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ةمدقم

 ةكرLMاوةمألا اJJجاوت $Gلا ةيضقلا م(أل ضرعتلل ةديشر ةردابم ا(45تعأ يذلا  رمتؤملا اذ( )'ع $#ثأ•
.ديدج نم يراضLMا فانUتسال ةيساسألا ىوقك ا(رودب ةيمالسإلا

و$gيلقإلاوefودلا ىوتسم )'ع ءاوسةكرLMااJJجاوت$Gلاتايدحتلالوح شقان\سهرودب رمتؤملا•
 .f'خادلا

ةداعإل،رمتؤملاةيلاkشإلوحشاقنللةحورطمبراجتلاوراkفألا if ةم(اسمنع ةرابعةقرولاهذ(•
ةيمالسإلاةكرLMا)'عةحورطملاةzر(وLyاةلئسألانعةباجإللو،يمالسإلايراضLMاعورشملاةغايص

.تالوحتلاهذ(مامأاJل}ةمألا)'عو

 ا��ادأ رقJقتو ا(5�س �5ع� دق متركذ امك ةيمالسإلا ةكرLMا نإ  ثيح ھنيح if ي�أي عوضوملا اذ( نأ دقتعأ•
 ةJجاوملةبسانم ةءافكبةيناثلاةzوئملاifضو�Lاانلنكميالا��ود�و،ةلماشةعجارم)eإ جاتحت نألا $�ف
.ن(ارلالبقتسملا
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را,فألا ص&%م

بونجifاصوصخو،ا��ادأرقJقتوةيمالسإلاةكرLMا5�س�5ع�نميمالسإلاملاعلاifامومعثدحيام●

ءانبىوتسم12عيمالسإلاعورشملازاجنإA@ةكر=>از:9وأ56ع123علدتة+وقتاراشإھلايسآقرش

.ةراض=>ا

،بسحفيطارقميدلاقzرطلابةطلسلالوادتوةيسايسلاةكراشمللارظنطقفس]للشفلابمييقتلا●

ةموظنملاc2إرظنلاا��يادبifنوkينأبجيةعجارملا.ةراض=>اءانبتاموقمعيمجc2إھلاجمعس3الب

فادrألاوةيجيتاp6سالاة+ؤرلاو،عقاوللm6سفتلامث،يراض=>اءايحإلاىوقاhقنتعfg3لاة+ركفلا

tلةيليصفتلاةليدبلالول=>اميدقتو،ىدملاةديعxياعملاهذ(ءوض)'ع.حالصإلالاجمل�ميقن5

.ايسآقرشبونجifةيمالسإلاةكرLMاة�رجت
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را,فألا ص&%م

نايكلاءانبةداعإلةيناxمإلاوةردقلاكلتمتنآلايراض=>اءايحإلاىوقلr:ير(وLyالاؤسلاف●

قيقحتلجأنملامكلا)eإلوصولليرش�لاعمت�yادوLyJةمقك،ةي�رغلاةراض=�ليزاوملايراض=>ا

.ةرخآلاوايندلاifةيناس�إلاةداعسلالينلھتاعلطت

●ifاLMيغ3ةيلمعةراض=>اعورشمبلطتي،ةقيقm6تة+رذج�ةلماشة+ؤرلxش3ةيفرعمةفسلفنمعب

ةقzرطبةراضLMاهذ(ءانبليحتسملانمھنإف.ةراضLMاتاجتنموةمظنأوتالاجمل}if)'جتتوةاي=�ل

ةي�رغةيفرعمةفسلف12عةي�بملادوh:>اف.$¦¥اسأ)يرذجوf'ك(لماش5�يغ�ءارجإنودةمظنم

ادبأيدؤتالةيدا=>إ
ً

.ةيقيق=>اةراض=>اءانبc2إ
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ةيملاعلا ةراض<=ا >; ايسآ قرش بونج عقوم

•AتعC6 ةيملاعلاةيسايسارغ89او مويلا ن3ملسملا عقاو قايس '& ةم"م ايسآ قرش بونج:

 نم برقي ام اذe لثم,و٢٠٣٠  ماع NO ص^[ نويلم٣٠٧.٣ VWإ عفتري نأ عقوتملاايسآ قرش بونج NO ن3ملسملا ددع•
ملاعلا ءاحنأ عيمج NO ن3ملسملا ددع 'Iامجإ نم ٪١٤

