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بٌان صحفً
يجب إشراك الشباب في السياسة منذ سن  51عاماً ،بدلً من  51أو  15عاما ً
ويجب أن تكون المشاركة في السياسة وفقا ً ألكحكام اإلسالم ،وليس تعاليم الديمقراطية!
(مترجم)
لقد أخذ التارٌخ مكانه فً مالٌزٌا عندما وافق دٌوان راكٌات (مجلس النواب) على مشروع قانون
(تعدٌل) الدستور  9102لخفض الحد األدنى لسن التصوٌت من  90إلى 01عاماً ،وكان مدعوما ً من
جمٌع األعضاء الحاضرٌن فً البرلمان .مشروع القانون الذي قدمه رئٌس الوزراء تون د .مهاتٌر بن
محمد تمت الموافقة علٌه بعد عام واحد تماما ً من أول جلسة لـ "دٌوان راكٌات" بقٌادة حكومة باكاتان
هارابان عقب فوزه فً االنتخابات العامة الرابعة عشرة .أعلن رئٌس دٌوان راكٌات ،داتوك محمد
عارؾ محمد ٌوسؾ ،أن ما مجموعه  900من أعضاء البرلمان الحاضرٌن صوتوا بالموافقة ،دون
معارضة أو مالحظة .وٌهدؾ مشروع القانون إلى تعدٌل المادة ( 74ب) والمادة ( )0( 002أ) من
الدستور االتحادي لتقلٌل سن أهلٌة المواطنٌن للتصوٌت وأن ٌصبح عضواً فً دٌوان راكٌات ،من 90
إلى  01عاماً.
بعد أن وافق جمٌع أعضاء البرلمان على تعدٌل بعض أحكام الدستور على أساس االحتٌاجات،
اتفقت جمٌع األحزاب فً البرلمان على أن الدستور االتحادي نفسه ،الذي ٌقؾ فوق القرآن والسنة ،هو
القانون األعلى للبالد ! وبعبارة أخرى ،فإن الدستور الذي صممه المستعمرون سوؾ ٌستمر فً
استخدامه والحفاظ علٌه من األحزاب التنافسٌة فً االنتخابات الدٌمقراطٌة .هذا هو نجاح الكافر
البرٌطانً الذي استعمر البالد منذ ما ٌقرب من  911عام .فعندما ؼادروا مستعمراتهم ،تركوا "كتابا ً"
قاموا بتصمٌمه واعتقدوا إٌمانا ً راسخا ً أن مستعمراتهم ستحفظه جٌداً.
السؤال ذو الصلة كان ،هل كان هناك مسلم واحد من بٌن  900من أعضاء البرلمان الذٌن صوتوا
لصالح مشروع القانون ٌأخذ فً الحسبان حكم الشرع فً الموافقة على الحد األقصى البالػ  01عاماً
باعتباره سنا ً مستحقا ً للشخص المشاركة فً االنتخابات ،هل كان هناك أحد؟ فً اإلسالم ال ٌمثل سن
 01عاما ً تحدٌدا لتكلٌؾ الشخص .بمعنى آخر ،ال ٌضع اإلسالم أبداً الحد األقصى البالػ  01عاماً
لتحدٌد ما إذا كان المسلم قد ٌفعل شٌئا ً أو ال ٌفعلٌ .حدد اإلسالم سن الحٌض باعتباره سن البلوغ
بالنسبة للمرأة .وبالنسبة للرجال ،فإن بداٌة االحتالم أو سن  01عاما ً ٌتم تحدٌدها على أنها سن البلوغ.
ٌُعتبر كل مسلم ٌبلػ سن البلوغ أو عمره  01عاما ً مكلفا ،وبالتالً فهو ملزم وٌحمل كل التكالٌؾ على
كتفه .وقبل سن البلوغٌُ ،عتبر طفالً أو شخصا ً ؼٌر مكلؾ.
