
 ًجقذجُػشس جُطٌضْس  ذؼذّ جإلؿرتجس ذؼرذ جُشمحٖ

 ذغْ جهلل جُشمحٖ جُشقْْ

جحلٔذ هلل سخ جُؼحدلني أشيذ إٔ ال ئُو ئال جهلل ًقذه ال شرشّي ُرو ًأشريذ إٔ زلٔرذج ػررذه ًسعرٌُو ضرَِ جهلل ػِْرو ًػِرَ  ُرو           

 ًضكرو ًعِْ .

ضرو ذرحُوٌجٗني   أٓح ذؼذ : كيزه غالظ ًأسذؼٌٕ ٗؿحهح ٖٓ ضٌس كغٌم ػرذ جُشمحٖ ًجقذ ًئحلحده ًجذطذجػو كرَ جُرذّٖ ًػرذّ ٓرحال   

ًجدلرحدب جإلٗغحْٗس ًجُششّؼس جُشذحْٗس ًئٕ أٗشذ ًؿنَ أُق أُق ؿنحء كَ جإلٗغحْٗس كأػٔحُو جدلػحدز ذلح أًػش ًأًر  ًٗوؿرس ًجقرذز    

ٖٓ ىزه جُنوحؼ ضٌلَ ُطكزّش ؿريه ٖٓ ٓالهحضو ًجإلمجحع ذو كػال ػٖ ضأّْذه ًزلرطو كنؼٌر ذحهلل ٖٓ رُي ًطرطيح ًضْس ُنلغرِ ًٓرٖ   

يّف ًأقرين ٖٓ أىِِ ًأضكحذِ ًٓشّذُ ئىل ٌّّ جُوْحٓس ذحإلذطؼحد ػنرو ًػرٖ ؾشّوطرو ًٓزجىررو ًأٓػحُرو ًأٗطرحسه ًنٌكرح ٓرٖ          جػطوذ

: ) ئرج ظيشش جُرذع ًعٌص جُؼحمل كؼِْو ُؼنس جهلل ًجدلالتٌرس ًجُنرحط أمجؼرني ص كطرَِ جهلل ػِرَ       جٌُػْذ جُشذّذ جٌُجسد كَ هٌُو 

 ْ .عْذٗح زلٔذ ًػَِ  ُو ًضكرو ًعِ

 ًأكؼحُو جإلكغحدّس هرَ ستحعطو أهٌجُو

عؼَ ًقحًٍ جُلطحٕ جدلزًٌس إٔ ٌٌّٕ جٌُنيٌشْس دّنح سمسْح كَ ذالدٗح ئٗذًْٗغرْح ًإٔ ٌّرٌٕ ٓرزىد جُشرْؼس ٓرزىرح       .1

ٌ  ,ٓوشسج كَ جُرالد ًًزُي جُوحدّحْٗس جدلِكذز ًهحٍ : ئٕ جخلْٔين أً  أًُْحء جهلل كَ جُؼطش جحلحغش  ٓرس  ًهحٍ : ئرج ٓنؼرص جحلٌ

قشًس جُشْؼس كغٌف ضلشى جُشؼد ُِٔظحىشز غذ جحلٌٌٓس ًٓؼِرٌّ إٔ ٓرزىد جُشرْؼس جُرزُ جعرطؼَٔ جُػرٌسز كرَ قشًحضرو         

 ٓنز ضأعْغيح جىل ٌّٓنح ىزج ًحُشٌْػْس ًال ػؿد كاهنٔح ٖٓ ٌُٓذجش جُْيٌد .

ٌِْْ ص ئىل ) عالٓس كحًِ ص أٗؼرْ  ًأذذٍ سأّو جُؼِٔحِٗ كَ أًجتَ جُػٔحْٗنحش ذطـْري جُطكْس ججلحسّس ٖٓ جدلغِٔني ) جُغالّ ػ .2

 ضرحقح أً ضرحـ جُغشًس ئذؿحال ُِششّؼس ًذـػح ُِطكْس جإلعالْٓس ًٔح ىٌ ؾرْؼس ً جءه ًسؤعحتو ٓنْ جُْيٌد .

هحٍ جٌُزجخ جدلزًٌس : ئٕ جُْيٌد ًجُنطحسٍ ُْغٌج ذٌلحس ألهنْ ٓإٓنٌٕ ذاُو ًجإلعالّ ُْظ ئال ضٌقْذج ًأنالهح ًشديرس .   .3

ش ذحجلرص ًجُؿحؿٌش ؟ ًأّٖ جإلديحٕ جبْٔرغ جألٗرْرحء ًجدلشعرِني ًجدلالتٌرس ؟ ًأّرٖ كشّػرس جُطرٌِجش جخلٔرظ         هِص : كأّٖ جٌُل

ًجُضًحز ًججليحد كَ عرَْ جهلل ؟ . كٌَ ىزه ٗلحىح ًأذؿِيح جدلشضذ ؾٔؼح كْٔح ذأّذُ جُطيحّنس ًجألٓريٌّْرس ٓرٖ جُرذًالسجش .    

