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 ماليزيا و إندونيسيا
 تطورات ما بعد األزمة المالية فى جنوب شرق آسيا

 
 هـى   ١٩٩٧كانت األزمة المالية فى صيف      

السبب المباشر فى ظهور العديد من المشـاكل        
المكبوتة على السطح فى دول جنـوب شـرق         

أظهرت هذه األزمة أيضـا االرتبـاط       وآسيا،  
الوثيق بين السياسى واالقتصادى مـن جانـب        
والداخلى والخارجى من جانب آخـر ؛ حيـث     
انعكست األزمة المالية على الداخل وفجـرت       
أزمات سياسية ال تزال دول جنوب شرق آسيا        
تمر بها حتى اآلن، وأيضا أظهـرت األزمـة         
مخاطر العولمة المالية علـى الـدول الناميـة         

 التـى هـى ظـاهرة       –وكيف تنعكس العولمة    
رة أزمـات   على داخل الدول فى صو  –عالمية  

 .مالية واقتصادية وسياسية
وألن آسيا عامة والـدول اإلسـالمية فيهـا       
خاصة تعتبر مجالًا حيويا لألمة اإلسالمية فإن       
دراسة تطور األوضاع فى هذه الدول يصـبح        
ضرورة للوقوف على مقدرات وفرص العـالم       

 خاصة وأن هـذه  .اإلسالمى فى المجال الدولى   
 تعطـى   -دونيسياوال سيما ماليزيا وإن   –الدول  

نموذجا لما يمكن أن يكون عليه الحال عند أخذ         
الدول النامية بأسـاليب التطـور االقتصـادى        
والسياسى، وتعتبـر مختبـرا عمليـا لمقولـة         
االرتباط الحتمى بين التنمية االقتصادية علـى       
النمط الرأسمالى وبـين نظـام الديمقراطيـة        

 .الغربى

 فـى   كما تعطى لنا دراسة تطور األوضاع     
هذه الدول تصورا لألزمات التـى يمكـن أن         
يتعرض لها النمو فى هذه الدول سواء كانـت         
.. .أزمات اقتصادية مالية أو طائفيـة سياسـية       

 .إلخ
ومن هذا المنطلق فسوف تحـاول الدراسـة     
االقتراب من الوقوف على تطور األوضاع فى       
ماليزيا وإندونيسيا من خالل محاولة اإلجابـة       

 :ؤالت مثلعلى بعض التسا
هل هناك عالقة بين األزمة المالية التى        -

ودول أخـرى   –هزت ماليزيا وإندونيسيا  
 وبين التطـورات السياسـية التـى        –

 شهدتها هذه الدول فيما بعد ؟
هل كانت األزمة المالية هـى السـبب         -

الوحيد فى أزمات ماليزيا وإندونيسيا أم      
كانت مجرد المفجر ألزمات ومشـاكل      

 مكبوتة؟
لوضع سيختلف فى ماليزيـا     هل كان ا   -

وإندونيسيا إذا حدثت مثل هذه األزمات      
السياسية فى غير وقت األزمة المالية ؛       
بمعنى آخر هل هناك عالقة بين طريقة       
معالجة األزمات المالية وبين المنحنـى      

 الذى اتخذته األحداث فى الدولتين؟
وفى ضوء ذلك فإن الدراسة سوف تنقسـم        

 :إلى قسمين

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 

 أ
	� ��دل/ أ 
 

 ���� م������ وإ�و

 

 

 

 ٤٢٠ 
 

 م�آ� ا����رة ���راس�ت ا����س��

 

 زيامالي:  أولًا
  إندونيسيا:ثانيا

 تطور األوضاع فى كل دولة      لوسوف نتناو 
 :من خالل

 تطور األوضاع -١
 دور األطراف والقوى الخارجية -٢

وسيعقب ذلك خالصة تتنـاول أثـر هـذه         
 .األوضاع ومغزاها بالنسبة للعالم اإلسالمى

 :ماليزيا
مثلت ماليزيا نموذجا مختلفًا فى التعامل مع        

 أنها رفضـت اتبـاع      آثار األزمة المالية حيث   
سياسات صندوق النقد الـدولى التـى تنصـح        
 .بترك الحرية لرأس المال دون تدخل الحكومة      
ورغم نجاح حكومة ماليزيا نسبيا فى تخطـى        
آثار األزمة المالية، إال أن األزمة المالية خلّفت        
ورائها أزمة سياسية تمثلت فى تفجر الخـالف        
 بين مهاتير محمد رئـيس الـوزراء ووزيـر        
خارجيته أنور إبراهيم تم علـى إثـره إقالـة          
األخير ثم تقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد وتهـم        
أخرى، وال يزال صدى هذه األحداث يحـدث        

 .أثره فى ماليزيا
فماذا يحدث فى ماليزيـا منـذ البـدء فـى           
محاكمة أنور إبراهيم ؟ وما موقف األطـراف        

 مـن هـذه     – الداخلية والخارجيـة     –المختلفة  
ث ؟ وهل تتجه ماليزيـا إلـى تجـاوز          األحدا

األزمة االقتصادية واألزمـة السياسـية أم أن        
 األزمات مرشحة لالستمرار ؟

 :هذا ما سوف نحاول اإلجابة عليه من خالل

ــا  -١ تطــور األحــداث فــى ماليزي
ومواقف وأدوار األطـراف الداخليـة      

 .المختلفة
موقف األطراف الخارجية تجـاه       -٢

 الموقـف   األحداث فى ماليزيا بما فيها    
الغربـى وموقــف منظمـة المــؤتمر   

 .اإلسالمى
  تطور األحداث:أولًا

كان العامل األساسى الذى أدى إلى تطـور        
األوضاع فى ماليزيا إلى الشكل الذى سـارت        

محمـد  )١(عليه هو طبيعة العالقة بين مهـاتير      
 أنور إبراهيم،   –السابق–رئيس الوزراء ونائبه    

ـ       ث بلغـت   الذى كان مهاتير يعده لخالفته، حي
العالقة حدا من الشك والريبة ووضع نهايتهـا        
اختالف موقـفهما تجاه معالجة األزمة المالية      

فى صـيف   “  النمور اآلسيوية    ”التى اجتاحت   
، حيث كان أنور يؤيد التوجه الرأسمالى       ١٩٩٧

بينما كان مهاتير يتمسك بدور الحكومـة فـى         
المال واالقتصاد؛ فكان أن تـم عـزل أنـور          

 فى الوقت الذى ظهر فيه      ؛ثم محاكمته إبراهيم  
خمسون سبب تمنع أنور إبراهيم     ”كتاب بعنوان   

 ثـم أوضـحت     )٢( “أن يكون رئيسا للـوزراء    
المساجالت بين أنور ومهاتير فـى الصـحف        
ووسائل اإلعالم المختلفة عدم الثقة المتبادلـة       
والرغبة من جانب كل منهما فى التخلص مـن   

 .اآلخر
 على أنور إبـراهيم     حيث أخذ مهاتير محمد   

قربه الشديد من القادة الغـربيين، واسـتعداده        
لقبول الوصفة االقتصادية التى يمليها صندوق      

 وكان رأى مهـاتير محمـد أن    )٣(.النقد الدولى 
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العبرة ليست باتباع نظام رأسمالى وإنما األهم       
تقوية النظم المالية الداخلية ؛ حتـى تسـتطيع         

، وقد  )٤(ق الرأسمالى الدول أن تتمتع بفوائد التدف    
فقد مهاتير ثقته فى أنور إبراهيم ورأى أنـه ال          
يصلح ألن يكون رئيسا لوزراء ماليزيـا وأن         

 )٥(هذا ال يمكن أن يحدث طالما بقى حيا 
على الجانب اآلخر رأى أنـور أن مهـاتير         
مستبد ويقف فى طريق التغيير وأنه اسـتبعده        

اسة بعد أن أصبحت له شعبية كبيرة وأيضا سي       
مخالفة لسياسـته، وأن مهـاتير فقـد رابطـه          
بالشعب ورابطه بالحقائق والوقائع ؛ لذلك فهو       
ال يستطيع أن يتصور أن العديد من المسـلمين   
ال يجدون تصـادما بـين اإلسـالم والفكـر          

 .)٦(الليبرالى
وقد حاول مهاتير أن يعبئ الجبهة الداخليـة        
حوله وجاءت نتائج االنتخابات التى جرت فى       

 لتؤكـد   ١٩٩٩الية صباح فى شهر مـارس       و
استمرار شعبيته، ولكن المعارضـة زعمـت       

، ويبقـى المختبـر الحقيقـى       )٧(تزوير النتائج 
لسياسة مهاتير هو قدرته على تجاوز األزمـة        
المالية وإجراء انتخابـات حـرة نزيهـة فـى       

 .ماليزيا
 –أما أنور فقد عمل علـى اسـتمرار دوره          

ن يوجـه    حيـث كـا    –حتى من داخل السجن     
نداءات دائمة إلى الشعب بضرورة العمل على       
تحقيق اإلصـالح وبالفعـل كسـب عطـف         

 بتكـوين   “عزيزة”المعارضة، وقامت زوجته    
 “حزب العدالة الوطنيـة   ”حركة جديدة سميت      

تسعى للنضال مـن أجـل حقـوق اإلنسـان          
والمواطنين فى البالد، وأخذت زوجـة أنـور        

 فى  – من خالل حركتها     –تضطلع بدور أكبر    
الحياة السياسية فى ماليزيا، بل إنها أعلنت عن        
ترشيح نفسها ضد مهـاتير فـى االنتخابـات         
القادمة، ولكن هل تستطيع عزيزة أن تصـمد،        
وهل سيتمكن أنور بالفعل من العودة من خالل        