أما بالنسبة للفرد البالػ من العمر  01عاماً ،فهذا هو العمر الذي ٌروج له الؽرب لٌكون بداٌة
لنضج الفرد ،بنا ًء على قرار المشرعٌنٌ .عتبر الؽرب أن الحد األعلى لسن األطفال هو  01عاماً .هذا

هو ما ٌتبعه المشرعون فً مالٌزٌا وفقا ً للتعالٌم الدٌمقراطٌة ،أي استخدام عقولهم بد ً
ال من حكم القرآن
والسنة كمشرع للقانون .استناداً إلى األدلة الشرعٌةٌ ،ضع اإلسالم بوضوح الحد األقصى المسموح به
سول ُ للاِ َ ي ْو َم
ضنِي َر ُ
وهو  01عاما لٌكون شخصا ً بالؽا ً أو مكلفاً .قال ابن عمر رضً هللا عنهَ « :ع َر َ
س َع ْ
الَ ،وأَ َنا ا ْبنُ أَ ْر َب َع َع ْ
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َ
ازنِيَ .قال َ َنافِعَ :ف َق ِد ْمتُ َعلَى ُع َم َر ْب ِن َع ْب ِد ا ْل َع ِز ِ
ير»( .رواه مسلم)
ِير َوا ْل َكبِ ِ
َف َقالَ :إِن ه ََذا لَ َكحد َب ْينَ الصغ ِ
على الرؼم من أن العدٌد من األحزاب ،وخاصة الشباب ٌرحبون بالتعدٌل ،فإننا فً حزب
التحرٌر /مالٌزٌا نود أن نؤكد ونذكر كل مسلم ،وخاصة الشباب ،أنه وفقا ً لإلسالم تبلػ مرحلة النضج
فً سن  01عاما ً ولٌس  01عاماًٌ .قرر أعضاء البرلمان أنه ٌمكنك االنضمام إلى السٌاسة فً سن ،01
الحظوا أن اإلسالم ٌُلزمك باالنضمام إلى السٌاسة منذ سن  ،01حٌث إن اإلسالم وضعك كبالػ فً سن
مبكرة فً سن الخامسة عشرة ،ومع ذلك ،ال بد من إدراك أن السٌاسة التً ٌجب علٌك ممارستها هً
السٌاسة الشرعٌة (اإلسالم السٌاسً)  -المعنى الحقٌقً للسٌاسة التً تهتم بشؤون األمة داخلٌا ً وخارجٌا ً
 بدالً من السٌاسة المٌكافٌلٌة المحددة فً النظام الدٌمقراطً الٌوم.أٌها الشباب ! هل تدركون أن السٌاسة الممارسة فً النظام الدٌمقراطً الحالً هً سٌاسة ملٌئة
بالمضاٌقات واألوساخ والنفاق ،عدا عن كونها مستوردة من الؽرب الكافر؟ هل تدركون أن النظام
الدٌمقراطً هو نظام كفر نشأ من الؽرب وحرام على المسلمٌن أن ٌعتنقوه وٌمارسوه وٌنشروه؟ هل
تدركون أن مسؤولٌتكم السٌاسٌة لٌست مجرد االنتخاب أو الترشح فً االنتخابات كما هو موضح فً
مشروع قانون التعدٌل – بل هً أبعد من ذلك؟!! مسؤولٌتكم السٌاسٌة هً محاسبة الحكومة ،واألمر
بالمعروؾ (كل ما ٌأمر به اإلسالم) والنهً عن المنكر (كل ما حرمه اإلسالم) والعمل من أجل إقامة
دولة الخالفة على منهاج النبوة التً ستطبق أحكام هللا سبحانه وتعالى بشكل شامل .هذه هً مسؤولٌتكم
السٌاسٌة الدائمة والتً فرضت علٌكم منذ سن البلوغ ،ولٌس "كل خمس سنوات" .هل تدركون أن
النشاط السٌاسً المفروض علٌكم هو التأكد من أن دٌن هللا سبحانه وتعالى سٌكون أعلى دٌن ،فوق
األدٌان األخرى وأن تحملوا دعوة اإلسالم رحمة للعالمٌن ،بدالً من الحد من نشاطكم السٌاسً أو
حصره فً االنتخابات كل  1سنوات؟
ٌا أعضاء البرلمان ! نحن لسنا سعداء على اإلطالق بتقلٌل الحد األدنى لسن التصوٌت من  90إلى
 01عاما الذي وافقتم علٌه .ألننا لن نكون سعداء على اإلطالق إذا وافقتم على زٌادة عدد جلدات الزنا
من  6إلى  09أو حتى  ...22لكننا سنكون سعداء وشاكرٌن للؽاٌة عندما تطبقون الحد الذي شرعه
اإلسالم فً الزنا .لن نكون فخورٌن على اإلطالق حتى لو وافق أعضاء البرلمان المالٌزي البالػ
عددهم  999على خفض سن االقتراع من  90إلى  01عاماً ،لكننا سنكون فخورٌن وممتنٌن إذا قمتم
بتطبٌق أحكام هللا سبحانه وتعالى على األرض بشكل كامل ،وهو ما نحن واثقون من أنكم لن تفعلوه.
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