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Abstract:  
This research which titled by (pages from the internal policy of Indonesia 

during the role of solrarno 1945-1967 a historeal study) Aims to explain the 

internal policy of sokarno during  his role which Divided into two stages ، the 

first was the liberal demoeracy during The period (1945-1956)   ، the second 

was the gudied demoeracy During the period (1956-1967). 
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 :المقدمة
، وىي تتمتع بموقع جغرافي مميز وبخيرات نوب شرقي اسيااندونيسيا من دول ج

وثروات متنوعة ، وقد وقفت ىذه الميزات وراء اطماع الكثير من القوى االستعمارية 
لمسيطرة عمييا عبر تاريخيا الحديث والمعاصر حتى تمكنت من تحقيق استقالليا 

، وكان عمى االستقاللعمى يد ابنائيا الوطنيين الذين قادوا حركة التحرير و الناجز 
 .الذي الينكر دوره في تمك الحركة رأسيم احمد سوكارنو

قاد سوكارنو اندونيسيا بعد اعالن استقالليا في ضوء سياسة تبناىا عمى      
ستو الداخمية وما اقتصر عميو ىذا البحث ىو بيان سياالصعيدين الداخمي والخارجي ، 

في اندونيسيا التي تميزت بمحاولة ترسيخ السالم والتعايش االجتماعي التي ارادىا 
 . فما ىي ىذه السياسة وما ىي طبيعتيا وتداعياتيا ؟ إلندونيسياسوكارنو 

ان كل ما تقدم ، مبررات عممية لمكتابة في موضوع )صفحات من تاريخ السياسة     
( وىو الموضوع الذي لم يسمط 5967-5945عيد سوكارنو الداخمية في اندونيسيا في 

في حقيقة االمر لم  –عميو الضوء كثيرًا في دراساتنا التاريخية ، بل ان تاريخ اندونيسيا 
 تسمط لية االضواء بدراسات اكاديمية مميزة في جامعاتنا العريقة .

الخمفية التاريخية  ومبحثين وخاتمة بين التمييد شيئًا منانقسم البحث الى تمييد      
إلندونيسيا وىو مدخل مناسب لموضوع البحث ، وحمل المبحث االول عنوان )مرحمة 

( وىي المرحمة االولى من سياسة سوكارنو 5956 -5945الديمقراطية الميبرالية 
الداخمية التي رسخ فييا عوامل االستقالل والتحرر ، وحمل المبحث الثاني عنوان 

( وىي المرحمة الالحقة من سياسة 5967-5956لموجية )مرحمة الديمقراطية ا
سوكارنو الداخمية التي اراد من خالليا االنطالق نحو الفضاء العالمي في تعزيز موقع 
اندونيسيا في ميدان العالقات الدولية اما الخاتمة فقد تضمنت اىم النتائج التي توصل 

 الييا البحث .
 عدد من المصادر ان من بين اىميااعتمد البحث عمى مجموعة مصادر ، ك    

االندونيسية وىي عمى نوعين ، االول وثائق منشورة بالمغتين العربية واالنكميزية ، منيا  
ما صدر عن وزارة األعالم االندونيسية بعنوان ))لمحة عن اندونيسيا(( و 
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((Indonesia, An official Handbook ومنيا ما صدر عن المركز العام ، ))
لجمعيات استقالل اندونيسيا بعنوان " اندونيسيا الثائرة " حيث أغنت معمومات ىذه 

. اما النوع الثاني من المصادر االندونيسية فقد تمثل جانب ميم من البحث الوثائق 
س بالكتب ، ومن بين اىميا كتاب " ىذه ىي اندونيسيا " لمؤلفو قير الدين يون

االندونيسي ، وتكمن اىمية ىذا الكتاب في كون مؤلفو باحث اندونيسي االصل يعرف 
خصت موضوع الدراسة ، فضاًل عن مجموعة من الكتب ، و  دقائق االمور عن بالده

وتكمن اىميتيا في كون  التي ساىمت في تعزيز فكرة البحث وبيان بعض جوانبو ،
ت بالدىم وتداعياتيا ، فضاًل عن مصادر يعرفون تطورا نكتابيا ومؤلفييا إندونيسيي

وجميع ىذه المصادر مثبتو في قائمة  اخرى اغنت البحث في جوانبو المختمفة  
 .المصادر

واخيرا ، ارجو ان اكون قد وفقت في كتابة ىذا البحث الموجز في تاريخ اندونيسيا      
ا يحتاجو عسى ان اكون قد سمطت الضوء عمى جانب ميم من تاريخ ىذا البمد لم

 الباحثون والدراسون ، ومن اهلل التوفيق.
 تمهيد :
، وبسبب ىذا الموقع ووفرت  (5) اندونيسيا احدى دول اقميم جنوب شرق اسيا       

وتنوع خيراتيا فقد اصبحت محط انظار قوى استعمارية تصارعت فيما بينيا وتمكنت 
اخرىا احتالل القوات اليابانية ، كان (2) من احتالليا عبر تاريخيا الحديث والمعاصر 

وبقيت تحت وطأة ىذا االحتالل حتى اعالن استقالليا في السابع  5942ليا سنة 
عندما اجتمع االندونيسيون في ساحة االستقالل في  (3) 5945ب سنة عشر من ا