ًأنرالم محْرذز ًٗطرْكس ًؾيرحد كرَ عررَْ جهلل ًجؾطريحد كرَ جُؼِرْ           كحإلعالّ كَ ّوني جدلغِٔني جُطرحدهني ػوْرذز ًشرشّؼس   

ًجُؼرحدز . ًكَ ٗظش جٌُزجخ جدلزًٌس ًػِٔو ىٌ جُطخَْ أُ ختَْ ٓؼرٌد عٌٍ جهلل ًرؿحسج ًحال ًٌِٓس جُركش ججلنٌذِ ًججملحِٓس 

 ًجُنلحم ٓغ جألدّحٕ جألنشٍ ذَ ٓغ جُشٌْػْس ذذَُْ أػٔحُو جدلزًٌسز ٖٓ هرَ ًٖٓ ذؼذ .



و جُْيٌد جُطيحّنس ستظ مجؼْس جُطِف ذني جألدّحٕ جُؼحدلْس ًًهغ ذحعْ جدلغِٔني ػِرَ جُطرِف ذرني كِغرؿني ًئعرشجتَْ      ٗطر  .4

ٓغ ٓح جسضٌرطو ئعشجتَْ جدلغطؼٔشز ٖٓ جُطوطَْ ُؼذد ىحتَ ٖٓ جُلِغؿْنْني جدلغِٔني جدلـطٌّس أسغْيْ . غْ ًهق ذؼرذ ستحعرطو   

 ػَِ ٓذّنس أًسشِْْ .كَ ضق ئعشجتَْ ٓإّذج ُغِؿطيح ًجعطْالتيح 

أعررظ ٓررغ جألػْررحٕ جإلعررشجتِْني ٓإعغررس ذيؼررٌٕ كريّررض ذؼحضررٔس جُْحذررحٕ ًهررذ ؾِررد ٓنررو ذؼررذ ستحعررطو سجذؿررس جُؿِرررس     .5

ص إٔ خيشؼ ٖٓ جدلإعغس جدلِؼٌٕ كوحٍ : ألٕ ال أمسَ أً أضغَٔ مبغِْ أقرد ئ  ٓرٖ إٔ أنرشؼ     HMIججلحٓؼْني جإلعالْٓني ) 

َُْ ػَِ ضؼطرو كَ جُطيٌْْٗس ًكوذجٕ جكطخحسه ذحإلعالّ ًىرٌ ذرال شري ًلرش ذرٌجـ ال سده      ٓنيح ألِٗ أقذ ٓإعغْيح . ًىزج د

 أهرف ٓنو ًال أنرع .

ًًحٕ نؿْرح كَ ًنْغس ًشّغنت ؾحًٍ مبحالٗؽ ٓذز ؾٌِّس هرَ ستحعطو جلٔؼْس هنػس جُؼِٔحء ًًحٕ ٓذجكؼح ػٖ ججلنرشجٍ    .6

كشٌّى ٓطؼحًٗح ٓغ ججلنشجٍ ضشُ عٌضشّغنٌ ًٓذجكؼح ػٖ أسعٌّنذً ذْين ٌٓسدجِٗ جُغلحـ جُزُ علي دٓحء جدلغِٔني كَ ضحصلٌع 

 أدتًٌٌِّضٌ جُزُ أرٍ جإلعالّ ًٗرْو ضَِ جهلل ػِْو ًعِْ كَ ًجهؼس شيريز .

ؾِد ٖٓ جحلٌٌٓس ئُـحء جُذسًط جُذّنْس كَ جدلذجسط جحلٌٌْٓرس ًؾِرد ٓنريح ٓنرغ جُرذػٌز جإلعرالْٓس ػالْٗرس ًؾِرد           .7

 ٓغ قٌٌٓس ئعشجتَْ . ٓنيح كطف جُؼالهس جُذذٌِٓحعْس

جكرتٍ ػَِ جإلعالّ ذأٗو ُْظ ُو ٗظحّ كَ أٓش جُذًُس كِٔح ػحسغو جُشْخ ؾٌىشُ ػحمل ًنؿٌع مج  سمحرو جهلل ذرإٔ جُرن       .8

ضَِ جهلل ػِْو ًعِْ أهرحّ دًُرس ئعرالْٓس ذحدلذّنرس جدلنرٌسز ًؾحىرذ ًقرحًْ ًعرحمل ًقرحسخ جدلشرشًني ًجُْيرٌد هرحٍ كرحسج ٓرٖ               

 إٔ جإلعالّ مل ّنظْ ًْلْس ٗطد جإلٓحّ .  جدلٌغٌػْس : أٗح أهطذ

 عحسش ٓششهس ًعشش ٓـشذح * شطحٕ ذني ٓششم ًٓـشخ

ًًزخ أّػح كَ ئؾحذطو ىزه كإ جإلعالّ ؾؼَ ؾشّوس ٗطد جإلٓحّ ىِ جضلحم أىَ جحلَ ًجُؼوذ ذأُ ًعِْس ًحٕ رُي جالضلحم عٌجء 

