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ملخص البحث

مقدمة
لقد شهد التاريخ يف السبعينات وأوائل الثمانينات ظهور
الصحوة اإلسالمية يف ماليزيا .وهناك عوامل متعددة
وأسباب كثرية قادت إيل ازدهار الوعي اإلسالمي
لدى املسلمني يف ماليزيا ،مث أدت إيل ظهور الصحوة
اإلسالمية وتطورها فيها.وسنسلّط الضوء هنا على
أبرز تلک العوامل:

تقدم هذه املقالة دراسة تارخيية نقدية للصحوة اإلسالمية
يف م��ال�ي�زي��ا يف امل ��دة م��ن  ٠٧٩١ول�غ��اي��ة  ٠٨٩١لتبني
العوامل اليت أدت إىل تلک الصحوة كالعوامل اخلارجية
وال��داخ�ل�ي��ة ،وال�ت�ط��ورات ال�تي راف�ق��ت قيامها وأث��ر ذلک
ع�ل��ى ال��دع��وة اإلس�لام �ي��ة وم��ؤس�س��اهت��ا يف م��ال�ي�زي��ا ،كما
تبي رؤي��ة ح��رك��ات ال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة للواقع السياسي
نّ
يف ماليزيا ،وتعامله مع حياة اجملتمع املاليزي من النواحي
ال�ترب��وي��ة واإلق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وغريها ،مناهج الحكومة في تنمية الدولة
وإص � �رار ت�ل��ك احل��رك��ات ال��دع��وي��ة ع�ل��ى تطبيق اإلسالم
منهج للحياة ب�ك��اف��ة معطياهتا مم��ا يضمن ح�ي��اة كرمية لقد تأثرت احلكومة املاليزية – يف ذلك الوقت  -بالنظام
وعيشة سعيدة لإلنسان املاليزي واملسلمني يف ماليزيا .ال �رأمس��ايل يف م �ش��روع تنمية ال �ب�ل�اد 1.مم��ا ولّ��د األنانية
ب�ين ال�ن��اس والسعي وراء التنمية امل��ادي��ة ف�ق��ط .كما إن
الكلمات املفتاحية :إسالميات؛ صحوة؛ مسلم؛ دعوة بعض امل�ب��ادئ أو األس��س يف النظام ال�رأمس��ايل تتعارض
مع الدين اإلسالمي والقيم األخالقية واإلسالمية .بينما
 Abstractال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي ي�ق��وم ع�ل��ي ال�ق�ي��م األخ�لاق �ي��ة الكرمية
وحي ��ث امل �س �ل �م�ين ع �ل��ى ت �ق��دمي ال �ص��دق��ات والتربعات
The objective of this paper is to determine the
 critical factors that inculcate Islamic awarenessوال �ت �ع��اون وال�ت�ك��اف��ل ب�ين أع �ض��اء اجمل�ت�م��ع  ،والتضحية
 among Muslim which led to the emergenceوغري ذلك من الصفات احملمودة أو الفضائل اخللقية .2

of da’wah organizations in Malaysia. The
phenomenon of Islamic resurgence in Malaysia
(1970-1980) was highlighted. This study implies
that the rise of the Islamic movement in foreign
countries created the desire of the Malaysian
public at large to apply the Islamic principles
based from the eastern world approach to
govern the country. Future work suggested
that more research should be done to determine
significant influence of the Islamic movement
for a better quality of life for the people and
the administration of the ruling government.
;Keywords: Islamic; Resurgence; Muslim
Da’wah

وك��ذل��ك ح � ّذر ال��دي��ن اإلس�لام��ي اإلن�س��ان م��ن الصفات
أو األخ�ل�اق القبيحة كاألنانية وامل��ادي��ة والظلم والقهر
وغ�ير ذل��ك م��ن ال�ص�ف��ات امل��ذم��وم��ة ،ب��ل ح��ث اإلسالم
اإلن �س��ان ع�ل��ى أن ي�ت�م�س��ك ب��ال��دي��ن ح�ت�ى ي�ت�م�ك��ن من
السيطرة على نفسه وعقله وشهوته وأنانيته .وم��ن هنا
ن�لاح��ظ أن ال�ت��وج�ي��ه امل ��ادي ل �ل�تراث ال �رأمس ��ايل يعارض
التعاليم اإلس�لام�ي��ة ال�ت�ي ت��دع��و إىل حتقيق ال�س�ع��ادة يف
احل� �ي ��اة ب ��امل� �وازن ��ة ب�ي�ن امل �ت �ط �ل �ب��ات اجل �س��دي��ة والروحية
 .ول �ع��ل ال �ص �ح��وة اإلس�لام �ي��ة يف م��ال�ي�زي��ا رد ف�ع��ل هلذه
الثقافة ال�تي تقوم علي أس��س الرأمسالية .وق��د أصبحت
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ذل��ك النظام الكفرى اهل��ال��ك ب��أن ندعي ج �واز اقتطاع
األرض يف أص�ح��اهب��ا ع�ل��ى ن�ظ��ام (اإلص�ل��اح الزراعي)
دف�ع�ن��ا للظلم وال�ط�غ�ي��ان  ،ف ��إن ل�ن��ا يف اإلس �ل�ام نظاما
ع��ادال حازما مينع الظلم ...وي��ؤدي لكل صاحب حق
5
حقه وحي�ف��ظ لكل ص��اح��ب ح��ق حقه ك��ذل��ك“ ...

