايا احلوكمة كقضا

لقد ِاسُتخدم خطاب الدميقراطية وحقوق اإلنسان على حنو .. والقانوين، التعليم والصحة، استئصال الفقر وغريها
ل تقدمي وقريب مشرتك يف اإلصالح احلكومي املرّوج له، ولرتقية أجندة إصالح احلكومة فقد اشتغل الباس بشك

جنبا إىل جنب دميقراطيا مع منظمات اجملتمع املدين، مشاركا إيّاها نفس الرؤية اإلصالحية، على سبيل املثال، فقد 
املنظمة غري احلكومية هبدف " بارسيه"جنبا إىل جنب محلة مشرتكة مع  محمد صابوأدار نائب رئيس الباس 
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ملشاركة بشكل نشط يف الوقفات التظاهرية الّّت نظمتها املنظمة الضغط ألجل إحداث إصالح انتخايب، كما قام با
كما تقّوى دعم غري املسلمني من خالل وجود امرأة . 1177و 1111هبدف إحداث إصالح انتخايب سنة 

 11، كما تفتخر تشكيلة نادي املؤيدين للباس حبيازهتا ألكثر من 1112مرشحة من غري املسلمني يف انتخابات 
وجود امرأة واحدة على األقل   1117لقد كفلت تعديالت دستور الباس لسنة . ري املسلمنيألف عضو من غ

 .كنائبة للرئيس يف احلزب

لقد بدا حتّول األجندة السياسية حلزب الباس بعيدا عن هدف إقامة الدولة اإلسالمية من خالل تروجيه مؤخرا 
عبد الهادي ذا الشعار ألّول مرّة يف خطاب زعيم احلزب إذ مّت التلويح هب، (دولة الرفاه)نيغارا كاباجيكان لشعار 

لقد . تقوم دولة الرفاه على التعهد بإقامة رشادة احلكم وحتقيق احلاجيات املادية للماليزيني. 1177سنة  أوانج
الزعيم السابق للباس وجماهدو راوا بشكل صريح أّن شعار دولة الرفاه هذا يعكس النضج السياسي للباس يف  أدرك

سيسمح التحّول االسرتاتيجي للباس من دون شك له بأن جيتذب . حماولته لتكييف نفسه مع واقع اجملتمع املاليزي
ين كانوا يصوتون بشكل الذّ ( املتموضعني يف حالة الوسط بني اجلهتني)مجهورا واسعا من املسلمني غري املتحيزين 

الّذي حكم ماليزيا بشكل غري منقطع منذ نيلها  تقليدي لألمنو، احلزب املهيمن يف حتالف اجلبهة الوطنية
حيظى الباس اآلن بتموقع إسرتاتيجي ممتاز يف املنافسات االنتخابية املقبلة يف .. 7151االستقالل السياسي سنة 

رغم ذلك يرى بعض الباحثني أنّه من اخلطأ النظر  81. حتالفه مع بقية األحزاب السياسية ذات اخللفية العلمانية
كقوة حمتملة تقود تغيريا  دميقراطيا  يف البالد، ليس ألّن اإلسالم ال يتوافق مع الدميقراطية ولكن   PASال إىل حزب

ألنّه من املستحيل على احلزب أن حيشد دعما  شعبيا  للفوز مبنافسات انتخابية أكثر، وذلك اعتمادا  على رؤية 
كقوة تسعى للتغيري الدميقراطي   PASالنظر حلزب ال حداثية ومتساحمة لإلسالم، كما يرى آخرون أنّه ملن الصعب

 .من احلكم يف اندونيسيا سوهارتوخصوصا  حينما نقارنه بالقوى اإلسالمية الّّت ساعدت على إخراج 

، هلا جذور متأّصلة يف منظمة المحمدية ونهضة العلماءففي اندونيسيا توجد تنظيمات مسلمة واسعة على غرار 
دين كثرية كالتعليم، الرعاية الصحية واخلدمات االجتماعية داخل الدولة، كما أّن هلذه اجملتمع وتساهم يف ميا

غوس دار على غرار " التنظيمات أيضا  روابط مع أحزاب سياسية مسلمة وعلمانية، وقد صار قادة هذه احلركات 
                                                           
81 Lily Zubaidah Rahim, Towards a post-islamist secular democracy in the muslim 
world, department of government and international relation, school of social and 
political sciences, the university of sydney, paper for the contemporary challenges of 
politics research worksop, october 31th 2011,p : 14-15. 
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مات متتلك جذورا  عميقة داخل داخل الدولة، ونظرا  ألّن هذه املنظ لسوهارتوعلى حنو متزايد نقادا  " وأمين رايس
يف احلكم، فقد محلت سوهارتو اجملتمع وألّّنا تّعد أيضا  جزء ا من العملية السياسية وليست إحدى أدوات 

انتقاداهتا للنظام وزنا  كبريا  وكان هلا شرعية القول، فاعتمادا  على قدرهتا وجرأهتا يف احلديث بسلطة أخالقية عن 
 PASمثال ال" جة للقضاء على الفساد، وليس نتيجة قدرهتا على حتمل مسؤولية احلكم السياسات اإلثنية واحلا

شيئا  فشيئا ، لقد كانت احلركة  سوهارتومتكنت هذه احلركات يف اندونيسيا من خنر حكومة " يف كيالنتان وترينغانو
إذا ما رجعنا  .سوهارتوة احملمدية وّنضة العلماء يف وضعية مناسبة مكنتها من حشد القوى الشعبية يف مواجه

ذلك العمق وال تلك املكانة الّّت تؤهله للتحرك بثقة على هذا النحو  PASملاليزيا، فسوف لن جند حلزب ال
وهبذه املقدرة، ونظرا  لكونه حزبا  سياسيا ، فإّن هدف وجوده هو الفوز مبقاعد أكثر داخل النظام احلايل، وليس 

 .82هزة النظامضروريا  له أن يقوم بقلب كامل أج

إن أّول شيء يتضح لنا من خالل هذا العرض هو عدم توّحد الرؤى اإلسالمية على تصّور واحد منسجم ملا ميكن 
متمثلة يف حزب  –إحداثه من تغيريات إجيابية يف البالد، كما يّتضح عدم وضوح قدرة حّّت أعّت قواها 

ظرا  لتوجه اهتمامها األكرب إىل السلطة واحلكم بدال  على زعزعة النظام القائم عرب صناديق االقرتاع ن -PASال
من أن تركز نشاطاهتا على مستوى اجملتمع حّّت حتظى بذلك العمق اجملتمعي واحلشد اجلماهريي الّذي ميكنها من 
مغالبة احلزب احلاكم يف االستحقاقات االنتخابية القادمة، كما نسجل مالحظة أخرى تتعلق بذلك الرتاجع مثّ 

واحلرب على اإلرهاب مّث تناميها  1117سبتمرب  77د الّذي عرفته احلركة اإلسالمية يف ماليزيا بعد أحداث الصعو 
، ممّا يستدعي قراءة التحوالت الطارئة والّّت من املمكن أن تطرأ 1177منذ سنة " بالربيع العريب"را  من جديد تأثّ 