 اvل لدتعم يtاوتسا خانمو هايملاو opqارألا نم ةعونتم ةعومجم كلذ NO امب سOراضتلا نم ةعونتم ةعومجم اjkدل•
ىرخألا قطانملاب ةنراقم مامتeالل 56ثم 'Wيبط 'Tولويب عونت

 امب( ايسآقرش بونج لود نم نداعملا جاتنإ VOامجإ غلب ةيندعملا دراوملا نم ةوXYب اًضيأ ايسآ قرش بونج لود معنت•
NO ذلا لثم نداعملا كلذeا ماخو ل�ينلاو ريدصقلاو ب�� را��ألاو ساحنلاوت�سكوبلاو محفلاو كنزلاو ديد
.)٢٠١٢( ي�,رمأ رالود رايلم٥٣.٥ )ةم,ركلا
)اي?5لامو ايس�نودناو يانورب NO اصوصخ(زاغلاو طفنلا نم ة3Yبك تايطايتحا كلتمت•

•�kددعف ادنوس قيضمو ي�ون��ا ن5صلا رح�و اقلم قيضم ةصاخو ،نمزلا نم نورق ذنم ةم"م ةيملاع ةراجت قرط ا 
.امنب وأ س¡وسلا ةانق C6ع رمت �qلا نفسلا نم �6كأ فعض19 ـب ردقت اقلم قيضم C6ع رمت �qلا نفسلا
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 نأ عقوتملاايسآ قرش بونج -, ن*ملسملا ددع
 .2030 ماع -, صHI نويلمAB 307.3إ عفتري

 اقلم قيضم ةصاخو ،نمزلا نم نورق ذنم ةم/م ةيملاع ةراجت قرط
ادنوس قيضمو يHونEFا نDصلا رحAو
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ىرخألا قطانملاب ةنراقم مامت_الل DWثم Z\يبط YZولويب عونت ا/لةيندعملادراوملانمةوVWبايسآقرشبونجلودمعنت
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ةيملاعلا ةراض<=ا >; ايسآ قرش بونج عقوم

 ماخ رvص متدقو .حدق NO وتاب رNO ¥k ةميدقلا ةراض��ا NO ثدح امك ةعانصلا نم ٍلاع ىوتسم VWإ ويالملا تا�لمم تلصو•
 ةثالث مسقني قيتعلاف" :يدنكلا لاق  .ةيملاعلا قوسلا NO ھق,وسA متيل كئابس VWإ ھليكشA لبق ھجارختسا متي يذلا ديد��ا
."يدنvلا اk°لاث مث )حدق( O¯لقلا اk®ناث مث ياميلا اeدوجأو اvلوأ ماسقأ

 بjذلاب ةينغ ةقطنملا هذe نأب افاÂ6عا ويالملا ةر,ز��- دنvلا ÀÁطصمب ةيبeذلا ةر,ز��ا-”Suwarnadvipa“ بقل ت±ث•
-٩٧٥( مالسلا ھيلع ناميلس انديس دبعم ءانبل Æpqاسألا بeذلا دروم ÅO ةر,ز��ا هذe نأ نويلاغC6Aلا دقتعا .ةضفلاو

.سدقلا NO )داليملا لبق١٠١٥

يرحبلا اقلم نوناق لوبق متكلذكو ،ةقطنملا هذNO e بوعشلا ن3ب ةmراجت ةغل و ةكoYشم ةغلةmويالملا ةغللا تحبصأ•
Èسرلا نوناقلاÉq ع ظفاحي يذلاËW ةراجتلا ةطشأو يرحبلا رورملا نمأ.

