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حتالف اخلصوم:
فرص استمرار احلكومة اجلديدة يف ماليزيا 

يســعى هــذا التحليــل إلــى فهم نتائــج االنتخابــات، وتحليــل تداعياتها 
مــن خــالل الوقــوف علــى العوامــل التــي ســاهمت فــي فــوز تحالف 
األمــل، وأهــم األحــزاب المكونــة لــه، وأبــرز التحديــات الداخليــة 
التــي تواجــه الحكومــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بقــدرة مهاتيــر محمــد 
علــى الحفــاظ علــى تماســك االئتــالف، فــي ضــوء عــدم تجانــس 
التحالــف، وتشــكله مــن طيــف واســع مــن األحــزاب ال يربــط بينهــا 

ســوى معارضتهــا للحكومــة الســابقة. 

اأواًل: حتالف مهاتري واأنور
ــزي،  ــف األمــل حديثــاً فــي المشــهد السياســي المالي ظهــر تحال
ــف  ــذا التحال ــَكَل ه ــام 2015. وَتَش ــي ع ــه ف ــور ل وكان أول ظه
خلفــاً لتحالــف المعارضــة الســابق "التحالــف الشــعبي" الــذي 
خــاض انتخابــات 2013. ويتألــف التحالــف مــن أربعــة أحــزاب 
رئيســية هــي: حــزب العمــل الديمقراطــي، وحــزب عدالة الشــعب، 
األرض)2(.  أبنــاء  وحــدة  وحــزب  الوطنيــة،  األمانــة  وحــزب 
ويتزعــم مهاتيــر محمــد الحــزب األخيــر، كمــا لعــب دوراً كبيــراً 

ــف. ــي تأســيس التحال ف

ــاً،  ــر مــن 70 عام ــر السياســية ألكث واســتمرت مســيرة مهاتي
وصــل فيهــا إلــى ســدة الحكــم فــي الخمســينيات مــن القــرن 
الماضــي، عندمــا ناضــل بقــوة مــن أجــل الدفــاع عــن حقــوق 

ــابق  ــي الس ــي ف ــن. وكان ينتم ــا األصليي ــكان ماليزي ــو– س الماالي
إلــى المنظمــة الوطنيــة الماليويــة المتحــدة. وتــدرج فــي المناصــب 
داخــل الحــزب، إلــى أن تولــى رئاســة الــوزراء فــي عــام 1981، 
واســتمر فــي هــذا المنصــب حتــى اســتقالته فــي أكتوبــر 2003)3(.

واحتفــظ مهاتيــر بشــعبية واســعة علــى الرغــم مــن اســتقالته، 
وكان ناقــداً لــكل مــن خلفــه مــن رؤســاء الــوزراء. وانســحب مــن 
المنظمــة الوطنيــة الماليويــة المتحــدة فــي عــام 2015، اعتراضــاً 
علــى الدعــم الــذي قدمــه الحــزب لنجيــب عبدالــرزاق، تلميذه ســابقاً 
ورئيــس الــوزراء حينهــا، وذلــك علــى الرغــم مــن تــورط األخيــر 
ــيادي،  ــا الس ــدوق ماليزي ــن صن ــوال م ــالس أم ــة اخت ــي فضيح ف

.)4(
المعروفــة باســم "1 – إم دي بــي" )1MDB(ا

ــات  ــل انتخاب ــد قبي ــن جدي ــي م ــل السياس ــر للعم ــاد مهاتي وع
2018، علــى الرغــم مــن بلوغــة ســن 92 عامــاً، مؤسســاً حزبــاً 
سياســياً جديــداً عــرف باســم "وحــدة أبنــاء األرض"، والــذي نجــح 
فــي إنشــاء "تحالــف األمــل" بالتحالــف مــع عــدة أحــزاب أخــرى. 
ــام  ــة لع ــات البرلماني ــوز باالنتخاب ــى الف ــف إل ــذا التحال ــدف ه وه
2018، وإن عانــي تبايــن الخلفيــات األيديولوجيــة لألحــزاب 
المتحالفــة معــه مــن يســار الوســط إلــى يميــن الوســط، كمــا ضــم 
أحزبــاً إســالمية مثــل حــزب عدالــة الشــعب برئاســة أنــور إبراهيم، 

