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 ندونيسيا التحديث في ا

 املحاضرة االولى

 ياملادة: أ.د. كاظم السهالن أستاذ

 في الجنوب الشرقّي من قارة آسيا، وتحيط بها من نواحيها   جمهورية إندونيسيا هي         
ً
دولة آسيوية تقع تحديدا

بما ُيقارب حولي  مساحتها تقدر جاكرتا، تهاعاصم. املختلفة العديد من الدول ومنها ماليزيا وسنغافورة والفلبين

 مليون نسمة من السكان، وهي بذلك  238جزيرة، ويقطنها ما ُيقارب حوالي    17508  نحوتضم    2مك  1,919,440

 .تحتل املرتبة الرابعة في العالم من حيث عدد السكان

وبناٍء على ذلك  ،العرق والدين واللغة السكان من حيثمختلفة من مجموعات  اندونيسياتضم جمهورية         

منها األسترونيزية وهي ، اندونيسياعرق مختلف في  300حملت الدولة شعار الوحدة في التنوع. هناك حوالي 

هم الغالبية العظمى من السكان، االعراق الثالثة امليالنيزّية والجاوّية و ، و اندونيسياتشكل األصل ملعظم سكان 

نديون واملاليويون واملادوريون، واألقليات تشمل على من أصولهم صينّية وهندّية وعربّية وأوروبّية. وكذلك السو 

، ومنها اللغة األندونيسّية وهي اللغة الرسمّية وهناك لهجة لغة ولهجة  742حوالي  يايتحدث مواطني اندونيس 

 ا.وغيره املاليو والجاوّية

 جامعة البصرة

 اإلنسانيةكلية التربية للعلوم 

 قسم التاريخ

 املرحلة الثالثة

 ميةمادة: التحديث في البلدان االسال 
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عد و في أندونيسيا ستة أديان ُمعترف ، من الناحية الدينية       
ُ
ندونيسيا من أكبر الدول من اهي اإلسالم حيث ت

والهندوسية  ناحية كون أكبر عدد من سكانها من املسلمين، وهناك البروتستانّية والكاثوليكّية وهناك البوذّية

والثانية )نيسيا(   ن كلمتين أحدهما )اندو( ومعناها الهند،تكون ميفهو    اسم اندونيسيااما معنى    والكنفوشيسية.

 .ومعناها الجزر 

في القرن الثالث عشر امليالدي كانت اندونيسيا خاضعة لسيطرة عدد من اإلمبراطوريات الهندية التي يرجع       

وفي املدة نفسها بدأ . 1283البالد تعرضت للغزو الصيني عام  ، لكنتاريخ نشوئها الى القرن الخامس امليالدي 

التي قام بها عدد من التجار املسلمين العرب عن طريق التجارة    ةاإلسالم باالنتشار بين شعوب الجزر االندونيسي

  والفرس والهنود
ً
 للغزو  اإندونيسيبعد ذلك تعرضت  .كبيرا في مدة ال تتجاوز القرن  فانتشر فيها االسالم انتشارا

عدد من  هاالتي اعتنق املسيحية الديانةوبداوا بنشر  ،الذي اتبع سياسة قاسية خاصة ضد املسلمين يالبرتغال

  .دفع الى بروز حركة وطنية قامت بشن هجمات على السفن البرتغاليةالذي االمر  ،ناإلندونيسيي

  اسععععععععععبانيا واكنت ابرز القوى املتنافسععععععععععة هي ،للسععععععععععيطرة عليها االسععععععععععتعماري  خضعععععععععععت اندونيسععععععععععيا للتنافس        

بمحاولة كسب ود  وبدأوا اإندونيسيلكن في النهاية تمكن الهولنديون من تثبيت اقدامهم في  هولندا وبريطانيا،و 

كان هذا املجلس يتكون  تم إنشععععاء أول مجلس نياري عرف بالفولكسععععراد  1918ففي عام   ،ياإلندونيسعععع الشعععععب 

، ثالثون منهم فقط من االندونيسيين، و 
ً
خمسة وعشرون من االوربيين، وخمسة من الشرقيين  من ستين عضوا

ال ان   االجانب، وكان قسعم منهم ععيّن باالنتخاب غير املباشعر، اما القسعم االخر فيتم تعيينهم من قبل المكومة

، اذ لم يكن ل  حق في التشعر،ع، ولم تكن المكومة مسعةولة أمام ، بل كان 
ً
هذا املجلس لم يمثل الشععب مطلقا