 NO  ةيلودلا ةسايسلاو داصتقالا لاجم '& ةيملاعلا ةوقلا ةناqمنانوفواياجيفmرسو اقلم لثم ويالملا تاqلمم تققح•
.رشع عÍاسلا نرقلا ةيادب �Ìح داليملا لبق٥٠٠ رصع
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 kWتعjحدقب وتاب رfZ gh ةميدقلا ةراضEdا
ايسآ قرش بونج fZ تاراضEdا مدقأ

 ظفاحي يذلا pqسرلا نوناقلاoيرحبلا اقلم نوناق
يرحبلا رورملا نمأ tuع
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وـــــــــــــــيالملاملاــــــــــــــــــــعة%رـــــــــــجت
ةيمالسإلاةراض45اءوض01ع



ةيمالسإلاةGويالملاةراض<=اةيادب

 .مويلا ةيعامتجالا ةفاقثلا ليكش� if رشابملا 5�ثأتلا )eإ ىدأ امم مالسإلا عم لzوط خzرات ويالملا ملاعل•
 ةلم نم دتمملاملاع A@ ديحوتلا ميلاعm6 3ثأت ةرrاظ كانr نأ )'ع لدت $Gلا ةيلاLMا ةساردلا جئاتن تدجو

.نورق ذنم مالسلا ھيلع ميrاربإ انديس
 ةلاسرلا هذ(وهللا ھمحر ز+زعلا دبع نب رمعةفيل�>اc2إ تلسرأ ةلاسربمالسإلا لوصو 12ع دrاش مدقأ•

 كلذ ifاياجيفzرس كلم نم بلط نع ةرابع "دzرفلا دقعلا" ھباتك if )م٩٤٠( ھ�ر دبع نبا اJلG$ «yلا
 if اJميلاع�و ةيمالسإلا ةع²رشلا س²ردتل ھلثمم لاسرإل ةفيل�Lا نم ،نامرافادنإ يرس ، تقولا

 .اياجيفzرس

 ةراض=>ا عاس3او ةحاسم ميسقت نكمzو .ةzويالملا ةراضLMا روطت )eإ ويالملا ملاع )eإ مالسإلا لوخد ىدأ•
 وينروبليبخرأو ةرzزLyاو $¦µ\ئرلا 45لاو ةرطموس ليبخرأ f́و ، ةm6بك تاعومجم٧ c2إايالام A@ ةيمالسإلا
ةمئاقلا مكLMا لاkشأ نم تارشعلا عم ةواجويزzوالوسو "$#يبلفلا"ليبخرألاو
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ةيمالسإلاةwويالملاةراضEdاعاسjا زwزعلا دبع نب رمع ةفيل}Eا zuإاياجيفwرس كلم نم ةلاسر
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ةيTيلصلابور<=اورامعتسالا دضةمواقملاوداKL=اةلحرم

 ثادحألا نم اقلطنم رشع سما8wا نرقلا 'Iاوح '& تثدح ويالملا ملاع VWا ا�وروأ لبق نم ة,رامعتسالا ةكر��ا ةيادب•
:ةم"ملا

 ن*ملسملا لاتقو مالسإلا B]ع ءاضقلل ةديدج ةقVرط -, اTوروأ ىدل P*كفتلا ةداعإ ABإ )١٢٩١-١٠٩٥( ةي/يلصلا بور'&ا لشف•

دVوتلاو تاراuvلا نم qrstئرلا ردصملا ناo يذلا ويالملا ملاع نم دراوم تعطقنا ثيح داصتقالا B]ع P*بك P*ثأت )١٤٥٣( ةي@يطنطسقلا طوقس•
 .م~ل ةبس{لاب ىرخأ ءايشأو يyاذغلا

ويالملا ةكلمم ABإ يرحبلا قVرطلا فاش�كا متو ةيملعلا تافاش�كالاو ثوحبلا ةقرس ABإ)١٤٩٢(سلدنألا دادEFسا ةلمح•

ةيسايسلاو ةيعامتجالا تامدصلاو يداصتقا P*ثأت ا~ل نا�t oلا اZوروأ كولم نTب '' ماع ةئاملا برح "•

 ليكش�ل Converso ةيحيسملا '& تجمدنا ��لا ةيدو��لا تاعام89ا لبق نم ةعوفدم  3Yصنت ةكرح Y~تع{ ةلم|8ا تنا}•
 دض اًعبتم ناÈ يذلا طيطختلاو لمعلا بولسأ سفن ن5بلفلا لثم ويالملا رز�� يابسإلا رامعتسالل ناÈو .'�وس�لا ماظنلا
 ةينارصنلل ان�تأ" )١٤٩٨( اماجاد و�ساف لاق .عمت�Ïا NO ةيمالسإلا ة,وvلا ËWع ةوقلاب اوضق �Ìح سلدنألا Éqلسم
."تارا��لاو