ال�ت�ن��اق�ض��ات ب�ين اإلس�ل�ام وال�رأمس��ال�ي��ة واألف �ك��ار الغربية
األخ� � ��رى واض� �ح ��ة يف ب ��داي ��ة ال �س �ب �ع �ي �ن��ات .ويف ذلك
ال��وق��ت ،اه�ت�م��ت احل�ك��وم��ة اه�ت�م��ام��ا ش��دي��دا باجلوانب
امل��ادي��ة ،أك�ث��ر م��ن اجل �وان��ب ال��روح�ي��ة أو ال�ع�ق�ل�ي��ة .ومن
ه �ن��ا ق��ام��ت ق� �ي ��ادة احل ��رك ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة ب �ن �ق��د احلكومة
وزعمائها واملخططني واملثقفني لرتكيزهم علي التنمية
امل��ادي��ة فقط وأمه�ل�وا اجل�وان��ب أو املتطلبات ال��روح�ي��ة  .3معارضة التأثير االستعماري والفكر الغربي
نتيجة هل��ذه ال�ظ��اه��رة ف�ق��د ان�ت�ش��رت ال�ت��وع�ي��ة اإلسالمية
ل��دي اجمل�ت�م��ع اإلس�ل�ام��ي امل��ال �ي��زي خ�ط��وة ف�خ�ط��وة حىت
أقبل الناس عليها قبوال حسنا .ومن هنا نرى أن طريقة
احلكومة يف تنمية الدولة بعد االستقالل باملنهج الرأمسايل
ش��يء خ��اط��ىء ول�ع��ل ه��ذا ه��و السبب الرئيسي لنشأة
الصحوة اإلسالمية مباليزيا ،فتطبيق املناهج األخرى غري
اإلس�لام �ي��ة ي�ع � ّد م��ن أخ�ط��ر األم ��ور ع�ل��ي اجمل�ت�م��ع كله.
وه ��ذا رأي ال�ع�ل�م��اء وامل�ف�ك�ري��ن املسلمني م�ث��ل الدكتور
مصطفي السباعي ال��ذي ي�ق��ول ع��ن ال�ن�ظ��ام الرأمسايل:
“  ...إن ال �ف �س��اد االق �ت �ص��ادي واالج �ت �م��اع��ي الذي
نلمسه يف ب�لادن��ا وغ�ي�ره إمن��ا ه��و نتيجة تطبيق النظام
ال� �رأمس ��ايل اهل ��ال ��ك  ،أم ��ا اإلس �ل��ام ف �ل��ه ن �ظ��ام��ه اخلاص
وط�ري�ق�ت��ه اخل��اص��ة يف ال�ت�ش�ري��ع وال�ت�ن�ف�ي��ذ  ،ف�لا ن��رى أية
حاجة لتدفع ذلك النظام الكافر الفاسد بأي دفعة  ،بل
ال��ذي حن��ن يف ح��اج��ة إل�ي��ه ه��و أن نتبني ع �واره وفساده
ل �ع��ل امل �س �ل �م�ين ي� �ع ��ودون إيل ال� �ص� �واب  ،ح�ي�ن يطبق
نظام االق�ت�ص��اد اإلس�لام��ي ف�لا ينبغي احتكار أو ظلم
يدفعان إيل التأميم ألن قوانني اإلس�لام صرحية صارمة
م��ع املخالفني  ،وح�ق��وق اجل�م��اع��ة حمفوظة يف اإلسالم
باسم اإلس�لام ال بأمساء أخ��رى  ،وق��د ع��اش املسلمون
ب�ن�ظ��ام االق�ت�ص��اد اإلس�لام��ي ألك�ث��ر م��ن أل��ف س�ن��ة وما
وقعوا فيما وقعت فيه الرأمسالية بعد عمر قصري .4 ”...

إن استقالل ماليزيا يف عام 1957م ال يعين أهنا حصلت
ع�ل��ي احل �ري��ة ال�ك��ام�ل��ة وب �ع��دت ع��ن اآلث ��ار االستعمارية
وال �ف �ك��ر ال� �غ ��ريب ،ب��ل إن ه ��ذه اآلث � ��ار واض �ح��ة يف كل
م �ي��ادي��ن احل� �ي ��اة؛ يف ال �س �ي��اس��ة واالق� �ت� �ص ��اد والنواحي
االجتماعية والشئون اإلداري��ة والرتبية وقوانني الدولة .6
ول ��ذا ف�ق��د ق��ام��ت اجل �م��اع��ات اإلس�لام �ي��ة وم�ن�ه��ا حركة
ال �ش� �ب ��اب اإلس�ل��ام� ��ي امل ��ال� �ي ��زي ب �ن �ق��د ش ��دي ��د للنظام
ال �ع �ل �م��اين خ ��اص ��ة يف ال ت�رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال � ��ذي كانت
ت�ط�ب�ق��ه احل �ك��وم��ة يف ذل ��ك احل�ي��ن ،وك ��ذل ��ك انتقدت
آث� ��ار ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ع �ل��ى احل �ي ��اة اإلن �س��ان �ي��ة واع �ت�ب�رهت��ا من
أك �ب��ر ال �ت �ح ��دي ��ات ل �ل �م �ج �ت �م��ع وال �ف �ك ��ر اإلسالمي.7