لّّت ميكن أن حتدث على املستوى الدويل أو العامل اإلسالمي مستقبال  انطالقا  من التحوالت أو التغريات املؤثرة ا
 .بدال  من الرتكيز فقط على ما تفرزه البيئة الداخلية املاليزية من تغريات أو حتّوالت
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  : (الفرص والتحديات) آفاق العملية الديمقرايية الماليزية : الفصل الرابع

النظام السياسي املاليزي ا املسار الّذي سيتخذه منستنتج انطالقا  منه أساسيتني بني نقطتني الفصلسننتقل يف هذا 

 ، تتعلق النقطة األوىل بالتحوالت الّّت يف املسقبل القريب عموما واحلركات اإلسالمية يف ماليزيا على وجه أخص

لنتسائل يف ، اإلسالمية منها اتكذا نصيب احلركو  شهدهتا اخلارطة السياسية يف ماليزيا وال تزال تشهدها إىل اآلن

البناء الفكري واألداء السياسي هلذه احلركات بنظرياهتا األخرى الناشطة يف العامل  تأثّرمدى  النقطة الثانية عن

 . العريب، والّذي سطع جنمها من جديد على ضوء احلراك السياسي العريب الراهن

 

والحركات  السياسية وما تفرضه من تحديات على النظام السياسي التحوالت في الخارية: المبحث األول

 :ةالماليزي اإلسالمية

لقد عرفت اخلارطة السياسية املاليزية شيئا  من االستقرار السياسي املفروض ملّدة تقارب العقدين من الزمن، أي منذ 

س األخرية من واليته تقريبا ، أي إىل غاية السنوات اخلم 7127رئاسة الوزراء سنة  مهاتير محمدتويل الدكتور 

للحكم واإلدارة، وتصوراته اخلاصة عن الدميقراطية  مهاتيروقد طبعت ماليزيا ونظامها السياسي برؤية  1111سنة 

، لقد كانت وأن أوضحنا يف الفصول السابقة والتنمية، بشكل حافظ على نوع من الثبات واالستقرار كما سبق

ئيس وزراء يف ماليزيا واتسمت عالقته بنوابه وورثته احملتملني بأّّنا كانت حمفوفة فرتة حكمه أطول فرتة حكم لر 

أكثر رؤساء الوزراء صرامة وانتقادا ،  مهاتير ، وقد ظلّ أنور إبراهيمبالصعوبات مثلما هو احلال فيما يتعلق بقضية 

، الثقافة والسياسات التعليمية ذو طابع القيادة اعتمادا  على مقاربة ليربالية نسبيا ، فقد كانت اللغة مهاتيرتوىل 

كأحد " للنزعة الليربالية" بعيد يف إدانته  ذهب مرة من املرات إىل حدّ  DAPقائد ال  ليربايل إىل حد بعيد، حّت أنّ 

لم تكن خيبتنا في االنتخابات العامة السابقة بسبب أن حزب :" فقال 7115خيبات حزبه يف انتخابات سنة 
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هو كون  BNإّن السبب األساسي النتصار جبهة ال ... عو إلحداث اإلصالحاتلم يكن يد DAPال 

ن خلفيات أسالفه الثالث، خمتلفة ع مهاتير ينطلق منها لقد كانت اخللفية الّّت  ".رئيس الوزراء أكثر ليبرالية اآلن

نسب ملكي على غرار اآلخرين،  تعليما  يف القانون كما أنّه مل يكن أيضا  ذا مل يتلق تعليما  يف اجنلرتا كما مل يتلق

مبعىن  (بشكل جيعله يكسب االحرتام التقليدي للماالي ووالئهم السياسي، حّّت أّن مناوئيه حمّلوا إىل نسبه اهلندي 

للدميقراطية بشكل واضح على اخلريطة السياسية ملاليزيا طيلة سنوات  مهاتيرأثّرت نظرة (. أنه مل يكن ماالويا  أصال  

ليست ديمقرايية ليبرالية، كما أنها ليست ملزمة بقبول أي تأويل :" قراطية املاليزية على حّد قولهحكمه، فالدمي

" متخذلق" جديد للديمقرايية في الغرب، أين يدفع األشخاص الديمقراييون المتعصبون لتكريس مفهوم 

ممثلين لألقليات ليرفعوا للديمقرايية ليشمل حماية الفاشيين الجدد أو يمنح السلطة للنشطاء السياسيين ال

 ".أصواتهم فوق صمت المواينين العاديين الّذين يشكلون األغلبية

إيديولوجيا  جّدا ، إنّه رئيس الوزراء األول يف البالد الّذي فّصل بوضوح رؤية واضحة لقيادة الشأن العام  مهاتيركان 

لصناع القرار خصوصا  مع نزعته النقدية تكون كإطار عمل  1111حنو أهداف مشرتكة إّّنا رؤية ملاليزيا سنة 

املرتفعة والدائمة للغرب، وجتاه الواليات املتحدة األمريكية بشكل خاص، وخبالف أسالفه مّمن سبقوه إىل رئاسة 

منجذبا  أكثر إىل رجال األعمال أكثر من املوظفني احلكوميني، وقد عكست سياسته هذه  مهاتيرالوزراء كان 

 .83مقتديا  باليابان، متعلما  منها ومن كوريا اجلنوبية وتايوان "النظر شرقاً " تبىن سياسة توجهات البالد، كما 

إاّل أن احلياة السياسية املاليزية دخلت طورا  جديدا  .. كانت هذه صورة ملاليزيا خالل حوايل عشرين سنة كاملة 

راكم كل من األزمة االقتصادية، ى ت، قبل عام من ذلك، أدّ 7112 ابتدأت سنة الّّت  الحركة اإلصالحيةمع 

الفشل الظاهر للقائد الشعيب، التصاعد املتعمد للتوجهات التسلطية احلكومية، تصاعد الدعم لصاحل إسالميني يف 
                                                           
83 MICHALE LEIGHAND BEHINDA LIP. TRANSITONS IN MALAYSIA 
SOCIETY AND POLITICS: towards centralizing power, pp 318,319,320. 
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مواجهة االحنالل األخالقي الظاهرة واهليمنة الغربية، وكذا التأثري البنّي جلريان ماليزيا، أّدى كل ذلك إىل بناء فرصة 

ونظرا   .ديد، كما أّدى إىل حتفيز العناصر واألحزاب احملبطة املختلفة إىل إجياد صيغة أكثر احتادا  وقوةسياسية من ج

إىل جانب أحزاب املعارضة على جتميع  CSASملا يتقامسونه من مسائل مشرتكة، فقد عمل كل من حزب ال

الد، وبالرغم من وضعيته ، واحلّث على إحداث حتّول سياسي يف البمهاتير محمدقواهتم لتحدي حكومة 

 حيافظ على السلطة مع ط ويناضل حّّت ظل خيطّ  BNأّن حزب ال الديناميكية واملتحدة كما مل يكن من قبل، إالّ 

، ولو هبامش ربح ضئيل مقارنة باآلخرين، بعدها تالشت 7111قدوم موسم االنتخابات العامة لشهر نوفمرب 

سلطتها من جديد، وقد ظّلت هذه احلركة تتكّشف بطرق تعزيز  BNحركة اإلصالح، كما أعادت جبهة ال