•NO ا�� ةراض|8ا ةنميj ضرفو ةيمالسإلاةmويالملا ةراض|8ا مد"ل ةلواحم '& نmرمعتسملا ةيادب ةطقن هذe نأ ةقيق
.ن3ملسملا ��ع )بيلصلا( ةي�رغلا
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Vasco Da Gama (1498) اماجاد و~ساف لاق
."تارا�hلاو ةينارصنلل ان�تأ"

Francis Xavierھييفازك س�س�ارف بألا لواح يذلا DWصنتلا ةلمح
14لشفلا zuإ لآ اقلم fZ ويالملا tuع



 �qلا دا��vا ةلسلس ن5ب نمو .ةقطنملا هذNO e رامعتسالا دضةيمالسإلا ةراض|8ا نع عافدلل دا"89ا ويالملا تاqلمم تنلعأ•
 ةنطلسو ،)١٥٢١( نابسإلا دض ولوس ةنطلسو ،)١٥١١( ن5يلاغC6Aلا ن,رمعتسملا دض اقلم ةنطلس لبق نم اvقالطإ مت
 مو�Òلا دض ةيناطفلا ةنطلسلاو )١٧٨٤( ةيدنلوvلا ËWعوا,ر-روeوج مو�Ôو ، )١٥٦٩( VOاغC6Aلا مو�Òلا دض ھيشAآ
Musuh برح مايسلا دض حدق ،)١٧٨٦( يمايسلا Bisik)١٨٢١( لا رامعتسالا دض يانورب ةنطلسوC6ياطي )١٨٣٩(.

 نع عافدلاو ميلعتلاو داصتقالا لثم ةفلتخم داع�أ �Iإ اًضيأ هادم عس{ا لب ،بر|8ا ��ع طقف رصتقي ال دا"�9ل ةئبعتلا•
 مvللش VWإةملسملا ةمو���ا لبق نم ن5يلاغC6Aلل )ةعطاقملا( يداصتقالا ءاصقإلا ىدأ دقف .ةmوالملا ةملسملا ةmو"لا
 ،لشفلا VWإ لآ اقلم NO ويالملا ËWع ھضرفFrancis Xavierھييفازك س�سارف بألا لواح يذلا 56صنتلا كلذكو يداصتقالا

.ھتديقع نع عافدلا ËWع اًممصم ناÈ عمت�Ïا نأل

 .تقولا كلذ NOن,رمعتسملا دض ھسفن عمت9¢ا نم ءاملعو نايعأ اjدوقي ناÈو ،فقوتت ملو اeراسم NO دا��vا ةكرح تيقب•
 ، )١٨٣٢ ماع NOوت(يابميلبلا دمصلا دبع خيشلاو ، )١٦٣٠ ماع NOوت(يارطموسلا نيدلا سمش خيشلا لاثمأ نم كلذو
 .56ثك م56eغو )١٨٤٩-١٧٧٣( ديعس لودولوغن�و ، )حدق( هللا دبع ناطلسو

 امدنع كلذو�¦يلقإلا ىوتسملا ��ع ةمظنم ةقmرطب تقلطأ ا�¥كلو ةيلحم ةعيبط تاذ تس�ل هذj دا"89ا ةكرح نأ امك•
ا56فس ياثلا ديم��ا دبع ناطلسلا ةفيل^�ا  لبق نم )١٩٠٨-١٨٥٦( ياطف دمحأ ناو خيشلا ن5ع

ً
 هديب متدقو ويالملا ملاعل 

Aو )١٨٩٢( ةيدشرلا يدان ليكشeن5ملسملا ن,ركفملا ىقتلم نع ةرابع و.
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-١٨٥٦( ي�اطف دمحأ ناو خيشلا نDع
 دبع ناطلسلا ةفيل}Eا  لبق نم )١٩٠٨

اDWفس ي�اثلا ديمEdا
ً

 ويالملا ملاعل 
 )١٥٦٩( zZاغkWjلا موªFلا دض ھيشjآ ةنطلس دا/ج
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ديدA.ا يملاعلا ماظنلا لظ 78يمالسإلايراض/.اركفلاءايحإةلحرم

