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من   ٪٧٠ من  أكثر  ه  توجَّ الماضي  نوفمبر  في 

أعضاء  الختياِر  الصناديق  إلى  الماليزيين  الناخبين 

ر  بتصدُّ التاريخية  النتائُج  وخرجت  الجديد،  البرلمان 

أصبح  الذي  إبراهيم)  (أنور  بقيادة  األمل"  "تحالف 

ثالُث  فيها  تعاقبت  سنواٍت  أربع  بعد  للوزراء  رئيسًا 

الضوء  تسليط  سيتمُّ  األسطر  هذه  في  حكومات. 

واالقتصادي  السياسي  الواقع  ُمجريات  على 

الُمخرجات،  هذه  إلى  أفضت  التي  واالجتماعي 

السياسي  النِّظام  مستقبل  بخصوص  والتوقعات 

الماليزي.

مقدمة إلى السياسة الماليزية

سياسيٍّ  ونظاٍم  فيدراليٍّ  اتحاٍد  دولة  هي  ماليزيا 

االتِّحادية  الحكومِة  في  لطة  السُّ فيها  تتركز  معقد، 

من  لكل  ويوجد  المركزي،  البرلمان  من  تنتخب  التي 

صالحياٍت  ذات  وحكومٌة  برلماٌن  الماليزية  الواليات 

تتعلق باإلدارة المحلية، وتوجد ُسالالٌت ملكيٌة ذات 

الواليات،  من  تسعٍة  رأس  على  محدودٍة  صالحياٍت 

سنواٍت  خمس  كل  الملوك"  "مجلس  ويجتمع 

النتخاب أحدهم كملٍك لالتحاد ورأس للدولة وَمرِجع 

السياسي  النظاَم  أنَّ  وكما  الفيدرالية.  للحكومة 

الذي  عب  للشَّ االجتماعي  الواقع  كذلك  ب،  مركَّ

ثقافته  منها  لكل  أساسيٍة،  أعراٍق  ثالثة  من  يتركب 

واالقتصادي   االجتماعي  وواقعه  ودينه  ولغته 

التي  المااليو  ِعرقية  هي  األعراق  هذه  أكبر  الخاص، 

العرقية  أما  البالد،  سكان  من   ٪٦٠ قرابة  ل  ُتشكِّ

ماليزيا،  مواطني  من   ٪٢٥ حوالي  ن  فتكوِّ ينية  الصِّ

من   ٪١٠ حوالي  ُتشكل  التي  الهندية  العرقية  وتليها 

المجتمع.

حزُب  هيمن  ١٩٥٧م،  في  االستقالِل  قبل  ما  منُذ 

على  "أمنو")  المتَّحدة  الماالوية  الوطنية  (المنظمة 

الحياِة السياسية، ولم يغادر موقَع قيادة الحكومة 

قواعَد  الدستور  في  الحزب  وأقرَّ  ٢٠١٨م،  حتى 

والثقافة  واالقتصاد  السياسة  في  اإليجابيِّ  للتمييز 

لم الذي وقع  لصالِح عرقية المااليو؛ تعويضًا عن الظُّ

لألحزاب  س  أسَّ الذي  األمر  االستعمار،  خالل  عليهم 

النظاِم السياسي. ومع مرور  العرقيِة كأحد خصائص 

بالنظاِم  تقبل  أحزاٍب  بين  األحزاب  انقسمت  الوقت، 

عليه  للحفاظ  وتسعى  اإليجابي  التمييز  ذي  القائِم 

وبعض  "أمنو"،  وحزب  اإلسالمي"،  "الحزب  مثل: 

وأحزاب  معه،  الُمتحاِلفة  العرقية  األقلِّيات  أحزاب 

أشبه  نظاٍم  إلى  السياسي  النظام  بتغيير  تطالُب 

تجاوُر  التي  سنغافورة  مثل  دوٍل  في  بالموجود 

الُمجتمعية  التَّركيبِة  ناحية  من  وتشبهها  ماليزيا 

والثقافية،  الِعرقية،  ؤون  الشُّ في  محايد  (نظام  

والدينية، ويقوم على أساِس الُمواَطنة المتساوية)، 

إبراهيم)،  (أنور  برئاسة  الشعب"  "عدالة  حزب  مثل: 