لقد تكّونت جبهة  .لة إىل إسرتاتيجية جديدة وأسلوب مؤّطر يف اإلصالحاتدة يف بنية احلياة السياسية متحوّ متعدّ 

 BA  "THE BARISAN "الجبهة البديلة" معارضة جديدة بديلة حتت اسم 

ALTENATIVE " على البقاء والتحمل بشكل جيد بني بقية  ، أبدت رباطة جأش وقدرة7111سنة

األقطاب، وقد ركز كل من الشركاء اإلسالميني والعلمانيني يف التحالف مناشداهتم على القضايا املتعلقة بالعدالة 

سسا  للتحّول شكال  مُمأ BAمنحت جبهة ال  .االجتماعية، وباألخص مسألّت احلكم الراشد واحلريات املدنية

ي ال يرافع ألجل تغيريات سياسية بعينها، ولكن ألجل حتقيق مزيد والذّ  CSASجعه حزب ال  املعياري الّذي ش

 .84من االنفتاح، وكذا ألجل بيئة سياسية أقل طائفية، وألجل قبول مساندة التدخل السياسي الواسع

مع  "مي الكبيربالتسونا" شهدته الساحة السياسية املاليزية وصف  -كّنا قد أشرنا إليه من قبل–خر آ حتّولٌ 

يها غالبية الثلثني يف الربملان ألول مرة منذ ف  BNخسر حتالف اجلبهة الوطنية ال   ، أين1112انتخابات سنة 

باكتان ) إىل الواجهة مع التحالف الشعيب   أنور إبراهيمأعادت الزعيم ، وهي نفس اإلنتخابات الّّت االستقالل

                                                           
84 Meredith l.weriss, protest and possibilities: civil society and coalitions for political 
change in malaysia,california : Stanford university press, p p 127,128. 
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، إالّ 1112حتالف اجلبهة الوطنية من السلطة يف انتخابات عام  ورغم فشل جبهة املعارضة يف إسقاط .85(رعيت

كما أشرنا –، مستفيدة 1171أّّنا حافظت على متاسكها لتضرب بقوة من جديد يف االنتخابات األخرية سنة 

، فرغم سعي %13إىل  %95من استطالعات الرأي الّّت أفادت برتاجع شعبية التحالف احلاكم من  -سابقا

، إىل رفع معدل التنمية والنمو االقتصادي وحتسني شروط احلريات وحقوق نجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء

األقليات اإلثنية والدينية، يتهم حتالف املعارضة احلكومة بأّّنا سارت يف برامج اقتصادية كّرست الطبقية وأحدثت 

فقد  أنور إبراهيما زعيم املعارضة قية، أمّ الشرخ بني فئات الشعب املاليزي ومّنت النزعة الطائفية واالنقسامات العر 

" ، وقد محل إرادة "تويرت، فايسبوك" عاد بقوة يف هذه االنتخابات وفرض نفسه كأحد جنوم العامل االفرتاضي 

من خصومه يف االئتالف احلاكم الّذي أساء إليه وشّوه مسعته أمام مجهوره املسلم احملافظ واهتموه بالفساد " االنتقام

، الالفت يف برنامج التحالف الشعيب (1113-7112) اجلنسي وُسجن ألجل ذلك ست سنوات  والشذوذ

ي اجلديد، هو حماباته لألقليات، وخصوصا  أّن احلزب الرئيسي يف التحالف املعارض هو احلزب اإلسالمي الذّ 

 يف البالد، كانعكاس يواجه حتديات صعبة يف طمأنة غري املسلمني، يف ظل تصاعد موجة الكراهية والتطرف الديين

من دعوة الكنيسة  1171ملا حيدث يف العامل من حتوالت، فلّعل ما محله برنامج احلزب اإلسالمي لعام 

الكاثوليكية يف ماليزيا الناخبني للتصويت للمعارضة يشّكل مفاجأة  يف احلياة السياسية للحزب، كما أّن الشيء 

 أنور إبراهيم نطق هبا زعيم املعارضة ك التصرحيات املثرية للجدل الّّت الالفت اآلخر يف االنتخابات األخرية هي تل

، ومواقفة اإلجيابية إزاء إعطاء احلرية للمثليني "اتخاذ كل اإلجراءات لحماية أمن إسرائيل" خبصوص دعمه 

احلركات جنسيا ، هلذا قد يكون موقف املعارضة حرجا  يف أي انتخابات جديدة مستقبال  خصوصا  مع تصاعد جنم 

 .86اإلسالمية هناك

                                                           
 .09، ص 9012ماي  01مركز الجزيرة للدراسات، : ماليزيا واحتماالت تغيير قواعد اللعبة، الدوحة: 9012سامر عالوي، انتخابات  85
 9012ماي  02يفة األخبار، حكم المعارضة يقترب، موقع صح: معمر عطوي، إنتخابات ماليزيا 86

  https://goo.gl/he3eXk  

https://goo.gl/he3eXk


 

67 

ي طبع العقلية املاليزية عموما  حّّت هو ذلك املناخ العام الذّ  1171أكثر شيء مّيز االنتخابات األخرية سنة  إنّ 

صارت تتقبل فكرة إمكانية حدوث تغيري ما يف األفق، حيث مل يكن واردا  يف حسابات املاليزيني سابقا  إمكانية 

مثل هبيمنة اجلبهة الوطنية واحملاصصة العرقية على السلطة، حّّت أنّه للمرة األوىل يف تاريخ تغيري الوضع القائم املت

ر قادة األمنو من أن تفرز االنتخابات حكومة ضعيفة تعرقل النمو االقتصادي واالجتماعي، مع ذلك ذ  البالد حيُ 

ما جاءت النتائج على غري ما متىن، كما  أعطى التحالف احلاكم انطباعا  باستعداده نقل السلطة بطريقة سلسلة إذا

أّّنا املرة األوىل الّّت تتحّول فيها االنتخابات من صراع بني حتالفني إىل صراع بني توجهني حلكم البالد، توجه قدمي 

لون إىل أنّه لو فازت على أساس عرقي، وآخر على أساس املواطنة بغض النظر عن الدين والعرق، وهنا يذهب احمللّ 

بعيد انتهاء السياسات التفضيلية واالمتيازات ملن يطلق عليهم أبناء األرض  رضة فإّن ذلك يعين إىل حدّ املعا

، لكن يف املقابل يعين 87الّذين يشّكلون غالبية ساحقة، وهو ما تدعمه الدول الغربية (بومي بوترا) األصليني 

ل مرة يف تاريخ ماليزيا من احلزب احلاكم إىل ض البالد ملخاض عسري ناتج عن عملية انتقال السلطة ألوّ ذلك تعرّ 

أطراف املعارضة، وما سينتج عن ذلك من عدم استقرار سياسي داخلي من جهة، وإلمكانية حدوث حتّول يف 

توجهات ماليزيا اخلارجية من عالقاهتا اجليدة مع الصني إىل استعانتها بالغرب وحتالفها معه وما ميكن هلذا التحّول 

فيه كل هذه التغرّيات على التجربة التنموية  بُ األثر الّذي قد تتسبّ  تغرّيات إقليمية يف املنطقة، مثّ أن حيدثه من 