 ىْ .ذحُشٌسٍ أً ذحُؼيذ ًجإلعطخالف ئرج ًجكن سغح مجيٌس جُشؼد ًًرحس

. هحٍ جكرتجء ذال دَُْ أً شريس دَُْ : ئٕ ضحقد جدلٌْذز جدلذذشز ٌُجهؼس جُزذف ًجالؿطْحٍ جدلطئني ذحُغيش كَ ذحًٌّجػِ جدلنطشرشز   8

ْ   Kabineكَ ًالّحش أنشٍ ىٌ أقذ أػػرحء جُرٌصجسز جُطؿذّذّرس )     ص جُر  أُليرح جُرشتْظ      Reformasi ضرَ جهلل ػِْرو ًعرِ

 .ص E S)قرْ  جُزُ أًٍ قشًف جمسْو 

حٍ ًزُي : ئٕ ضحقد جدلٌش ًجُطيْْؽ كَ ًهحتغ جإلشطرحى جُغالقِ ذني جدلغِٔني ًؿريىْ كَ أٓررٌٕ ىرٌ ججلنرشجٍ جُرزُ     . ًه 01

 . كٌَ ىزه كنت أشحػيح جُشؾَ ًجكرتجءجش ضٌضَ هبح ئىل هرع جُشّحعس كَ جُرالد . Kأًٍ قشًف جمسو 



 ِ مل ضطِف ُِشتحعس ألٕ جُؼِٔحء سلطِلٌٕ كَ ضكس ضٌ  جدلشأز .. هحٍ : جيٌص ُِٔشأز ضٌ  جُشتحعس ًجحلٌٌٓس غْ هحٍ ئٕ ْٓـحًجض 00

ٓررغ إٔ مجؼْررس جُؼِٔررحء مل ضإّررذ قررَ  Bank NUSUMA. أعررظ جُرنررٌى جُشذٌّررس جُشررؼرْس ذحعررْ مجؼْررس جُؼِٔررحء مسحىررح   01

 جُطؼحَٓ ٓغ جُرنٌى جُشذٌّس ٓنز ضأعْغيح ذَ أّذش قشٓطو ؾشّح ػَِ ٓرذأ جالقطْحؼ جدلؿٌِخ كَ جُذّٖ .

 ضحٕ جُنوؿطحٕ ضذالٕ ػَِ ضالػرو ذذّٖ جإلعالّ ًجعطخلحكو ذأقٌحٓو جُوؿؼْحش كػال ػٖ جُظنْحش .ًىح

) قررضخ هنػررس جُشررؼد ص جدللطررٌـ جلْٔررغ أىررَ جألدّررحٕ ستحعررس ًئدجسز ًضأّْررذج  PKB. أعررظ قضذررو جُؼِٔررحِٗ جُررزُ  مسررحه  02

جٌُشعرطحْٗس جٌُحتنرس ؾنرٌخ مسرحسجٗؽ . ًهرحٍ ىرزج       ًٗطد ُشتحعطو ٓؿشُ ذٖ ػرذ ججلَِْ جُزُ ىرٌ نرشّؽ ؾحٓؼرس عرحضْح ًجؾحٗرح      

جدلإعظ : ئٕ قضذو ٓغطؼذ ُِطؼحًٕ ًجدلشحسًس ٓغ جُشٌْػْني ًقشًحذتْ جُشٌْػْس ًكؼال أّذ قضذو إلسجدز جدلإعرظ جُوٌّرس ًذـْطرو    

شرؼرْس جدلإهرص عرنس    جملِظ جُشرٌسٍ جُ  14جُوطٌٍ جخلحترس ذارٕ جهلل كطف جُؿشّن ُِشٌْػْني ًقضهبْ ًقشًحذتْ ذاُـحء جُوشجس سهْ 

 جدلحٗغ ٖٓ جدلزجىد جُشٌْػْس ػٔال ًعْحعس . 55

 أهٌجُو ًأكؼحُو جُطخشّرْس

. قَ ذؼذ ستحعطو جدلشثٌٓس جٌُصجسضني جالػالْٓس ًجُشثٌٕ جالؾطٔحػْس ًذغررد ئذؿحذلٔرح كغرذش أنالهْرحش ًعرحتَ جُطرِس        03

 ًًهغ جٗؼضجٍ جدلٌظلني كَ جٌُصجسضني جٗؼضجال ًِْح .ذحجلٔحىري ذذًٕ سهحذس ًجٗطوطص ٓغحػذز جحلٌٌٓس ُِلوشجء ًجدلغحًني 

 . ؿري جعْ ئّشّحٕ ؾحّح جىل جعْ كحكٌج ًىزج ذال شي ّػري جذلٌّس جُوذديس جألًىل جدلخحُلس ُِيٌّس جإلٗذًْٗغْس . 04

 ص ًىزج جٌُػذ حيرشى ئسجدذترْ ُالعرطوالٍ ًجالٗلطرحٍ ػرٖ دًُرس       Referendum. ًػذ ُشؼد أشْو حبن جالعطلطحء )  05

 ئٗذًْٗغْح جدلٌقذز .