 اسععتشعع 
ً
. لذا، طالب الزعماء االندونيسععيون مجلسععا

ً
برملان حقيقي، إال ان المكومة الهولندية رفضععت   بأنشععاءاريا

كعذلعك بعدأت بعاالهتمععام بعالتعليم وانشععععععععععععععاء العععديعد من املعدارس، إال انهععا تجععاهلععت المركعة القوميععة وععّد هععا   ذلعك

إنشعععععععععاء جمعيات كانت مهمتها  صعععععععععغيرة من الثوريين. لذا، عمل املثقفون االندونيسعععععععععيون على  فئةمقتصعععععععععرة على 

 1908 في عامالفاضلة(، التي تأسست  )االخالقاالهتمام بالتعليم والثقافة ومنها جمعية بودي اوتومو 

، 1911في عام    (شركة دانغ إسالم)  باسمعرفت    رابطة من صغار التجار والمرفيين االندونيسيين  تأسست         

ثم تحولت هذه الرابطة الى حزب  د القهر االستعماري بهدف الدفاع عن مصالح رجال األعمال الوطنيين ض

انتهج حزب شركة إسالم في بادئ األمر سياسة التعاون مع المكومة الهولندية،  إسالم.بشركة  سياس ي عرف

عدت فو  رجاالت اندونيسيا. وقد طالب املوقعون بإنشاء حكومة وطنية ذات برملان، أبرز فقدم مذكرة وقعها 
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 ال يمثل الشعب، فأدرك  انشأت بعدلكنها إنشاء تلك المكومة، المكومة الهولندية ب
ً
 مختلطا

ً
المرب مجلسا

ومع ظهور بوادر المرب .  المزب حقيقة النيات الهولندية، فقرر اتباع سياسة الالتعاون مع السلطات الهولندية

 ألراض يأ التعاون مع االندونيسيين، السيما بعد االحتالل االملاني العاملية الثانية، بدأ الهولنديون ينادون بمبد

دستور حقيقي يحقق رغبة الشعب في االشتراك بالمكم  بإيجاد.وباملقابل اشتدت املطالبة 1940 عامهولندا 

 .1942عام    إلندونيسياهولندا رفضت هذه املطالب، وظلت على هذه المال حتى االحتالل الياباني  لكن  الفعلي.  

بعد ان خاضت معارك ملدة ثالثة ايام 1942احتلت القوات اليابانية اندونيسيا في الثامن من اذار عام       

الجيش الهولندي. وقد قسم اليابانيون اندونيسيا الى ثالث مناطق عسكرية لتسهل عليهم  أثرهااستسلم على 

ور اليابان االقتصادي خالل القرن التاسع عشر، بتط إلندونيسياارتبط االحتالل الياباني . السيطرة على البالد

اذ بدأت اليابان بالبحث عن مجال حيوي لها في الدول املجاورة، خاصة بعد ازدياد عدد سكانها، وازدياد االنتاج 

"، وعملت على منع تدخل الدول االوربية في الشرق لألسيويينالصناعي فيها، لذا فقد نادت بمبدأ " آسيا 

ت تتطلع الى اندونيسيا، وحاولت ادخال اندونيسيا في مضمار االتحاد االقتصادي الذي االقص ى، ثم اخذ

منطقة الرخاء االسيوية" املشتركة، بهدف ابعاد النفوذ االجنبي عن املنطقة االسيوية. اال ان علي  اسم "  أطلقت

فقامت باحتالل  هولندا رفضت االنضمام، في الوقت الذي اصرت في  اليابان على تنفيذ ذلك بالقوة،

هو وضعها في خدمة املجهود المرري الياباني، واول  إلندونيسياكان هدف اليابانيين من احتاللهم . اندونيسيا

محاولة لتعبئة الجهود االندونيسية ضمن ذلك املجهود رفع شعار المركة الثالثية املستندة الى ثالثة اسس هي 

 يابان شعلة آسيااليابان قائدة اسيا، اليابان حامية آسيا، ال

 1901ظهرت شخصية قيادية قادت حركة املعارضة للوجود االجنبي هو سوكارنو ولد عام  املدةخالل هذه       

 1926في مدينة سورايايا في جاوة الشرقية، وتلقى تعليم  في املدارس االستعمارية الهولندية المديثة. وفي عام 

 أحد الروح الوطنية، اذ قض ى مدة دراست  في بيت   باه نمت لديتخرج من كلية الهندسة في باندونغ. ومنذ ص

. اسس المزب الوطني االندونيس ي الذي كان يهدف الى استقالل 1927الزعماء السياسيين الوطنيين. وفي عام 