ال نريد مغادرة هذا العنصر قبل أن نشري يف عجالة للتحديات الّّت  ".VISION2020" النموذجية ملاليزيا 

ل اإلثين يشكل ورقة ربح أو خسارة لكل طرف  صار العامتفرضها الطبيعة اإلثنية املركبة للمجتمع املاليزي، حّّت 

ق األمر باملعارضة أو السلطة احلاكمة، إّن العامل اإلثين ليُ ّعد مسألة حّساسة يواجهها النظام سياسي سواء تعلّ 

السياسي املاليزي مستقبال  بّغض النظر عن السلطة السياسية احلاكمة فيه، وعلى كل حال فقد تبّنت احلكومة 

اربة سياسية معينة يف املسألة املتعلقة باإلثنيات صارت أمنوذجا  متبعا  من ِقبل كل صانع قرار يف البالد، املاليزية مق

                                                           
 .02سامر عالوي، مرجع سبق ذكره، ص  87
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إذ درجت على إتباع أسلوبني يسمحان هلا بإرضاء األغلبية املاالوية بل وشرعنة استمرار هيمنتها، متجنبة يف 

يف متابعة التنمية االقتصادية يف البلد، إذ يعمل هذا ل السياسة األوىل الوقت ذاته معارضة بقية اإلثنيات، تتمثّ 

األسلوب على حتسني املستوى املعيشي العام للشعب، وحيافظ على نوع من العدالة االقتصادية النسبية بني الناس، 

توري أّما السياسة الثانية، فتتمثل يف تأكيد الصفة اإلسالمية للسياسة احلكومية، واحلفاظ على النظام امللكي الدس

للبالد، الّذي مينح امتيازات خاصة للماالويني، تسمح هاتني األداتني األساسيتني للسياسة الداخلية املاليزية بفهم 

 .88طريقة استجابة ُحّكامها حينما يواجهون بأسئلة دولية حرجة خبصوص ذلك

ت األخرى معتمدة على سياسة هذه الوضعية والقائمة على دفاع الدولة عن مصاحل الفئة املهيمنة دون إثارة الفئا

دة اإلثنيات دورها اقتصادية جديدة، تّعد تصورا  خمالفا  للتصور التقليدي الّذي تلعب فيه الدولة يف اجملتمعات متعدّ 

حبرية يف إدارة نزاعات املصاحل بني اجلماعات اإلثنية ممّا أّدى إىل توسعت جهاز احلكومة وصالحياته، وقد مسحت 

را ، وقد استعملها احلكام املستعمرون يف ماليزيا قبل االستقالل، متومسني لة بأن تكون أكثر حترّ هذه السياسة للدو 

جناح هذه اإلسرتاتيجية يف كسب وّد وراحة احلّكام املاالويني، واحلفاظ على منط احلياة التقليدية للماالويني 

الدولة أّن السياسات التفضيلية الّّت ستساعد ا اليوم، فرتى أمّ  .املهّددين من طرف اجلماعات والثقافات الصاعدة

ا ، كما أّنّ "خاصة بالنسبة للمالويني" الشعب املاليزي املتضرر اقتصاديا ، سوف حتسن وضعية الفقر يف األرياف 

 .89ستقلص ال عدالة األجور بني اإلثنيات

 

  

                                                           
88 Jonathan jungers, Malaisie: analyse sécuritaire d'un tigre asiatique, chaire      baillet       
union européenne- chine, université catholique de Louvain, mai 2012, p 09. 
89 Shamsul laque, malasie: role de l'etat dans la gestion des tensions ethnique, 
alternatives sud, vol 17-2010.33, p 39. 
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 :ياأثر البيئة الخارجية على أداء الحركات اإلسالمية في ماليز : المبحث الثاني
 

لقد ساعد االستقرار النسيب يف املنطقة الّّت تقع فيها ماليزيا، هذه األخرية يف احملافظة على االستقرار السياسي 

 بإمكاّنا االستغناء داخل البلد وتركيز االهتمام لتحقيق ّنضة تنموية ذاتية، جعلتها واحدة من الدول القالئل الّّت 

يا يف احملافظة على مديونية منخفضة جتاه العامل اخلارجي، ما من شأنه عن أي مساعدات أجنبية، كما جنحت ماليز 

أن يُكسبها قدرا  من املناعة واالستقاللية يف مواجهة الضغوط الّّت ميكن أن متارسها قوى العامل اخلارجي على 

ضوع لشروط البنك ماليزيا، ومن أبرز األمثلة الّّت تُثبت ضعف تأثري العامل اخلارجي على ماليزيا هو رفضها اخل

، بل وانتهاجها سياسات مناقضة 7111الدويل يف فرتة األزمة املالية الّّت ضربت منطقة جنوب شرق آسيا سنة 

لتوصيات البنك الدويل يف حّلها لألزمة املذكورة، أضف إىل ذلك أنّه وعلى الرغم من انتماء ماليزيا لتجمع 

 .90لى السياسة الداخلية املاليزيةاآلسيان إالّ أن تأثري األخري يبقى حمدودا  ع

متّكنت ماليزيا من جتاوز أبرز التحديات اخلارجية يف املراحل األوىل الستقالهلا فقضت على ثورة الشيوعيني يف 

، كما ( 7195-7191) وخرجت بنجاح من مواجهتها مع اندونيسيا يف الفرتة ( 7191-7132) الفرتة 

وعلى الرغم من أّن ماليزيا  .رة بعد أن انسحبت من االحتاد املاليزينظمت عالقة برامجاتية قوية مع سنغافو 

تعاطفت مع ثورة مسلمي فطاين جبنويب تايالند، والّذين ينتمون إىل العرق املاليزي، إاّل أّّنا مل جتعل من أرضها 

ق بشكل أو بآخر فضاء  اسرتاتيجيا  للثوار، وقامت بضبط حدودها لّئال تدخل يف صراع مع تايالند، وهو ما ينطب

على موقف ماليزيا من ثّوار مورو يف جنويب الفلبني، احملاذية لوالية صباح املاليزية، فقد مال النظام السياسي املاليزي 

                                                           
 .جابر عوض، مرجع سبق ذكره 90
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إىل سياسة التعايش السلمي، وإىل هتدئة نقاط االحتكاك مع دول اجلوار، وإىل بناء العالقات وفق املصاحل الوطنية 

 .91ولةللد -خصوصا  االقتصادية–

جتد ماليزيا نفسها حبكم تعقيدات منطقة جنوب شرق آسيا متورطة يف نزاعات معقدة ومتشابكة مع  ،رغم ذلك

جرياّنا على غرار نزاعها املعقد حول جزر سبارتلي مع كل من الصني والفلبني، تايوان، فيتنام وبروناي، يف حني 

ر الصني اجلنويب من التوتر حول جزر سبارتلي،  املتعلق بسلوك الدول األطراف يف حب 1111حّقق إعالن سنة 

كما ملاليزيا من خالف مع الفلبني واندونيسيا حول جزيريت سيدان وليجتان إاّل أّن حمكمة العدل الدولة منحت 

السيادة ملاليزيا حوهلما، يف حني مل حتسم احملكمة السيادة على احلدود البحرية، وعلى املناطق الغنية بالنفط يف حبر 