 ةي;يلصلا ةلم8,ا نإف .لما> ل:ش8 مالسإلل يراض01ا نايكلا ا(عم طقس دقف ،ةينامثعلا ةفال-,اطوقسل اعبت•
 امكح ةاي01ا ماظنو ةMو(لاو ةفاقثلا IJيغتلو ،ل:ك ةيمالسإلا ةراض01ا نايك مد(ل ةلمح تنا< ةقيق8,ا =>

.اZركفو ةيYرغلا ةفاقثلل اقبط ،ايعامتجاو ايداصتقاو ةسايسو

 XYعألا وبأ و )١٩٣٨-١٨٧٧( لابقإ دمحم لثم نIيمالسإلا نMركفملا نم ديدعلا ر(ظ دقف ،كلذ نم اقالطنا•
 .يراضح lmيغتب مايقلا => ةمألا ةرورض اونلعأ نيذلا )١٩٤٩-١٩٠٦( انبلا نسح مامإلا و، )١٩٧٩-١٩٠٣( يدودوملا
pسqr sو ةيمالسإلا ةو1`لا ةلحرمب ةلحرملا هذab سفتل ةلواحمو ،ديدج نم يمالسإلا عورشملا ءايحإ ةلحرمlm 
 بسح ل> ،IJيغتلاو حالصإلا عورشم لوح ةMركفلا مlkاداjkجاب ةمألل اوضرعg .ليدبلا لول8,ا حاwmقاو عقاولا
.ايملعو ايفاقثو اzركفھتردقو ھباعيsسا

•sو تقولا كلذ => ةمألا ھب رمت يذلا عقاولل ةباجتسا ماع ل�ش{ ءايحإلا اذsرمعتسملا برغلا ةلواحم وvb "ضرف" 
 ةرشابم م�س�و ،ديدج بوثب رامعتسالا نع ةرابع وsو ،ھلالتحا تحت يذلا يمالسإلا ملاعلا yzع ركفلاو ةفاقثلا
يذلا يداملا IJثأتلا نم قمعأ يرامعتسا IJثأت ھلوNew World Order"ديدج يملاع ماظن" ةماقإ z~إ م��عس =>

.قبس
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ديدA.ا يملاعلا ماظنلا لظ 78يمالسإلايراض/.اركفلاءايحإةلحرم

 هذjو .ويالملا ملاع '& ةيمالسإلا ةو|§لا ËWع ماع ل�شÍ ةي�رعلا opqارألا NO ثدح يذلا يمالسإلا ركفلا ءايحإ رثأ دقو•

 اوسرد نيذلان5ي?5لاملا بالطلا دشح مت ثيح ،كلذ لبق ترمتسا ��لا �¦يلقإلا دا"89ا ةكرح دادتما نع ةرابع ةو|§لا

NO طسوألا قرشلا Íدوع دعãkاط خيشلا لاثمأ ،رصم وأ ةكم نم ،مeلا خيش ديسو )١٩٠٦-١٨٦٩( نيدلا لالج رvيدا 

 ةراض��ا نع ثدحت يذلا )١٩٦٩-١٩١١( Éqل��ا نيدلا ناeر�و ،ايالام NO "حالصإلا" ةركف ةمألل مدق يذلا )١٩٣٤-١٨٦٧(

 ركفلا ديدجت عوضوم ËWع دكأ يذلا )١٩٧٣-١٨٩٥( ةبعز دمحأ نيدباعلا ن,ز كلذكو ،ليبخرألا قايس NO ةيمالسإلا

.ة,والملا ةمألل ميلعتلاو

 ىأر يذلا )١٩٢٣-١٨٦٨( نالحد دمحأ ـe.ك لثم ن3يمالسإلا نmركفملا نم ديدعلا ر"ظ ،ايس�نودنإ '& لا|8ا كلذكو•

 مادختسا بجي ھنأ ىأر يذلا )١٩٩٣-١٩٠٨( 56صن دمحمو ،ةيس�نودنإلا ةمألا بناوج نم بناج لNO È حالصإلا VWإ ةجا��ا

 نأ بجي يذلا راطإلا ËWع ددش يذلا )١٩٨١-١٩٠٨(ا�ماe ا,و�و ، ةيس�نودنإلا ةمألل ةيساسألا ة,وvلا هرابتعاب مالسإلا

 NO ھتركف مدقو ،بسèلاو قارعألا دودح زواجتت ةراضحك هانعم عسAا لب ،ايقرع ابعش طقف س�ل هرابتعاب ويالملا VWإ ھب رظنُي