 .)٨(هذه الطريقة، إن قُدر له أن يعود 
 :موقف الشارع الماليزى والمعارضة

 شعبية هائلة بعد القبض     اكتسب أنور إبراهيم  
عليه خاصة بعد أن ذكر فى مناسبات عديدة أن       
محاكمته لها أسباب سياسية بسـبب الخـالف        
الذى أسلفناه بينه وبين مهاتير محمد، وقد شهد        

 مظاهرات  ١٩٩٨الشارع الماليزى منذ أواخر     
عديدة ؛ تأييـدا ألنـور إبـراهيم ؛ ودعـوةً           

هرات لمحاكمته محاكمة عادلة وكانـت المظـا   
تدعو فى بعض األحيان إلى اسـتقالة مهـاتير         
وكان األسلوب المتبـع فـى مواجهـة هـذه          
المظاهرات هو القمع والعنف مع زعم أن هذه        
المظاهرات تساعد الصحافة األجنبية فى تشويه      

 .)٩(صورة الحالة الداخلية فى البالد
أما عن موقف المعارضة الماليزية فقد تولت       

ت المؤيـدة ألنـور     رموزها قيادة المظـاهرا   
 وفـى   .وتصدت السلطات لها بالقمع واالعتقال    

 تم اعتقال أربعة مـن رمـوز        ١٢/١٢/١٩٩٨
المعارضــة السياســية المؤيــدين لإلصــالح 
ووجهت لهـم تهمـة التجمـع بشـكل غيـر           

 وكان زعيم المعارضة كـيم ليـت        )١٠(قانونى
سيانج يطالب باستمرار باإلفراج عـن أنـور        

 إعـالن الحقـائق     وينتقد بطئ التحقيق وعـدم    
خاصة عندما تعرض أنور إبـراهيم للضـرب     
فى سجنه، وظهر أمام شاشات اإلعالم وعلـى        
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إحدى عينيه هالة زرقاء كبيرة تبين أنه تعرض        
للضرب، وقد نفت الشرطة قيامها بمثـل هـذه     
األفعال ولكن اتضح فيما بعد أن أنور إبـراهيم    
قد تعرض للضرب بالفعل، واسـتقال رئـيس        

اليزية بعد تحميله مسئولية ضربه،     الشرطة الم 
وقد قام أنور إبـراهيم مـن جانبـه باتخـاذ           
إجراءات قضائية ضد مهاتير باعتباره وزيـرا       

 .)١١(للداخلية بسبب تعرضه للضرب 
وفى سياق تطـور أحـداث القضـية أمـر       
القاضى بسجن محامى أنور إبـراهيم بتهمـة        
تحقيره للمحكمة ثم أفرج عنه بعـد اعتـذاره،         

قة حسبت لصالح أنور تراجع الشـاهد       وفى ور 
 فى قضية اللواط عن شـهادته       –األول  السائق  

ونفى تعرضه العتداء جنسـى مـن جانـب          
 وفى الوقت الذى بـدا فيـه أن أدلـة           )١٢(أنور

االتهام باللواط تتهاوى تضمن بين االتهام ضد       
أنور اتهامه بالفساد وقد كـان هـذا يعنـى أن       

ه علـى   فرصة أنور أصبحت ضئيلة فى قدرت     
استعادة سمعته، األمر الذى يقضى بدوره على       

 ولهذا فإن أنـور قـرر       .)١٣(مستقبله السياسى   
رفع دعوى ضد مهاتير وطالب بتعويض قدره       

 مليون دوالر ؛ ألن المحكمة رفعت االتهام        ٢٦
 وهو أمر يشوه    – فى المرحلة الحالية     –باللواط  

 ألنه يمنعه من تبرئـة سـاحته        )١٤(سمعة أنور 
بة للتهم األخالقية ولكن هذه الدعوى لـم        بالنس

تحقق أى تقدم وذهبت طـى النسـيان، وفـى          
الوقت الذى أكد فيـه مهـاتير أن االتهامـات          
األخالقية هى األساس، وأنها لم تسقط وإنما تم        

 .)١٥(تأجيلها

وقد بلغت محاكمة أنور بتهمة الفساد فصلها       
 ٦النهائى بأن تم الحكم على أنـور بالسـجن          

إنه كـان  ”قد قابل أنور الحكم بقوله        و .سنوات
ضحية مؤامرة سياسية يقودها رئيس الحكومة      

 وقـد   )١٦(“لتدميره وإنه ال أمل له فى القضـاء       
أعلن عن البدء من جديد فى محاكمـة أنـور          
بتهمة ممارسة الشذوذ وشهدت المحكمة شـدا       
وجذبا بين دفاع أنور والقضاة ولم يعلن عـن         

الذى بدأ فيه اإلعـداد      هذا فى الوقت     .تفاصيلها
مبكرا لالنتخابات القادمة على اعتبار أنها هى       
التى ستحسم الصراع، حيث تشـكلت جبهـة        
مهاتير فى مواجهة الجبهة التـى يحـاول أن         

 الذى اكتسب تعاطف الناس معه      –يشكلها أنور   
 اعتمادا على حركة العدالـة الوطنيـة إلـى        –

ة تتزعمها زوجته واعتمادا على إثـارة قضـي       
 .)١٧(العدالة فى ماليزيا كلها

وفى محاولة لقطع الطريق على أنـور قـام     
مهاتير بتقديم موعـد االنتخابـات البرلمانيـة        

، وفاز  ١٩٩٩فأجريت فى أواخر شهر نوفمبر      
 –حوالى الثلثـين  –فيها حزب مهاتير باألغلبية     

وحصلت زوجة أنور على مقعد فى البرلمـان        
مهـاتير،  ومتوقع لها أن تقود المعارضة ضد       

األمر الذى يعنى أن الساحة الماليزية سـوف        
تشهد فصولًا أخرى من الصراع بين مهـاتير        

 .محمد وأنور إبراهيم
 : موقف األطراف الخارجية:ثانيا

ال يبدو بـارزا علـى السـطح إال موقـف         
الواليات المتحدة األمريكية التى تنتقد باستمرار      
 –األوضاع فى ماليزيا، فقد أوضح آل جـور         

 فى قمة اإليبك فـى      –ائب الرئيس األمريكى    ن
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 أن الواليات المتحدة قلقة علـى       ١٩٩٨نوفمبر  
أوضاع الديمقراطية وحقـوق اإلنسـان فـى        
ماليزيا وأن على ماليزيا أن تأخذ باإلصـالح         

 وتمثـل رد    .السياسى واإلصالح االقتصـادى   
الحكومة الماليزية على هذه االنتقادات فـى أن        

ل على تأييد المظـاهرات     الواليات المتحدة تعم  
والمعارضة بهدف اإلطاحة بالحكومة وإحكـام      

، ورغـم هـذا فـإن       )١٨(السيطرة على البالد  
الواليات المتحدة لم تكف عن انتقاد األوضـاع        
فى ماليزيا فى كل فرصة تلـوح لهـا، مثلمـا      
 ٦حدث بعد الحكم على أنور إبراهيم بالسـجن     

سنوات، حيث نددت بالحكم وأشارت إلـى أن        
لدعوى ضد أنور شابتها مخالفات جدية، كذلك       ا

فقد أيدت الواليات المتحدة حركـة اإلصـالح        
التى تتزعمها السيدة عزيـزة زوجـة أنـور         
إبراهيم، وفى نفس الوقت لم تكـف الصـحف         
األجنبية والمسئولون األمريكيون عـن اتهـام       
مهاتير باالستبداد، وقد تمثل رد الفعل الماليزى       

 الصحف إلى ماليزيا    فى منع دخول بعض هذه    
 مع اتهـام الواليـات المتحـدة بإعاقتهـا          )١٩(

مشروع العملة الموحدة لجنوب شـرق آسـيا،        
 علـى عـدم   –مثـل كوريـا   –وتحريض دول   

، )٢٠(االشتراك مع ماليزيا فى هـذا المشـروع       
ورغم هذا فعلـى الجانـب العملـى ال تـزال      
 –االستثمارات األمريكية موجودة فى ماليزيـا       

 كذلك فقد مـنح     -)٢١(تير محمد كما صرح مها  
 ) ٤٠٤( البنك الدولى قرضا لماليزيـا قيمتـه      

مليون دوالر وأثنى على جهود الحكومة فـى        
تحسين األحوال المعيشية فى مواجهـة أسـوأ        

 .)٢٢(أزمة اقتصادية تواجه البالد

ومن جانب آخـر ظهـرت إسـرائيل فـى          
الصورة عندما اجتمع وزير خارجية ماليزيـا       

ة إسرائيل على هامش الجمعيـة      بوزير خارجي 
بعـد  –العامة لألمم المتحدة، ولكنـه أوضـح        

 –مظاهرات الطلبة فى ماليزيا تنديدا باالجتماع     
أن االجتماع ال يعنى االعتراف بإسـرائيل أو        

 .)٢٣(إقامة عالقات معها
 موقف منظمة المؤتمر اإلسالمى

لم يتم رصد أى موقف خاص تجاه األحداث        
 خاصة وأن المنظمة    –ونيسياأو إند –فى ماليزيا   

تعتمد مبدأ عدم التدخل فى شـئون األعضـاء         
وهو أمر سلبى أفقد المنظمة فاعلية وجودهـا        
 )٢٤(كما عبر عن ذلك مهاتير محمد حيث قـال        

إنه مستاء من فاعلية منظمة المؤتمر اإلسالمى       
 .ويعتقد ضرورة تطوير آلية عملها

ولم يكن الحال بالنسـبة للـدول اإلسـالمية     
سن من المنظمة حيث لم يرصد أى رد فعل         أح