يلبيس فظّلت حمل نزاع، وتعيد الفلبني دعواها يف املطالبة جبزيرة صباح املاليزية الواقعة يف مشال بروناي، وال تزال س

 .92ماليزيا وبروناي يف انتظار احلكم الدويل بشأن النزاع بينهما حول احلدود

ذه النزاعات عن السيطرة، فإنّه حّّت يتجنب النظام املاليزي تدويل النزاعات البينية مع جريانه أو حّّت خروج هو 

حياول فرض طوق مغلق على األزمة ميدانيا  وإنسانيا  وسياسيا ، وقد ساعد هذا ماليزيا على توفري أجواء معقولة 

لعملية التنمية االقتصادية، كما مكنها ذلك أيضا  من اإلنفاق على عمليات التنمية وإقامة البىن التحتية والصناعة 

، أخذ العامل االقتصادي يلعب دورا  أكرب يف مهاتيروحتت زعامة  .ا تنفقه على اجليش والدفاعوالتعليم، أكثر مم

السياسة اخلارجية، مصحوبا  بروح دفاعية وطنية عن حقوق الدول النامية ومصاحلها وتطلعاهتا، ومالت سياسة 

مهاتير دادت مع الزمن روح ، وقد از سياسة النظر شرقاً لتشجيع عالقات دول اجلنوب ببعضها، وتبين  مهاتير

النقدية جتاه الغرب، غري أّن ماليزيا ظّلت من الناحية العملية يف صف الغرب والواليات املتحدة األمريكية  أثناء 

، ومسحت ماليزيا للواليات املتحدة األمريكية بإقامة مركز 1117سبتمرب  77حرهبا على اإلرهاب بعد أحداث 
                                                           

 .02محسن صالح، مرجع سبق ذكره، ص 91
 مية، موقع مقاتل من الصحراء ماليزيا، قضايا تتعدى الحدود اإلقلي 92

https://goo.gl/Ee3bWP  

https://goo.gl/Ee3bWP
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إلرهاب يف كواالملبور، وتعاونت يف جماالت تبادل املعلومات واخلربات املتعلقة إقليمي للتدريب على مكافحة ا

يف الوقت ذاته على كسب موافقة شعبية يف اختاذ هذه اإلجراءات يف مواجهة  مهاتير، وقد حرص 93"باإلرهاب"

غضب  -أي للرئيس بوش –لقد شرحت له :" مهاتيراإلرهاب إىل جانب الواليات املتحدة األمريكية، يقول 

هذا ما منح اجملتمع املاليزي ِحّسا   ".وخيبة مسلمي العالم، وبدا مُقّدرًأ لذلك، وقد استوعب ما قلته جيداً 

 أنور إبراهيمباملسؤولية بأنّه جيب أن يتحلى دوما  بالتسامح والصرب رغم اخلالفات ورغم الظلم الواضح يف قضية 

مالويني وما حققوه نسبيا  يف عالقتهم مع اجلماعات اإلثنية لل مهاتير، وكذا انتقادات -كما يّدعي مناصروه–

وحدة سايكولوجية،  مهاتير، لقد وفرت سياسة ألّي تّدخل أجنيب يف شؤون دولتهماألخرى حّّت ال يفسحوا جماال 

 .94ليس ملسلمي ماليزيا وحسب ولكن جلميع مسلمي العامل

تأثريات املناخ  هذه التأثريات اإلقليمية والدولية وكذا عن مل تكن احلركات اإلسالمية والدعوية يف ماليزيا مبعزل

السياسي والفكري اآليت من العامل اخلارجي، السيما ذلك القادم من العامل العريب وما يزخر به من تيارات فكرية 

يمات املاليزية وقد كانت التنظ.. وتنظيمات، باإلضافة إىل ما حتمله املوجات الفكرية القادمة من اهلند، إيران وتركيا

وقد دّعم صعود .. منذ التشكل امتدادا فكريا لكثري من هذه التيارات ولكن بصبغة ماليزية وثقافة آسيوية مميزة 

اإلسالمي يف العامل العريب يف السبعينيات مزيدا من تطور األفكار اإلسالمية السيما منها الراديكالية يف  املدّ 

، محمد إمام الدين عبد الرحيمي شائعا بني أعضاء حركة األبيم وعلى رأسهم ماليزيا، لقد كان هذا التيار الفكر 

كقاعدة حلركتها   "شمولية اإلسالم"أو رابطة مسلمي اندونيسيا، والّّت تقوم على فكرة  HIMقائد حركة 

ماليوية مبا فيها  يف كتاباته الّّت تُرمجت لل سيد قطبلقد تقّوى هذا التّيار أكثر فأكثر بفعل تأثري أفكار .. الدعوية

بانتشار واسع جنبا " الطغاة والجاهلية"، وقد حظيت مصطلحات راديكالية على غرار "في ظالل القرآن"كتابه 

                                                           
 .02محسن صالح، مرجع سبق ذكره، ص  93

94 Michal leighand, op. cit, p308 
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المستكبرين "، والّّت كّررت مصطلحات بعينها مثل 7111إىل جنب مع تأثري روح الثورة اإليرانية سنة 

أيضا من ِقبل  الخمينيالقة بالثورة اإليرانية واإلمام ، فلقد مّت نشر األعمال الشهرية ذات الع"والمستضعفين

، وكنتيجة 7121لألمنو سنة  أنور إبراهيمإاّل أّن املوقف الراديكايل لألبيم عرف تراجعا مع انضمام . األبيم

لذلك قامت بإدخال مصطلحات فاضلة أكثر تناغما ومالئمة إىل قاموسها مثل مصطلح فقه األولويات والتدرج 

 .يف احلكومة ألنور إبراهيم مع دعمها

ين يدرسون من الفكر الراديكايل أيضا بالتأثري على الطلبة املاليزيني الذّ  -على غرار األبيم–لقد بدأ منط آخر 

مجلس شورى "و "صوت اإلسالم": خارج ماليزيا، فقد برزت جمموعتني سنوات السبعينيات يف اململكة املتحدة

لقد . قوي بكل من اجلماعة اإلسالمية يف مصر ومجاعة اإلخوان املسلمني كذلكاللتني تأثرتا بشكل  ،"المسلمين

 ألنور إبراهيمبدا أّن هتني اجلماعتني أكثر راديكالية من األبيم إىل املدى الّذي جعلها ال تتقبل املوقف التكّيفي 

، إىل حّد ور إبراهيمألنكان أكثر نقدا   "مجلس شورى المسلمين"يف احلقيقة فإّن . حينما انضم إىل األمنو

القفز على فضالت البشر بدال "جعله يذهب إىل تسجيل مالحظة مفادها أّن أكثر أفعال األمنو قد كانت مبثابة 

قد بدأت تفقد شعبيتها الحقا إاّل أّن " صوت اإلسالم"ورغم أّن حركة ". من العمل على تنظيفها من الداخل

اق تنظيمات إسالمية عديدة على أمل كسب رهان السيطرة استمرت يف اخرت " مجلس شورى المسلمين"مجاعة 