مدينة جاكارتا وتميت عمييم وثيقة االستقالل التي اعمن من خالليا قيام الجميورية 
ية التي اتخذت من مدينة جاكارتا عاصمة ليا اول االمر ، اال ان ذلك لم االندونيس

يستمر سوى ثالثة اشير ، اذ انتقمت الحكومة الى مدينة جوك جاكارتا بسبب اضطراب 
 (4) .االوضاع في مدينة جاكارتا االم

اعطى اعالن استقالل اندونيسيا من سيطرة االحتالل الياباني دافعا لمشعب      
نيسي وقواه الوطنية في السعي في المحافظة عمى استقالل إندونيسيا وصيانتو ، االندو 
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بعد االستقالل من سيطرة االحتالل ويمكننا القول ىنا ، ان تاريخ اندونيسيا المعاصر 
الياباني قد كتبتو سواعد وطنية قادة البالد الى تحقيق االستقالل الناجز الذي تجاوز 

ي كانت تستيدف البالد حتى بعد اعالن االستقرار ، ومن خطر المؤامرات الدولية الت
. الذي كانت لو صفحات خاصة في (5)تمك الرموز والسواعد كان اسم احمد سوكارنو

 .تستدعي الدراسة والمتابعة في التاريخ المعاصر ليذا البمد إلندونيسياالسياسة الداخمية 
 - المبحث االول -

 (5411-5491مرحمة الديمقراطية الميبرالية )
سوكارنو ، وبرؤية ثاقبة ، المبادئ التي يمكن أن تجمع  احمد استخمص       

االندونيسيين وتؤسس دولة موحدة وقوية ، وحدد ىذه المبادئ بالقومية  والعدالة 
. إذ وضع المشرعون االندونيسيون في  (6) االجتماعية ، واإلنسانية ، واإليمان باهلل

ئم لمجميورية االندونيسية واسموىا  البانشا شيال ىي : أسسا خمسة دعا 5945عام 
االلوىية لمعزيز االجل ، السمطة الشعبية ، العدالة االجتماعية ، القومية االندونيسية ، 
االنسانية ؛ وكان المشرعون عند وضعيم ليذه االسس يضعون نصب اعينيم حقيقة 

ارادوا الحفاظ عمى حقوق  االندونيسي يتكون من مزيج من االديان وانيم ان الشعب
 جميع االقميات الدينية والمساواة بين جميع افراد الشعب االندونيسي دون تمييز أو

 .  (7)تفريق 
في جعل القومية أىم مبدأ لألمة االندونيسية التي يجب أن  سوكارنو وقد نجح       

تحتوي مختمف المجتمعات العرقية التي ضميا المجتمع االندونيسي ، وان تفيم 
، فالقومية االندونيسية يجب أن تصبح أساس الدولة  القومية بمعناىا الواسع الشمولي

 الوطنية في اندونيسيا وان تتجاوز 
أيضا ، عمى مبدأ اإليمان باهلل   السومطرية وغيرىا ، وأكد سوكارنو  القومية الجــاوية أو

داعيا االندونيسيين إلى األيمان بو كل من خالل تعاليم دينو ، المسيحي أو اإلسالمي 
 .  أو البوذي ، وان يكون ىذا اإليمان ىو الجامع المشترك لكل االندونيسيين

ندونيسيين وترصين ىدف سوكارنو من ىذه المبادئ رص صفوف اال   
البالد ، وبالتالي   وحدتيم الوطنية إمام التحديات واألطماع االستعمارية التي تستيدف
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كان يريده شعب اندونيسيا ، لذلك انتخبوا  الحفاظ عمى اندونيسيا موحدة قوية ، وىذا ما
فكان سوكارنو رئيسا لمجميورية االندونيسية بعد ثالثة أيام من استسالم اليابان ، احمد 

 .5945إلندونيسيا في ايمول عامأول رئيس 
واجيت اندونيسيا موقفا دوليا صعبا بعد إعالن استقالليا من السيطرة   

اليابانية  فيذا االستقالل لم يكن استقالال ناجزا لمبالد ، بل أن استسالم اليابان في 
نوب شرق جعل اندونيسيا تحت نفوذ قوات الحمفاء في ج 5945الثاني من أيمول عام 

البريطانية منيا ، في مساعدة اليولنديين  السيماآسيا ، تمك القوات التي  ساىمت ، و 
، منيا عدم وجود قوات  عديدةودعميم الستعادة سيطرتيم عمى اندونيسيا ألسباب 

كافية لمحمفاء مستعدة لمسيطرة عمى ىذه المناطق ، ومنيا الديون المتراكمة عمى ىولندا 
ليولندا خالل سنوات  السمع والخدمات واألموال التي قدمتيا بريطانيلبريطانيا بسبب ا

الحرب العالمية الثانية ولم يكن ليولندا مردود معين لتسديد الديون سوى مستعمراتيا 
. وىكذا عادت ىولندا لمسيطرة عمى اندونيسيا ، مرة أخرى ، عمى (8)ومنيا اندونيسيا