ًكٌضح جدلطؿحًُس جدلذٍ قطَ ّضدجد ػذد جُػكحّح ٖٓ جُوطَِ ًججلشقَ نطٌضرح   ,ٓحًٌٌُ  ,. ضشى جدلأعحز جُذٌّٓس كَ أٓرٌٕ  06

 ٖٓ جدلغِٔني ذحُؿِوحش جُنحسّس ٖٓ ذؼع ؾيحص جألٖٓ ) جُطِْ  ص .

حؼ جٌُجهغ كَ ٓحًٌٌُ . ًىزج جالذتحّ ّرؼع ؿػد جدلغرِٔني  . جدػَ ًجذتْ ذال ذشىحٕ إٔ جدلغِٔني ىْ أضَ جُشـد ًذإسز جذلْ 07

 كَ مجْغ أضلحء ئٗذًْٗغْح جال أضرحػو جدلوِذّٖ ُو ضوِْذج أػَٔ ًٌُ هحدىْ جىل جُنحس .

جُرزُ ٓػرٌٔٗو ٓنرغ جحلرضخ جُشرٌْػِ جالٗذًْٗغرِ        55ػرحّ   14. جهرتـ ئذؿحٍ جُوشجس جملِظ جُشٌسٍ جُشؼرْس جدلإهص سهْ  08

. ًىزج جالهرتجـ ّغرد هْحّ سجذؿرحش رجش جٗشرؿس ذلرح سًجترف جُشرٌْػْس ًأٓحسجذترح دجنرَ جُشرؼد جدلطرحخ           ًٓزجىد جُشٌْػْس

 ذحألصٓحش .

 . أرٕ ًٌٕٓ ٓإدتش شؼد كحكٌج ًىٌ هبزج هذ قشظ شؼد ئسذْحٕ ػَِ جالٗلطحٍ ػٖ دًُس ئٗذًْٗغْح جدلٌقذز . 11



 ىٌ جًٌَُْ جُشمسِ ألىِِ أشْو . GAMهبزج أهش إٔ  ) قشًس أشْو جالعطوالُْس ص ًًأٗو GAM. ػوذ جدلؼحىذز ٓغ  10

ص ججلذّذز ٓػَ جُوػرْطني   KKN. جٗطششش كَ ػيذه أٌٗجع جدلخذسجش جدللغذجش ُِؼوٌٍ ًجألنالم ًأٌٗجع جُلغحدجش جدلحُْس )  11

 ص ًؿريمهح . BUMN,BPPNجُرٌالؿْس ًجُ ًٌّْٗس ًجإلعطْالء ػَِ جذلْثحش جُشمسْس ُِشثٌٕ جدلحُْس ) 

قػش قلِس ػْذ جدلغْكِ ٓشضني ٖٓ ذذجّطيح جىل هنحّطيح ًضشـ ذإٔ جُنطحسٍ ئنٌضو ًػشرريضو ًإٔ ًِٔرس جدلغرْف جدلرزًٌسز      . 12

كررَ جُوررش ٕ ٓؼنحىررح ًشّغررطٌط ) جدللطررذُ ٓررٖ رٗررٌخ جُرشررش ص ًإٔ جالقطلررحٍ ذٌالدضررو ًجؾررد ػِررَ مجْررغ أىررَ جألدّررحٕ جُررزّٖ ٓنرريْ   

 د جدلإٓنني .جدلغٌِٕٔ ًأشْحء أنشٍ ضوشؼش ٖٓ مسحػيح ؾٌِ

. ًضشـ كَ أًجتَ ستحعطو ذأٗو ٖٓ جدلؼؿرني مبحىحدتح ؿحٗذُ ًذشؾَ جُػٌسز جُشٌْػِ كَ ًٌسّح جُشٔحُْس ًذرإٔ جحلرن ُرْظ كرَ      13

ص كرال ػؿرد     ismeضَ جهلل ػِْو ًعSinkresِْدّٖ ًجقذ ًإٔ جألدّحٕ ٓغطٌّس . كيٌ ٖٓ أػْحٕ ٓزىد ضٌقْذ جألدّحٕ ) 

 حػْح ٓشضرح كَ رلِظ ًجقذ هرَ ستحعطو ًذؼذىح .جٕ ًحٕ ٓـشٓح ذ ٗحٓؽ دػحء سؾحٍ جألدّحٕ مج

. ٗلع جُشحتؼس ذحُطرذَّ جُؼحّ ٌُرحس جدلٌظلني كَ جحلٌٌٓس ًىزج ّإدُ جىل ئّوحع جُلطنس ذني أؾضجء جُشؼد جإلٗذًٗغرِ ًئكغرحد    14

 ُؼِْٔس جحتحدىْ ًجتطالكيْ .

ٍ جُذًُرس ػِرَ صّرحسز جُشرؼد جدلنٌرٌخ جُغرٔحًّس       .  كػَ جُشقالش جىل جُرالد ٖٓ ؿري قؿس ًجغكس ًؾِِ أهنح ضرزّش ألٓرٌج  15

 ًصّحسز ٓنحؾن جُنضجع .