.ليبخرألا روطتو راeدزال ةماعدك ويالملا بعش رابتعا
18



ديدA.ا يملاعلا ماظنلا لظ 78يمالسإلايراض/.اركفلاءايحإةلحرم

اعقاو تقولا كلذ NO ءاوجألا تل�ش•
ً

اديدج 
ً

 اذe تايعادت نإ .ةيموق ةلود ماظن لظ '& ش�ع{ نأ وjو ةيمالسإلا ةكر|�ل 
 ئدابملاو ،ةدايقلا اياضقو ،ةيندملا دالبلا NO نيدلا ةنا�مو ،ةنطاوملا لوح رودت �qلا تاشاقنلا نم ديدعلا 56ثت عقاولا
 ةقيق|8ا '& 'ª ةيلا|8ا ةموك|8ا نأ الإ ،رeاظلا NO ةلقتسم تحبصأ دالبلا نأ نم مغرلا ËWع .ا56eغو ةيطارقميدلا
.ةاي|8ا بناوج نم بناج ل} '& نmرمعتسملا ةدارإل "ءالمع"

 ل} ،اeؤارجإ بجي �qلا 56يغتلا ةعس ىدمو ،ي3Yيغتلا م"9¬نمو مjركف ليكش{ '& ن5يمالسإلا رثأت VWإ عضولا كلذ ىدأ دقو•
 . ةصا8wام�°اردقوو ھل م�¯اعي�ساو ،عقاولل م"م"ف بسح د�®جي

 ةراض��اءانب ةداعإ NO اولذ�و اوعس نيذلا كئلوأ ن5ب نمةيس�ئر تاعومجم ثالث �Iإ ءالؤj مسقني دق ھنأ ،ظحالملاو•
 دقتع{ ��لا ،�Iوألا ةعوم9¢اف .اeذيفنت نود,ري �qلا لمعلا تايجيتاoYساو ¶¬نملاو ةmؤرلا '& م"فالتخا ناÈو .ةيمالسإلا
 ماظن ةماقإ VWإ VOا��ا ي�رغلا ماظنلا ةبعلو راطإ نم جور^�اب نو�ي نأ بجي 56يغتلا نأ تأر دقف ،'�ك بالقنا ثادحإب
 NO حالصإلاب مايقلا اولواح دقو ،ي«ز89ا حالصإلا �Iإ �Wس{ ا�¸إف ، ةيناثلا ةعوم9¢ا امأ .ھعفاد,و ھ,زاوي ديدج يمالسإ
 NO اوجمدناو ،56يغتلا عورشم نم اوسìأ دقو ،اmونعمو ايسفن نومز�¥ملا م"ف :ةثلاثلا ةعوم9¢ا امأو .مئاقلا ي�رغلا ماظنلا
.اk®ف وأ اvعم شìاعتلاب اوضرو ةي�رغلا ةراض��او مدقتلا راطإ
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 :ايس.نودنإ () تاروطت•

 ، )1912( ةيدمIJاو ، )1905( مالسإلاتاDرسو ، )1905( 6789ا ةيعمج لثم ةيل5>ا ةيمالسإلا تا7ر45ا نم ديدعلا ءاش&إ مت•
 bcع تاDر6Jا هذY زكرت.)1973( .هللا ةيادY ةمظنمو )1967(ةوDدلا ناويدو ، )1926( ءاملعلا ةضNOو ، )1926( ةيمالسإلا ةيعم6Lاو
 ةديقعلا bcع ظاف6Jاو ، ةاي6Jا kl يمالسإلا rlولا نpوoتو ، يمالسإلا عمتILا kl ميلعتلا ةصاخو ، ةفلتI7ا ن8ملسملا لDاشم حالصإ
.ةيمالسإلا

•kl ميلعتلالاجم، wاسYذملا ة89بكلا تامظنملا مDهالعأ ةرو kl ع ةيميلعتلا تاسسؤملا نم فالآلا ءاش&إbc وتسملافلتخمpامب تا kl كلذ 
 هللا ةيادYفpرايس ةيمالسإلا ةلودلا ةعماجو ، )1945( ايس�نودنإ kl ةيمالسإلا ةعما6Lا ا�Oيب نمو .�lاعلاو يوناثلاو ���اسألا ميلعتلا