ىولندا في الرابع والعشرين من آب عام وفق االتفاق الذي عقده البريطانيون مع 
.  شعر  (9)اليولنديون بمقتضاه من أدارة السمطة في اندونيسيا ولــــــالذي خ 5945

من الثقة ألنيم نجحوا بسيولة في استعادة سيطرتيم  ءاليولنديون ، أول األمر بشي
األرض  عمى اندونيسيا ، لكن األيام أثبتت ليم غير ذلك ، إذ لم يكن وجودىم عمى

االندونيسية مرغوبا فيو ، وىذا ما أكدتو ليم مواقف السكان الذين ثاروا اضطرابا في 
الكبيرة ، ومنيا جاركاتا وباندونغ وسوربايا التي  السيمامن المدن االندونيسية ، و  العديد

كانت القاعدة الرئيسة االندونيسية لمبحرية اليابانية  ففي ىذه المدينة ، أي سوربايا، 
ت األمور إلى ذروتيا عندما استخدم االىمون السالح الياباني الذي حصموا عميو وصم

من قائد القاعدة البحرية الياباني بعد إعالن ىزيمتو واستسالم اليابان في الحرب ، 
والذي كان _ عمى ما يبدو _ متعاطفا من القضية االندونيسية ، آذ خاضوا غمار 

ذين دخموا المدينة في الخامس والعشرين من معركة دموية كبرى ضد اليولنديين ال
واستمرت صفحاتيا حتى صباح العاشر من شير   ،5945شير تشرين األول عام 

 دةـــــتشرين الثاني من العام نفسو ، بعد تدخل قوات الحمفاء التي ىبت لمساع
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سيطرة اليولنديين  ة سوربايا ، رغمــــــــــ.  لقد قدم االندونيسيون في مدين(51)اليولندييـــــــن
ى مدينتيم ، صورا من الشجاعة التي أدىشت الجميع ، وأصبح واضحا لصناع ـــــــــــــــعم

السياسة اليولندية أنيم قد أضحوا بعيدين عن حقائق األمور في اندونيسيا ؛ ويمكن 
القول أن معركة سوربايا كانت نقطة تحول في تاريخ اندونيسيا ، ومع ذلك فقد كان 

، عندما تدخل البريطانيون  5946اح ضد اليولنديين مستمرا ومتواصال حتى عام الكف
لترتيب مستقبل العالقة بين االندونيسيين واليولنديين في ضوء التطورات مارة الذكر ، 

 Linggadjati Agreementاألمر الذي ساعد في التوصل إلى اتفاقية لينغاجاتي 
،  5947التي وقعت بين اندونيسيا واليولنديين في الخامس والعشرين من آذار عام 

حيث تضمنت ثمانية عشرة بندا ىدفت بمجمميا إلى اعتراف ىولندا بالجميورية 
االندونيسية وانسحابيا من األراضي االندونيسية التي احتموىا والعمل عمى إيجاد 

دارة شؤون البالد وذلك عن طريق أنشاء صيغة تعاون بين ىولندا واندونيسيا مع أ
االندونيسية  حكومة فيدرالية  تشمل كل اندونيسيا ويطمق عمييا اسم الواليات المتحدة

االندونيسي  اليولندي   ى االتحادــــــــاد فيدرالي يسمــــــــــــــع ىولندا في اتحـــــــــــــــتدخل م
. تم تصديق (55)اج اليولنديـــــــــــــدم المساواة تحت التـــــــــــو الطرفان عمى قــــــــــــفي  يشترك

الطرفين عمى االتفاقية ، وشرعا الدخول في محادثات تفصيمية لتطبيقيا أال أن الجيود 
عممياتيا  فشمت في ميدان التطبيق العممي لبنود االتفاقية عندما بدأت قوات ىولندية

ىولندا ، وتحت ضغط ىذا الموقف  ام العالمي ضدضد اندونيسيا مما أثار الرأي الع
سميت  5948توصل الطرفان إلى اتفاقية لوقف أطالق النار في كانون الثاني عام 

بناء عمى تدخل من "لجنة المساعي .  Renville Agreementباتفاقية رينفيل 
، 5948الحميدة" التي كونتيا األمم المتحدة تم التوصل إلى اتفاق رينفيل سنة 

والتي قبمت  بموجبو وافقت ىولندا عمى إجراء استفتاء في المناطق الخاضعة ليـــاو 
اندونيسيــــا بموجبيا، ومن جديد، فكرة قيام واليات متحدة اندونيسية شبو مستقمة في 
ضل التاج اليولندي ، لكن ىولندا تراجعت عن موقفيا الذي أشارت أليو ىذه االتفاقية 

ل العسكري ضد عدد من المدن االندونيسية وأخذت قواتيا وعادت مرة أخرى إلى العم
فشرع الرأي العام العالمي يتحول ، وبسرعة كبيرة ، ضد  تعتقل الزعماء والوطنين ،
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اليولنديين ، وطمب مجمس األمن وقف أطالق النار والدخول في مفاوضات جديدة 
سية دولة مستقمة في أثمرت تطوراتيا عمى إعالن  جميورية الواليات المتحدة االندوني

وأصبحت عضوا في ىيئة األمم  (52)5949السابع والعشرين من كانون األول عام 
 . (53)5951عام  المتحدة في السابع عشر من آب