من على رأس القيادة سنة " بالشيخ العصري زين العابدين"وحينما أطيح . عليها خصوصا حركة األبيم والباس

عت أّن مّت إلصاق التهمة باملوجة الراديكالية الّّت اجتاحت احلزب اإلسالمي يف تلك الفرتة، لقد ادّ  7121

يف سياق آخر، فقد . كي يتحمل املسؤولية يف إدخال ونقل الفكر الراديكايل من األبيم إىل الباسالشباب الرت 
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جلبت تداعيات الثورة اإليرانية أفكار راديكالية أخرى مّت اعتمادها بشّدة من ِقبل القيادة العليا للحزب، أي القادة 

 95. العلماء للحزب

الشهرية الّّت  77/11من تداعيات أحداث  -عتدلة منها أو الراديكاليةامل–مل تسلم احلركات اإلسالمية املاليزية 

، اجلار اإلسالمي القريب 71/71/1111ألقت بثقلها على العامل اإلسالمي، مّث أحداث بايل يف اندونيسيا يف 

خبصوص األكثر تأثريا على احلركة اإلسالمية املاليزية، فبعد تلك األحداث وّضحت احلكومة املاليزية وعودها 

رؤيتها اخلاصة لإلسالم املعتدل مبا فيها حمافظتها على بنية السلطة من خالل لعبتها الصعبة مع املناضلني 

لوحدها حجزت احلكومة أكثر من  1111ففي سنة . اإلسالميني املزعومني وحجز املشتبهني من دون حماكمة

والّّت ترتبط باجلماعة  KKMا احمللية مناضل إسالمي مشتبه به يف انتمائه إىل مجاعة جماهدي ماليزي 11

وحّّت تقوم بتقوية وضعها . اإلسالمية وهي مجاعة ُيشتبه يف ضلوعها يف أعمال إرهابية يف منطقة جنوب شرق آسيا

السياسي قامت احلكومة املاليزية مبحاولة إجياد روابط بني قيادة حزب الباس اإلسالمي املعارض باجلماعة 

أحمد ّما على املستوى الدويل، فلم تتواىن احلكومة عن تسليم اإلرهايب األمريكي املشتبه به أ .اإلسالمية املتطرفة

باإلضافة إىل ذلك وألجل سحق العمليات املزعومة .. 1111للسلطات األمريكية يف أكتوبر  إبراهيم بالل

رساء مركز إقليمي للتدريب على للمناضلني اإلسالميني احملليني والدوليني يف ماليزيا، انكبت احلكومة يف العمل إل

عالوة على ذلك، قامت احلكومة .. مكافحة اإلرهاب والّذي سريكز على بناء إمكانيات احلرب على اإلرهاب

بضّم قواهتا مع سنغافورة، الفلبني، اندونيسيا وبروناي ألجل حماربة التهديد اإلسالمي لالستقرار السياسي 

اندونيسيا والفلبني بتوقيع اتفاقية هجوم مضاد يف كواالملبور والّّت تسعى لقد قامت كل من ماليزيا، . اإلقليمي

                                                           
95 Badlihisham Mohd Nasir, The influence of middle east islamic movement on the 
extremist though in Malaysia, Tawaukh : international journal for historical studies, 
3(1) 2011,p : 38-39. 
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مؤمتر  1111كما استضافت ماليزيا أيضا يف أفريل .. لتقوية ُسبل التحكم يف احلدود وتقاسم املعلومات األمنية

 96.هدولة مسلمة ُكر س ألجل تقاسم أرضية مشرتكة يف املسائل املتعلقة باإلرهاب ومكافحت 51ضّم 

والّّت كان هلا حضور واضح يف  "ثورات الربيع العربي"احلدث األبرز على الساحة السياسية العربية املعاصرة كانت 

كانت أكثر الدول تأثريا على املشهد   -مبا حتمله من تيارات فكرية وسياسية إسالمية–ماليزيا البعيدة، ولعل مصر

ذات داللة  1177املصرية سنة " الثورة"رات، فلقد اعُتربت السياسي اإلسالمي املاليزي من بني كل هذه الثو 

األول، هو حقيقة أّن املسلمني يف ماليزيا ينظرون ملصر كمثال أمسى هلم : موحية بالنسبة للماليزيني لسببني اثنني

عام لاللتحاق باعتبارها مالذ املعرفة الدينية وملتجأ التعليم الديين عندهم، إذ يندفع آالف املاليزيني إىل مصر كل 

أّما السبب الثاين، فقد اهتم املاليزيني . دة أين يقصد أغلبيتهم جامعة األزهر اإلسالميةباجلامعات املصرية املتعدّ 

مبعرفة دور اإلسالم أثناء الثورة، كما كانوا يف غاية اإلدراك أّن اإلخوان املسلمني يُعتربون القوة املهيمنة ضمن قوى 

مثّة فقد اهتموا مبعرفة ما إذا كان بإمكان اإلسالم أن ينتصر على دكتاتورية وأوتوقراطية املعارضة املصرية، ومن 

  .حسني مباركالرئيس 

أّما على املستوى الرمسي فقد كان رّد فعل احلكومة املاليزية على ما جيري يف مصر رّدا معتدال، فقد أشار رئيس 

لقد كان تركيز احلكومة منصبا . ر مستقبله وينّصب قادتهأّن من حق الشعب املصري أن يقرّ  نجيب رزاقالوزراء 

يف املقابل،  . إىل الديار -ممن يدرسون يف مصر–طالب ماليزي  77111بشكل أساسي على إعادة أكثر من 

كانت استجابة حزب الباس لألحداث هناك استجابة الفتة للنظر، فقد نظموا وقادوا مظاهرات يف شهر فيفري 

لقد كانت الرسالة الّذي أراد الباس إرساهلا لنظام مبارك هي أن . صريني مؤيدين ثورهتم تلكتضامنا مع امل 1177

كما أبدت بقية . ين يسعون للتغيري عرب الوسائل السلميةيُوقف استخدام العنف ويُوقف سجن املصريني الذّ 
                                                           
96Ahmed F. Yousif, Islamic revivalism in Malaysia : an islamic response to non-
muslim concerns, the international association for histor of religions, regional 
conference, september 27 october 3, 2004, Yogyakarta-Indonesia,p : 47-48. 
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يف   JIMمجعية اإلصالح املاليزية التنظيمات اإلخوانية الصغرية ردود فعل معتربة جتاه الثورة املصرية، فقد شاركت 

 .املظاهرات الّّت قادها الباس، والّّت ضّمت أيضا تنظيمات غري حكومية أخرى وأحزاب سياسية معارضة يف ماليزيا

، بإجراء (منظمة غري حكومية)منظمة التضامن املاليزية  ISMAباملقارنة مع بقية اإلسالميني، فقد قام موقع 

لقد ركز تغطيته على دور اإلخوان املسلمني . صرية، إىل درجة إفحام الباس يف تقدمي التقاريرتغطية حصرية للثورة امل

ين كان أغلبهم من أثناء الثورة، من خالل استقائه للمعلومات الّّت ُقدمت له من طرف أعضاءه يف القاهرة، الذّ 

البيان الرمسي جلماعة اإلخوان  فبعد سقوط حكومة مبارك قامت املنظمة بنشر. طلبة جامعة األزهر اإلسالمية