.89ثكلا ا89Yغو )1968(غ&ودناب يwاجدغ&ونوجنانوس نإوي ةعماجو ، )1958(اتراDاروس ةيدمIJا ةعماجو ، )1957( اتركاج

 قرشلا نم اوجرخت نيذلا ن8جpر67ا نم ديدعلاو ةيمالسإلا تاسسؤملا نم ديدعلا كانY ناD ، ةركبملا ةكر6Jا هذY دو�ج لضفب•
 ةيبالطلا ةكر6Jاو ، )1947( ةيمالسإلا بالطلا ةيعمج انY نم تدلو .ةيمالسإلا ةكر6Jا bcع اًديدج ا89ًثأت تيطعأ دق اذY .طسوألا
 ��£�نودنإلا ي¢الطلا لمعلا داحتاو ، )1986( l ما6Lا مر6Jا kl ةوعدلا سلIL ةقادصلا ىدتنمو ، )1960( ةيس�نودنإلا ةيمالسإلا
.يمالسإلا توصلا تاعلطت بلج kl بابشلا ن8ب ةديدج ةجوم l¤و )1998(

•Yراس ��£�نودنإلا مالسإلا بزح لعف امك ةسايسلا لالخ نم حالصإلل د�ج اًضيأ كانpo1943(يمويسام بزحو ، )1929(تا( ، 
ارخؤمو، PKS (1998) ةرYدزملا ةلادعلا بزحو

ً
 توص عفر بازحألا هذY لواحت .)2019(اروليج ��£�نودنإلا ةيبعشلا ةجوملا بزح 

.ةمو6Joاو ةطلسلا ةقورأ قا9¬خا ةلواحمو نامل9»لا kl مالسإلا
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 :اي½3لام '& تاروطت•

مث.ناملC6لاNOمãkابلطتمون5ملسملاتوصعفردارأيذلا)١٩٤٧(ن5ملسملابزحءاشإمتدقف،ةسايسلالاجمNOامأ•
Partiي?5لاملايمالسإلابز��الثمةيمالسإلاةغايصلاتاذبازحألاتءاج Islam se Malaysia)فالتئابزحو،)١٩٥١

.ةصا^�اھتق,رطبةيسايسلامvفادeأVWإفدjkلÈ.)٢٠١٥(öqطولاةنامألابزح،)١٩٧٧(Berjasaةيمالسإلاةعام��ا

يمالسإلابابشلاةكرحاükمو،لما�تمديدجماظنوÒûنمحاÂ6قابموقت�qلاLEPIRلثمتاÈرحترvظ،ميلعتلالاجم'&و•
ةداvشلاËWعلوص�ÀلVOاعلاميلعتلادeاعمöÌبدقو،اي?5لامNOتايالولافلتخمNOسرادملاأشأيذلاABIMاي?5لامب
ليدبلاداجيإلةلواحمكةصا^�اةيميلعتلاھ�ÔانمبىAأدقوMUSLEHةيمالسإلاسرادملاءاردمسلجماükمو،ةيلاعلا
ةيèيدلاسرادملالثمةيمالسإلاةيميلعتلاتاسسؤملانمديدعلاةمو���اتأشأامك.يمو���اميلعتلاماظنليمالسإلا

UKM(ةيمالسإلاتاعما��او 1977،UIA 1983،USIM .مالسإلاهاجتمãkاعلطتوعمت�Ïاتاجايتحاةيبلتل)1998

NOيمالسإلابابشلاةكرحلثمةيمالسإلاتايعم��انمديدعلاءاشإمتدقف،عمت�Ïاداشر&وةوعدلالاجمNOامأ•
اي?5لامبيمالسإلاداحتالاةيعمجو،)١٩٨٨(HALUANةي?5لاملاميلعتلاتاسسؤمO',رخةطبارو،)١٩٧١(ABIMاي?5لام

ISMA)١٩٩٧(،ةي?5لاملاماركإةمظنمIKRAM)تزكردقف)٢٠٠٩ÈعةيمالسإةكرحلËWةفلتخمبناوجNOتالاجم
.لمعلاوركفلاNOمÒ�vنمو56يغتلاÒûنمNOمeروظنمËWعًءانب،ةعونتملاةوعدلا
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لوحتةطقنكيVرعلاعيUرلا