، أي في السنــوات  5957 -5951مــــرت اندونيسيـــا خـــالل المــدة بيــن عاميــن       
الميبرالية  ةالديمقراطي))ـمح عمى تسميــو بمــرحمــــة األولى بعــد االستقــالل ، بمـــا اصطـ

Liberal Democracy ))  وخالل ىــذه المرحمــة اتخــذت التدابير الـــالزمة لتأسيــــس,
بنـــيـــــــــــــــة الدولة االندونيسيــــة المـوحــــــــــــــدة ، حيث أعمن في الخــامس عشــر من آب عــام 

إلغاء الواليــات المتحــدة االندونيسيــــــــــــــة وتشكيـــــــــــــل الدولــة الموحـدة باســم  عــن 5951
الجميـــورية االندونيسيــــــــــة التي ضمت كل جزر اندونيسيــــا عـــدا أيريان الغربية التي 

عاصمة لمدولة  جاكرتانة وأقرت مدي 5962بقيــت تحت النفـــوذ اليــــولندي حتى عـــــــــام 
، وضع دستور  أيضا. وفي ىذا الوقت (54)لمجميورية ، وأصبح سوكــــــــــــارنو رئيســــــــا

أعتمد النظام البرلماني في الحكم ،   5951عـــــــــــــــــــــــام  ربدستو جديد لمبالد عرف 
وبرغم من الصالحيات التي منحيا الدستور لرئيس الجميورية ، لكنو كان غامضا في 

الدستور وبحكم طبيعتو البرلمانية ، قد أثار   تعريف وضع الرئيس ودوره ، بل أن ىذا
ية سوكارنو  الزعيم الوطني الثائر الذي رأى عمى مايبدو ، شيئا من االستياء في نفس

نفسو ، من خالل ىذا الدستور ، مجرد قائد شكمي ، وىذا ما نستنتجو من وصفو ليذا 
  الدستور ، فقد قال في خطاب لو ما نصو : 

ويقف حجر عثرة من سير  من شأنو كبت روح الثورة ، 5951أن دستور سنة  ))     
 تاالتجاىاتيارىا ، ويقضي عمى أسموب التفكير الثوري ويييئ تربة خصبة لنمو 

 .(55)((الرجعية ...
السمطة في اندونيسيا ، خالل ىذه المرحمة ، عن طريق عدد من  أدارةلقد تمت       

حمة أيضًا  الوزارات المعتمدة عمى األحزاب السياسية ، وقد شكل الجيش ، وفي ىذه المر 
في الموازنة السياسية لمبمد ، فقد تبمور اتجاه الجيش االندونيسي نحو  اً ىامعنصرا 

السياسة منذ أيام حرب العصابات ضد االحتالل اليولندي وما فرضتو تمك الحرب من 
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حيث نتج عن ىذا التفاعل شعورًا لدى   إلنجاحياتفاعل بين الجيش والسكان المدنيين 
 أنفسيم إلىينظرون  عن السكان ، األمر الذي جعل من قادتو المسئو الجيش بكونو 
 .  (56)نالسياسييالقادة  إلقرانيموكأنيم نظراء 

رأسيـم احمد  ظمت اندونيسيا بعد استقالليا ، وبقيـــــادة زعمائيــــــــــا الوطنيين وعمى
 إلىالوطن  وقاده  أجزاءآخر عمى ضم  إنسانمن أي  أكثرسوكارنو، الذي عمل 

خطوب الثورة وانو ىزم الثوار الشيوعيون والمستعمرين اليولنديين  وكانت أول ميمة 
لمحكومة ىي إنشاء دولة قابمة لمنمو تجمع تمك الثقافات واألعراق المختمفة لمشعب 
اإلندونيسي، لكن تعين عمييا أيضا تيدئة الثورات المتفرقة لمجماعات اإلسالمية في 

ىولندا في جزر  الحركات المناوئة لمجميورية التي تدعميا نفضاًل ع وأتشوغرب جاوا 
سوالويسي والمموك  وحافظ عمى اندونيسيا دولة مستقمة ، تجاىد وتكافح من اجل 

 أنفسيم أسياداالندونيسيون  وأصبحالتمنية والتطور واالزدىار حفاظا عمى استقالليا 
الستقالل بعد استعمار ترك لو ، حاليا في ذلك حال البمدان التي قدر ليا ا وصيانة

بصماتو في مناحي حياة تمك البمدان المختمفة  ، وألجل ىذا وذاك ، أخذت تتطمع خالل 
لتحقيق ىذه األىداف بعيدا عن األحالف  5955المدة ما بين استقالليا وعام 

 ... وقتئذ والتكتالت التي سادت ميدان العالقات الدولية 
 

 -المبحث الثاني  -
 (5411-5411لديمقراطية الموجهة مرحمة ا)

أثر الزيارة التي  5956لم يرق وضع البالد العام لسوكارنو ، فأخذ يفكر ، منذ عام     
بضرورة (57)قام بيا لالتحاد السوفيتي والصين ، وتأثره بتجربتييمـــــــــا في بنـــاء الدولـــــــــة