 .محسوس تجاه األحداث فى ماليزيا
 :إندونيسيا

ال تندلع األزمات وأحداث العنف بين عشية       
وضحاها، وإنما تمتد جـذورها فـى أعمـاق         

 والمثال على ذلـك األحـداث     .الزمان والمكان 
التى تشهدها إندونسـيا ؛ ففهـم خلفيـة هـذه           

 حين  ١٩٦٥سنة  األحداث يستدعى العودة إلى     
  بانقالبه فى إندونسيا     “سوهارتو”قام الجنرال     

واستولى على السلطة، وصاحب هذا االنقالب      
آنـذاك أحداث عنف ومجازر راح ضـحيتها       

 وكما صـاحب    .اآلالف من العمال والفالحين   
 ١٩٦٥مجىء سوهارتو إلـى السـلطة سـنة         

أحداث عنف ومجازر فقد نتج عن رحيله عن        
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 أحــداث عنــف ١٩٩٨السـلطة فــى مــايو  
ــى   ــم األراض ــود معظ ــطرابات تس واض
اإلندونيسية مصحوبة بمطالبات باالستقالل من     
جانب أقاليم مختلفة، حصـل بعضـها علـى         
االستقالل بالفعل مثل تيمور الشرقية، والبعض      

أو علـى   -اآلخر يطالب بشدة بهذا االستقالل      
 مثل آتشيه، وهو األمر     –األقل حكم ذاتى واسع   

قف تعقيدا فى إندونيسيا، وجعـل      الذى زاد المو  
فكرة تفكك الدولى مطروحا بخوف وترقب فى       

 .)٢٥(أحيان كثيرة
فماذا يحـدث فـى إندونسـيا منـذ تنحـى         
سوهارتو ؟ ومـا دور األطـراف المختلفـة         

 فى هذه األحداث؟ ومـا      -الداخلية والخارجية –
داللة هذه األحداث وانعكاساتها علـى ميـزان        

 إندونسـيا أقــوى     القوى اإلسالمى باعتبـار   
الدول اإلسالمية الواعدة فى العالم اإلسـالمى،       
والتى تـعرضت لضربـة اقتصادية شـديدة       

 وال تـزال    “األزمة اآلسـيوية  ”من قبل خالل    
 آثارها بالغة السوء وتوهن قـواها حتى اآلن؟

ولإلجابة على هذه التساؤالت فإن الدراسـة       
 :فى الجزء التالى سوف تتناول النقاط التالية

تطور األحداث فى إندونسيا منـذ       -١
تنحى سوهارتو وحتـى أواخـر عـام     

، ودور األطراف الداخلية فـى      ١٩٩٩
 .هذه األحداث

 االضطرابات والمطالبة باالستقالل -٢
 :   وفى هذا الصدد سيتم تناول

 مشكلة تيمور الشرقية -
 مشكلة آتشيه -

مواقف األطراف الخارجية فى هذه      -٣
 األحداث
  تطور األحداث:أولًا
 أحداث ١٩٩٨شهد إندونسيا منذ نوفمبر  ت

عنف واسعة اتخذت منحى طائفيا، وقد بدأت 
منظمة –هذه الحوادث الطائفية بإطالق إشاعة 

 نحو مناطق جغرافية محدودة فى –ودقيقة
العاصمة مفادها أن إندونيسيين من الطائفة 
الكاثوليكية قد اقتحموا دورا للعبادة تابعة 

لنيران، وهو ما ثبت لمسلمين وأضرموا فيها ا
بطالنه لكن بعد فوات األوان، أى بعد قيام 
المسلمين بردود فعل عفوية تمثلت فى حرق 
بعض الكنائس الكاثوليكية انتقاما، وقد ساهمت 
هذه التطورات فى خلق حالة من التنافر 
والشكوك ما بين األغلبية المسلمة واألقليات 

 .)٢٦(الدينية األخرى
تباكات فى جاكرتـا ثـم      وقد بدأت هذه االش   

انتقلت بعد ذلك إلى أقاليم أخرى فى إندونسـيا         
منها آتشيه وأمبون وتيمور الشرقية كما سيأتى       

 .تفصيله
وقد اختلفت أدوار القوى المختلفة فى هـذه        

 .األحداث سواء بالفعل أو رد الفعل
فبالنسبة للطالب فقد قاموا بمظاهرات عنيفة      

السـابق  ومستمرة طالبت بمحاكمـة الـرئيس       
سوهارتو واحتجت على الغالء وتدخل الجيش      

 وقد اسـتخدمت قـوات      )٢٧(فى الحياة السياسية  
الشرطة العنف فـى البدايـة لمواجهـة هـذه          

 جنـديا   ١٦٣المظاهرات حتى إنه تم احتجاز      
إلفراطهم فى استخدام الرصاص الحى لتفريق      

 ولكـن فيمـا بعـد اسـتجابت        )٢٨(المظاهرات
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طـالب وبـدأت    الحكومة لـبعض مطالـب ال     
 التـى قـدرت     –التحقيق فى ثروة سـوهارتو      

 مليــون دوالر حســابات ٢,٨مبــدئيا بنحــو 
مصرفية باإلضافة إلـى أراضـى وأصـول        

 حزبا سياسيا منذ    ١٢٠ كذلك تم تكوين     )٢٩(ثابتة
 وتعهد الجيش   ١٩٩٨تنحى سوهارتو فى مايو     

بالحياد فى االنتخابات القادمة وتعهد الـرئيس       
النتخابـات القادمـة وتطهيـر      حبيبى بنزاهة ا  

 )٣٠(حكومته من الفساد
أما قادة المعارضة وعلى رأسهم ميجـاواتى       
سوكارنو وعبد الرحمن واحد وأمين ريس فقد       
حذروا مـن االسـتماع لإلشـاعات ورأوا أن         
أعمال العنـف ليسـت عفويـة وأن وراءهـا         

 .)٣١(جماعات معينة
وبالنسبة لرجال الدين المسلمين والمسيحيين     

ثوليك فقد دعوا للتهدئـة ورأوا أن أعمـال         الكا
العنف مرتبطة بالصراع على السـلطة ويـتم        

 .)٣٢(التخطيط لها ألهداف سياسية
أما المؤسسة العسـكرية فقـد رأى بعـض         
المحللين أنها تمثل اليد الخفية فـى األحـداث         
اإلندونيسية حيث تحاول جاهدة الحفاظ علـى       

وجـة  دورها التاريخى الطويل ووظيفتها المزد    
فى إدارة دفة األمور عبر خلق شعور عام بأن         
تراجعها إلى الخلف لصـالح قـوى المجتمـع         

 يعنى سـيادة    – مثلما تطلب األكثرية     –المدنى  
الفوضى واالضطراب والذعر، ولعل ما يعزز      
هذا االتهام أن إطالق الشـائعات وتوجيههـا         
عملية برع فيها العسكر، واسـتخدمت كـأداة        

لخطر الشيوعى المهـدد    فعالة ضد ما سمى با    
وباإلضافة إلى  . )٣٣(لعقيدة غالبية اإلندونيسيين  

ذلك يرى البعض أن األسـباب الخفيـة وراء         
 :االضطرابات تكمن فى اآلتى

 ضعف قبضة حبيبى على السلطة -
 تشرذم الجيش بعد سوهارتو -
تدهور الوضع االقتصادى ونقـص      -

الغذاء وانتشار الضغائن االجتماعية التـى      
فوضى، وهو أمر متوقـع بعـد   تدفع إلى ال  

األزمة االقتصادية التـى تعرضـت لهـا        
 .)٣٤(البالد

وكان الحل المطروح للخـروج مـن هـذه         
 .األزمات هو إجراء االنتخابات

 االنتخابات البرلمانية
سعى حبيبى بالفعل إلـى تحسـين صـورة         
النظام وتأكيد الجدية فى إجراء اإلصـالحات       

نتخابـات  السياسية فتم اإلعالن عن إجـراء اال  
، وتـم   ١٩٩٩البرلمانية فى السابع من يونيـو       

إصدار قانون يمنع موظفى الدولة والعسكريين      
من االنضـمام إلـى األحـزاب والتنظيمـات         
ــة   ــبالد ؛ لضــمان نزاه ــى ال ــية ف السياس

 .)٣٥(االنتخابات
 ٣٨ولكن فى الوقت نفسه تـم تخصـيص         

مقعدا للجيش فى البرلمان، األمر الذى يعنـى        
 آالف جندى مقعدا فى البرلمـان،       ١٠أن لكل   

 ألف مواطن بمقعد واحد ؛      ٤٤٥بينما يمثل كل    
وخاصـة  –وبذلك فإن مطالب اإلندونيسـيين       

 بوضع حد لتدخل الجيش فى السياسـة        –الطلبة
 .)٣٦(لم يتم االستجابة لها عمليا

وحتى ال يحدث هذا رد فعل سـلبى لـدى          
الشعب فإن حبيبى عمل على اإلسراع بعمليات       

نتخابات خاصة وأن التحقيقات مع سوهارتو      اال
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جاءت محبطة هى األخرى حيث لم يتم الكشف        
 .)٣٧(عن أدلة قوية تدفع صفة االشتباه إلى اتهام

أما على صعيد عملية االنتخابات ذاتها فقـد        
حاولت ثالثة أحزاب كبرى التنسيق فيما بينهـا       
لخوض االنتخابات، وذلك مـن أجـل كسـر         

حاكم على البرلمـان،    سيطرة حزب جولكار ال   
 حزب النضـال بزعامـة      :وهذه األحزاب هى  

ميجاواتى سوكارنو، وحزب التفويض القـومى      
بزعامة أمين ريس، وحزب الصحوة الوطنيـة       