وحزب "العمل الديمقراطي" الذي ُيمثِّل األقليَّات.
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السياسة الماليزية في العقدين األخيرين

تحالف "أمنو" مع اثنين من أحزاِب األقليات الُمواِلية 

االنتخاباِت  في  الثلثين  أغلبيَة  يكسب  ما  دائمًا  كان 

ق لماليزيا استقالَلها، وأقرَّ  باعتباره التحالف الذي حقَّ

الحقًا  وأنجز  بالمااليو،  ة  الخاصَّ االمتيازاِت  عن  ودافَع 

(د.  الزعيم  قيادة  تحت  الشهيرة  والتنميَة  النَّهضَة 

السياسيَّ  النظاَم  طبع  الذي  األمر  محمد)،  مهاتير 

والتركيبَة الحكوميَة باستقراٍر كبيٍر على مدار عقود؛ 

البالد،  مواطني  أغلب  بهويِة  الحاكم  الحزب  الرتباِط 

لكن  الجيِّد،  الحكوميِّ  األداِء  وعموم  انتخابه  وتكرار 

األداُء  تراجع  للسلطة،  مهاتير  د.  مغادرِة  منذ 

في  الثلثين  أغلبيَة  "أمنو"  تحالف  وخسر  الحكومي، 

األغلبية  خسارِة  من  واقترب  ٢٠٠٨م،  انتخابات 

النتيجَتين كانتا  انتخابات ٢٠١٣م، وكال  البسيطِة في 

انتظمت  التي  للنظاِم  الُمعاَرضة  تحالف  صالح  في 

جميع  من  الشباب  لفئِة  جذابًة  وباتت  فأكثر،  أكثر 

الفساد  فضيحُة  رت  تفجَّ ٢٠١٥م  وفي  الِعرقيات، 

ليزداد  الرزاق)،  عبد  (نجيب  بقيادة  "أمنو"  لحكومِة 

أداء  تراجع  مع  الحاكم  للحزِب  عبي  الشَّ التراجع 

االقتصاد الوطنّي، وضعِف الُعملة المحليَّة.

بعد هذه التطورات انشقَّ د. مهاتير ومجموعٌة من 

الذي  األرض"،  "أبناء  حزب  لوا  وشكَّ "أمنو"  قياداِت 

دخل مع خصومه من األحزاب الُمعارضِة للنظام في 

نجيب،  بحكومِة  اإلطاحة  بهدف  األمل"؛  "تحالف 

األجهزِة  في  انتشر  الذي  الفساد  ومكافحة 

الحكومية، وفي انتخابات ٢٠١٨م فاز "األمل" وخرج 

"أمنو" من السلطِة ألول مرٍة منذ ستة عقود، ولكنَّ 

وعلى  السلطِة  على  يتنازُع  بدأ  الُمتناقض  التحالف 

إلى  ى  أدَّ الذي  األمر  وغيرها،  الحكومية  ياساِت  السِّ

الذي  الحزب  انسحَب  أن  إلى  أحزابه،  التوتِر بين  تصاعد 

يقود الحكومة -أبناء األرض- من التحالف، وسقطت 

حكومة "األمل" بعد أقل من عامين -٢٢ شهرًا- على 

مع  األرض"  "أبناء  حزب  تحالَف  وبعدها  انتخابها، 

"أمنو" و"الحزب اإلسالمي"؛ لتعود الحكومة قائمًة 

برئاسِة  ولكن  السياسي،  للنظام  مواليٍة  أحزاٍب  على 

حزب "أبناء األرض"، وُسرعان ما بدأت أحزاب التحالف 

لطة  الماالوي بالتَّنافس فيما بينها على مواقع السُّ

هذا  وصل  شهرًا   ١٧ وبعد  الحكومة،  في  وحصصهم 

منذ  ماليزيا  في  حكومٍة  ثاني  إسقاط  إلى  التَّنافس 

الجديدة  الحكومُة  لت  وتشكَّ األخيرة،  االنتخاباِت 

بنفِس األحزاب ولكن بهيمنِة ورئاسِة "أمنو".
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انتخابات ماليزيا ٢٠٢٢