 ةالقيادية ، فأدخل البالد في مرحمة جديدأعادة ترتيب أمور البالد بما ينسجم وتطمعاتو 
 ((  Gudied Democracyالديمقراطية الموجية  ))اصطمح عمى تسميتيا بمرحمة 

المجمس النيابي من قبل رئيس الدولة  والنصف الباقي  أعضاءوىي تعني تعيين نصف 
أخذ عن طريق االنتخابات، وقد عدىا سوكارنو الطريق الوحيد الصالح لتقدم البالد ، ف

يعمل عمى تطبيقيا في البالد ، وكان من ابرز مظاىرىا خمق نوع من التوازن بين 
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الجيش  إعطاءالسياسية  من خالل  واألحزابالقوى الفاعمة في البالد ، وىي الجيش 
نوعا من السمطة الشرعية دون ان تكون لو ىيمنة وسيطرة غير محددة  ووضع األحزاب 

 .(58)الحاكم يؤيد الدولــــــــــة أو سوكارنـــــــو زب الح إيتحت سيطرتو من خالل تفكيك 
، فأعمن  عارض الساسة والشعب ىذه السياسة ، ورفضــــــــت األحزاب ىذه الدكتاتوريـــــــــة

 سوكارنو
م يستطع ــــــــــــــحالة الطـــــــــــــــوارئ وتطبيق األحكام العرفــــــية في البــــــــــالد، وبخاصة عندما ل 

 تشكيل 
حكومـة ائتالفية فشكـــــــل الوزارة بنفســـــــــــــو بالتعييــــــــــــن ، فحدثت أزمة دستورية وحل 
المجمس النيابي وتأسس مجمس جديد عمى أساس الديمقراطية الموجية الذي زاد من 

شيوعية بيذه من انجرار بالدىم نحو ال ناالندونيسييحدة التوتر في البالد بتخوف 
 . (59)معروفة إسالميةالممارسات التي قام بيا سوكارنو ، وىي دولة 

وبعد أن طبق سوكارنو سياستو الجديدة ، اعتقل عددا من الزعماء المسممين        
الذي كان يسانده  (21)، فخال الجو لمحزب الشيوعي االندونيسي األحزابوحل معظم 
من مرض عضال أّلم بو تحت أشراف أطباء صينيين انو كان يعالج  السيماسوكارنو ، و 

يعمن انو سيكون الحزب الوحيد في البالد ،  أنمن بكين ، مما دعا الحزب الشيوعي 
ومبادئو ، فياجم عددا من المدارس  أىدافووانو سيحول السياسة في اندونيسيا عمى وفق 

 . (25)5964في عدة مدن اندونيسية خالل عام  اإلسالمية
 ونتائجيا ، في الثالثين من أسبابياقام الشيوعيون ، بسبب كل ىذه التطورات وتفاعل  

مرض سوكارنو ومعممين تحركيم بعدم  ثمرينمست ، بانتفاضتيم ألكبيره 5965عام  أيمول
والتي تم فييا  . البالد ، قاد قائد الحرس الجميوري ىذه االنتفاضة بأموراىتمام الجيش 

 الجنراالت ن ــــــــــــدد مـــــاعتقال ع
من العام  األولوأذاعت محطات اإلذاعة في األول من تشرين  (22) . وقتميم المسممين

كن قطعات من الجيش ل نفسو ، بعد االستيـــــــــالء عمييــــــــــا ، أول بيانات الشيوعيين ،
نائب قائد القوات البرية ، تمكنت من  (Suharto   )23وبقيادة الجنــــــــرال سوىارتــــ
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ذىب ضحيتيا ما يقارب النصف مميون شخص  أنعمى ىذه االنتفاضة بعد  القضاء
 . (24)من الشيوعيين ومناصرييم

أعادة وضع الشيوعيين إلى سابق  ، 5966أراد سوكارنو في أوائل عام           
عناصر من المناوئين لـو ، وضعيم وألف وزارة جديدة ادخل فييا عناصر شيوعية وابعد 

تأجيج الصراع بينو  إلىيبدو ، فأدى ذلك  حل بيم  عمى ما لمشيوعيين وما إرضاء
ظاىرات استمـــــرت شيرا ونصــف  تقريبـــــــا  توبين الجيش من جية ، والى قيـــــــــام 

 إلىمرسوم جميوري تضمن نقل صالحياتو  إصدار إلىاضطر بعدىا سوكارنو 
انتخابات  إجراءسوىارتو، الذي أصبح وزيرا لمدفاع ، مع بقاء سوكارنو في منصبو حتى 

لم تنو حالة التأزم والتوتر في البالد ، بل اشتدت  اإلجراءاتعامة ، لكن كل ىذه 
المظاىرات الطالبية والشعبية ضد سوكارنو والشيوعيين وكانت جموع ىذه المظاىرات 

ي فيمنعيا الحرس ، كما دعت رابطة القضاة والمحامين تحاول اقتحام القصر الجميور 
 . (25)5965عام  إحداثعن  األولالى محاكمة سوكارنو بوصفو المسؤول 

إزاء ىذا الضغط الشعبي والعسكري ، وقٍع سوكارنو في العشرين من شباط عام  
عمى وثيقة تنازل فييا عن السمطة لسوىارتو ، وفي السابع من آذار نحي  5967
 دـــــــــــا لمجميورية بالــــــــــوكالــــــــــة، وبعــــــرنو من مركزه وعين الجنرال سوىارتو رئيسسوكا