 دجنَ شؼد ئّشّح ؾحّح . ص OPMج)ص ًىٌ هبزج ّوٌُ ٓنظٔس جعطوالٍ كحكٌ Kejora. أرٕ ذحسضلحع ػِْ جُضىشز )  16

ػرٖ جُوػرْطني   . أىحٕ ًجعطخق ًػحسظ ججملِظ جُنْحذِ ًًضرلو ذأٗرو سًغرس جألؾلرحٍ ًرًرش جٕ جُِؿنرس جخلحضرس ذحُركرع          17

 جُرٌالؿْس ًجُ ًٌّْٗس ؿري ششػْس ًىزج ّإدُ جىل قذز جُنضجع ذْنو ًذني ججملِظ جُنْحذِ .

. جضطَ نحتنح ذأسّن  ذٌسً عْطلٌ ) ذحػرتجكيح ص هرَ جُشتحعس ًجعطيحٕ ذؼذ ستحعطو ذحُوػرْس ًهرحٍ ئهنرح هرذ ٓػرص ًجٗوػرص        18

 حعذز ًعؽ جُرالد ًججملطٔغ جدلغِْ .كيٌ هبزج ّرع ًّنػش دأخ جخلْحٗس ًعحتش جألنالم جُل

. أٓش جدلطظحىشّٖ جٓحّ دجس عٌىحسؾح جبنذجٗح ؾحًشضح جٕ ّشٓيح ذححلؿحسز قطرَ ّنٌغرش صؾحؾيرح ًىرزج دُْرَ أٗرو ػرذً ُرذًد          21

 ُألقٌحّ ًجُوٌجٗني كػال ػٖ جُششّؼس جإلعالْٓس .

 شحسع ٌُضضُ كَ ؾِغس عشّس إلؾحقطو .. هحٍ ٖٓ ؿري ضٌلش ًال دَُْ إٔ ػذدج ٖٓ ججلنحسَّ جؾطٔؼٌج ذرْص كَ  20

 Paul Volcker , Henry Kissinger       . ًػري ٖٓ ٓغطشحسّو جخلحسؾْني جً ًِيْ ػٔالء جُطيٌْْٗس ٓػَ :   21

(AS) , Ulrich Caِْضَ جهلل ػِْو ًعellieri   (Jerman) , Marc Vienoِْضَ جهلل ػِْو ًع 



(Prancis) , Lee Kuan Yew       (Singapura ) Nabuo Maػِْو ًعِْ ضَ جهللsunaga 

( Jepang ) dan Saleh   A . Kamil (Arab Saudi).  

ْ  Is. مخغس ٖٓ سؾحٍ جدلخحذشجش جإلعشجتِْْس هذ جعطوشًج كَ ٓوش جُشتحعس   )  22    ana Merdekaضَ جهلل ػِْرو ًعرِ

 ص.

ص ٓرٖ ؿرري     POLRIص ًششؾس ججلٔيٌسّرس جإلٗذًٗغرْس )   NIضَ جهلل ػِْو ًعِْ. ضذنَ كَ ججلْش جٌُؾين جإلٗذًٗغِ ) 23

 ضش جُؼالهس ًقذز جُنضجع ذني سؾحٍ جدلنظٔطني جُؼغٌشّطني .جعطشحسز ٓغ ججملِظ جُنْحذِ ًىزج ّذػٌ جىل ضٌ

. ضذنَ كَ جُوػحء ٓطؿحًصج ُِكذ ذحُطالػد ًجُطٌؾة ٓغ أىَ ذْص ؾنذجٗح ) عٌىحسؾح ص ًأغشّحء جُطؿحس جُغٌد ) جُششّشّٖ  24

ؿنْرحء جُغرٌد ًضرذنَ    ص عحذوح ًأنش ػِْٔس جحلٌْ ػَِ غالغرس ٓرٖ جأل    Orde Baruص ًًرحس سؾحٍ جُذًُس كَ جُؼيذ ججلذّذ ) 

كَ جعطوالُْس جُرني جإلٗذًٗغِ ًضلٖ ال ٗضجٍ ٗوٌٍ حبشٓس جُلٌجتذ جُرنٌْس ًئمنح رًشٗح ىزه جُنوؿس ُطذٍ ػِرَ كورذ جٌُؾنْرس كرَ ٗلرظ      

 ىزج جُشؾَ .

ُنيحّرس  . سكع جنطْحس ًضنطْد أقذ جدلششكني ُشتحعس جحملٌٔس جُؼِْح ًىزج ذال شي سلحُلس ًٓؼحسغرس ُورٌجٗني جُررالد ًكرَ ج     25

 ّإنش ػِْٔس جحلٌْ ػَِ ًرحس جدلٌظلني كَ ػيذ عٌىحسؾح عحذوح ًػَِ ٗلظ عٌىحسؾح ًجىَ ذْطو ًعحتش جألؿنْحء جُغٌد . 

