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مالزييا: األحزاب تستعد لالنتخابات العامة املُبكّرة

نرشة  غري دورية تصدر عن أسباب للشئون الجيوسياسية
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الدين  محيي  املالزيي،  الوزراء  رئيس  أّن  إىل  األخرية  األيام  يف  اإلعالمية  ير  التقار ُتشري 
ليستغل   ،2021 عام  من  األول  الربع  يف  العامة  االنتخابات  لعقد  ُيخّطط  ياسني، 
يف  كوفيد19-(،  ( كورونا  فريوس  أزمة  مع  ملحوظ  بشكل  السلس  مالزييا  تعامل 

محاولٍة للفوز بأغلبيٍة ثابتة يف الربملان.

، ويقرأ تداعياته السياسيـة 
ً
 ومكانا

ً
تقدير موقف يختبر سياق موضوع أو خبر، زمانا

وفق  للحدث  متوقعة  مستقبلية  مسارات   
ً
مستعرضا واألمنيــة،  واالقتصاديــة 

التقديـــرات العلميـــة المتاحـــة

30 يونيو/حزيران 2020

ربما ُيواجه االئتالف الحاكم تصويتاً لسحب الثقة عند انعقاد جلسة الربملان املُقبلة يف الفرتة من 13 يونيو/	 
حزيران وحىت 27 أغسطس/آب القادم، يف حال السماح بتقديم مقرتحات خالل الجلسة. وُتشري الحسابات 
الحالية إىل أّن الحكومة تحظى بدعم نحو 115 من أصل 222 نائباً برملانياً، مما يزيد أرجحية فوز الحكومة 
بالتصويت، لكن الطبيعة الهامشية/املتأرجحة لتلك األغلبية تعين أّن الحكومة ستكافح من أجل البقاء يف 

املنصب لفرتٍة طويلة.
أزمة فريوس كورونا، فضاًل 	  بأّن حكومته تعاملت جيداً مع  العام  الدين” اإلقرار  وتشمل حسابات “محيي 

عن الدعم العام لحزم التحفزي اليت جرى تقديمها يف أعقاب األزمة. كما ُتمّثل املزيانية الفيدرالية املُقبلة لعام 
أن  الثاين. ومن شأن ذلك  نوفمرب/ترشين  السادس من  املُقّرر عرضها يف  2021 عاماًل إضافياً، واليت من 
يمنح الحكومة فرصًة إلدخال تدابري شعبية قبل االنتخابات اليت ُيمكن عقدها أوائل عام 2021. ورغم ذلك، 

سيتطّلب تمرير تصويت املزيانية ترتيباً منظماً لألغلبية الربملانية الضئيلة.
القوى السياسية املالزيية:	 

التحالف الوطين )الحاكم(
املنظمة الوطنية املالزيية املتحدة

الرابطة املالزيية الصينية
الكونغرس املالزيي الهندي

الحزب اإلسالمي املالزيي
حزب مالزييا األصلي املتحد )معسكر محيي الدين(

التحليل
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مية املتحدة منظمة كينابالو التقدُّ
حزب غابونغان ساراواك

حزب التضامن الوطين )ستار(
حزب صباح املتحد

تحالف األمل )املعارض(
حزب العمل الديمقراطي

حزب عدالة شعب
حزب األمانة الوطنية

حزب صباح الرتايث
حزب مالزييا األصلي املتحد )معسكر مهاتري(

حزب شعب صباح املتحد
ير إىل تفكري حزب “مالزييا األصلي املتحد”، الخاص بمحيي الدين، يف االندماج 	  من جهة أخرى، ُتشري التقار

مع املنظمة الوطنية املالزيية املتحدة )أومنو(، لتشكيل حزب أقوى ُمؤيّد للماليو )األغلبية العرقية املسلمة( 
يستطيع من خالله أن ينأى بنفسه عن مزاعم الفساد اليت أحاطت بحكومة “أومنو” السابقة. كما ُتشري 
الحاكم،  االئتالف  داخل  األعراق  ُمتعّدد  حزب  تأسيس  يف  ُيفكّر  علي”  “عزمني  االقتصاد  ير  وز أّن  إىل  أيضاً 

لسحب األصوات بعيداً عن حزب “عدالة شعب” املُعارض.
“عدالة 	  أحزاب  تزال  وال  الوزراء.  لرئاسة  ُمرّشح  على  االتفاق  دون  ُمقّسمة،  املعارضة  تزال  ال  ذلك،  بموازاة 

شعب” و”حزب العمل الديمقراطي” )العريق الصيين( قلقًة من دعم امللف االنتخايب الجديد ملهاتري دمحم، الذي 
أثار أزمًة سياسية يف فرباير/شباط املايض، حني استقال من منصبه يف رئاسة الوزراء.

من املقرر إجراء االنتخابات العامة يف عام ٢٠٢٣، ولكن املعطيات تشري إىل إمكانية عقدها أواخر هذا العام أو 
مطلع العام املقبل. وهامش الفوز  لحزب باألغلبية سيكون صغرياً للغاية على األرجح، بالنظر إىل التغيريات 
املتواصلة داخل األحزاب املالزيية. ومن املتوقع أن تتشكل حكومة مؤيدة للماليو تتأّلف من “أومنو” وحزب 
“مالزييا األصلي املتحد” الخاص بمحيي الدين، والحزب املالزيي اإلسالمي. يف حني أن أنور إبراهيم سيواصل 

مساعيه للوصول لرئاسة الوزراء. 

استرشاق السياق

ية تصدر عن أسباب للشئون الجيوسياسية - يمكنكم االطالع   هذه النرشة  غري دور
www.asbab.com   على املزيد من اصداراتنا عرب موقعنا اإللكرتوين