لقد غابت هذه التفاصيل ذات الداللة املوحية عن موقع وهيئات األبيم والباس . املسلمني والّذي تُرجم للماليوية

وبالنسبة لألبيم فلم ترد عنه تقارير كثرية تبنّي عالقته بالثورة، األخبار الوحيدة خبصوص  . واجليم على حّد سواء

علي بيانا دافع فيه عن الشيخ ( صار اآلن الرئيس السابق لألبيم) يسري محمدألقى السيد ذلك كانت حينما 

من طرف رجل دين ماليزي بارز ومثري للجدل، إنّه  علي جمعةلقد مّت التنديد بالشيخ . مفّت الديار املصرية جمعة

طالب من خالهلا املتظاهرين  خبصوص فتواه الّّت  الشيخ جمعةالّذي قام بانتقاد  عصري زين العابدينالدكتور 

 الشيخ جمعةإىل ذلك على أنّه تأييد من  الدكتور العصريلقد نظر . مبغادرة ساحة التحرير والعودة لبيوهتم

الّذي نّدد بالعصري، فقد كان الرجل يُبدي إعجابا كبريا  ليسري محمدونظامه وهذا ما مل يَ ُرق  للرئيس مبارك

 97.بالشيخ علي مجعة

 هذا الصدد أّن تأثري االنتفاضات العربية يف ماليزيا مل يبق حمصورا على مستوى ردود الفعل ما هو مؤكد يف

والتعليقات الصادرة عن هذا الطرف اإلسالمي املاليزي أو ذلك خبصوص الوضع يف مصر ولكّنها بلغت حّد 
                                                           
97 Zulkifly Abdul Malek, from Cairo to Kuala lumpur : The influence of the Egyptian 
Muslim Brotherhood on the Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM) , A thesis 
submitted to the faculty of The Georgetown university in partial fulfillment of 
requirements for the degree of master of arts in Arab studies, Washington DC, April 
26, 2011 , p : 75-76-77. 
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املاضي دعت جمموعة ( بريلأ)ففي الرابع والعشرين من نيسان الفعل السياسي واجلماهريي املنظم يف امليادين، 

منظمة من منظمات اجملتمع املدين بقيادة ثالثة أحزاب  91، وهي ائتالف من ''بيرسيه''تطلق على نفسها اسم 

، واحلزب اإلسالمي املاليزي (كعيدالن رقيات)حزب حتالف الشعب من أجل العدالة : سياسية معارضة هي

واتاران ''لالحتشاد يف ميدان االستقالل التارخيي املعروف باسم أنصارها ( داب)، وحزب العمل الدميقراطي (باس)

 يعتربوّنا غري شفافة وغري حمايدة، وحمابية من أجل االحتجاج على القوانني االنتخابية املعمول هبا الّّت '' مارديكا

ألف  15من وبالفعل جتمع أكثر  .دون انقطاع 7151ي حكم وأدار البالد منذ استقالهلا عام حلزب أومنو الذّ 

'' بريسيه''ألف ا حبسب مصادر املعارضة يف امليدان املذكور استجابة لنداء  21ماليزي حبسب املصادر الرمسية، و

، وحاولوا قطع الطرق واالعتداء على األمالك (''االئتالف من أجل انتخابات نظيفة وعادلة''كلمة خمتصرة لعبارة )

ي مل جتد معه قوات األمن والشرطة ب ُدًّا سلمية احتجاجاهتم، األمر الذّ اخلاصة والعامة، رغم تشدقهم وادعاءاهتم ب

متظاهر،  7911من التصدي هلم خبراطيم املياه واهلراوات والغازات املسيلة للدموع، إضافة إىل اعتقال أكثر من 

ا رافقها من أعمال  تكن تلك املظاهرة وممل. نائب رئيس الوزراء األسبق أنور إبراهيممن بينهم املعارض املعروف 

، بل ُوصفت بأّّنا أحداث مل تشهدها ماليزيا منذ عام 1177طائشة سوى تتمة ملا قامت به اجملموعة نفسها عام 

مهاتير ، حينما حتّولت شوارع العاصمة كواالملبور إىل ساحة لالحتجاج والتنديد برئيس احلكومة األسبق 7112

وعلى حني يرى فريق أن  .أنور إبراهيم مع نائبه وخليفته املفرتض على خلفية إقصائه وصراعه على السلطة محمد

 ختتلف غري مربرة وال سند هلا، وال ميكن مقارنتها باحتجاجات بعض البالد العربية الّّت  ''بيرسيه''احتجاجات 

اقتالع هدفها ليس  رها، مضيف ا أنّ ظروفها عن ظروف ماليزيا، يرى فريق آخر أّن تلك االحتجاجات هلا ما يربّ 

النظام القائم من جذوره، كما حدث يف تونس ومصر وليبيا واليمن، إمّنا إصالح النظام االنتخايب املعمول به حبيث 

طالب وبعبارة أخرى يُ . انتخابات تشريعية ةال مينح األفضلية للحزب احلاكم، فيجعل فوزه مفروغ ا منه يف أيّ 

بداله بنظام جديد يضمن انتخابات نظيفة وشفافة، ويستخدم أخبار ا احملتجون بإلغاء النظام االنتخايب احلايل واست
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يوم ا على األقل للمرتشحني لتجهيز  17سرية جيدة غري قابلة لإلزالة كيال يصوت املقرتع أكثر من مرة، ومينح 

تكافئة، محالهتم بدال  من أسبوع واحد، ويتيح جلميع القوى املتنافسة استخدام وسائل اإلعالم للدعاية بصورة م

وحيول دون استخدام املال السياسي يف شراء أصوات املقرتعني، مع إلغاء قانون األمن املعمول به منذ حقبة 

 .98ي يتيح للسلطات توقيف النشطاء آلجال غري حمددة دون تقدميهم للمحاكمةاالستعمار الربيطاين الذّ 

فقد أّكد أّن ما  أنور إبراهيمزراءها األسبق السيد أّما املعارض اإلسالمي األبرز يف ماليزيا اليوم ونائب رئيس و 

، هذا ما ظهر واضحا يف حوار "لربيع ماليزي مماثل"د سوى تطلعا منها عّ حيدث يف ماليزيا من تظاهرات ال ي ُ 

ما ": وقناة مثل قناة اجلزيرة، قال أنّ " ربيع عربي"أجرته معه صحيفة الشرق القطرية حينما أبدى تطلع بالده إىل 

ز الربيع العربي هو ذلك التطلع إلى الحرية والعدالة، حين يُدرك الناس أنّهم على حق، هذا ما نريده يميّ 

: الفتا إىل أنّ  "وهذا ما نسعى إليه وهو كذلك ما يّنص عليه اإلسالم واإلنسانية واإلصالح والديمقرايية

لمي من خالل االنتخابات الحرة الفارق في ماليزيا أنّنا نسعى إلى إجراء اإلصالحات والتغيير بشكل س"

بل السلمية لذا أعتقد أّن روح الربيع العربي يمكن أن تتحقق في ماليزيا من خالل السُ " :ويضيف "والعادلة