بعد عاٍم من تشكيل الحكومة الثَّالثة، أُعلن عن حلِّ 

في  مبكرًا  الفيدرالية  االنتخابات  وإقامة  البرلمان 

غير  االنتخابية  المعركة  وبدأت  ٢٠٢م،  نوفمبر/ 

امتاَز  إذ  الماليزية،  السياسة  تاريخ  في  المسبوقِة 

المعاِرضة  األحزاب  بتماُسك  االنتخابي  المشهد 

ِك  تفكُّ أمام  األمل"،  "تحالف  في  السياسيِّ  للنظام 

القائم،  للنظام  الداعمِة  الماالوية  األحزاب  وتبعثر 

بنفس  االنتخابات  إلى  الدخوَل  "أمنو"  قرر  فقد 

تحالفِه القديم مع اثنين من أحزاب األقليَّات، ودخل 

اإلسالمي  الحزِب  مع  األرض"  "أبناء  حزُب  االنتخابات 

"المحاربين"  حزب  أما  الوطني"،  "التَّحالف  باسم 

منفردين  االنتخابات  دخلوا  فقد  د.مهاتير،  بزعامِة 

طالت  انتخابيٍة  حملٍة  وبعد  التحالفات،  كلِّ  وضد 

نوفمبر،  من  العشرين  في  االنتخابات  ُعِقدت  شهرًا، 

األحزاب  تبعُثر  أدى  التوقعات،  بعُض  كانت  وكما 

وت الماالوي بينها، األمر الذي  الماالويِة إلى تبعثِر الصَّ

ولكن  لالنتخابات،  األمل"  "تحالف  ِر  تصدُّ إلى  أفضى 

الحكومة  لتشكيِل  الالزمة  األغلبيَة  يكسَب  أن  دون 

ُمنفردًا.

مثل  عة،  متوقَّ غير  مفاجآٍت  من  النتائج  َتخُل  لم 

الذي  "أمنو"  لحزب  البرلمانية  الحصة  تراُجِع  حقيقة 

وفي  سيتصدرها،  أنَّه  واعتقد  االنتخاباِت  إلى  سارع 

ُحصته  الماليزي"  اإلسالمي  "الحزب  ضاعَف  المقابل 

غدا  بل  الماالوي،  وِت  الصَّ نتائج  وتصدَر  البرلمانية 

البرلمان  في  األحزاب  أكبَر  منفرد-  -كحزٍب  الحزب 

تحالفه  الحزب  وحمل  المقاعد،  ربَع  ُتقارب  بحصٍة 

البرلمان،  في  الثَّانية  المرتبِة  إلى  الوطني-  -التحالف 

على  مقاعد  بأّي  َيُفز  فلم  "المحاربين"  حزب  ا  أمَّ

حلَّ  شخصّيًا  مهاتير  د.  الحزب  زعيم  إنَّ  بل  اإلطالق، 

التي  دائرته  انتخابات  في  الرابعة  المرتبِة  في 

ية  المدوِّ الخسارُة  تكن  ولم  ٢٠١٨م،  في  اكتسحها 

ياسية هي الوحيدة، إذ  للد. مهاتير من بين الرموِز السِّ

جزءًا  كانت  التي  الماالوية  األحزاب  قياداِت  أغلب  أنَّ 

خسرت  الماضيِة  السنوات  في  راعاِت  الصِّ من 

مقاعدها، وبفوارق هائلٍة في بعض الحاالت.