وم� �ع ��ارض ��ة األف � �ك � ��ار ال �غ �رب �ي ��ة ل �ي �س��ت حم � �ص� ��ورة علي
ال�ع�ل�م��ان�ي��ة ف �ح�س��ب ،وإمن� ��ا ت�ش�م��ل م �ع��ارض��ة الرأمسالية
واالش �ت�راك � �ي� ��ة وال �ش �ي��وع �ي��ة وال �ق ��وم �ي ��ة وغ �ي��ر ذل � ��ك من
ال�ت�ي��ارات امل�ع��ادي��ة ل�لإس�لام وال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة .8ومن
أجل ذلك ،فإن كثريا من املفكرين يف بداية السبعينات
وال �ث �م��ان �ي �ن��ات ق ��د ق ��ام �وا مب �ع��ارض��ة ش ��دي ��دة ل �ك��ل هذه
األف� �ك ��ار ال �غ �رب �ي��ة ول �ل �ح �ض��ارة األج �ن �ب �ي��ة ألهن ��م وجدوا
أن احل � �ض� ��ارة ال �غ �رب �ي��ة ق ��د ت� �ط ��ورت وأث � � ��رت ع �ل��ي كل
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ب��ال��دول��ة س �واء ك��ان��ت وس��ائ��ل اإلعالم
امل�رئ�ي��ة أو امل�س�م��وع��ة أو امل�ك�ت��وب��ة  .وه ��ذه امل�ع��ارض��ة قد
لعبت دورا ه��ام��ا يف ت�ط��ور ال��دع��وة اإلس�لام�ي��ة ونشأهتا
مباليزيا  ،وي��رى بعضهم أن األفكار الغربية البعيدة عن
مث أضاف قائال ... “ :إن فساد النظام الرأمسايل املطبق اإلس�ل�ام ت��ؤدي إيل اهل�لاك والفساد يف اجملتمع واألمة.
ع�ل��ي ب�لادن��ا وغ�يره��ا ه��و ال ��ذي أدي إيل م��ا أدي من
ظلم وط�غ�ي��ان م��ن بعض أص�ح��اب امل��ال وب�ع��ض مالك
األراضي نقوله هنا ونزيد أننا لسنا حباجة إيل دفاع عن
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المشروع االقتصادي الوطني في التربية والتعليم
ل �ق��د أن �ش ��أت احل �ك��وم��ة امل� �ش ��روع االق �ت �ص ��ادي الوطين
ب�ع��د احل��ادث��ة ال��دم��وي��ة يف 1969م مب��ال�ي�زي��ا  .9ويسمي
ه� � ��ذا امل� � �ش � ��روع ب ��امل� �ن ��اه ��ج االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة اجل � ��دي � ��دة .
10
وي �ع ��رف ب��امس��ه امل �خ �ت �ص��ر  ( DEBدي إي يب )
وي� �ه ��دف امل� �ش ��روع إيل رف� ��ع امل �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ي لدي
املسلمني املاليزيني وكذلك لتقريب الفرق بني املاليوية
11
وال� �ش� �ع ��وب األخ � � ��رى خ ��اص ��ة يف جم� ��ال االقتصاد.
ويف الواقع ،فإن هذا املشروع االقتصادي الوطين له أثر
كبري على ال��دع��وة اإلسالمية مباليزيا ،فمن خ�لال هذا
امل�ش��روع ،بعث ب��اآلالف من الطلبة املسلمني املاليزيني
إيل اجلامعات سواء يف داخل الدولة أو خارجها .وعلى
س�ب�ي��ل امل �ث��ال يف س�ن��ة 1975م أرس ��ل ح� �وايل 13.500
ط��ال�ب��ا م��ال�ي�زي��ا ل�ل��دراس��ة يف اجل��ام�ع��ات ال�غ�رب�ي��ة 12وكلهم
حصلوا علي املنح الدراسية من قبل احلكومة الفيدرالية
أو احل �ك��وم��ة احمل �ل �ي��ة أو م ��ن ال �ق �ط��اع اخل� � ��اص .والتزم
الطالب الذين درسوا يف اجلامعات احمللية أو يف اخلارج
ب��دراس �ت �ه��م اجل��ام �ع �ي��ة ،وجب��ان��ب ذل ��ك درس � �وا اإلسالم
وتعاليمه علي أي��دي العلماء وال��دع��اة ليفهموا اإلسالم
فهما جيدا .وهذه احلالة جعلتهم أكثر التزاما باإلسالم
واإلميان .وملا رجعوا إىل أرض الوطن وهم حيملون هذا
الفكر والعلم نشروه يف اجملتمع .وبالفعل ،فقد سامهوا
إسهاما كبريا يف تنمية الصحوة اإلس�لام�ي��ة يف ماليزيا.

يف داخ ��ل ال��دول��ة إيل اجل�م�ع�ي��ات اإلس�لام �ي��ة املوجودة
كاجلمعية اخلريية اإلسالمية للطلبة املسلمني املاليزيني،
وح��رك��ة ال�ش�ب��اب اإلس�ل�ام��ي ،واحل ��زب اإلس�ل�ام��ي وغري
ذل��ك م��ن املؤسسات وج��دي��ر بالذكر هنا ،بعد احلادثة
ال��دم��وي��ة س �ن��ة 1969م ،ح ��اول ��ت احل �ك��وم��ة أن حتدد
األن�ش �ط��ة ال�س�ي��اس�ي��ة واحل��رك �ي��ة ل ��دى ال�ش�ع��ب املاليزي.
واخت � � ��ذت ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� � �ق� � �رارات احل �ك��وم �ي��ة لتحقيق
ه��ذا اهل ��دف .وب��ال�ن�س�ب��ة للطلبة ،ف�ق��د ق��ام��ت احلكومة
بتعديالت على ق�وان�ين اجلامعات واملعاهد ويف الوقت
ن�ف�س��ه ،ق ��ررت احل �ك��وم��ة أن ال�ق�ض��اي��ا ال��دي�ن�ي��ة ال تعترب
ش��يء حساس بل هي من ض��روري��ات احلياة اإلنسانية،
وهذا القرار جعل الطلبة املسلمني يلجئون إىل اإلسالم
ك�ع �رب��ة ق��وي��ة إلظ �ه��ار األف �ك ��ار اإلس�ل�ام �ي��ة واملاليوية.