 .)٣٨(بزعامة عبد الرحمن واحد
وتمت االنتخابات فى هدوء نسبى، وإن كان       
لوحظ انخفاض نسبة اإلقبال على التصويت فى       

من آتشية، وكـان    بعض المناطق المضطربة    
النقد األساسى الذى ثار هـو بـطء عمليـات          
الفرز، وجاءت نتائج االنتخابـات متفقـة مـع      
التوقعات إلى حد كبير حيث تغلبت المعارضة،       
واعترف حزب جولكار الحاكم بهزيمته بعد أن       
حصل حزب النضال بزعامة ميجاواتى علـى       

 ٢٢,٤، وحصل حزب جولكار على       %٣٣,٧
تنمية المتحد فى المركـز     ، ثم جاء حزب ال    %

، )٣٩( % ٢٠الثالث وحصـل علـى حـوالى        
وتوزعت باقى األصـوات علـى األحـزاب        

 ويتبين من نتائج االنتخابـات عـدم        .الصغيرة
حصول حزب معين على أغلبية مطلقـة ممـا       
يعنى أن اللجوء إلى التحالفات واالعتماد علـى   

 .)٤٠(األحزاب الصغيرة كان أمرا ضروريا
 الرئاسيةاالنتخابات 

رغم أن أسهم ميجاواتى كانت هى األعلـى        
فى الفوز فى انتخابات الرئاسة، خاصـة وأن        
حزبها حصل على أعلى نسبة من األصـوات        

فــى االنتخابــات البرلمانيــة إال أن أســهمها 
أصابتها عدة انتكاسات كان أولها انتخاب أمين       
ريس رئيسا لمجلس شورى الشعب، ثم انتخاب       

 –ئـيس حـزب جولكـار        ر -أكبر تانحونج   
لرئاسة البرلمان، وذلك على حساب مرشـحى       
حزبها، ثم إعالن عبد الرحمن واحـد زعـيم         
حزب نهضة األمة عن ترشيح نفسه النتخابات       

 .الرئاسة
وإضافة إلى ذلك رفض مجلـس الشـورى        
تأييد سياسة حبيبى فى الفترة التى قضاها فـى         
السلطة، فكان أن انسحب حبيبى مـن سـباق         

 خاصـة بعـد أن رفـض الجنـرال          الرئاسة،
 ولـم   .ويرانتو قائد الجيش الترشيح كنائب لـه      

يرشح حزب جولكار بـديلًا لحبيبـى، فكانـت        
النتيجة أن فاز عبد الـرحمن واحـد بسـباق          

 ٣٧٣انتخابات الرئاسة بعـد حصـوله علـى         
 صوتًا لمنافسـه ميجـاواتى      ٣١٣صوتًا مقابل   

سوكارنو، وذلك بعد أن اتجهت أصوات حزب       
ر واألحزاب اإلسالمية النتخـاب عبـد       جولكا

 وفى الوقت الذى قاد فيه أنصار       .الرحمن واحد 
ميجاواتى عدة اضطرابات فى البالد فإن هـذه        
االضطرابات لم تلبث أن هدأت بعد انتخابهـا        

 )٤١(نائبة للرئيس عبد الرحمن واحد
 :الخطوط العامة لسياسة عبد الرحمن واحد
ـ       ه إلـى   سعى عبد الرحمن واحد بعد انتخاب

تكوين حكومة وحـدة وطنيـة تمثـل كافـة          
االتجاهات والجماعات العرقية مع تحجيم دور      
العسكريين، وقد أعلن واحد فى أول خطاب له        

 :خطوطًا عريضة لسياسته وكان منها
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تحسين العالقات وتوثيقهـا مـع دول        -
 .الجوار

التصدى للحركات االنفصالية وتوسـيع      -
 .الحكم الذاتى

 .دية مع إسرائيلإقامة عالقات اقتصا -
 .إقامة أسطول وبحرية قوية -

وبالمثل أعلنت حكومة واحـد أنهـا تؤكـد         
التزامها بتعليمات صـندوق النقـد الـدولى،        
وتحاول تحسين العالقات مع المؤسسات المالية      

 .)٤٢(الدولية
وقد أثار إعالن واحد عزمه علـى إقامـة          
عالقات مع إسرائيل ردود فعل واسعة داخـل        

ها ؛ حيث استغرب الكثيـرون      إندونسيا وخارج 
 التى عبر بها الرئيس الجديـد عـن        “الهرولة”

رغبته فى إقامة عالقات مع إسرائيل، وذلـك        
 وقد حاول .فى أول خطاب له بعد توليه السلطة      

الرئيس واحد استدراك هذا األمر فأوضح أنـه        
ال ينوى إال إقامة عالقات اقتصادية وأنهـا ال         

 )٤٣(تزال تحت الدراسة
مام الرئيس الجديـد عـدة تحـديات      ويظل أ 

 :أهمها
الخروج بإندونيسيا مـن شـرنقة       -١

األزمة االقتصادية، وهو ما حاول واحـد       
أن يجد له مخرجا خالل زيارته لليابان فى        

، حيـث وعدتـه     ١٩٩٩منتصف نوفمبر   
ــديم   ــان بتق ــار دوالر ٢,٧٨الياب  ملي
 .كمساعدات إلندونيسيا

المحافظة على تماسك حكومته، فى      -٢
تالل صحته، ووجود نائبة قوية له      ظل اع 

مثل ميجاواتى سوكارنو، وفى ظل اتهـام       

 وهم ثالثـة ثـار      –بعض وزرائه بالفساد    
أنهم متورطون فى فضـيحة مالية عرفت      

 وعلى الجانـب    – “ بالى جيت    ”بفضيحة  
اآلخر فهناك أعضاء فى الحكومـة وفـى        
الجيش ال تعجبهم سياسة واحـد، وكـان        

 حـاس، رئـيس    حمزة –أو أولهم –آخرهم  
حزب التنمية المتحـد ووزيـر الشـئون        
االجتماعية، الذى أعلـن عزمـه علـى        
االستقالة بسبب سياسات الـرئيس واحـد       
وخاصة عزمه على إقامة عالقـات مـع        

 )٤٤(إسرائيل
المحافظــة علــى وجــود وحــدة  -٣

 حيث تواجه إندونسـيا مشـكلة       .إندونيسيا
التفكك واالنقسام التـى بـدأت بانـدالع         

فى أنحاء مختلفة صـاحبها     االضطرابات  
مطالبات مختلفة باالستقالل، وقـد ثـارت       
هذه األحـداث جميعهـا عقـب األزمـة         
ــت   ــى اجتاح ــة الت ــادية الخانق االقتص
إندونيسيا، واضطربت األوضاع الداخليـة     
مما سمح بتفجر هذه األوضـاع بـدورها        

 .على السطح
وفيما يلى ستتناول الدراسة هذه 

قضيتى (الل االضطرابات ومحاوالت االستق
 )تيمور الشرقية وآتشيه

 :  اضطرابات و مطالبات االستقالل:ثانيا

  تيمور الشرقية–أ 
ضمت إندونسيا إقليم تيمور الشـرقية إليهـا       

، وكان اإلقلـيم تحـت االحـتالل        ١٩٧٥عام  
البرتغالى، ولم تعترف األمم المتحـدة وال أى        
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 عدا أستراليا التى تجمعها     –من القوى الغربية    
 . رسميا بهذا الضم– بترولية بإندونيسيا مصالح

ومنذ ذلك الوقت تحاول األغلبية المسـيحية       
فى تيمور التخلص من حكم إندونسيا مع وجود        
أقلية موالية إلندونيسيا ولكنها مؤيـدة بتـدعيم        
الجيش، وكان هذا سببا فى تكرر أحداث العنف        
فى تيمور الشرقية خالل فترة حكـم الـرئيس         

و، ولكن أى حركة عنف كانت      السابق سوهارت 
تواجه بالقمع المستمر من الجيش حتى قيل إنه        

 ألف من سـكان تيمـور       ٢٠٠راح أكثر من    
 ٨٠٠ عدد السـكان حاليـا   –ضحية هذا القمع   

 وبعد تنحى سوهارتو عن السـلطة       .ألف نسمة 
ــايو  ــى م ــاهرات ١٩٩٨ف ــددت المظ  تج

مثل أقـاليم  –واالضطرابات فى تيمور الشرقية     
 للمطالبـة باالسـتقالل     –إندونيسـيا أخرى فى   

خاصة وأن هناك شكوى من اضطهاد األقليـة        
 )٤٥(المسلمة فى تيمـور لألغلبيـة المسـيحية       

وعندما تدخلت قوات الشرطة وقوات الجـيش       
لتضع حدا لالضطرابات فى تيمـور الشـرقية      
فإن يدها لم تكن بيضاء ؛ حيث وجهـت لهـا           

نيين ؛  االتهامات بأنها توزع األسلحة على المد     
لتعمل على وقوع حرب أهليـة فـى تيمـور          

 .الشرقية إذا ما استقلت عن إندونيسيا
وحتى يضع الـرئيس حبيبـى حـدا لهـذه          

 أنه علـى    ٢٧/١/١٩٩٩األقاويل فقد أعلن فى     
استعداد لمنح تيمور الشرقية االسـتقالل فـى        
حالة رفض سكانها للحكم الذاتى وقد اختلفـت        

ـ     ة تجـاه هـذا     ردود الفعل الداخلية والخارجي
اإلعالن فبينما رحبت به األمم المتحدة والدول       
الغربية، فقد تحفظ تجاهـه راموسـى هورتـا        

 الـذى  –الزعيم االنفصالى لتيمـور الشـرقية     
 واعتبـر   –حصل على جائزة نوبـل للسـالم        