من العام نفسو اقسم سوىارتو عمى اليمين  آذار، أي في الثاني عشر من  أيامخمسة 
 . (26)الجميورية أخذ يمارس ميام رئيس ، الدستورية
ما تبين لنا مما تقدم ، في عيد سوكارنو أيديولوجية  تبنت اندونيسيا، عمى وفق        

، الذكر شيال "أو المبادئ الخمسة ، مارة  رسمية اصطمح عمى تسميتيا بفكر "البانشا
التي تضمنت التأكيد عمى كل من الجانب الروحي الديني ، فضال عن ايالئيا أىمية 

يمتزم بتحقيق العدالة  وكبرى لموجبات الحديثة ، وذلك من خالل نظام ديمقراطي موج
 االجتماعية ، ويحرص عمى وحدة األمة االندونيسية .
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 الخاتمة
واحترام  نلإلندونيسييعمل سوكارنو عمى ترسيخ مبدأ التعايش السممي  -5

 حقوقيم دون تمييز او تفريق
جعل القومية اىم مبدأ لالمة االندونيسية وتحتيا تذوب جميع الوالءات  -2

الفرعية االخرى سواء كانت لمعرق او الجنس بل سعى الى جعل القومية 
 اساسًا لبناء الدولة الوطنية التي تقف سورًا امام اطماع القوى االستعمارية 

نو فكرة وبعد انفتاحو عمى العالم وما شيده من تطورات ، ادخل سوكار  -3
االنتخابات كونيا السبيل الى ضمان جميع حقوق القوى الفاعمة في المجتمع 

 االندونيسي .
لكن اجراءاتو لم ترق لمجميع لذلك اصطدم بقوى داخمية ارادت السيطرة عمى  -4

 .5967مقدرات اندونيسيا ، فكانت نياية حكم سوكارنو سنة 
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 (5الممحق رقم )
 (27) اقميم جنوب شرق اسياخارطة موقع اندونيسيا من دول 
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 حثهوامش الب
ويقصد بو الجزء الواقع الى الشرق من شبو القارة اليندية والى الجنوب من الصين  - 5

الشعبية ويشمل دول : بورما ، تايمند ، كمبوديا ، الوس فيتنام ، ماليزيا ، اندونيسيا . 
ومحمد الحمادي ، جغرافية القارات ، ) دمشق : دار لمتفصيل ينظر : عمي موسى 

 .297( ، ص 2118الفكر ، 
لمتفصيل في ىذه االحتالالت ينظر : محمد عمي القوزي وحسان حالق ، تاريخ  - 2

(، 2115الشرق االقصى الحديث والمعاصر ، )بيروت : دار النيضة لمطباعة ، 
 . 596-591ص
تاريخ العالم االسالمي الحديث والمعاصر  اسماعيل احمد ياغي ومحمود شاكر ، - 3

 .236،ص5(، ج5984، الجناح االسيوي ، )الرياض : 
محمد اسد شياب الدين ، صفحات من تاريخ اندونيسيا المعاصرة ، )بيروت : دار  -4

 .85( ، ص5971لبنان لمطباعة والنشر ، 
 وىو شرقيةفي جاوة ال بميتارفي مدينة 5915ولد في السادس من حزيران عام  - 5

من ام بوذية واب اسمو سوكيمي الذي كان يعمل مدرسا في إحدى المدارس بجاوه  مسمم
وتركب اسم سوكارنو  . وليس لسوكارنو اخوة ذكور ولكن لو اخت اسميا سوكارميني.

من مقطعين األول: سو ومعناه طيب جميل والثاني كارنو : بمعنى بطل . وغرس والده 
تسمى  بارممة غنية من جاوه 5922يم الغربي . تزوج عام فيو منذ الصغر نمط التعم

تمقى تعميمو في  ، وكانت تكبره سنًا وتزوج من بعدىا بعدة نساء أخريات.أنجيت جرنشيو
باندونغ لمتكنولوجيا  الفني في معيدالمن سوكارنو مدارس االحتالل اليولندي وتخرج 

ولكنو بعد   5925حزيران 25وتخرج منيا ميندسا معماريا في  ،غربي جزيرة جاوه 
عممو لفترة قصيرة ميندسا معماريًا تخمى عن مينتو وتحول إلى األنشطة القومية ، 

أحمد  وحمل ىموم شعبو ، بدأت اىتمامات األجنبيمن االحتالل  سوكارنو عانى
أحد زعماء الطمبة البارزين المنادين  دمنذ سنواتو األولى ، حيث يع سوكارنو السياسية

احد السبعة من الزعماء وكان سوكارنو .   باستقالل اندونيسيا من االحتالل اليولندي
.اعتقمتو 5926تموز  6الذين شكموا الحزب الوطني االندونيسي في  ناالندونيسيي
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من ، ألقي القبض عميو 5933، وفي عام 5928أكثر من مرة عام  ةالسمطات اليولندي
حيث  5942جديد ونفي إلى جزيرة فمورز االندونيسية ثم إلى جزيرة سومطره حتى عام 