وكما ذكر الباحث آنفا ،أن من األه��داف الرئيسية يف
إنشاء املشروع االقتصادي الوطين تقدمي املساعدة إىل
ط�لاب القرى واألري��اف ملواصلة دراستهم يف اجلامعة.
ويف ال� �واق ��ع ،ف ��إن ه ��ذه امل �س��اع��دة ق��د أدت إيل نشأة
ال��وع��ي اإلس�لام��ي ل��دي الطلبة بصفة خ��اص��ة واجملتمع
ع�ل��ي وج ��ه ال �ع �م��وم ،وذل ��ك ألن ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن جاءوا
م��ن األري ��اف معظمهم متمسكون وملتزمون بالتعاليم
اإلس�لام �ي��ة .ه��ذا م��ن ن��اح�ي��ة ،وم��ن ن��اح�ي��ة أخ ��رى فهم
ال ي �ق��درون ع�ل��ى ت�ع��وي��د أن�ف�س�ه��م ع�ل��ى ال�ق�ي��م الغربية
14
وامل��دن�ي��ة 13،ولذلك اجتهوا إىل اإلس�لام كحل وحيد
واش�ت��رك � �وا يف األن �ش �ط ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال�ت��ي ت �ع �ق��ده��ا أو
تنظمها مجعيات الطلبة امل��وج��ودة يف اجل��ام�ع��ة .وفعال،
ف �ض�لا ع��ن ذل� ��ك ،ف ��إن ال �ط�ل�اب امل��ال �ي �زي�ين يف اخلارج فإن حضورهم قد جعل هذه اجلمعيات أقوى وأنشط.
أص �ب �ح �وا ال� �ق ��وة احمل ��رك ��ة ال �رئ �ي �س �ي��ة جل �م �ع �ي��ات الطالب
اإلس�لام�ي��ة ب��اجل��ام�ع��ات م�ث��ل اخت ��اذ منظمة للجمعيات وخ�ل�اص ��ة ال � �ق ��ول ،ف �ق��د اس �ت �ف��اد ال� �ط�ل�اب املاليزيون
اإلسالمية ( of Oganization of Islamic Societiesم� ��ن امل � �ش � ��روع االق � �ت � �ص� ��ادي ال� ��وط �ن�ي س � � �واء ك� ��ان � �وا يف
 ،)Federationوجملس متثيلي  /نيايب إسالمي ( Councilاجل��ام �ع��ات احمل�ل �ي��ة أو اجل��ام �ع��ات اخل��ارج �ي��ة وك�ل�ه��م قد
 )Islamic Representaiveيف ب �ري �ط��ان �ي��ا ،ومجعية ع��رض �وا ال�ت�ع��ال�ي��م اإلس�لام�ي��ة وال�ق�ض��اي��ا اإلس�لام�ي��ة بكل
الطلبة املسلمني ( )Muslim Students Associationال ��وس ��ائ ��ل امل �ت �ن��وع��ة وال � �ط� ��رق امل� �ت� �ع ��ددة م �ث��ل احلضور
يف أس�ت�رال� �ي ��ا وك� �ن ��دا وأم� �ري� �ك ��ا ويف ال� �ش ��رق األوس � ��ط .أو االش� �ت� �راك يف ال � �ن� ��دوات واحمل � ��اض � �رات اإلسالمية،
وال � ��دراس � ��ات ال �ق ��رآن �ي ��ة ،وال � �س �ي�رة ال �ن �ب��وي��ة ،والتدريب
ويف الوقت نفسه ،انضم الطالب املسلمون الذين تعملوا إلع��داد إط ��ارات للدعوة وحلقات البحث يف القضايا
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اإلس�لام�ي��ة 15وكذلك اشرتاكهم يف املظاهرات ملساندة
ال �ش �ع��وب يف أف �غ��ان �س �ت��ان وإي� � �ران واألم ��اك ��ن األخرى.
وهذا االشرتاك قد أعطى الوعي إلقامة دولة إسالمية يف
ماليزيا .فضال عن قراءة الكتب واملقاالت اإلسالمية اليت
كتبها الزعماء البارزين يف احلركة اإلسالمية مثل املودودي
وحسن البنا وسيد قطب وغريهم .وبعض هذه املؤلفات
وال�ك�ت��ب ق��د ت��رمج��ت إيل اللغة امل��ال�ي�زي��ة واإلجن�ل�ي�زي��ة .16
وقد أسهم بعضهم فور عودهتم إيل البالد إسهاما ؤثرا يف
نشراإلسالم وتعاليمه خاصة بني األصدقاء واألحباب،
وق��د ق��رر ه��ؤالء ال�ط�لاب يف م�ؤمت�راهت��م السنوية قرارات
هتتم بالقضايا اإلسالمية منها مطالبة احلكومة املاليزية
باختاذ اإلج �راءات احلامسة ضد الفواحش واملنكرات يف
البالد وتطبيق األحكام الشرعية يف مجيع ميادين احلياة.
الدولة اإلسالمية ومثاليتها