محاولة من جانب حبيبـى لتحسـين صـورة         
النظام، أمـا زعيمـة المعارضـة ميجـاواتى      

صريح وقالت إن حكومة    سوكارنو فقد أدانت الت   
حبيبى حكومة انتقالية ال يحق لها اتخاذ مثـل         
هذه القرارات المصيرية خاصـة أن اسـتقالل       
تيمور له مخاطر على باقى إندونسـيا وعلـى         

 .)٤٦(تيمور الشرقية نفسها
وبعد وساطة األمم المتحدة واجتماع وزيرى      
الخارجية اإلندونيسى والبرتغالى تم االتفاق فى      

على إجراء استفتاء على الحكـم       ٩/٢/١٩٩٩
الذاتى فى تيمور الشرقية فـى حالـة رفضـه       
يطلب من البرلمان التصديق على قرار التخلى       
عن السيادة علـى اإلقلـيم وتسـتأنف سـلطة      

 .)٤٧(البرتغال عليه بالتعاون مع األمم المتحدة
وبعد مناورات وأخذ ورد أعلنت الحكومـة       

ستفتاء بعـد   اإلندونيسية أنها لم توافق على اال     
ومع استمرار جهود األمم المتحدة ُأعلن مـن         
جديد عن تحديد موعد االستفتاء فـى تيمـور         

 وتعهـدت الحكومـة   ٨/٨/١٩٩٩الشرقية يوم   
اإلندونيسية بإجراء استفتاء حر ونزيه وبالفعل      
نص االتفاق الجديد الـذى وقعتـه إندونسـيا         
والبرتغال على إلزام الحكومـة اإلندونيسـية       

ن والنظام دون تدخل فى االسـتفتاء       بحفظ األم 
وتشكيل لجنة سالم لنزع السالح فى اإلقليم مع        
تشكيل شرطة مدنية من األمم المتحدة لتقـديم        
النصح إلى الشرطة اإلندونيسية فى ممارسـة       

 .)٤٨(مهامها
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وفى أثناء االنشـغال بـإجراء االنتخابـات        
البرلمانية فى إندونسيا وإعالن نتائجها بـذلت       

لتوقيع اتفاق بين الفصائل المتنـاحرة      محاوالت  
فى تيمور الشرقية إللقـاء السـالح وتهيئـة          
الظروف المواتية إلجراء االقتـراع وبالفعـل       
وقع اتفاق بهذا الشأن إلى جانب ذلك تم أيضـا          
ــين األطــراف  ــات ســالم ب إجــراء مباحث
المتصارعة فى تيمور الشرقية تحـت رعايـة        

لحـائز  ا–أسقف تيمور األسقف كارلوس بيلـو   
 .)٤٩(-على جائزة نوبل

وفى سبيل العمل علـى تهيئـة األوضـاع         
 التـى   –لالستفتاء بدأت بعثة األمـم المتحـدة        

 فى تسجيل   –تعرض بعض موظفيها لالعتداء     
الناخبين فى تيمور الشرقية، وتم إعالن تأجيل       

 أغسـطس  ٣٠ أغسطس إلـى    ٨االستفتاء من   
بسبب المشكالت األمنية التى تعـوق تسـجيل        

اخبين، وبالفعل أعلنت بعثة األمـم المتحـدة        الن
نجاح عملية تسجيل أسماء الناخبين فى تيمـور     

 ألـف   ٣٧٨الشرقية حيث تم تسجيل حـوالى       
، ٣٠٠وقد كان العدد المقدر يتراوح ما بـين         (

، وقد تلى ذلك حملة للتوعية ببنـود    ) ألف ٤٠٠
 .)٥٠(االستفتاء قبل إجراء االستفتاء نفسه

سبقت إجراء االسـتفتاء    وخالل الفترة التى    
استمرت المظاهرات المؤيدة لالستقالل، ودعا     
زعيم االنفصاليين المؤيدين لالسـتقالل إلـى       
ضبط النفس انتظارا لالستفتاء، هذا فى الوقت       
الذى أعلن فيه حبيبى أن نتيجة االستفتاء لـن         

 .)٥١(تؤثر على وحدة إندونيسيا أيا كانت النتيجة
ــت  ــراء االس ــم إج ــل ت ــوم وبالفع فتاء ي

 وبلغت نسـبة اإلقبـال علـى        ٣٠/٨/١٩٩٩

، ولكــن أعمــال العنــف  %٩٠التصــويت 
استمرت، وفى اليوم التالى لالستفتاء حاصرت      
الميليشيات الموالية لجاكرتا مقر األمم المتحدة      

 ودفعت الحكومـة    –عاصمة تيمور –فى ديلى   
اإلندونيسية بمزيد من القوات لإلقلـيم وأعلـن        

يـر الـدفاع اإلندونيسـى      الجنرال ويرانتو وز  
 .تعهده بمواجهة أى اضطرابات

،  %٧٨وقد أيد أغلبية التيموريين االستقالل      
ولكن إعالن نتيجة االستفتاء وازدياد أحـداث       
العنف فى تيمور الشرقية وإعـالن األحكـام        
العرفية فى اإلقليم جعلت األطـراف الدوليـة        
تطالب إندونيسيا بالموافقة على دخول قـوات       

م دولية إلى تيمور الشرقية، لوضـع       حفظ سال 
 .حد لتدهور األوضاع فى اإلقليم

وقد وافقت إندونيسيا على دخول قوات لحفظ       
( السالم فى تيمور الشرقية، وذلك بعد ممانعة        
حتى أن حبيبى قاطع قمة اإليبك ألنها قـررت         
عقد جلسات طارئة على هامش القمـة لبحـث     

 .)٥٢(الوضع المتدهور فى تيمور الشرقية
 دور األمم المتحدة فى تيمور الشرقية

وافق مجلس األمن باإلجماع على نشر قـوة    
دولية متعددة الجنسيات فى إقليم تيمور الشرقية       

 إلعادة األمن واالستقرار لإلقليم - “ إنترفت”-
باستخدام جميع الوسائل الالزمة والضـرورية      
وذلك وفقًا لمواد الفصل السابع من ميثاق األمم        

 .الخاص بالعقوبات اإللزاميةالمتحدة 
 ٨٠٠٠هذا ويقدر حجم القوة الدولية بحوالى       

 جنـدى أسـترالى     ٤٥٠٠جندى منهم حوالى    
ولهذا ترأست أستراليا القوة وشـاركت فيهـا        
بريطانيا وفرنسا ودول أسيوية أخرى، وأعلنت      
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 –الواليات المتحدة أنها ستشارك بقوة رمزيـة        
ونًـا   على أن يكون دورها معا     –بضعة مئات   

فقط، أما اليابان فـأعلنت أنها ستقدم معاونات       
ماليـة للقــوة الدوليــة ومســاعدات إنســانية  

 . )٥٣(واقتصادية لتيمور الشرقية
 –األسترالى-ورغم إعالن قائد القوة الدولية      

أن مهمة قواته سوف تكـون صـعبة بـدون          
معاونة القـوات اإلندونيسـية إال أن األمـور         

لتهدئة وانسـحبت   سارت بعد ذلك فى طريقها ل     
القوات اإلندونيسية بالتدريج فى الوقت الـذى       
تدفقت فيه قوات األمم المتحدة علـى تيمـور         

 .)٥٤(الشرقية
ورغم وجود مناوشات بين القوات الدوليـة       

 والميليشيات المواليـة   -“ إنترفت ”-فى تيمور   
لجاكرتا إال أن األمـور هـدأت نسـبيا وبـدأ          

ندونسـيا  الحديث عن تيمور الشـرقية بعـد إ       
فـزار زعيما تيمور الشرقية خوسيه راموسى      
هورتا وجوزيه جوسماوا الواليـات المتحـدة       
األمريكية لبحث نقـل السـلطة والمسـاعدات        
االقتصادية لتيمور الشرقية وبـدأت أسـتراليا       
تتفاوض الستغالل بترول تيمور الشرقية حيث      
تقدر احتياطات البترول والغـاز فـى تيمـور         

 مليـارات دوالر وهـى      ٨الشرقية بحـوالى    
 .)٥٥(المصدر األساسى لدخل اإلقليم

وقد عاد جوزيـه جوسـماوا إلـى تيمـور          
 وتم اعتماد   ١٩٩٩الشرقية فى منتصف أكتوبر     

العملة واللغة البرتغاليتين كعملة ولغة رسميتين      
لإلقليم ووافق مجلس األمن على تشكيل قـوة        

 ألف جندى تحل محل القوة الدولية       ١١قوامها  

ة الجنسيات الحالية لتشرف على المرحلة      متعدد
 .)٥٦(االنتقالية الستقالل تيمور الشرقية

وعلى صعيد المساعدات االقتصادية إلعادة     
إعمار تيمور الشرقية، فقد أعلن البنك الـدولى        

 مليـون   ٣٠٠ إلـى    ٢٦٠أنه فى حاجة لتقديم     
دوالر إلعادة إعمار تيمور الشـرقية، خـارج        

 ١٩٩تى تقـدر بنحـو      االحتياجات اإلنسانية ال  
مليون دوالر، وفى هـذا السـبيل تستضـيف         

 ١٩٩٩طوكيو مؤتمرا دوليا منتصف ديسـمبر   
حول إعادة بناء تيمور الشرقية تحـت رعايـة    

 .)٥٧(األمم المتحدة والبنك الدولى
 لماذا استقلت تيمور الشرقية؟

ــور   ــب تيم ــيا لمطال ــتجابت إندونيس اس
 تفجيـر   باالستقالل ألن الظروف التى تم فيها     

أزمة تيمور الشرقية يسهل فيها الضغط عليهـا     
من جانب األطراف الخارجية؛ وذلـك بحكـم        
األوضاع الداخلية منذ سقوط سوهارتو، وبحكم      