ــة)5(. ــة الوطني ــوزراء وحــزب األمان النائــب الســابق لرئيــس ال

جـــاءت نتائـــج االنتخابـــات املاليزيـــة الـــــ 14 منـــذ االســـتقالل مغايـــرة ألغلـــب التوقعـــات، فقـــد فـــاز "حتالـــف األمـــل" بقيـــادة 
أنـــور إبراهيـــم علـــى حـــزب "اجلبهـــة الوطنيـــة" احلاكـــم، والـــذي متكـــن مـــن الفـــوز باالنتخابـــات الربملانيـــة كافـــة علـــى مـــدار 
61 عامـــًا منـــذ االســـتقالل)1(، ومـــن ثـــم فقـــد مثلـــت هـــذه االنتخابـــات أول تـــداول ســـلمي للســـلطة مـــن احلكومـــة إىل 

ـــالد. ـــخ الب ـــة يف تاري املعارض
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ــة  ــار "الجبه ــا انتص ــن إم ــم المراقبي ــع معظ ــن توق ــي حي وف
الوطنيــة" أو تســاوي الجبهــة مــع "تحالــف األمــل" مــن حيــث عــدد 
ــوز  ــي الف ــت ف ــق مفاجــأة تمثل ــن تحقي ــر م ــن األخي المقاعــد، تمّك
ــى 113 مقعــداً مــن أصــل 222  ــات، حيــث حصــل عل باالنتخاب

ــات)6(. ــي االنتخاب ــداً ف مقع

وحصــل "عدالــة الشــعب" علــى 47 مقعــداً، وجاء فــي المرتبة 
الثانيــة حــزب العمــل الديمقراطــي بواقــع 42 مقعــداً، بينمــا حــل 
ــى 13  ــه عل ــة بحصول ــة الثالث ــي المرتب ــد ف ــر محم حــزب مهاتي
ــة"  ــة الوطني ــرة حــزب "األمان ــة األخي ــي المرتب ــداً، وجــاء ف مقع
بواقــع 11 مقعــداً. ويالحــظ أن كالً مــن عدالــة الشــعب واألمانــة 
ــالمي  ــزب اإلس ــن الح ــقت ع ــي انش ــزاب الت ــن األح ــة م الوطني
الماليــزي، القريــب مــن اإلخــوان المســلمين. وفضــل الحــزب 
اإلســالمي دخــول االنتخابــات هــذه المــرة بصــورة مســتقلة، بعــد 
أن كان جــزءاً مــن تحالــف المعارضــة فــي االنتخابــات الســابقة، 

ــات 2018)7(. ــي انتخاب ــداً ف ــى 18 مقع وحصــل عل

ويعــد أبــرز وجــوه تحالــف األمــل أنــور إبراهيــم، الــذي 
ــى  ــى وصــل إل ــة حت ــن المناصــب الوزاري ــد م ــي العدي ــدرج ف ت
منصــب نائــب رئيــس الــوزراء، غيــر أن مهاتيــر محمــد دخــل فــي 

ــى أثرهــا  ــام عل ــور ق ــع أن ــة شــديدة م خصوم
ــي عــام 1998، وهــو  ــه ف ــه مــن منصب بإقالت
ــة  ــقاط حكوم ــى إس ــل عل ــور للعم ــع أن ــا دف م
مهاتيــر، وقــاد تظاهــرات حاشــدة ضدهــا، 
ــر بالفســاد، وحكــم  ــل اتهمــه مهاتي وفــي المقاب
ــام 2000،  ــي ع ــه ف ــا أن ــجن، كم ــه بالس علي
أديــن بتهمــة اللــواط، وســجن علــى أثرهــا 
ــع  ــرت ذات دواف ــة اعتب ــي تهم 9 أعــوام، وه

ــية. سياس

وعلــى الرغــم مــن هــذا التاريــخ الصراعي 
بيــن الرجليــن، فإنهمــا اتفقــا فــي النهايــة علــى 

التحالــف فــي مواجهــة الخصــم المشــترك، ممثــالً فــي عبدالرزاق، 
للتصويــت  أنصــاره  إبراهيــم  ودعــا  األمــل،  تحالــف  وأسســا 
ــرة  ــى شــعبيته الكبي ــك إل ــي ذل ــل، مســتنداً ف ــف األم ــح تحال لصال
بيــن أنصــار المعارضــة. وقــد اســتند التحالــف بيــن الرجليــن إلــى 
صفقــة سياســية تنــص علــى أن يقــوم مهاتيــر بإصــدار عفــو ملكــي 
ــم، بمــا يمكنــه مــن ممارســة العمــل السياســي  شــامل عــن إبراهي
مــن جديــد، فضــالً عــن تســليم مهاتيــر منصــب رئيــس الــوزراء 

إلــى إبراهيــم بعــد عاميــن مــن تولــي األول المنصــب. 