يف إقامة الدولة اإلسالمية نتيجة لعدم اقتناعهم باحلياة
أو احلالة االجتماعية واالقتصادية لدى الشعب خاصة
امل�لاي��وي��ون امل�س�ل�م��ون 20وأك ��دوا ذل��ك ألن ماليزيا –يف
نظرهم -رغ��م حصوهلا على االستقالل منذ أكثر من
عشرين ع��ام��ا لكن احل�ي��اة االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة مل
ت�ت�غ�ير ب��ل رمب ��ا أص �ب �ح��ت أس � �وأ مم ��ا ك��ان��ت ع �ل �ي��ه ،كما
إن اهل � � ّ�وة ب�ي�ن ال �غ�ن�ي وال �ف �ق�ير أص �ب �ح��ت أوس� ��ع وأكرب،
واملعاصي واملنكرات واألم�راض االجتماعية قد انتشرت
بصورة شديدة مثل الرشوة والتبذير يف أموال الدولة.21
وي ��رون أن ه��ذه امل�ش��اك��ل وق�ع��ت ألن احل�ك��وم��ة القائمة
حاليا مستندة علي امل�ب��ادئ العلمانية 22وم��ن هنا فإن
احل ��ل ال �ف �ري��د مل �واج �ه��ة ه ��ذه ال �ظ ��روف ه��و ال ��رج ��وع إيل
املنهج اإلسالمي أو بإقامة الدولة اإلسالمية احلقيقية .
وخ�ل�اص��ة ال �ق��ول  ،ف ��إن ال �ث �ق��ة وال �ي �ق�ين مب�ث��ال�ي��ة الدولة
اإلس�لام�ي��ة ق��د أصبحت ع��ام��ل م��ن ال�ع�وام��ل اهل��ام��ة اليت
أدت إىل ظ �ه��ور ال��دع��وة اإلس�لام �ي��ة يف ف�ت�رة م�ب�ك��رة .

مم��ا ال ش��ك ف�ي��ه ،أن اإلمي ��ان مب�ث��ال�ي��ة ال��دول��ة اإلسالمية الثورة اإليرانية
ق��د أص �ب��ح س�ب�ب��ا م��ن األس �ب��اب ال�ت�ي ق ��ادت إيل ظهور
23
االنبعاث اإلس�لام��ي مباليزيا .ف��إن املسلمني يف ماليزيا ،ت �ع � ّد ال �ث��ورة اإلي �ران �ي��ة يف 1979م ال �ث��ورة اإلسالمية
وك��ذل��ك يف ال � ��دول أو األم ��اك ��ن األخ � ��رى ي �ث �ق��ون بأن األوىل يف ال �ت��اري��خ احل ��دي ��ث .24وال ش��ك أن هل��ا آثارا
إق ��ام ��ة ال ��دول ��ة اإلس�ل�ام �ي ��ة ل �ي �س��ت م��رغ��وب��ة فحسب ،ك �ب�يرة ع�ل��ى امل�س�ل�م�ين يف ك��ل م �ك��ان ،وم ��ن ضمنهم،
ب��ل إهن��ا واق�ع�ي��ة وليست أم �را م�س�ت�ح�ي�لاً .17وذل��ك ألن املسلمون يف ماليزيا ،حيث أهن��م يساندون ه��ذه الثورة
ال��رس��ول ص�ل��ى اهلل عليه وس�ل��م وامل�س�ل�م��ون األوائ ��ل قد خ �ص��وص��ا ح�ي�ن�م��ا ي � ��رون أن اإلي� �ران� �ي�ي�ن ق ��د جن �ح �وا يف
أق��ام�وا ال��دول��ة اإلسالمية األوىل باملدينة امل �ن��ورة ،وهذه مح��اي��ة ه��وي�ت�ه��م م��ن ك�ل�ت��ا ال �ق��وت�ين ال�ك�ب�يرت�ين الواليات
احلقيقة التارخيية قد أق��ر هبا اجلميع ،املستشرقون كانوا امل� �ت� �ح ��دة واإلحت � � � ��اد ال� �س ��وف� �ي�ت�ي . 25وت � � ��رى احلركات
أو غ�يره��م 18ول��ذل��ك ف��إن احل��رك��ات اإلس�لام�ي��ة مباليزيا اإلسالمية املاليزية أن الثورة اإليرانية هلا معنيان مهمان :
خ��اص��ة احل ��زب اإلس�ل�ام��ي– يف ت�ل��ك احل�ي�ن  -تدعو
ال �ن��اس إىل اإلس�ل�ام وإق��ام��ة ال��دول��ة اإلس�لام �ي��ة .إضافة األول :إهنا داللة واضحة علي أن الدولة اإلسالمية ميكن
إىل ذل ��ك ،ف�ق��د ج�ع��ل احل ��زب اإلس�لام��ي إق��ام��ة الدولة أن تقوم يف العصر احلديث أو يف الزمن احلاضر  ،واإلسالم
اإلس�لام�ي��ة ه��دف م��ن األه ��داف األس��اس�ي��ة حلركته  .19هو احلل الوحيد لكل مشاكل اإلنسانية  ،كما أهنا تثبت
أن احلركة اإلسالمية هلا قدره يف تدبري شئون احلكومة .
وت� � ��رى احل� ��رك� ��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة أن احل �ك ��وم ��ة املوجودة
وك��ذل��ك ال�ف�ل�س�ف��ة االج�ت�م��اع�ي��ة واألن �ظ �م��ة االجتماعية وي�ق��ول ال��دك�ت��ور ش��ان��درا مظفر  .. “ 26:وق��د جنحت
امل ��وج ��ودة ق��د ف�ش�ل��ت يف ق �ض��اء احل ��اج ��ات ال �ب �ش �ري��ة  ،احلكومة اإليرانية يف حل مشكلة املخدرات عن طريق
وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ه �ن��ا ،أن امل�ل�ت��زم�ين امل��ال �ي �زي�ين يرغبون اإلميان واإلسالم ،أما يف عهد الشاه  ،فقد أدمن الكثري
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من الشباب املخدرات  .ولكن من خالل الفرتة القصرية
– أي ب�ع��د ال �ث��ورة وإق��ام��ة ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة –جنحت
احل �ك��وم��ة اإلي �ران �ي��ة يف م �واج �ه��ة ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة وكذلك
قضايا أخ��رى مثل الزنا  ،وش��رب اخلمر وغري ذلك من
األم �راض االجتماعية وك��ان��ت الطريقة املستخدمة حلل
ك��ل ه��ذه املشاكل الطريقة اإلمي��ان�ي��ة واإلس�لام�ي��ة “ ..
ال �ث��ان �ي��ة:ك �م��ا إهن � ��ا دالل� � ��ة واض � �ح ��ة ع �ل��ى أن للدولة
اإلس�ل�ام �ي��ة ه��وي�ت�ه��ا اخل��اص��ة وه ��ي ال حت �ت��اج إىل إتباع
أو ت�ق�ل�ي��د أي� ��ة دول � ��ة أخ � ��رى يف ال� �ش ��رق أو ال� �غ ��رب .
وم��ن م �ع��امل احل�ك��وم��ة اإلس�لام �ي��ة اإلي �ران �ي��ة أهن��ا أعطت
دورا ك�ب�يرا للعلماء يف رئ��اس��ة ال ��دول ب��ل جعلت هذه
امل �ه �ن��ة أو ال��وظ �ي �ف��ة ش��رط��ا أس��اس �ي��ا ل �ق �ي��ادة الدولة.27