 .األزمة االقتصادية
ومن هذا القبيل فإن التهديد بوقف المعونات       
الدولية وزيادة الضـغوط االقتصـادية علـى        

ـ       تخدامها إندونسيا كانت هى األدوات الوارد اس
 .)٥٨(إلعادة صياغة الوضع فى إندونسيا

ورغم أن تيمور الشـرقية مثلـت نموذجـا         
لألقاليم اإلندونيسـية األخـرى التـى تشـهد         
مطالبات باالستقالل، إال أن سـلوك الحكومـة        
اإلندونيسية اختلف إلحساسها بخطـر انتشـار       
عدوى تقليد تيمور الشرقية بين األقاليم علـى        

سكها، وهو ما حـدث مـع      وحدة إندونسيا وتما  
 .أقاليم أخرى مثل آتشية

 : آتشية–ب 
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عاشت إندونيسيا فى عهد سـوهارتو فتـرة        
كبت استخدمت فيها القوة المسـلحة لقمـع أى         
تفكير فى معارضة النظام الحاكم، وحين سقط       
سوهارتو، وحاولت األقاليم المختلفة الحصـول      
على حريات أكثر ونجحت تيمـور الشـرقية        

لحصول على استقاللها كان فـى      بالفعل على ا  
هذا ما يدعو إلى أن تحتذى أقاليم أخرى هـذا          

 فـى جزيـرة     “آتشية”المثل ومن هذه األقاليم     
 .سومطره

وإقليم آتشية هو أول األقاليم التـى وصـل         
 ٤,٣إليها اإلسالم فى إندونسيا وعـدد سـكانه      

من سكانه مسـلمون     % ١٠٠مليون نسمة و    
وهـو  ) مسـلمين  % ٨٨النسبة فى إندونيسيا    (

أكثر األقاليم تدينًا ومحافظة فى إندونيسيا وقـد        
، ١٩٨٩ وعام   ١٩٧٦شهد انتفاضات فى عام     

 مليون طن غاز تمثـل ثلـث    ١٢وينتج اإلقليم   
 ٢٠ ١٥صادرات إندونسيا من الغاز، كما ينتج       

 .)٥٩(ألف برميل من النفط يوميا
وقد شهد اإلقليم عدة اضطرابات منذ رحيل       

 هذه االضطرابات زادت فـى      سوهارتو، ولكن 
، وهو األمـر الـذى دعـا        ١٩٩٩أواخر عام   

الرئيس الجديد عبد الرحمن واحد إلـى بـدء         
محادثات مع حركات التمرد فى اإلقلـيم ثـم          
دعوته إلى إجراء استفتاء فـى اإلقلـيم علـى          
غرار االستفتاء الـذى أجـرى فـى تيمـور          
الشرقية، ولكنه تدارك ذلك وأكد علـى لسـان         

 استقالل آتشية غير مطروح ولكـن    وزرائه أن 
يمكن منحه حكم ذاتى مع تخصيص حصته من       
حصيلة موارده له، ومع استمرار المظـاهرات      
فى اإلقليم حيث احتشد مليـون شـخص فـى          

 للمطالبة باستفتاء   “باندا آتشية ”عاصمة اإلقليم   
 .)٦٠(لتقرير مصير اإلقليم 

أوفد واحد وزير شئون حقوق اإلنسان إلـى        
جتماع بقادة اإلقلـيم وبحـث طلـبهم       آتشية لال 

إجراء استفتاء حول تقرير مصير اإلقلـيم ثـم         
اتخذ عدة إجراءات للتهدئة مثل تخفيض عـدد        
قوات الجيش وزيادة عدد قوات الشرطة هـذا        
فى الوقت الذى بدء فى اآلالف فى الرحيل من         

 .اإلقليم خوفا من اندالع أعمال عنف
ل إلجراء  وأخيرا أعلن واحد أنه هناك احتما     

االستفتاء فى اإلقليم خـالل األشـهر السـبعة         
القادمة وأن مضمون هـذا االسـتفتاء لـيس         
مطروحا فيه خيار االستقالل عـن إندونسـيا        
وإنما سيتضمن فقط تطبيق الشريعة اإلسالمية      
فى اإلقليم مع توسيع صالحيات الحكـم الذاتى       

 .)٦١(وتمتع اإلقليم بثرواته 
 :ستقالل آتشيةلماذا ترفض إندونسيا ا

إن كان البعض يربط بـين حالـة تيمـور          
الشرقية وحالة آتشية فإن ذلك يجب أن يتم من         

 علـى عكـس     –خالل تحفظ شديد ألن آتشية      
 جزء من إندونسيا منذ استقاللها عـام        –تيمور  
 واحتمال انفصالها يهدد وحدة األرخبيل      ١٩٤٥

اإلندونيسى كله خاصـة فـى وجـود ميـول          
 أقاليم مثل إيديان الغربيـة      انفصالية أخرى فى  

ورياو وجزر مالكوف وشرق جاوة ولهذا فمن       
المتوقع أن تلجأ الحكومة إلى منح اإلقليم حكما        
ذاتيا موسعا يسمح لسـكان اإلقلـيم بتطبيـق         
قوانينهم الخاصـة المسـتمدة مـن الشـريعة         
اإلسالمية إضافة إلى منح اإلقليم الحـق فـى         

تـرول  من عائـدات الب    % ٧٥الحصول على   
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المستخرج مـن اإلقلـيم وذلـك علـى حـد           
تصريحات حاكم اإلقليم بعد لقائه بعبد الرحمن       

 .)٦٢(واحد 
  مواقف األطراف الدولية:ثالثًا

 : الواليات المتحدة األمريكية-
تنطلق الواليات المتحدة فـى موقفهـا مـن         
األحداث فى إندونسيا من نقطة أساسية وهـى        

مـا عبـرت    ك–المحافظة على وحدة إندونسيا    
عن هذا أولبرايت ويمكن تفسـير ذلـك بعـدة       

 :أمور
أنها تريد أن تبقى إندونيسيا قوية ومتماسكة        -

وناهضة لكي توازن الدور الصـيني فـى        
 .آسيا وتكبحه

ــع االســتراتيجى إلندونيســيا يهــم  - الموق
الواليات المتحدة ألنها تحرس وتتحكم فـى       
ضفتى بوابة العبور إلى أقاصى آسيا بـين        

 وهـو دور    . الهندى والباسيفيكى  المحيطين
 يهدده انفراط عقد الدول 

 االستثمارات األمريكية فى إندونيسيا تبلـغ       -
 مليار دوالر والواليات المتحدة تؤيـد       ٣٠٠

استيالء إندونيسيا علـى تيمـور الشـرقية        
 وتمدها بالسالح خالل عهد كـارتر       ١٩٧٥

حتى تسيطر على الحركـات االنفصـالية       
 .)٦٣(داخلها
ذا فقد اقترحـت أولبرايـت علـى            وله

إندونيسيا أن تقوم باآلتى حتى تضـمن تأييـد         
 :الواليات المتحدة

أن تحل مشكلة تيمور الشرقية وهو ما  -١
 تم بالفعل 

أن تعطى األقاليم حكما ذاتيا وحصـة        -٢
أكبر من عائدات ثرواتها وهـو مـا تحـاول          

 .)٦٤(إندونيسيا أن تفعله مع آتشيه
دة إندونيسـيا،   وبسبب هذا الحرص على وح    

وفى نفس الوقت حفظ ماء الوجه أمام العـالم         
فإن الواليات المتحدة لم تشأ أن تتـورط فـى          
مشكلة تيمور الشرقية مثل تورطها فى مشاكل       
أخرى مثل كوسوفا والبوسنة، حتى أنها أعلنت       
أنها لن تشارك إال بقوة ضئيلة فى قوات حفـظ    

 .)٦٥(السالم فى تيمور الشرقية
ت الواليات المتحدة أية فرصـة      هذا وال تفو  

لتعبر عن ترحيبها بالتطور الـديمقراطى فـى        
إندونيسيا، وترحيبها بتصديق البرلمـان علـى       

 .استقالل تيمور الشرقية
ويتضح من هذا أن الواليات المتحدة تمسك       
العصا من الوسط فهى تريد إندونسـيا دولـة         
متماسكة، ولكنها تريدها فى نفس الوقت تحـت    

 .)٦٦(السيطرة
 أن – للمتـابع   –وعلى الجانب اآلخر يتضح     

إندونسيا هى األخرى حريصة على أن تنـال        
ثقة الواليات المتحدة ؛ فهى ال تفتأ تؤكد علـى          
اتباعهــا تعليمــات صــندوق النقــد الــدولى 
والمؤسسات الدولية فـى مقابـل أن تتضـمن         
الواليـات المتحــدة دعـم هــذه المؤسســات   

 .إلندونيسيا
 :ألخرى القوة الغربية ا-
  البرتغال -
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 –انحصر دورها فى األحداث اإلندونيسـية       
 –التى احتلت تيمور الشرقية جزءا كبيرا منها        

فى توقيعها اتفـاق االسـتفتاء مـع حكومـة          
إندونيسيا، ومشاركتها فى القوات الدولية بعـدد    
قليل من الجنود، وقد أعلن أنها سوف تستأنف        

ـ      –عالقاتها مع إندونسيا     ام  خـالل أواخـر ع
 على مستوى السفراء وذلك خـالل       – ١٩٩٩

لقاء وزيرى خارجية البلدين فى نيويورك فـى        
، وكانـت هـذه العالقـات    ١٩٩٩نوفمبر عام  