. جؾطٔغ ٓغ ضٌِٓ عٌىحسؾح كَ كنذم ذٌسً ذٌدًس ًىزج جإلؾطٔحع ِْٓة ذحُطريْ ًجُظنرٌٕ جُوٌّرس حبطرٌٍ جُطالػرد ًجُطرٌجؾة        26

 حء ضٌِٓ جً جنلحءه ًٔح كَ ػيذ عٌىحسؾح كَ أٓش ئّذُ ضنضَّ .ذْنئح دٍ ػَِ رُي ؿٌٔظ هػْس جنطل

.  جعررطؼَٔ جُنطررٌش جُشررشػْس جُذّنْررس ًوٌُررو ضؼررحىل : ) ًٓررح جسعررِنحى ئال سمحررس ُِؼررحدلني ص ذطررشكو جىل ٓررزىد جإلقْحتْررس جً   27

ؿيحد كرَ عررَْ جهلل ًوٌُرو ضرَِ جهلل     جإلٗغحْٗس جُزُ ىٌ جذؿحٍ ُألٓش ذحدلؼشًف ًجُنيِ ػٖ جدلنٌش ًئُـحء ُششّؼس جإلعالْٓس ًٗلِ ُِ

ػِْو ًعِْ : ) جإلٗغحٕ زلَ جخلؿحء ًجُنغْحٕ ص ًىٌ قذّع ٌٓزًخ ٌٓغٌع ًجُطكْف ىٌ ) ئٕ جهلل جترحًص   ػرٖ أٓر  جخلؿرحء     

      ٌ ذرس  ًجُنغْحٕ ًٓح جعطٌشىٌج ػِْو ص ٓشّذج ذاّشجد رُي جحلذّع جدلٌغٌع ػذّ جدلؿحُررس جُنرحط ذأنؿحترو ًضرشًيْ ئهحٓرس جحلٌرْ ًجُؼو

 ػِْو جبشجتشه ًأٌٗجع ظِٔو عركحٗي ىزج هبطحٕ ػظْْ جُِيْ ئٗح ٗ أ جُْي شلح ضنغ ىٌ ًٗؼطزس جُْي شلح ضنغ أضرحػو ًأشْحػو .

. هحٍ ذؼذ ضالز ججلٔؼس كَ دجنَ جدلغؿذ ئٕ هٌجٗني جُرالد جإلٗذًٗغْس ُٖ ضرذٍ ًُٖ ضـري جىل جُشرشّؼس جإلعرالْٓس ًىرزج ضٌر       28

جهلل ضؼحىل ًىٌ ذال شي ًلش ظحىش ُنح ػِْو ٖٓ جهلل ذشىحٕ ًىٌ هٌُرو ضؼرحىل : ) ًإٔ جقٌرْ ذْنريْ مبرح أٗرضٍ جهلل       ٓنو ًجت  ًؾشجءز ػَِ 

كأًُثي ىْ جُلحعوٌٕ ص ًهٌُو ؾَ ًػال  –كأًُثي ىْ جُظحدلٌٕ  –ئىل هٌُو ؾَ شأٗو ًٖٓ مل حيٌْ مبح أٗضٍ جهلل كأًُثي ىْ جٌُحكشًٕ 

كْٔح شؿش ذْنيْ غْ ال جيذًج كرَ أٗلغريْ قشؾرح شلرح هػرْص ًّغرٌِٔج ضغرِْٔح ص ًجخترز  ُرس          : ) كال ًسذي ال ّإٓنٌٕ قطَ حئٌٌى 



ُغْحعطو ًختِْذ عِؿطو ضِوْد جٌُْحىْني جدلوشذني ػنذه ذوِد جٌُْحىْني جخلٌجش جً جُغٔحًّني ًئقؿحؾيْ ًئػٔرحسىْ ًجُطٔرٌّٖ   

   ٍ ًالهرٌز ئال ذرحهلل جُؼِرِ جُؼظرْْ . ًىحضرحٕ جُنوؿطرحٕ ضرذالٕ         ُؼَٔ هشجءز جُوش ٕ مجحػس ًجإلعطـحغس ُذػحء ُو ذذًجّ جُغرِؿنس كرال قرٌ

ػَِ أٗو ٖٓ أًرحس جُؼحِٓني مبزىد جُنلحم ًىٌ نطرَ جُرذْٗح ذحُرذّٖ ٓرغ أٗرو ٗرحدٍ أٗرو ال جيرٌص جعرطؼٔحٍ جُرذّٖ كرَ جُغْحعرس ًٔرح ىرٌ               

 ٓوطػَ جُذديٌهشجؾْس جُؼِٔحْٗس .

ُذًُس جُـحضرس جدلؼطذّس جخلحتنس ٌُِطد جُغٔحًّس ًُِوٌجٗني جُذًُْس جُرشرشّس  . كطف جُؼالهس جُطؿحسّس ذني ئٗذًٗغْح ًذني ئعشجتَْ ج 31

ًأضش ػَِ ؾٔؼو جُشذّذ كَ كطف جُؼالهس جُذّرٌِٓحعْس ذني جُرِذّٖ كحهلل ّنطشٗح ػِْو ًػَِ مجحػطو جُطيحّنس ًجألٓريٌّْرس ًعرحتش   

 أػذجء جهلل .