ل �ل �ج �م �ع �ي��ة اخل �ي �ري � ��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة امل ��ال � �ي � �زي ��ة يف أوائ� � ��ل
السبعينات  ،وك��ذل��ك اجل�م�ع�ي��ات اإلس�لام �ي��ة األخرى
ال �ت�ي ت�ت�ل�ق��ى امل �س ��اع ��دات امل��ال �ي��ة م ��ن اخل � ��ارج لتحقيق
أهدافها وأغ�راض�ه��ا الدعوية  ،وتعترب ه��ذه املساعدات
أس �ب��اب��ا ث��ان��وي��ة يف ن �ش��أة ال ��دع ��وة اإلس�ل�ام �ي��ة مباليزيا.
مظاهر الصحوة اإلسالمية بماليزيا

م ��ن امل �م �ك��ن أن ت�ل�اح ��ظ م �ظ��اه��ر ال ��وع ��ي اإلسالمي
مب � ��ال� � �ي� � �زي � ��ا يف ك � � ��ل ن � ��اح� � �ي � ��ة م� � � ��ن ن � � � �واح � � ��ي احل� � �ي � ��اة
االج �ت �م��اع �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة وال �ت�رب ��وي ��ة .
ف �م��ن ال �ن��اح �ي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ،جن ��د أن ه �ن��اك تغيريات
ت � ��دل ع �ل ��ي ع � � ��ودة امل �س �ل �م�ي�ن إيل ال �ق �ي ��م اإلسالمية
ومت �س �ك �ه��م هب ��ا وع �ل��ى ه �ج��ر ال �ق �ي��م األج �ن �ب �ي��ة الوافدة
29
ف�ض�لا ع��ن ذل��ك  ،اه�ت�م��ت احل�ك��وم��ة اإلي �ران �ي��ة بتطبيق وال�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا  .وم��ن ت�ل��ك ال�ت�غ�ي�يرات امللموسة:
األح� �ك ��ام اإلس�ل�ام �ي��ة ك �م��ا ج� ��اءت يف ال� �ق ��رآن الكرمي
والسنة النبوية الشريفة  ،ولذلك فقد أخ��ذت احلكومة
•ت��رك ال �ع��ادات والتقاليد غ�ير اإلس�لام�ي��ة يف مواسم
ال� � �ق� � �رارات امل� �ت� �ع ��ددة وامل �خ �ت �ل �ف��ة م �ن �ه��ا ال � �ق � �رار بفرض
ال � � ��زواج وط � ��رق ال � �ت� ��داوي وغ�ي�ره ��ا وك ��ذل ��ك البدع
احلجاب على املرأة املسلمة ،وإقامة الفصول املنفصلة
واخل � � �راف � ��ات ،وك � ��ل ه � ��ذه ال � �ع � ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د يف
أو األم��اك��ن املستقلة للطالب وال�ط��ال�ب��ات يف املدارس
ط �ري �ق �ه��ا إيل االن� � �ق� � �راض ب �ع ��د أن ق ��ام ��ت حركة
وامل� �ع ��اه ��د واجل ��ام � �ع ��ات ،وإق ��ام ��ة ال �ن �ظ ��ام االقتصادي
ال ��دع ��وة اإلس�ل�ام �ي ��ة ب��اهل �ج��وم ع�ل�ي�ه��ا  ،وقاومتها
اإلس�ل�ام��ي ال�ب�ع�ي��د ع��ن ال�ت�ع��ام��ل ب��ال�رب��ا وال�ظ�ل��م ،وإقامة
ال� �ص� �ح ��وة اإلس�ل�ام� �ي ��ة يف ال �ع �ص ��ر احل� ��دي� ��ث .30
املناهج اخلاصة بالرتبية والثقافة اإلسالمية يف اجملتمع.
وم � ��ن ه �ن ��ا ي � ��رى امل� �ل� �ت ��زم ��ون امل ��ال� �ي� �زي ��ون أن احلكومة
•عقد الدروس الدينية يف معظم املساجد واملصليات
اإلي�ران�ي��ة ق��د ح��اول��ت تقدمي مم�ي�زات احلكومة اإلسالمية
حيث يقوم الدعاة أو األئمة بتدريس املواد الدينية
وخصائصها إيل العامل كله فضال عن احتفاظهم باهلوية
وإل �ق��اء احمل��اض �رات اإلس�لام�ي��ة يوميا أو أسبوعيا .
اإلس�لام�ي��ة احلقيقية ،وه��ذه احل��ال��ة ق��د شجعت وحثت
احل ��رك ��ات اإلس�ل�ام �ي��ة امل��ال �ي �زي��ة 28يف ك�ف��اح�ه��ا إلقامة
•ت��وج �ي��ه امل� �راك ��ز وال� ��دوائ� ��ر احل �ك��وم �ي��ة واملؤسسات
ال��دول��ة اإلس�لام�ي��ة ب ��أرض ال��وط��ن وذل ��ك ب�ع��د التجربة
األخ��رى دعواهتا للدعاة واملبلغني ليلقوا احملاضرات
الواقعية اليت قامت هبا احلكومة اإليرانية يف هذا القرن.
اإلس�ل�ام �ي ��ة ع �ل��ي امل��وظ �ف�ي�ن وال �ع �م ��ال ف �ي �ه��ا وقت
ال �راح ��ة هن� ��ارا ب �واق��ع م ��رة أو م �رتي��ن يف األس �ب ��وع .
المساعدات الخارجية
وم��ن العوامل ال�تي أدت إيل ظهور الصحوة اإلسالمية
امل� �س ��اع ��دات امل ��ال �ي ��ة م ��ن اخل � � ��ارج  ،وت �س �ت �خ��دم هذه
امل� �س ��اع ��دات يف ت �ن �ظ �ي��م األن �ش �ط��ة ال ��دع ��وي ��ة  ،وعلي
سبيل امل�ث��ال امل�س��اع��دات امل��ال�ي��ة م��ن ال�راب�ط��ة اإلسالمية