 مJقوقحو م��ماركو م��zرح د5¼س« بعشلا نأ ودبي ,مك¹Mل ةيمالسالا ةكرLMا يدصتو دادب¸سالا طوقس•
.عارصلا قمعو قئاق=>ا رhظو رمألا فشكنا فسألل نكلو 5�صملا رzرقتل

"...ةنLyا قرو نم ام�¿لع نافصخي اقفطو ام�½اءوس امJل تدبف"•

•rةيقيقح ةوجف كان @A بلا�:لماkلا ھمÀyب يراضLMا عورشملل ة+ركفلا ةي

56يغتلا NO ةي�Òنم•

ةوقلل دادعإلا تالجم•

ةيميظنت ةيèب•

ةيجيتاÂ6سإلا ىؤرلا•
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جات[تسالا

 VWإ ةبسèلاب ةميظع تانا�مإ اvل نأ ثيح ةيمالسإلا ةراض|8ا روطت روظنم نم ةم"م ةناqم ا"ل ةقطنم ايسآ قرش بونج•

.ن5ملسملا اk¥ا�س ددع ة�6ك و ةيعيبطلا اeدراوم ةورث و NOارغ��ا اvعقوم

 مولعو ديد��ا ةعانص لثم ةيناسÂإلا ةراض|8ا خmرات '& اًيس�ئر اًرود اًمئاد ةقطنملا هذj تبعل دق ،'mÀرات روظنمنم•

 ةراض|8ا رmوطت نإف ،كلذ ËWع ءانب .pq+�ئرلا يرحبلا يراجتلا ق,رطلا ةينمأ ËWع ظاف��او بeذلا نيدعAو ن�(لا

.ةقطنملا هذj تاY~خو تاناqمإ ةاعارم �Iإ جاتحي لبقتسملا '& ةيمالسإلا

 يمالسإلا عورشملا ءايحإ  راطإ '& تلذب ةلواحمو ادو"ج كانj نأب مويلا ايسآ قرش بونج '& ةيمالسإلا ة�رجتلا ر"ظت•

 لا9¢ا '&و ، O¯مت�Ïا ظعولا لالخ نم ةيعوتلا لثم ،'�امتجالا لا9¢ا '& ابلاغ دو"89ا زكرت دقو .رامعتسالا دع�

 بازحألا لالخ نمةيسايسلا ةكراشملا تناÇÈ� Èايسلا لا9¢ا '&و ، VOاعلا ميلعتلاو ةيمالسإلا سرادملا لالخ نم �¦يلعتلا

 ةرم ةباجإلا VWإ جاتح,و ،ة3Yبك ما"فتسا ةمالع دلوي رمألاف ،يرذجو لماش يراضح عورشمك ا"عضو نوك امأ .ةيمالسإلا

.مئاقلا ماظنلل "عيقÂ6لا"و "حالصإلا" راطإ نمضو ،رثانتم ي«زج لqش '& لاز ام ھنأل ،ىرخأ
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جات[تسالا

 �Iإ رظنلا ةداعإ '& ةيمالسإلا ةكر|8ا ةرورض 3Yخألا يÍرعلا عي�رلا ةيا�̧و ةفال8wا طوقس دع� ماع100 ة�رجت ر"ظت•

 بونج NO ةيمالسإلا ةكر��ا ة�رجت نإف ،اقباس هانمدق يذلا ةراض��ا ف,رعA راطإ ËWع ًءانب .ي3Yصملاو '�بقتسملا اjراسم

.هانمتن امك ،لماش يراضح عورشمب مايقلا VWإ يدؤت ال ةيلا��ا دو��vا نأ ت±ثت ايسآ قرش

 ،ميظنتلالqيjو لمعلا ةعيبطو ،راqفألاو ىؤرلا نم كلذ '& امب بناج ل} ةعجارم ةيمالسإلا ةكر|8ا نم بلطتي اذeو•

 تاeاجتالاو بيلاسألا ËWع ءاقبلاو رارمتسالا نإف .ا56eغوةيسايسلا ةكراشملاو لحارملاو تا�راقملاو تايجيتاoYسالاو

.لبقتسملا NO ةوجرملا جئاتنلا VWإ يدؤي نل ةيلا��ا
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