وأمام  البالد،  تاريخ  في  ُمعلٍَّق  برلماٍن  أول  أمام 

-تحالف  البرلمان  في  تحاُلَفين  ألكبر  القاطِع  الرَّفض 

األمل والتحالف الوطني-للتَّعاون لتشكيِل حكومة، 

أليٍّ  االنحياز  عن  باالمتناِع  "أمنو"  قرار  إلى  باإلضافة 

الماليزي  الملُك  ل  تدخَّ ته،  كفَّ لترَجح  التحالَفين  من 

األحزاِب  من  علنًا  وطالب  الدين)،  راعية  (عبدالله 

السياسية،  االستقرار  عدِم  حالة  إنهاَء  السياسية 

وتجاُوِز  االقتصاد  إصالِح  باتجاه  اقات  الطَّ وبتوجيه 

حسابات المصالح الِحزبية.
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التَّشاوِر مع األحزاب  أياٍم من  وحسب الدستور، وبعد 

بتكليف  الملك  قام  الواليات،  ملوِك  مجلس  ومع 

، ودعا  (أنور إبراهيم) بتشكيل حكومة ائتالٍف وطنيٍّ

جميع األحزاِب لالنضمام إليها.

بعض  أمام  إيجابّيًا  كان  الملكي  التدخَل  أنَّ  شكَّ  ال 

البرلمان مجددًا،  عة، مثل حلِّ  المتوقَّ السيناريوهاِت 

وغير  المتتاليِة  االنتخاباِت  من  دوامٍة  في  والدخول 

اقتصاد  على  سلبًا  ستوثِّر  كانت  والتي  الحاِسمة، 

أعلنت  وقد  بعد،  عافيَته  يستِعْد  لم  الذي  ماليزيا 

مجموعٌة من األحزاب -ومنها أمنو- عن نزولها على 

االئتالِف  حكومة  في  خول  والدُّ الملك،  رغبِة 

(أنور  برئاسِة  االئتالفية  الحكومة  لت  وتشكَّ الوطنّي، 

إبراهيم) في الثَّاني من ديسمبر الحالي،  وغدا حزب 

أنور إبراهيم وحزب "أمنو" ُركَني التحالف األساسيَّْين، 

فيما أصبحت بقيُة األحزاب الماالوية هي المعاِرضة 

األساسيَّة للحكومِة الجديدة.

مستقبل النظام السياسي الماليزي

وانضمام  ائتالفيٍة  حكومٍة  إعالن  من  الرَّغم  على 

"أمنو"، تبقى سيناريوهاُت عدم االستقرار السياسي 

بعض  قبول  تخيُّل  الصعب  فمن  اآلن،  حتى  واردًة 

"األمل"،  مع  بالتَّحالف  وقواعده  الحزب  قياداِت 

باالمتيازاِت  الخاص  السياسي  للنظام  اللدود  العدو 

في  وجوده  في  "أمنو"  استمر  لو  إذ  العرقية، 

االئتالفية  الحكومة  نجاح  فإنَّ  الحالية؛  الحكومة 

باألحزاب  ة  الخاصَّ االدعاءات  تعزيِز  إلى  سيؤدي 

"أمنو"  لبرنامج  والمناِقضة  للنظام،  الُمعارضِة 

الوطني  العمل  بأنَّ  تقضي  والتي  السياسي، 

األفضل  الخياُر  هو  العرقية  االمتيازات  عن  ع  والُمترفِّ

للبالد؛ ولذا ال يمكن التخيل بأن تساهَم "أمنو" في 

وجوديٍّ  بشكٍل  مناقضٍة  حكوميٍة  تجربٍة  إنجاح 

يقبَل  أن  أو  االنتخابية،  قواعده  وانحيازات  للحزب 

ال  حزٍب  مع  االئتالِف  في  االستمرار  في  "األمل" 

قبوُل  ُيفِض  لم  إذا  ذلك  الحكومة،  إلنجاح  يسعى 

قيادات  استبعاِد  إلى  باألساس  الحكومي  التحالف 

"أمنو" الحاليَّة من مواقعها في االنتخاباِت الداخليِة 

انسحاب  وبالتَّالي  الحالي،  ديسمبر  شهر  في  للحزب 

انتخاباٍت  إجراء  وربَّما  الحكومي،  التحالِف  من  الحزب 

جديدة.
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األهم من كلِّ ذلك، أنَّه وبعد ستة عقوٍد من هيمنة 