ِؽ ذو جُؿؼرحّ ُضّرحدز جُِرزز ذرو ص ًهرذ ضررني ذٌجعرؿس جدلؼحٓرَ جحلذّػرس          .  أقَ ٓطنٌػحش أؾِ ٌٌٗٓضٌ ) ٓطنغ ّحذحِٗ ُطنغ ٓح خي 30

جدلؼطذز إٔ كْيح ٓحدز دىنْس ننضّشّس . ًىزج ّذٍ ػَِ أٗو ٓنحهع ُألقٌحّ جُوش ْٗس جُوؿؼْس ؿري ٓرحٍ هبح ػِْيح جُوػْس جالهططرحدّس  

ٔذ جهلل عركحٗو ًضؼحىل إٔ غرص رلِظ ػِٔحء ئٗذًْٗغْح كالٓرحُـس ئرج شرينحه ذرِـْ ذٖ ذحػٌسجء ًالٗذسُ أّئح أشذ زلرس ُِذْٗح ًضل

 ػَِ حتشّْ أؾِ ٌٌٗٓضٌ ًجدلغٌِٕٔ ٓغ ىزج ججملِظ كَ ىزه جُلطٌٍ جُذجُس ػَِ هٌز جإلعالّ ًًؾٌد جإلديحٕ ًجحلٔذ هلل ػَِ ٗؼٔو .

ِؿس ًٔح ًهرغ كرَ ػيرذ    . أٗشأ ٓشًض ئٓغحى جألصٓس ُإلششجف ػَِ أقٌجٍ جألٖٓ ًجُغْحعس ًىزج ذالشي ئسىحخ ًئدجٓس ُِغ 31

ئرج هشس ججملِرظ حترزّشه ًضزًشضرو ػِرَ ٓشجؾؼرس جحلرن )        1110كْ ًجسُ  0عٌىحسؾح . ًًزُي أًػذ حبَ ججملِظ جُنْحذِ ٌّّ 

Referendum   ًسكع ُالضلحهْس جٌُؾنْس ًًرزُي أًػرذ    0834ص ًىزج ذال شي ػذّ ٓرحالز ٓنو ُوٌجٗني جُرالد جألعحعْس

س جُؼِٔحء حبشذ مجحىريه جدلظرحىشز ًدلٌجؾيرس قشًرحش جدلنطورذّٖ ُرو ٓرٖ جُشررحخ ججلرحٓؼني جدلنرحدّٖ          ذٌجعؿس سؾحُو كَ مجؼْس هنػ

 ذحُطؿذّذ ًجإلضالـ .

. جُطوَ ىٌ كَ ٓوش ستحعرطو ذرٌصّش جُطؿرحسز جإلعرشجتِِْ أنرريج ًكرَ أًٍ ستحعرطو جعرطورَ أّػرح جٌُكرذ جإلعرشجتِِْ كرَ شرثٌٕ               32

 جإلغالٍ ىحشْ ٓضجدُ ذحُغلري جإلعشجتِِْ ذغنـحكٌسج .جُطؿحسز ًجُطوَ أّػح ٗحترو كَ جُػالٍ ً

ٖٓ ٗششز " ئششجم جٓكرحم جُلٌشّرس    15كطخِص ٖٓ ىزه جُطوشّشجش جُطَ أًػشىح كَ جُغْحعْحش ٓنوٌٍ ػٖ جدلغِغَ سهْ 

ـ     ٔرؽ  " إٔ جُشؾَ ػرذ جُشمحٖ ًجقذ ؾحؽ أشذ ٖٓ عحذوْو عًٌحسٌٗ ًعٌىحسؾح ًؾحؿٌش ٓطٌ  ٓطؿر  ّرؿرش جحلرن أُ ّذكؼرو ًّ

جُنررحط أُ حيوررشه الّرررح  ذحدلغررِٔني ًالذرراسجتيْ ًٗطررحتكيْ ًال مبررح أضررحهبْ ٓررٖ جألصٓررحٕ ًجٌُحسغررحش ًال ذحألقٌررحّ ًال جُوررٌجٗني ًال     

ذحألنالم ًجٓدجخ ًالذذّٖ جهلل ًشرشّؼطو كطرالز ججلٔؼرس ًجدلغرحؾذ كرَ ٗظرشه ًػِٔرو أُرس إلذؼرحد جدلغرِٔني ػرٖ شرشّؼس جهلل ًعرنس              

ص ىرِ ًطرد ًرحسٍ ٓرحسًظ       SMEPٓؿحُؼطو أّحّ شرحذو ًدنٌُو جدلذسعس جُػحٌّٗس جألًىل جإلهططرحدّس )   سعٌُو . ًذِـين إٔ ًطد



ًُْنني ًأٓػحذلٔح ٖٓ ًرحس جُشرٌْػْس كورذ سعرخص ٓرزجىد جُشرٌْػْس ًٓرحدؤىرح ًأكٌرحس سؾحذلرح ًغرـحتنيْ ًأقورحدىْ ػِرَ            

 جدلغِٔني كَ دٓحؿو ًهِرو ًهحُرو ًجٗطوشص ًدتٌنص كَ كإجده ًُرو .