•وقوف الشعب املسلم املاليزي ومشاركته ومساندته
للقضايا اليت أملت باملسلمني املضطهدين يف فلسطني
احملتلة  ،وأفغانستان  ،ومينامار “ بورما “ وغريها .
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•استخدام اجملتمع املاليزي املصطلحات اإلسالمية
م �ث ��ل احل� ��رك� ��ة ،وال � ��دع � ��وة ،وال � � �ش � ��ورى ،واجلهاد،
والتضحية ،واألخوة ،واإلسالم هو احلل ،واإلسالم
دي��ن احل�ي��اة ،وغ�ير ذل��ك من املصطلحات الدينية.

وم � � � ��ن م � �ظ� ��اه� ��ر ال� � �ص� � �ح � ��وة اإلس �ل��ام � � �ي � ��ة يف احلياة
ال � ��دي � � �ن � � �ي � ��ة وال � � � ��دع � � � ��وي � � � ��ة جن � � � ��د أن احل � � �ك � � ��وم � � ��ة قد
أن� � �ش � ��أت اهل� �ي� �ئ ��ة ال ��دي� �ن� �ي ��ة امل� ��رك � �زي� ��ة امل � �ع� ��روف� ��ة باسم
( اجمللس الوطين للشئون اإلسالمية ) 32لإلشراف علي
الشئون اإلسالمية يف مجيع الواليات املختلفة يف ماليزيا
.ك�م��ا أن �ش��أت احل�ك��وم��ة امل��رك��ز اإلس�ل�ام��ي بكواالملبور
ليقوم بالتنسيق بني املؤسسات اإلسالمية املوجودة.33
ف�ض�لا ع��ن وج ��ود م�ن�ظ�م��ات ومج��اع��ات إس�لام�ي��ة تقوم
ب�ن�ش��ر ال��دع��وة اإلس�لام �ي��ة ب�ين امل�س�ل�م�ين ط�ب�ق��ا للربامج
واألس ��ال �ي ��ب امل ��دروس ��ة وال �ت��ي هل ��ا ت ��أث�ي�رات ك �ب�ي�رة علي
اجملتمع اإلسالمي املاليزي  ،وم��ن أهدافها األساسية :

•إل � �زام ت��دري��س امل � �واد اإلس�لام �ي��ة يف مج�ي��ع املدارس
 ،ورمب ��ا ك ��ان ذل ��ك يف امل � ��دارس ال�ص�ي�ن�ي��ة واهلندية
وامل �س �ي �ح �ي��ة ،إذا ب �ل��غ ع � ��دد أب � �ن ��اء امل �س �ل �م�ي�ن يف
أي م ��درس ��ة م �ن �ه��ا مخ �س��ة ع �ش��ر ت �ل �م �ي��ذا ويقوم
ب � �ت� ��دري � �س � �ه� ��م ه � � � ��ذه امل� � � � � � �واد م � � � � ��درس م � �س � �ل ��م .