"أمنو" وجمود الَمشهد السياسي، تقترُب ماليزيا إلى 

أن  بعد  الواحد  الحزب  نظاِم  من  الخروج  سيناريو 

يرجح  ما  وهو  لالنتخابات،  الحزب  خسارُة  تكررت 

مثل  التَّحوالت،  هذه  لمثل  عادًة  المرافقة  األوضاع 

والتحالفات  األطراِف  وتبعُثر  االضطراب،  استمرار 

وبشكٍل  أنه  إذ  انتخابيٍة،  جوالٍت  لعدة  السياسية 

هذه  أمام  السياسيِة  النُّخب  غالبيُة  تسعى  طبيعيٍّ 

الخارطِة  ضمن  موقَعها  لتوطَئ  التاريخية  الفرصة 

من  ممكٍن  قدٍر  أكبر  َل  تحصِّ أن  وتحاول  الحزبية، 

فقدها  التي  الشعبيِة  والقواعد  الحزبية،  المكاسب 

ولذا  انتخابيَتين؛  جولَتين  آخر  في  الخاسُر  الحزب 

غير  الحالَة  هذه  الماضية  األربع  السنواُت  شهدت 

وعدم  الحزبيِّ  الصراع  احتداِم  من  المسبوقة 

نوع  من  ُكبرى  وطنيٍة  مشاكل  أمام  حتى  االستقرار، 

إضافًة  المعيشية،  واألحواِل  االقتصادي  األداء  تراُجِع 

إلى جائحِة كورونا وآثارها. 

عب  ال شك أنَّ لدى الالعبين السياسيين وعموم الشَّ

الماليزي ما يخسرونه من حالِة اللَّاَيِقين، فقد أسهم 

االستقراُر السياسيُّ الطويل في التركيز على بناء إدارٍة 

حكوميٍة ُمَمأَسسة، واقتصاٍد وطنيٍّ حديث، وغدت 

آسيا  في  وتقدمًا  استقرارًا  األكثر  الدول  من  ماليزيا 

تعَي  بأن  التأمل  الطبيعي  ومن  الثَّالث.  والعالِم 

وألَّا  المرحلة،  وحساسية  خطورَة  السياسية  القيادات 

تغلب الحسابات الضيقِة وقصيرة المدى على النتائِج 

بينها.  فيما  راعات  الصِّ استمراُر  يفرزها  التي  السيئة 

احة الدوليِة في األعوام  لكن وكما شهدنا على السَّ

األحزاب  بين  االستقطاب  ِحدَة  فإنَّ  الماضية، 

السياسية الُمتناِفسة على السلطة، والتَّجييش على 

الدينية،  أو  الثقافية  أو  القومية  الهوية  مثل  أُسٍس 

والتخبُِّط  االضطراِب  حاالت  استمراِر  إلى  غالبًا  ي  يؤدِّ

االقتصاديِة  لآلثار  السياسية  النُّخب  وإهمال 

تستبعده  ال  ما  وهو  المواطن،  على  والمعيشيِة 

نتيجُة االنتخاباِت األخيرة التي كان أكبر الرابحين فيها 

طرفيِّ  أقصى  على  يقعان  اللذان  الحزباِن  هما 

بالعمل  قبولًا  األطراف  وأقل  الحزبية،  الخارطِة 

أي  يشهدا  لم  اللذان  الحزبان  وهما  المشتَرك، 

انشقاقاٍت خالل السنوات األربع الماضية، وبقيا على 

اإلسالمي"،  "الحزب  الحزبية  الُمناورات  هامش 

إلى  الصينية-"؛ ما يؤشر  العمل -ذو األغلبية  و"حزب 

تشددًا  األكثر  األحزاب  نحو  الماليزي  النَّاخب  نحو 

في  وتنطلُق  السياسية،  مواقفها  في  وتمسكًا 

واضحة،  وثقافاٍت  هوياٍت  من  السياسية  برامجها 

والمصالح  السياسيِة  البرغماتيِة  على  ذلك  وتغلب 

في  األحزاب  هذه  تقدم  استمرَّ  ما  وإذا  تة،  المؤقَّ

سيزيُد  المنظور  االنسداَد  فإنَّ  المتتالية،  االنتخابات 

األوضاِع  على  سلبًا  والتأثيِر  االستقرار،  عدم  حالة  من 

االجتماعية.
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بشكٍل  ُيجرَّب  ولم  واضٌح  م  المنظَّ السياسي  البديُل 