نشاط    فأعاد،  1931. ورعد عامين القت السلطات الهولندية القبض علي ، اال انها افرجت عن  عام  اإندونيسي

الثانية. ونفي الى جزيرة فلورس ثم نقل الى سومطرة وظل هناك   ةاعتقل للمر   1933ي مره اخرى. وفي عام  السياس 

سوكارنو اقناع االدارة اليابانية بإمكان االندونيسيين تقديم املساعد لهم عن طريق  ، حاول 1942حتى عام 

وافق اليابانيون على  التنظيم وقد اقامة تنظيم ععبر عن طموحا هم المقيقية وان يتعاون الطرفان عبر هذا
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وتم تعين  ، وععرف باسم بيوترا ومعناه )مركز قوة الشعب(1943ذلك واقيم التنظيم فععي التاسع معن اذار عام 

 ل 
ً
 .سوكارنو رئيسا

حاول اليابانيون كسب دعم القادة املسلمين الذين كانوا عسيطرون على اعداد كبيرة من الجماهير الريفية.        

ل كسب دعمهم يمكن المصول على دعم جماهيري كبير يخدم سلطات االحتالل. لذلك انشأت ومن خال

 الشورى االندونيس ي للمسلمين باملاشومي مجلسعرفت  1943منظمة اسالمية عام 

وجد اليابانيون ان منظمة البيوترا لم تحقق االهداف التي انشأت من اجلها، لذلك  1943وفي اواخر عام        

 لها؛ إال ان سيطرة السلطات قاموا بحلها وا
ً
 عنها منظمة االخالص الشعبي وأصبح سوكارنو رئيسا

ً
نشأوا بدال

 .اليابانية على تلك املنظمة فاقت سيطر هم على البيوترا

منذ تشرين االول، اذ لم ععد اليابانيون يرفضون رفع العلم  اإندونيسيتظهر في  لاالستقالبوادر  بدأت        

ندونيسيين بعض املناصب العالية في االدارات االقليمية في جاوة، واخذ سوكارنو الوطني. كما تولى عدد من اال 

في  املماضرات على  وألقيتوزمالؤه يتحدثون عن االستقالل بصراحة، كما تم إنشاء معهد اندونيسيا المرة، 

 .الطلبة عن القومية واالقتصاد والعلوم السياسية وغيرها

، وبلغ تذمر الشعب االندونيس ي اقص ى ذروت . لذا، حاول 1945خالل عام    نيين سيئةأصبحت اوضاع اليابا       

الزعماء الوطنيين لكن اليابانيون اتخاذ بعض االجراءات التي تظهر رغبتهم في منح االندونيسيين استقاللهم، 

 .1945استقالل اندونيسيا في السابع عشر من آب  وأعلنوارفضوا ان يكون استقاللهم منحة يابانية، 

لألمة االندونيسية التي يجب عليها ان تتغلب على ما عسمى  أوقد نجح سوكارنو في جعل القومية اهم مبد      

وظهرت قدرة سوكارنو، وحنكت  السياسية من خالل هذه الطروحات، فقد اراد ايجاد  العرقية،باملجتمعات 

وجودة في البالد. وعلى الرغم من ان محور موحد لجميع االندونيسيين يقلل من االختالفات الدينية والعرقية امل

 في تحقيق الوحدة الوطن
ً
 ةيالديانة الغالبة هي االسالم، اال ان  حاول املوازنة في هذا املوضوع امال

، وحاول من 1945ب عام آالقى سوكارنو اول خطاب ل  بوصف  رئيسا للجمهورية في الثالث والعشرين من        

ودعا االمة االندونيسية  ،على اهمية المصول على اعتراف دولي بها دخالل  تفسير اهداف الجمهورية والتشدي

ست  في الرابع من ابرئ ةومن اول االعمال التي قام بها سوكارنو تشكيل اول وزار . ملساندت  ودعم  في سعي  هذا

 مستشارين في اختصاصا هم تحت القياد ايلول، ضمت
ً
 .اليابانية ةوزراء كانوا ععملون سابقا
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بعد هزيمة اليابان في المرب العاملية الثانية  اإندونيسيعن  التي اصبحت مسةولة ،قوات الملفاء عارضت     

لذلك بدا فترة من الصراع بين المركة  اإندونيسيوخاصة هولندا التي تريد اعادة سيطر ها على  ،االستقالل

 .1949عام الول في كانون احتى اعالن االستقالل المقيقي وقوات الملفاء  ةاألندونيسيالوطنية 

 