 اليابانوىزيمة  الحرب العالمية الثانيةأطمقت قوات االحتالل الياباني سراحو. بعد نياية 
سوكارنو رئيسا  أحمد تخبواوانأعمن الثوار االندونيسيون استقالل دولتيم حيث قاموا 

وحتى عام  5945إلندونيسيا ، وظل يشغل ىذا المنصب طيمة الفترة من عام 
عمي  ؛ 79-74محمد اسد شياب ، المصدر السابق ، ص .لمتفصيل ينظر :5968

موجزة ، )بيروت :المؤسسة العربية  مسير وتراجالمحافظة ، شخصيات من التاريخ .. 
وزارة األعالم االندونيسية ، لمحة عن  ؛92-83ص ، (2119والنشر، لمدراسات

 .45ص ، د.ت( م: . د اندونيسيا ، ترجمة لويس نبيمة ، )
تبنت الحكومة االندونيسية منذ عيد سوكارنو إيديولوجية رسمية اصطمح عمى  -6

الخمسة "التي تضمنت التأكيد عمى كل من  "البانتشاسيال" أو"المبادئ رتسميتيا بفك
الجانب الروحي الديني إضافة ايالئيا أىمية كبرى لموجبات التنمية الحديثة وذلك من 
خالل نظام ديمقراطي موجو يمتزم بتحقيق العدالة االجتماعية ويحرص عمى وحدة األمة 

رى في القرن االندونيسية . لمتفصيل ينظر : ىدى ميتكيس ، األفكار اآلسيوية الكب
، ) القاىرة : مركز الدراسات  تالعشرين)البانتشاسيال في اندونيسيا( الركائز والتحديا

 .586-568( ، ص2115اآلسيوية ، 
 .576، ص المصدر السابق، الدينمحمد اسد شياب  -7

 Dorothy Woodman, The Republic of Indonesia, ( London : 1955 ) 

, pp,41. 

قهر  لدرن ي  ر اال لوانسا ،ره ، هر ا هره لانسا ،ر ا ،ةلد راه ة ا شبكسري لد ك ،رر ه ،  -8

 .   711-711، ص(7491

عفررام ش،ررسن لدسكررن ،  فل رراي  رره قرراف ى لد رر ه ل ق ررر ،ةلد رراه ة ا  لف لد س  رري -4

 .   772( ،   ص7001لدجاشس ي ،

 .  779ص لد  نف لد،ابق ،عفام ش،سن لدسكن ،  -70

Republic   The   11-Netherlands Commission- General and the 

Delegation of 

   of Indonesia, http:llen wikipedia  . org /iki  Indonesia  .     

  226-225عفاف مسعد العبد ، المصدر السابق ، ص -52

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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13-Republic of Indonesia , op.cit,.P.32.      
14-Republic of Indonesia, , op.cit,.P.265-271  

)ألقاىره  الرئيس سوكارنو، خطابو في العيد الرابع عشر إلعالن االستقالل ، -55
  .54، ص :سفارة ألجميورية أالندونيسية(

16- Indonesia, An official handbook, Department of Information, 

Republic of Indonesia, 1993., PP. 26-28 

 .   255وحسان حالق ، المصدر السابق ، ص محمد عمي القوزي -57
إسماعيل احمد ياغي ، تاريخ شرق آسيا الحديث ، ) الرياض : مكتبة العبيكان ،  -58

 .  596، ص )5994
 .    255محمد عمي القوزي وحسان حالق ، المصدر السابق ص -59
، وكان لو  5957تأسس في اندونيسيا بتأثير ثورة أكتوبر االشتراكية الروسية عام  -21

دور في الحركة الوطنية االندونيسية التي عممت عمى استقالل اندونيسيا . لمتفاصيل 
وما بعدىا  233ينظر : إسماعيل احمد ياغي ومحمود شاكر ، المصدر السابق ، ص

  . 
 .   596لمتفاصيل ينظر : إسماعيل احمد ياغي ، المصدر السابق ، ص -25
تة من الجنراالت من منازليم وىم : الجنرال احمد استطاع المتامرون اختطاف س -22

ياني ، الجنرال سوبرابتو ، الجنرال بارمان ، الجنرال ىاريونو ، الجنرال باجايتان ، 
  .    42-45، المصدر السابق ، ص  محمد أسد شيابالجنرال سوتويو . ينظر : 

ـــد عـــام  -23 ـــى الجـــيش اليولنـــدي عـــام 5925ول ، وبعـــد االحـــتالل 5941، انضـــم ال
 .التحق بالجيش الوطني الذي تدرب عمى يد اليابـانيين 5942الياباني الندونيسيا عام 

غــزوىم الجــزر االندونيســية عــام  دتعــاون مــع اليابــانيين بعــ التحريــر شــارك فــي حــرب
لــذي أنشــأه اليابــانيون . التحــق إلــى الجــيش االندونيســي ا 5943، وانضــم عــام 5942

برجال حرب العصـابات االندونيسـيين بعـد ىزيمـة اليابـان فـي الحـرب العالميـة الثانيـة ، 
وشــارك فــي حـــروب  5945 آباالندونيســيين اســتقالليم فـــي  إعـــالنالتــي حــدثت بعــد 