حقيقيٍّ حتى اآلن، وهو األحزاُب السياسية الُمطالبة 

األحزاب  َتشرُذم  يفتح  أن  ع  ويتوقَّ جديد،  بنظاٍم 

االنحياز  على  فأكثر  أكثر  الباَب  للنظام  الموالية 

للنظام  والمعاِرضة  المتماِسكة  لألحزاِب  الشعبيِّ 

السياسي والموجودة اآلن في الحكومة، والتي قد 

القواعد  بعِض  بإقرار  وتبدأ  الحاليَة  اللحظَة  تستغلُّ 

خاصًة  الماالوي،  التَّمييز  سياسات  عن  بعيدًا  للتحول 

إنعاش  مثل:  إيجابيٍة  نتائج  تحقيَق  استطاعت  أذا 

االقتصاد، ومكافحة الفساد في األجهزِة الحكومية. 

مها هذه  وال شك في أنَّ بعض األطروحاِت التي ُتقدِّ

األحزاب هي أطروحاٌت حقيقيٌة ومجرَّبٌة في حاالٍت 

وسياقاٍت دوليٍة شبيهة، لكن ِلقلَّة الخبرة لدى هذه 

احتماليُة  تبقى  الحكومة؛  إدارِة  في  األحزاب 

إطار  ضمَن  أجندتها  وتمرير  السلطِة  في  استقرارها 

األجهزة  قامت  إذا  خصوصًا  المشروع،  الشكِّ 

القديم  النظاِم  أُسس  على  المبنيَّة  الحكومية 

التي  األجهزة  هذه  تركيبِة  تغيير  محاوالت  بمقاومِة 

يغُلب عليها أبناء الِعرق الُمميز لصالحها -المااليو-.

األحزاُب  هذه  تفشَل  أن  فهو  األسوأ،  البديل  أما 

الرِّضا  اكتساب  وفي  أجندتها  تمريِر  في  الجديدة 

عبي الالزم لها، وهو ما يعني الوصوَل إلى حالٍة  الشَّ

الماليزي  الناخُب  فيها  يرفض  حالة  مجهولٍة، 

كما  للفساِد  فضائَح  في  تورطت  ألحزاٍب  التصويت 

أحزاٍب  في  يثق  وال  انتخابات،  جولَتي  آخر  في  تكرر 

تخبَّطت وتقلَّبت انحيازاتها في السنواِت األخيرة، وال 

يرغب بالتصويت لتجربة تغييٍر جذريٍة -مثل تغيير نوع 

النظام السياسي- لم تثبت جدارَتها في أول امتحاٍن 

حالِة  في  االستمرار  يعني  ما  وهو  لها،  حقيقيٍّ 

أكثر ُسلطوية  لبدائل  المجاالت  الفوضى، وربَّما فتح 

عدم  حاالت  عن  كبديٍل  نفسها  لطرِح  ومركزيَّة 

االستقرار، وعلى الرغم من أنَّه حتى اآلن يصعب تصور 

هذا  إلى  السياسيِّ  المشهِد  في  األمور  تؤوَل  أن 

أّي  وجوَد  يشهد  ال  الحالي  الواقع  أنَّ  إذ  المآل، 

قادرة  البالد  في  نوٍع  أي  من  مؤسسٍة  أو  شخصيٍة 

على طرح نفسها كبديٍل للوضع القائم، لكنَّ الشعوَر 

قد  المطروحة  الخيارات  كلِّ  من  باليأس  الشعبي 

البديل  طرح  اتِّجاه  في  التحرك  على  البعَض  ع  ُيشجِّ

لكنَّه  الراهن،  الوقت  في  األفضل  يكون  قد  الذي 

غالبًا ما يتحول إلى الخياِر األسوأ على المدى البعيد.