ئٕ ؾرحتؼو ٖٓ جٌُزخ ًجُـذس ًجُنْٔٔس ًجُطلشّن ًػذّ جدلرحالز ذحُنلٌط ًجألٓرٌجٍ ًئقرشجم جُرْرٌش ًجألشرؿحس جٌُحتنرحش      ً

ذأسضلس جُشٌجسع ؾٌجٍ مخغني ًٌِْ ٓرت ذني ذحٗذًًجضرح ًذرني مجر  كرَ ؾرحًٍ جُشرشهْس ًئقرشجم جدلرذجسط جإلعرالْٓس ) ذرَ أقرذ            

ؼِو أضرحػو ًٓوِذه ًأشْحػو ًىٌ ًأضكحذو مل ّظيشًج ضأعرلح ًال جعرطنٌحسج ػِرَ ٓرح     جدلؼحىذ جُغِلْس ًأقذ ٓغحؾذ جهلل ص جُزُ ك

كؼِو أضرحػيْ ُطذٍ دالُس ًجغكس ذْنس ػَِ ضؼحًهنْ ػَِ جإلغْ ًجُؼذًجٕ ٓرغ جُشرٌْػْس ذؼرذ كشرِيْ كرَ جُطؼرحًٕ ػِْئرح ٓرغ قرضخ          

ضرررَ جهلل ػِْرررو  FORKOجُشرررٌْػْس  جُرررذديٌهشّؿِ جٌُلرررحقِ جُرررزُ عرررْأضِ كرررَ جٌُغرررحتن أٗرررو ٓرررٖ جدلشىْنْرررس جدلنػرررٔس ٓرررغ     

 ( PKB ) ًهرذ ًطرد جُؼرحّ حلضذرو       ( PKB )ص ًجالشرتجًْس ًجٌُؾنْس ًجُطِْرْس ًقضذو  ( PIJAR & PRD,ًعِْ

 ) ػٖ جُذديٌهشجؾْس جالٗذًْٗغْس إٔ جخلؿش جٌُحٖٓ ىٌ ٗظحّ جُؼيذ ججلذّذ   ( KOMPAS,6 Jan  2001  كَ ؾشّذز

ORBA )  جدلطؿِف جعطؼِٔو كَ أًٍ ضؿٌسه قضخ جُشؼد جُرذديٌهشجؾِ  ًأٗو الذذ ٖٓ ئصجُس  غحسه . ًٓؼٌِّ إٔ ىزج(PRD)  

ْ Budiman Suja جدلٔنٌع كَ جُؼيذ ججلذّذ ًجُزُ ؾؼَ ػرذ جُشمحٖ ًجقذ ستْغو   دجنرال    mikoضَ جهلل ػِْو ًعرِ

 .  (FID) كَ رلِظ جٗذًْٗغْح جٓٓنس 

ٖ شررحخ هنػرس جُؼِٔرحء ذلشهرس     ًجختز ؾشّوح ُغْحعطو جُشجىنس ئذحدز هٌز جُؼيذ ججلذّذ ًأىرَ ذْرص ؾنرذجٗح كرأٓش أٗطرحسه ٓر      

إٔ ّؼٌِٔج جدلظحىشز أٓحّ ذْص عٌىحسؾح جبنذجٗح ًأػؿَ جدلنحضد ًجدلشجضرد جدلوشذرس ػنرذه ُؼرذد       ( BANSER ) ذحٗغشىح 

ْ  Marsilam Simanjuٓررٖ جُغْحعررْني جُْغررحسّني ٓػررَ :                      ak , Marjukiضررَ جهلل ػِْررو ًعررِ

Darusman , Bondan Gunawan , Sarwono Kusumaa   ْ  , majaضرَ جهلل ػِْرو ًعرِ

dan Budiman Sujaِْضَ جهلل ػِْو ًعmiko  . 

 ( GOLKAR ) ٓغ إٔ ػرذ جُشمحٖ ًجقذ ًحٕ جذنح زلرٌذح ُغٌىحسؾح ألٗو ٖٓ جُذػحز كَ جحلِٔس جإلٗطخحذْس جىل جُؿروس جُؼحِٓس  

 .  0881ّ كأىذٍ ُو ًشعْح كَ رلِظ جُشٌسٍ جُشؼ  ٖٓ هغْ رُي جحلضخ ٓنز رُي جُؼحّ جىل ػحّ  0876ػحّ 

 

 ىر . 0310رً جُوؼذز  14سذو ذغحسجٗؾ  ًطرو جُلوري جىل ػلٌ

 زلٔذ صلْف ذٖ ٌْٕٓٔ صذري . 
 