التحرير حتى استقالل اندونيسيا ، شـغل منصـب قائـد المنطقـة الوسـطى مـن جـاوة عـام 
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الجـيش  أركـان، عـين نائبـا لـرئيس 5953ثورة سيمبيس عام  إخمادارك في . ش،5953
، قـــاد القـــوات االندونيســـية التـــي قامـــت بطـــرد اليولنـــديين مـــن 5961االندونيســـي عـــام 

ـــان ـــى انقـــالب 5962الغربيـــة عـــام  أيري وىـــو  31/6/5965، ثـــم تطـــورت األحـــداث إل
نيسـي بـدعم مـن الحـزب انقالب الشيوعيين الذي قـام بـو عـدد مـن ضـباط الجـيش االندو 

الشــيوعي االندونيســي وكــان الــرد عنيفــا مــن قبــل الجــيش االندونيســي  بقيــادة ســوىارتو 
أصــبح نائبــا لمــرئيس ســوكارنو ثــم  5967وكانــت النتيجــة تصــفية الشــيوعيين وفــي عــام 

، مــوجز تــاريخ آسيـــــــــا  يمــيالد المقــر حــ ينظــر: .  28/3/5968رئيســا لمجميوريــة فــي
؛ 218-217 ( ، ص2118،  سالحــديث والمعاصــر ، )بنغــازي : منشــورات قــاد يــون

 . 282-285ينظر : مسعود الخوند ، المصدر السابق ، ص
موسوعة الحروب واألزمات اإلقميمية في القرن العشرين ،  آسيا موسى مخول ،  -24
 .   558، ص(2116الم ، ، )بيروت : بيسان لمنشر والتوزيع واألع2، ط
 66ـ  65، ص( 5979اندونيسيا ، )بيروت : مؤسسة الرسالة ، محمود شاكر ، -25
   . 

  26-    Indonesia , An Offical Handbooks , Op . Cit . p.34.   
  .66، اطمس العالم، )نابمس: المكتبة الجامعية، د.ت( ، ص مازن مغايري -27

 المصادر والمراجع
 وثائق اندونيسية منشورة : -اوالا 

وزارة األعالم االندونيسية ، لمحة عن اندونيسيا ، ترجمة لويس نبيمة ، )د.             -5
 : د.ت(.

 وثائق اندونيسية منشورة بالمغة االنكميزية :  -2
-  1-Indonesia, An official handbook, Department of 

Information, Republic of Indonesia, 1993.. 
 :الكتب بالمغة العربية  -أ -ثانياا 

عمي موسى ومحمد الحمادي ، جغرافية القارات ، ) دمشق : دار الفكر ،  -5
2118).  
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ا شح ن عله لد  زي سح،ان حاله ، قاف ى لد  ه لوق ر لدحن ث  -7

 .(7007سلد ساص  ، ةب  سي ا  لف لدنهضي دلبكاعي ، 

لو الشه لدحن ث ل  اع ل لح ن  اغه سشح    شاك  ، قاف ى لدسادم  -2

 .(7489سلد ساص  ، لدجناح لو   ي ، ةلد  اض ا 

شح ن ل ن شهاب لدن ي ، صفحاي شي قاف ى لانسا ، ا لد ساص ة ، ةب  سي ا  -9

 .(7410 لف دكنان دلبكاعي سلدن   ، 

ش جزة ، ةب  سي  م    سق لجعله لد حا ظي ، شخ  اي شي لد اف ى ..  -1

 .(7004،سلدن   الد ؤ ،ي لدس ب ي دلنفل اي

 هنى ش    ال ، ل   اف لآل    ي لد ك ى  ه لد  ن لدس   يةلدكاا  ا  ال  ه -6
اندونيسيا( الركائز والتحديات ، ) القاىرة : مركز الدراسات اآلسيوية ، 

2115). 
قير الدين يونس االندونيسي ، ىذه ىي اندونيسيا ،)القاىرة : مطبعة  -7

 .(5947الشبكستي ، 
دراسات في تاريخ الشرق األقصى ،)القاىرة : دار عفاف مسعد العبد ،  -8

 .(2117المعرفة الجامعية ،
الرئيس سوكارنو، خطابو في العيد الرابع عشر إلعالن االستقالل ، )ألقاىره  -9

 .:سفارة ألجميورية أالندونيسية(
إسماعيل احمد ياغي ، تاريخ شرق آسيا الحديث ،  ) الرياض : مكتبة  -51

 .)5994العبيكان ، 
المقر حي ، موجز تاريخ آسيـــــــا الحديث والمعاصر ، )بنغازي :  ميالد -55

 .(2118منشورات قاد يونس ، 
 .(5979محمود شاكر ، اندونيسيا ، )بيروت : مؤسسة الرسالة ، - -52
 .مازن مغايري ، اطمس العالم، )نابمس: المكتبة الجامعية، د.ت( -53

 الكتب بالمغة االنكميزية : - ب
 والسالسل :الموسوعات  - ثالثاا 

موسى مخول ، موسوعة الحروب واألزمات اإلقميمية في القرن العشرين ،    -5
 . (2116، )بيروت : بيسان لمنشر والتوزيع واألعالم ، 2آسيا ، ط