مقطوعة منذ غزو إندونسيا لتيمـور الشـرقية        
 .)٦٧(١٩٧٥عام 
 : استراليا-

رغم ما قيل من تأييـد اسـتراليا لسـيطرة          
 إندونسيا على تيمور الشرقية، إال أنها فضـلت       
فى النهاية أن ال تسير ضد التيـار الغربـى،          
وأيدت استقالل تيمور الشرقية، بل تولت قيادة       

 ومـن   .قوات حفظ السالم فى تيمور الشـرقية      
جانبهم فقد طمأن االنفصـاليون فـى تيمـور         
استراليا على مصـالحها فـى اإلقلـيم بعـد          
االستقالل ألن أى حكومة فى تيمور ال بـد أن          

مالى والسياسى والعسكرى   تعتمد على التأييد ال   
 من القوى الرأسمالية وخاصة استراليا 

وعلى صعيد العالقات مع إندونسيا فقد بدأت       
األوضاع تهدأ وهناك دعـوة فـى إندونسـيا         
لتحســين العالقــات مــع اســتراليا وضــبط 

 .)٦٨(النفس
 : إسرائيل-

ال تفتأ إسرائيل تعلن عن تأهبهـا لمسـاعدة         
 خاصة فى مجال    تيمور الشرقية بعد االستقالل   

 وال تفتأ أيضا تحاول فتح      .األمن واالستخبارات 

قنوات اتصال مع الحكومة والمعارضـة فـى        
إندونيسيا، وقد شجعها على ذلك إعالن بعـض    
قيادات المعارضة فى إندونسيا عن استعدادهم       
إلقامة عالقات مع إسرائيل ومنهم عبد الرحمن       

ث عبـد  واحد قبل انتخابه رئيسا، وبالفعل لم يلب 
الرحمن واحد بعد فوزه بانتخابات الرئاسـة أن      
أعلن أنه سيقيم عالقات مع إسرائيل، وتحـت        
ضغط ردود الفعـل العكسـية للطـالب فـى          
إندونيسيا، واللجنة اإلندونيسية للتضـامن مـع       
العالم اإلسالمى الذين طالبوا بعـدم إقامـة أى         

 .نوع من العالقات مع إسرائيل
القات دبلوماسـية   أعلن واحد أنه لن يقيم ع     

مع إسرائيل إال بعد حصول الفلسطينيين علـى        
حقوقهم، وهو األمر الذى يعنى أنه ماٍض فـى         

 .طريق إقامة عالقات اقتصادية
 –وقد فسرت رغبة واحد فى إقامة عالقات        
 :ولو اقتصادية مع إسرائيل بعدة أسباب منها

 إعجابه بإسرائيل كنموذج، ومـن ناحيـة        -
ــ  ــذب ال ــة ج ــرى محاول ــة أخ دول العربي

لالستثمارات فى إندونيسيا ولو عـن طريـق        
التلويح بورقة إسرائيل والتقرب إلى الواليـات       
المتحدة عن طريق ورقة إسرائيل، ولتفويـت       
الفرصة على اللوبى اليهودى فـى الواليـات        
المتحدة والذى يحرص على تشـويه صـورة        

 .إندونسيا لدى الواليات المتحدة
يها واحد فى هذا    ورغم المعارضة التى يالق   

الصدد فإن المتوقع أن تسـير إندونسـيا فـى          
طريق العالقات االقتصادية مع إسرائيل خاصة      

 وكما يقرر واحد أن هناك عالقـات لـدول          –
 .)٦٩( مع إسرائيل– أصحاب القضية –عربية 
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 ي الموقف العرب-
اتسم الموقف العربى تجـاه األحـداث فـى        
 إندونسيا بالصـمت حتـى أعلنـت إندونسـيا        
موافقتها على إجراء استفتاء تيمـور الشـرقية        
فأيدت بعض الدول العربية هذا الموقف وهـو        

 بازدواجيـة فـى     )٧٠(األمر الذى فسره البعض   
المعايير العربية حيث أن العرب ينادون بمبـدأ      
تقرير المصير للشعب الفلسطينى، ولكنهم لـم       
يؤيدوا شعب تيمور فى هذا المطلب، وعنـدما        

ا مبادرة االسـتفتاء أسـرعوا      أعلنت إندونيسي 
 .لتأييدها فى تخبط واضح

والجدير بالذكر أن الموقف العربـى تجـاه        
التطورات فى إندونسيا ال زال دون مسـتوى        

 رغم أن إعالن إندونسيا عن عزمهـا        .الحدث
 .على إقامة عالقات اقتصادية مع إسرائيل

 :موقف منظمة المؤتمر اإلسالمى
حـد  علـى   –لم يتم رصد قـول أو فعـل         

 لمنظمة المؤتمر اإلسـالمى تجـاه       -اطالعنا
 .األحداث إندونيسيا

 :خاتمة
أثر األوضاع فى جنوب شرق آسـيا علـى         

 .العالم اإلسالمى
هل يمكـن أن تسـتفيد بـاقى الـدول           -

اإلسالمية ممـا حـدث فـى ماليزيـا         
 .وإندونيسيا

أوضحت األزمة المالية التى أطاحت بآمـال       
ـ          ريع نمور جنوب شرق آسيا فـى النمـو الس

مخاطر االعتماد على آليات العولمة المالية فى       
تحقيق التقدم والنمـو، ذلـك ألن أى هـزة أو         
مضاربة قد تعرض لكارثـة ماليـة أو أزمـة          

 كما حدث فى ماليزيـا وإندونيسـيا،        – .محققة
وفى ظل االرتبـاط الوثيـق بـين األوضـاع       
االقتصادية والسياسية فإن أى أزمـة تضـرب     

جميـع قطاعاتهـا    الدولة سوف تـؤثر علـى       
وأقاليمها، وسوف تؤثر على غيرها من الدول       

 ومن هنا فإن الحذر واجب فى       .فى نفس الوقت  
التعامل مع هذه اآلليات وذلك هو الدرس الذى        

 ومنها  –يجب أن تستفيد منه باقى الدول النامية        
مما تعرضت لـه ماليزيـا      –الدول اإلسالمية   

 وإندونيسيا حيـث أن األزمـة الماليـة التـى         
تعرضت لها الدولتان تركـت آثـارا وخيمـة         
تمثلت فى شكل أزمات اقتصـادية وسياسـية        
أخذت أشكالًا أخرى حتى كادت تصل بإحـدى        

 إلى التفكك ولم يجد مع      -مثل إندونسيا -الدول  
هذه األزمة اتباع سياسات المؤسسات الماليـة       
الدولية من عدمه، ألن الوضع القائم كان سيًئا        

 الجميع فى حالة الضـعف      وفى النهاية يشترك  
التى تجعله يقع تحت ضـغط وتـأثير القـوى          

 .الخارجية والداخلية
 هل أثرت هذه األوضاع على العالم اإلسالمى؟

إندونيسيا هى أكبر دولة إسالمية من حيـث        
عدد السكان، وهى مع ماليزيا كانتـا تمـثالن         
المجال الحيوى للعالم اإلسالمى فـى جنـوب        

 كانتا مـن النمـور      شرق آسيا، خاصة وأنهما   
االقتصادية الواعدة فى هذه المنطقة، وال شـك        
أن قوتهما االقتصادية كانت ستضيف إلى قـوة      
العالم اإلسالمى، خاصة وأنهما كانتا تمـثالن       
المثال الصالح لباقى دول العالم اإلسالمى التى       
يجب عليها أن تنمى اقتصاداتها وتتعاون مـع        
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قتصادية بعضها البعض فى عصر التكتالت اال     
  .الكبرى

ولكن األزمة التى ضربت هاتين الـدولتين       
أثرت بشدة على وجود هذا النمـوذج وقيمتـه         
بالنسبة لباقى الدول اإلسالمية، حيث أوضحت      
هذه األزمة مدى المشـاكل التـى يمكـن أن          
يتعرض لها اقتصاد الدول النامية فـى حالـة         
تالعب الكبار فى السوق العالمية باقتصـادات       

ت هذه الدول من خالل المضاربة ومـا        وماليا
 .شابههما من عمليات

فـى  –وبهذا صار على الـدول اإلسـالمية        
 أن تبحث عن وسـيلة للتكتـل      –إطارها النامى 

تستطيع بها أن تنافس فـى مجـال االقتصـاد          
 .العالمى وتقف كقوة لها تأثيرها

مما سبق وضح أن مرور دولـة إسـالمية         
اليزيـا بأزمـة    قوية اقتصاديا مثل إندونسيا وم    

مالية أو سياسية يؤثر بشدة على الوزن النسبى        
 .للعالم اإلسالمى فى النظام العالمى

ما سر الموقف الغائب من منظمة المـؤتمر        
اإلسالمى أو الدول اإلسالمية تجـاه أحـداث        

 .ماليزيا وإندونيسيا
فى الحقيقة أن عدم اهتمام المنظمات التـى        

 المـؤتمر   تعنى بالشأن اإلسالمى مثل منظمـة     
اإلسالمى بتطورات مثل التـى حـدثت فـى         
إندونسيا أو ماليزيا يدل على أن هناك قصورا        
فى أداء هذه المنظمات من حيث أولويات لديها        
ومن حيث رؤيتها لموقعهـا بالنسـبة للعـالم         
اإلسالمى، حيث أن تعرض هذه الدول ألزمات       
قد تصل إلى حد التفكك يؤثر على قـوة هـذه           

 .ليتهاالمنظمات وفاع

وأعتقد أن هذا إنما يمثل استمرارا للسير فى        
نفس تيار عدم الوعى بالذات وغيـاب اإلدراك        
الصحيح للهوية لدى المسلمين ولـدى الـدول        
اإلسالمية على السواء، حيث طغت المعـايير       
االقتصادية الماديـة علـى حسـابات الـدول         