•غرس الوعي اإلسالمي وبناء الفرد املسلم واجملتمع
اإلسالمي والدولة اإلسالمية احلقيقية .34ويف بداية
السبعينات ب��دأت تظهر الصحوة اإلسالمية جلية
يف اجملتمع اإلسالمي املاليزي ،وذلك بفضل اجلهود
ال�ت�ي ب��ذل�ت�ه��ا اجل �م��اع��ات اإلس�ل�ام �ي��ة وت��أي �ي��د عدد
ك�ب�ير م��ن مج ��وع امل�س�ل�م�ين ع�ب�ر م �ؤمت �راهت��ا وندواهتا
وم �ظ��اه �راهت��ا وم �ن �ش��وراهت��ا وق � �راراهت� ��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة اليت
تطالب احلكومة املاليزية باستمرار تطبيق األحكام
الشرعية والنظام اإلسالمي ،متشيا مع مكانة اإلسالم
يف الدستور املاليزي باعتباره دين الدولة الرمسي.35

•معظم الفتيات يسرتن عوراهتن عند اخلروج من
البيت ومعظمهن حمجبات برغم عملهن يف البنوك
أو الشركات التجارية أو السياحية .
أما من ناحية الرتبية والتعليم ،فمن املمكن أن تالحظ
م�ظ��اه��ر ال��وع��ي اإلس�لام��ي مب��ال�ي�زي��ا ب��وض��وح ك�م��ا ي�ل��ي :

•إن � � �ش � ��اء م� �ع� �ه ��د امل� �ع� �ل� �م�ي�ن اإلس �ل ��ام � � ��ي اخل � ��اص
ب� � ��إع� � ��داد امل� �ع� �ل� �م�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي � �ق� ��وم� ��ون بتدريس
امل � � �واد اإلس �ل ��ام � � �ي� � ��ة يف امل � � � � � ��دارس احل � �ك ��وم � �ي ��ة .
•إن�ش��اء اجلامعة اإلسالمية العاملية وه��ي هت��دف إيل
السمو ب��ال��روح  ،وهت��ذي��ب األخ�ل�اق وت�رب�ي��ة العقل
املسلم واجلسم الالئق وإعداد املسلم املؤهل لقيادة
األمة املسلمة للوصول إيل التقدم املناسب لإلسالم
وقيمه  ،واجل�م��ع ب�ين األص��ال��ة وامل�ع��اص��رة فيها. 31
أم ��ا م��ن ال �ن��اح �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ،ف �ق��د أق��ام��ت احلكومة
م��ؤس�س��ات م��ال�ي��ة إس�لام�ي��ة ك�ث�يرة تلبية ل �ن��داء املسلمني
املاليزيني  ،وعلي سبيل املثال  ،أنشأت احلكومة املصرف
اإلس�لام��ي ال��ذي يتعامل وف��ق الشريعة اإلسالمية لكي
يتاح للمسلمني إيداع أمواهلم فيه سواء كانت لالدخار
والتوفري أو االستثمار وكذلك أقامت احلكومة الشركة
التكافلية وشركة الرهن تيسريا للمسلمني يف معاملتهم
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة .ك �م��ا أن �ش��أت امل �ك��ات��ب اخلاصة
ل�ش�ئ��ون ال��زك��اة يف ك��ل احمل��اف�ظ��ات امل��وج��ودة يف الدولة.

•ت �ق��دمي اإلس �ل�ام إيل غ�ير امل�س�ل�م�ين منهجا شامال
للحياة  ،وذلك بإنشاء اجلماعة اخلاصة بدعوة غري
املسلمني إيل اإلس�ل�ام  ،ك�م��ا ت�ق��وم ه��ذه اجلمعية
بتنظيم الفصول الدراسية لتعليم هؤالء الذين اعتنقوا
اإلس�لام وتدبرهم علي احلياة اإلسالمية وآداهبا.
•ت ��وع� �ي ��ة امل �س �ل �م�ي�ن ب ��أخ � �ط ��ار امل � ��ذاه � ��ب اهلدامة
وامل � � �ؤام� � � �رات ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وت �ض �ل �ي��ل املستشرقني
وأس��ال �ي��ب ال �ت �ب �ش�ير ال �ص �ل �ي�بي يف دي� ��ار املسلمني.
•ال �ض �غ��ط ع �ل��ي احل� �ك ��وم ��ة ل �ك��ي ت �ط �ب��ق األحكام
اإلسالمية حبذافريها يف املعامالت وقوانني البالد.
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خالصة

ماليزيا  ،يادمي  ،كواالملبور ،ص .18 – 17

إن ال�ص�ح��وة اإلس�لام�ي��ة يف م��ال�ي�زي��ا ق��د ب��دأ ظ�ه��وره��ا يف
أواخ��ر السبعينات وأوائ ��ل الثمانينات .وه�ن��اك أسباب
كثرية أدت إىل ظهور التوعية اإلسالمية مباليزيا ،وميكن
تقسيمها إىل قسمني مهمني ،ومها :األسباب الداخلية
و األس �ب��اب اخل��ارج �ي��ة .وم��ن األس �ب��اب ال��داخ�ل�ي��ة هي
طريقة احلكومة يف تنمية الدولة حيث أهنا استخدمت
األساليب الغربية مثل الرأمسالية واالش�تراك�ي��ة ،والفرصة
ال�تي حصل عليها ال�ط�لاب املاليزيني ملواصلة دراستهم
اجلامعية س�واء ك��ان يف داخ��ل ال��دول��ة أم خارجها .وأما
األسباب اخلارجية فهي الصحوة اإلسالمية اليت حدثت
يف مجيع أحناء العامل كمصر وباكستان وإيران واألماكن
األخرى  ،ومما ال شك فيه  ،أن الثورة اإليرانية هلا آثار
فعالة يف ب��ث ال��وع��ي اإلس�لام��ي ل��دى الشعب املاليزي
مع سلبيات ذلك من انتشار وترويج ملذهب الشعية .
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