ثانيًا: عوامل فوز حتالف االأمل
ــن  ــل م ــف األم ــن تحال ــي تمكي ــل ف ــن العوام ــد م ــاهمت العدي س
حســم االنتخابــات البرلمانيــة لصالحــه، ويمكــن إيضــاح أبــرز هــذه 

ــي)8(:  ــى النحــو التال العوامــل عل

ــق  ــزي تحقي ــة: اســتطاع االقتصــاد المالي 1- المشــاكل االقتصادي
طفــرة اقتصاديــة كبيــرة خــالل فتــرة حكــم رئيــس الوزراء األســبق 
مهاتيــر محمــد، غيــر أن العديــد مــن المشــكالت االقتصاديــة بــدأت 
تظهــر فــي عهــد رزاق، ممــا أثــار قلــق الشــعب الماليــزي، وكان 

أبــرز هــذه المشــاكل تراجــع قيمــة "الرينغيــت" العملــة الماليزيــة، 
ــا  ــو م ــم)9(، وه ــتوى التضخ ــاع مس ــن ارتف ــه م ــب علي ــا ترت وم
ــل ســاعات أطــول  ــادي ألن يعم ــزي الع اضطــر المواطــن المالي

ليحصــل علــى مــا كان يتقاضــاه نفســه قبــل بضــع ســنوات.

2- اتهامــات الفســاد: صاحــب تراجــع األوضــاع االقتصاديــة 
اتهــام الحكومــة الماليزيــة بالفســاد، وطالــت هــذه االتهامــات رئيس 
الــوزراء نفســه نجيــب عبدالــرزاق، وكان أبرزهــا فضيحــة "1–إم 
ــتثماري  ــدوق اس ــارة عــن صن ــي األســاس عب ــو ف ــي"، وه دي ب
أنشــئ لتحســين البنيــة التحتيــة للبــالد، إال أن هنــاك تقاريــر ظهرت 
فــي عــام 2015 تكشــف عــن ذهــاب معظــم أمــوال هــذا الصندوق 
ألغــراض سياســية، منهــا رشــوة المعارضــة، كمــا تم تحويــل مبلغ 
وقــدره 681 مليــون دوالر مــن صنــدوق ماليزيــا الحكومــي إلــى 
ــرات  ــرزاق الشــخصي)10(. وأشــارت بعــض التقدي حســاب عبدال
ــار  ــي 4.5 ملي ــة حوال ــة الدول ــف خزان ــاد كل ــم الفس ــى أن حج إل
دوالر، وهــو مــا أثــار الغضــب الشــعبي ضــد حكومــة عبدالرزاق. 
ــد  ــر محم ــا اســتقال مهاتي واندلعــت عــدة احتجاجــات شــعبية، كم
ــة المتحــدة". واســتغلت أحــزاب  ــة الماليوي مــن "المنظمــة الوطني
ــوف  ــد الصف ــوة لتوحي ــا دع ــة باعتباره ــذه الفضيح المعارضــة ه

بنجــاح كبيــر.

عبــد  دخــول  أثــار  القوميــة:  المســألة   -3
الــرزاق فــي عالقــات اقتصاديــة قويــة مــع 
إذ  الماليزييــن،  مــن  العديــد  قلــق  الصيــن 
إنــه منــذ تولــي رزاق رئاســة الــوزراء فــي 
2009، وماليزيــا تــدور فــي فلــك الصيــن، 
ــم  ــرة تفاه ــي 14 مذك ــع رزاق حوال ــث وق حي
حوالــي  اإلجماليــة  قيمتهــا  بلغــت  واتفاقيــة 
ــوال  ــذه األم ــت ه ــار دوالر، وخصص 34 ملي
لالســتثمار فــي مشــروعات البنيــة التحتيــة، فــي 
إطــار مشــروع الحــزام والطريــق. وقــد تولــت 
ــا  ــة وتمويله ــذه المشــروعات الضخم ــاء ه ــة بن الشــركات الصيني
ــزي،  ــي المالي ــن الحكوم ــم الدي ــم حج ــا فاق ــة، مم ــروض صيني بق
كمــا شــابتها شــبهات فســاد مــع تلقــي المســؤولين الماليزييــن رشــى 
مــن نظرائهــم الصينييــن. وقــد تعهــد مهاتيــر محمــد بمراجعــة هــذه 

العقــود)11(.