ــإنهم   ــف ف ــالمية، ولألس ــى–اإلس  ال –حت
بطريقـة صـحيحة ؛     يستطيعون أن يحسبوها    

ألنهم ال يلجأون إلى التكتل والتجمع وهو األمر        
الذى سيضمن لهم البقاء والمنافسة فى عصـر        

 .التكتالت االقتصادية
 

 :الهوامش
                                                        

 :ر انظر للنظر فى سيرة مهاتي)١(
BBC news / Asia- Pacific / Strong man who goes 

his own way.  http: // news.bbc.co.uk/ 
)٢( Malaysia – choronology of the case againt 

Anawr Ibrahaim. http: // www.hrw.org / … 
 ١٤/١٢/١٩٩٨ الشرق األوسط   )٣(
)٤( Keeping the hot money out , 24 Jan,1999 

http: // www.economist.com… 
 ١٠/٥/١٩٩٩ حديث مهاتير إلى جريدة الشرق األوسط  )٥(
 أنور إبراهيم، موجة التغيير البطىء فـى ماليزيـا، الشـرق            )٦(

 ١٧/٤/١٩٩٩األوسط 
 ٢٢/٤/١٩٩٩الشرق األوسط  

The straits times hiteractive May 14 – 1999 
http: // Business-times-asiat.com… 

 ١٨/٣/١٩٩٩-١٥ الشرق األوسط – ١٣/٣/١٩٩٩ الحياة )٧(
 ٢٠/١٢/١٩٩٨، الشرق األوسط  ٢٩/٤/١٩٩٩ األهرام )٨(

http: // members.tripod.com. 
ــاة  ، ١٥/٣/١٩٩٩-٢  ، الشــرق األوســط  ٢٧/٢/١٩٩٩الحي

٥/٤/٠١٩٩٩ 
، األهرام  ٨/٢/١٩٩٩، الشرق األوسط  ٢٩/١١/١٩٩٨ الحياة  )٩(

 ، الشــرق األوســط   ١٧/٤/١٩٩٩، الحيــاة  ٢٠/٢/١٩٩٩
 ٢٢/٣/١٩٩٩ ، األهرام   ١٨/٤/١٩٩٩
 ١٢/١٢/١٩٩٨ األهرام   )١٠(
، الحيـــاة ٩/١/١٩٩٩، ٨/١/١٩٩٩ الشــرق األوســـط  )١١(
٩/١/١٩٩٩ 
، الشرق األوسط  ٨/١٢/١٩٩٨ ، الحياة ٨/١٢/١٩٩٨ األهرام )١٢(

٣١/١٢/١٩٩٨ 
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 ١٦/١/١٩٩٩، األهرام  ١٥/١/١٩٩٩ط  الشرق األوس)١٣(
 ٢٦/١/١٩٩٩ الشرق األوسط  )١٤(
 ١١/٣/١٩٩٩ الشرق األوسط  )١٥(
 ١٥/٤/١٩٩٩ الحياة   )١٦(
، األهرام  ٢٨/٤/١٩٩٩، الحياة   ٢٨/٤/١٩٩٩ الشرق األوسط    )١٧(

١٢/٦/١٩٩٩ 
The guessing game  - October 22,1999  Vol-25-42 

http: // cnn.com/Asia/vow/Asiaweek/magazine 
 ٢٤/١١/١٩٩٨ األهرام  )١٨(

George washington rides again  
http: // www.economist.com/  

 ، ٢٣/٣/١٩٩٩، األهرام ١٩/٢/١٩٩٩ الشرق األوسط )١٩(
 ١٥/٤/١٩٩٩الشرق األوسط 

: // httpcom.iht.www21,1999 April   
 ١١/٣/١٩٩٩وسط   الشرق األ)٢٠(
 ١١/٣/١٩٩٩ حديث مهاتير مع الشرق األوسط  )٢١(
 ١/٤/١٩٩٩، الشرق األوسط  ١/٤/١٩٩٩ الحياة )٢٢(
 ٩/١٠/١٩٩٩ األهرام )٢٣(
 ١١/٣/١٩٩٩"  مرجع سابق " حديث مهاتير للشرق األوسط )٢٤(
 : انظر١٩٦٥ للنظر فى خلفية أحداث )٢٥(

Lessons of the 1965 Indonesian coup. 
http: // www.wsws.org/.. 

، ... عبد اهللا المدنى، الجيشى و حبيبى و العنف اإلندونيسـى          )٢٦(
 ١١/١٢/١٩٩٨الحياة  

 ٢٣/١١/١٩٩٨ الشرق األوسط  )٢٧(
 ٢٥/١١/١٩٩٨، الشرق األوسط ١٨/١٢/١٩٩٨ الحياة )٢٨(
 ١٢/١٢/١٩٩٨، الشرق األوسط ٣٠/١١/١٩٩٨ األهرام )٢٩(
، األهــرام ٢/١/١٩٩٩  األهــرام، الشــرق األوســط  )٣٠(

٣٠/١٢/١٩٩٨ 
 ٢٤/١١/١٩٩٨ الحياة )٣١(
 
 ٢/١٢/١٩٩٨ الشرق األوسط )٣٢(
  عبد اهللا المدنى، الجيش و حبيبى، مرجع سابق)٣٣(
 ٢٥/١١/١٩٩٨ الشرق األوسط  )٣٤(
 ٢٧/١/١٩٩٩ األهرام )٣٥(
 ٢٨/١/١٩٩٩ الشرق األوسط، األهرام   )٣٦(
 ١١/٣/١٩٩٩ األهرام )٣٧(
 ٥/٦/١٩٩٩، األهرام ١٩/٥/١٩٩٩  األهرام)٣٨(
 ١٥/٧/١٩٩٩، ١/٦،١٠/٦،١١/٦ األهرام )٣٩(
 ٧/٦/١٩٩٩ الحياة )٤٠(
 ١٥/٧/١٩٩٩ األهرام )٤١(
 ١٧/٧/١٩٩٩ األهرام  )٤٢(

                                                                                
 فهمى هويدى، قراءة فى المشـهد اإلندونيسـى،  األهـرام            )٤٣(

٢٦/١٠/١٩٩٩ 
 ١٨/١١/١٩٩٩، ١٦/١١/١٩٩٩ األهرام )٤٤(
 ٧/١/١٩٩٩، الحياة  ١/١٢/١٩٩٨ األهرام )٤٥(
 ٢٩/١/١٩٩٩، ٢٨، ٢٦ الشرق األوسط )٤٦(

 ٣١/١/١٩٩٩األهرام 
http: // www.csmonitor.com. 

 ٩/٢/١٩٩٩، الحياة ٩/٢/١٩٩٩ األهرام )٤٧(
 ٧/٥/١٩٩٩ انظر نص االتفاق فى الحياة )٤٨(
 ٢٦/٦/١٩٩٩، ٢٠/٦/١٩٩٩ األهرام )٤٩(
، ١٨/٧/١٩٩٩، ٢/٧/١٩٩٩ األهـــــــــــــرام )٥٠(

٢٩/٧/١٩٩٩،٣/٨/١٩٩٩ 
 ١٦،١٧،٢٣،٢٦/٨/١٩٩٩ األهرام )٥١(
 ١،٢،٥،٨/٩/١٩٩٩، ٣١/٨/١٩٩٩ األهرام )٥٢(
 ١٥/٩/١٩٩٩، الحياة ١٦/٩/١٩٩٩ األهرام )٥٣(
 ٢٠/٩/١٩٩٩، ١٨،١٩، ١٤ األهرام )٥٤(
 ١٢،١٥/١٠/١٩٩٩، ٢٩/٩/١٩٩٩ األهرام )٥٥(
 ٢٧/١٠/١٩٩٩ األهرام )٥٦(
 ١٧،٢٠/١١/١٩٩٩ األهرام )٥٧(
 ١٤/٩/١٩٩٩هرام  األ)٥٨(
  فهمى هويدى، التفكيك غير وارد فى إندونيسيا،)٥٩ (

 ٩/١١/١٩٩٩ األهرام 
 ٢،٩/١١/١٩٩٩ األهرام )٦٠(
 ١١/١١/١٩٩٩، ١٧/١١/١٩٩٩ األهرام )٦١ (
 ١٨/١١/١٩٩٩ األهرام )٦٢(

هشام فهيم، نظرية الدومينو تهدد أكبر دولة إسـالمية، األهـرام           
٢٠/١١/١٩٩٩ 
)٦٣( Naom chamky  East Timor. at 4. 1999 

فهمى هويدى، التفكيـك غيـر وارد فـى إندونيسـيا، األهـرام             
٩/١١/١٩٩٩ 
  المرجع السابق)٦٤(
 فهمى هويدى، حزمة رسائل من تيمور الشـرقية، األهـرام           )٦٥(

٢٨/٩/١٩٩٩ 
 ٢١/١٠/١٩٩٩، ٧ األهرام )٦٦(
 ١٥/١١/١٩٩٩، ٢٠/٩/١٩٩٩ األهرام )٦٧(
)٦٨( Indonesia Issues on “ Independence “ ultinatum 

on Esat Timor 
http: // www.wsws.org. 

 ٩/١٠/١٩٩٩األهرام 
 فهمى هويدى، إسرائيل تسعى الختراق أكبر دولة إسـالمية،          )٦٩(

، ٢/١١/١٩٩٩، األهــرام ٢٩/٣/١٩٩٩الشــرق األوســط  
٢٩/١٠/١٩٩٩ 
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 . عماد عريان، مرجع سابق)٧٠(

ـ           ى، األهـرام   فهمى هويـدى، قـراءة فـى المشـهد اإلندونيس
٢٦/١٠/١٩٩٩ 
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