ة أخرى أّن ماليزيا قادرة على إعادة التجربة الرتكية أو جتربة اإلصالح يف اندونيسيا، حيث ليؤكد مرّ  "واالنتخابات

 99.ون دماء أو أيّة تداعيات أخرىميكن حتقيق االنتقال د

، إذ ترى أطراف عديدة "ربيعا ماليزيا"أنور إبراهيم أّما احلكومة املاليزية فلها وجهة نظر أخرى ملا يسميه املعارض 

يف احلكومة أّن الرجل صار مستخدما من اخلارج، وأنّه جمرد بيدق ماليزي يف لعبة دولية وإقليمية أعقد تتنافس فيها  

ني والواليات املتحدة وتتموضع فيها ماليزيا كدولة مهمة يف منطقة جنوب شرق آسيا بالنسبة كل من الص

                                                           
 (. 9019يونيو  92)، صحيفة االقتصادية "الربيع العربي"عبد اهلل المدني، ماليزيا على خطى 98

https://goo.gl/M5LSX5  
 (.9019شباط  90)صحيفة النشرة اإللكترونية اللبنانية يمكن أن تتحقق في ماليزيا، " روح الربيع العربي: "نائب رئيس وزراء ماليزيا 99

 https://goo.gl/N2HEe8  

https://goo.gl/M5LSX5
https://goo.gl/N2HEe8
https://goo.gl/N2HEe8
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فقد عمل النظام السياسي املاليزي على احملافظة على عالقاته املتينة مع الصني رغم تعاونه مع للمتنافسني، 

الصني أكرب شريك اقتصادي ، أصبحت 1177الواليات املتحدة األمريكية يف حرهبا على اإلرهاب، فبحلول سنة 

تنة لوالد مليار دوالر، كما أّن الصني ممُ  11ملاليزيا يف منظمة آسيان، وجتاوز حجم التبادل التجاري بني البلدين 

رئيس الوزراء احلايل الّذي جعل من ماليزيا أّول دولة غري اشرتاكية يف جنوب شرق آسيا تقيم عالقات دبلوماسية 

املاليزية مبناسبة الذكرى األربعني للعالقات  –عام الصداقة الصينية  1173لن العام ، وأع7113مع الصني سنة 

أنور بني البلدين، وال شّك أّن الصني ترغب يف مواصلة تعاملها مع اجلبهة الوطنية جمّددا ، وختشى أن يتسبب فوز 

يف  -لواليات املتحدة األمريكيةذلك أنّه يُعتقد بشكل واسع أنّه مقّرب من ا -يف االنتخابات القادمة إبراهيم

على االنفتاح على  أنور إبراهيمإرباك مخس سنوات من االستثمارات املشرتكة، فعلى مدى سنوات ماضية دأب 

، كما وجهت انتقادات "الربيع العربي" على غرار "بربيع ماليزي"الغرب لدعم وضعه السياسي، والتلويح داخليا  

لتلقيهما مساعدات مالية وتدريب من قبل مؤسسات أمريكية، مثل املعهد  (داب) وحليفه الصيين  إبراهيمحلزب 

نائب الرئيس األمريكي األسبق، ويف مقال ُنشر يف مدونته  "جون ماكين"اجلمهوري العاملي الذي يرأسه حاليا  

ل يف جناح أن الفض -املتخصص يف جيوبوليتيكا منطقة شرق أسيا – "توني كارتولوتشي" على االنرتنيت اعترب 

الوضع لوتشي  من وزارة اخلارجية األمريكية، وربط أنور إبراهيم يتلقاها مسريات املعارضة يعود لألموال الّّت 

املضطرب يف والية صباح املاليزية بسبب املسلحني املاليزيني بالتحالف األمريكي الفلبيين ملواجهة الصني، وقال إّن 

ة وإثارة البلبلة للدول املتحالفة مع الصني مثل ماليزيا، وأضاف أّن الواليات مانيال تساهم يف زعزعة استقرار املنطق

املتحدة األمريكية ُمصم مة على أن حتذو مباليزيا حذو تايالند وميامنار يف تغيري النظام القائم وتنصيب قادة موالني 

 100.ل رأس حربة يف ذلكيشكّ  أنور إبراهيمهلا من أجل مواجهة التمدد الصيين يف جنوب شرق آسيا، وأّن 

                                                           
  .02ذكره، صسامر عالوي، مرجع سبق 100



 

79 

من شأن معطيات كهذه أن متنحنا تصورا  مبدئيا  عن املستقبل الغامض الّذي ينتظر ماليزيا يف حال تغرّيت السلطة 
احلاكمة فيها ووصلت املعارضة إىل احلكم، أو ساد تأثري احلركات اإلسالمية أو تصاعد التوتر اإلقليمي يف 

عسكرية سيكون هلا أثر واضح ال حمالة على مسار التنمية  –أمنية  حدودها فدفعها ذلك إىل تبىن مقاربة
، إّّنا جتعلنا ندرك بشكل واضح حدود تأثري تلك العوامل الداخلية  البالد والوضع االجتماعي العاماالقتصادية يف

الّّت قد و  عموما وعلى آداء احلركات اإلسالمية هناك على وجه أخص واخلارجية على النظام السياسي املاليزي
تساهم إّما يف تغيري الوضع القائم أو الذهاب به إىل األسوأ سياسيا  وما قد يستتبع ذلك من تداعيات اقتصادية، 

كانت هذه أهم األبعاد اخلارجية اإلقليمية والدولية املأثرة على البناء املعريف . تنموية، إثنية واجتماعية على البالد
 . ية بتياراهتا املتبانية يف ماليزياوالسلوك السياسي للحركات اإلسالم
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 :خاتمة

ح من خالل هذا العرض ذلك الدور الفاعل األساسي الّذي تضطلع به احلركات اإلسالمية يف ماليزيا، سواء  يتضّ 
 من خالل مسامهتها يف تشكيل البناء الفكري للمجتمع املاليزي أو من خالل ممارساهتا امليدانية يف التأثري على

احلزب احلاكم املسيطر على السلطة السياسية منذ االستقالل ودفعه حنو تبين سياسات تأخذ بعني االعتبار القيم 
اإلسالمية الّّت يفتخر هبا املسلم املاليزي، إاّل أّن دور هذه احلركات يف ترشيد احلكم السياسي وعقلنة السياسات 

تغليب املصلحة العليا للبالد بطريقة براغماتية  ليزي املركب وكذاالسلطوية ودفعها حنو مراعاة خصوصية اجملتمع املا
 -حتت وهم األغلبية واألحقية–يبقى حمدودا جدا، والسبب يف ذلك راجع يف نظرنا إىل اندفاع اإلسالميني هناك 

ق أفق ة النضج السياسي لكثري منهم وضيإىل ترسيخ املمارسات اإلسالمية على حساب اآلخرين، باإلضافة إىل قلّ 
التفكري، ذلك التفكري الّذي جيعل منهم جيمعون وال يفرقون، يلملمون مشل الشعب املاليزي حتت عنوان واحد، 
ماليزيا دولة واحدة، ذات رؤية تنموية واحدة، هدفها بناء اإلنسان املاليزي ليبين بدوره دولة صناعية قوية تنافس 

 .الكبار
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