ثالثًا: حتديات �سيا�سية واقت�سادية
اليــزال التحالــف الوليــد يواجــه تحديــات كبيــرة، علــى الرغــم مــن 
ــة  ــى تماســكه وتشــكيل الحكومــة الماليزي ــاظ عل ــي الحف نجاحــه ف

الجديــدة، وتتمثــل هــذه التحديــات فــي التالــي: 

ــكك  ــر: تش ــى مهاتي ــم إل ــن إبراهي ــلطة م ــال الس ــرص انتق 1- ف
بعــض التحليــالت فــي جديــة التــزام مهاتيــر محمــد باالتفــاق الــذي 
ــن  ــه م ــتهر عن ــا اش ــي ضــوء م ــم، خاصــة ف ــع إبراهي ــه م أبرم
مراوغــة، فضــالً عــن العالقــة المضطربــة التــي جمعتهمــا علــى 
ــم  ــإن إبراهي ــا ســبقت اإلشــارة، ف ــة، فكم ــدار الســنوات الماضي م
كان يشــغل منصــب نائــب رئيــس الــوزراء، غيــر أنــه إبــان 
األزمــة اآلســيوية التــي وقعــت مــا بيــن عامــي 1997 و1998، 

ــر)12(. ــي صــراع سياســي مري ــف الرجــالن، ودخــال ف اختل

عـــاد مهاتـــري للعمـــل السياســـي مـــن 
جديـــد قبيـــل انتخابـــات 2018، علـــى 
الرغـــم مـــن بلوغـــة ســـن 92 عامـــًا، 
جديـــدًا  سياســـيًا  حزبـــًا  مؤسســـًا 
عـــرف باســـم "وحـــدة أبنـــاء األرض"، 
ــاء  ــح يف إنشـ ــذي جنـ ــزب الـ ــو احلـ وهـ
"حتالـــف األمـــل" بالتحالـــف مـــع عـــدة 
أحـــزاب أخـــرى. وهـــدف هـــذا التحالـــف 
إىل الفـــوز باالنتخابـــات الربملانيـــة لعـــام 
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وعلــى الرغــم مــن اتفــاق الرجليــن، اللذيــن يتمتعــان بكاريزمــا 
عاليــة، علــى نســيان خالفاتهمــا، تظــل حقيقــة أن كالهمــا ال 
ــد  ــالد)13(. وق ــه لشــؤون الب ــة إدارت ــي كيفي ــل تدخــل اآلخــر ف يقب
وعــد مهاتيــر بتســليم الســلطة إلبراهيــم بعــد عاميــن مــن تشــكيل 
الحكومــة الجديــدة، غيــر أن العالقــة التاريخيــة بيــن الرجليــن 
أظهــرت أنــه ال تحالــف وال عــداء يدومــان، بمــا يفتــح البــاب أمــام 

ــا. ــي أبرمه ــات السياســية الت ــر االتفاقي ــض مهاتي ــة نق إمكاني

ويحــد عــدد مــن العوامــل مــن إمكانيــة نكــوص مهاتيــر عــن 
ــذي وصــل  ــر محمــد، وال ــر مهاتي ــم، أهمهــا كب ــه مــع إبراهي اتفاق
إلــى ســن 93 عامــاً، فضــالً عــن حصــول حــزب إبراهيــم علــى 
ــزب  ــا ح ــل عليه ــي حص ــوات الت ــاف األص ــة أضع ــي ثالث حوال
مهاتيــر، وهــو مــا يجعــل أي محاولــة مــن مهاتيــر إلقصائــه تقابــل 
ــا يســقط  ــالف الحكومــي، بم ــم مــن االئت بانســحاب حــزب إبراهي

ــات مبكــرة. ــاب أمــام انتخاب ــح الب ــة ويفت الحكومــة الحالي

2- بــروز الخالفــات اإلثنيــة: بــرزت خالفــات بيــن أعضــاء 
التحالــف حــول توزيــع المناصــب الوزاريــة، ووضــح هــذا األمــر 
فــي اختيــار منصــب وزيــر الماليــة، فقــد اقتــرح مهاتيــر أن يتولــى 
"ليــم جــوان إنــج"، األميــن العــام لحــزب العمــل الديمقراطــي هــذا 
ــس  ــب رئي ــماعيل" نائ ــزة وان إس ــر أن "وان عزي المنصــب، غي
إبراهيــم، ورئيســة حــزب "عدالــة  أنــور  الــوزراء، وزوجــة 
الشــعب"، قــد اعترضــت علــى تولــي "ليــم" هــذا المنصــب، نظــراً 
لكونــه مــن أصــول صينيــة، إذ أكــدت علــى ضــرورة عــدم تولــي 

ــي هــذا المنصــب)14(. صين

وكــرد فعــل علــى هــذه القالقــل، أدلــى كل مــن مهاتيــر وأنــور 
ــف،  ــد وحــدة التحال ــن أجــل تأكي ــم بتصريحــات ســريعة م إبراهي
ــا  ــي يحمله ــات الت ــى التحدي إال أن هــذا الحــدث ســلط الضــوء عل

تشــكيل تحالــف مــن أربعــة أطــراف ذات أجنــدات متباينــة.

3- التوجــه اإلســالمي للحكومــة الجديــدة: ارتبــط أنــور إبراهيــم 
فــي بعــض مراحــل حياته السياســية بالحــزب اإلســالمي الماليزي، 

ــه  ــقاقه عن ــن انش ــم م ــى الرغ ــلمين، وعل ــوان المس ــي لإلخ الموال
فــي عــام 1981، وانضمامــه إلــى حــزب "المنظمــة الوطنيــة 
ــتهر  ــه اش ــر أن ــد، غي ــر محم ــة مهاتي ــدة" برئاس ــة المتح الماليوي
ــوان  ــم اإلخ ــه لتنظي ــة قيادت ــا، وبطريق ــن البن ــكار حس ــر بأف بالتأث
المســلمين فــي مصــر، كمــا ارتبــط بالعديــد مــن األنشــطة الداعمــة 
لإلســالميين، مثــل الوســاطة بيــن فصائــل المجاهديــن المتصارعــة 
فــي أفغانســتان فــي عــام 1993. كمــا حظــى إبراهيــم كذلــك بدعــم 
ــه  ــد زيارت ــه عن ــراج عن ــب اإلف ــذي طل يوســف القرضــاوي، وال

ــا فــي عــام 2009)15(. إلــى ماليزي

ــذا  ــدة ه ــة الجدي ــة الماليزي ــس الحكوم ــع أن تعك ــن المتوق وم
ــن  ــل م ــا، ولع ــي ماليزي ــلمين ف ــوان المس ــار اإلخ ــن تي ــرب م الق
المؤشــرات األوليــة علــى ذلــك تعييــن "مازلــي مالــك"، الموالــي 

ــم)16(. ــر للتعلي ــلمين، كوزي ــوان المس ــة اإلخ لجماع

ــن  ــر مجموعــة أخــرى م ــة: تؤث 4- تراجــع األوضــاع االقتصادي
العوامــل علــى اســتقرار الحكومــة، والتــي يأتــي فــي مقدمتهــا 
ارتفــاع أســعار النفــط، خاصــة أن االقتصــاد الماليــزي يعتمــد 
اعتمــاداً كبيــراً علــى اســتيراد النفــط مــن الخــارج، وهــو مــا 
ــاء بوعــود  ــا تعجــز عــن الوف ــد يجعله ــل كاهــل الحكومــة، وق يثق
ــن  ــا م ــو، وغيره ــدالت النم اإلصــالح االقتصــادي واســتعادة مع

ــا. ــام ناخبيه ــا أم ــي قطعته ــة الت ــود االنتخابي الوع

ــات  ــى الرغــم مــن التحدي ــه عل ــول إن ــام، يمكــن الق ــي الخت وف
ــاظ  ــي الحف ــة ف ــة الماليزي ــع أن تنجــح الحكوم ــه يتوق الســابقة، فإن
علــى تماســكها، بالنظــر إلــى خبــرة رئيــس الــوزراء الحالــي 
ــاد  ــم ألي فرصــة إلفق ــالف الحاك ــص االئت ــد، وترب ــر محم مهاتي
الحكومــة الحاليــة األغلبيــة التــي باتــت تتمتــع بهــا، غيــر أن عــام 
ــة،  ــة الماليزي ــخ السياس ــي تاري ــالً ف ــاً فاص ــيكون عام 2020 س
ســواء فيمــا يتعلــق بأنــه العــام الــذي ســيتولى فيــه أنــور إبراهيــم 
الســلطة، أو للوقــوف علــى أبعــاد التوجهــات اإلســالمية للحكومــة 
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