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مهخص انثحث

تعد مسالة االنتقاؿ من النظاـ السياسي الشػويل ا اننظوػة الدؽلقطاةيػة مػن ادليلتػيل ات
الػػا ان ػ ذلػػا العداػػد مػػن الرتػػاب اادلحرػػطان وػػدؽلا الػػدا ا ي ا

ػػان اليػػيلـ ال ػ

ن اعػػد ىنػػاؾ

مرػػاف لظنظوػػة الشػػويللية تاقػػا مسػػالة الدؽلقطاةيػػة سنظػػاـ لرػػج اأسػػليلب ليػػاة تت اذ ػػا الػػطؤى
اختتلف اتتشابك ندىا مسارات التيلجو.
تاعػػا دلػػا تقػػدـ اقػػدـ الانػػي رؤاػػا نظطاػػة تمايقيػػة ليلالػػدة مػػن مػػارب االنتقػػاؿ مػػن اننظوػػة

الشويللية ا الدؽلقطاةية اىػي الت طبػة االندانيسػية مػن مػحؿ مان ػا ي

ادلانػي اناؿ ػ

مناوشة نشأة الدالة اتميلرىا تارؼليا ي إذ بينا بعض احلقائق اجلغطافية االعقيػدة السياسػية اةايعػة
النظ ػػاـ االندانيس ػػي سو ػػا ل ػػددىا دس ػػتيلر  5945ادلع ػػدؿ ي اف ػػتة االس ػػتقحؿ اطػ ػطاع الس ػػلمة
ااجلػػيا ااحلػػيب الشػػييل ي ي فرتػػح ػػن الحػػتة الطئاسػػية لسػػيلىارتيل ااسػػتوطار تػػدم ادل سسػػة
العسػػرطاة

احليػػاة السياسػػية ي ا ادلانػػي ال ػػا يامػػن مػػحؿ ثػػحث ممالػػح اتػػث الانػػي

انسػػل لعوليػػة االنتقػػاؿ مػػن الشػػويللية ا الدؽلقطاةيػػة ي امسػػارات التنػػيلؿ ادار الدؽلقطاةيػػة
بناء االوتصاد اليلةين ي فرتح ن التنداات الا تيلاجو اندانيسيا اآفاؽ مستقالها الدؽلقطاةي
ي امت إفطاد اخلا ة ا أىج االستنتاجات الا مطج ا الاني.
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ادلقذمـــــح
ش ػػغل مس ػػالة التن ػػيلؿ م ػػن اننظو ػػة الش ػػويللية ا الدؽلقطاةي ػػة ادلحرػ ػطان منػ ػ ب ػػدااات
اأطيلؿ الحرط السياسي ي امصص ذلا العداد من ادل لحات االدراسات ي ا

ان اليػيلـ الػ

ن

اعد ىناؾ مراف لظنظوة الشويللية تاقا مسالة الدؽلقطاةية سنظػاـ لرػج اأسػليلب ليػاة تت اذ ػا
الػػطؤى اختتلػػف اتتشػػابك نػػدىا مس ػػارات التيلجػػو ي إذ أم ػ ت الػػد يلة ا الدؽلقطاةيػػة تأمػ ػ

اجها ي اناؿ  :الطغاة الشعاية إلزالة اننظوة الشويللية ابنػاء م سسػات امتوػل الػدؽلقطاةي ي

اؽلرن ده اجها دامليا ي اال ا  :فطض الدؽلقطاةية من اخلارج لػا الػنظج الشػويللية االسػعي
ا تغيريىا بر المطؽ لىت استخداـ القػيلة اسػتنادا ا مسػيلغات امعميػات داليػة منهػا الػدفاع
ن لقيلؽ االنساف ازلاربة اإلرىاب الدا ي اإدامة السلج اانمن الداليا االتنويػة السياسػيةي
ااف سان ى ه انسااب بعرتها لقيقػي ابعرتػها محتعػ نغػطاض انيلااػا غػري معلنػة إال أف شػعار
الدؽلقطاةية أطاث من أس ط الشعارات بطاقا .
إف ى ا الاني زلاالة لليلوػيلؼ ااإللاةػة بػأىج ادلسػارات التارؼليػة االتنػيلالت السياسػية
الا شهدهتا اندانيسػيا اانتقاذلػا مػن دالػة ذات لرػج ىلػيل ا ثالػي اسػد دالػة دؽلقطاةيػة بعػد
اذلنػػد االيلالاػػات ادلتنػػدة انمطاريػػة لسػػح مقػػاايل فطاػػداـ ىػػااس ص ااوتصػػاد ايلطػػف بقدرتػػو
لا مااز انزمات.
أهميح انثحث :

تع ػػد اندانيس ػػيا م ػػن ال ػػداؿ ال ػػا تق ػػدـ مطب ػػة

التن ػػيلؿ ال ػػدؽلقطاةي ا قي ػػق ادلراس ػػح

السياسػػية ااالوتصػػاداة ااالجتوا يػػة ي لػػا الػػطغج مػػن التنػػيلع االثػػين االعطوػػي االلغػػيل االػػداين
ال

تعيشو ي االتنيلالت السياسية الا شهدهتا من لصيلذلا لا االستقحؿ ا ايلمنػا ي فرتػح

ػػن الرتػػغيلط الداليػػة ااإلوليويػػة اانزمػػات الػػا تتعػػطض ذلػػا ي اإذا سػػاف احلػػداي اليػػيلـ انصػػح
لا الت طبة التسيػة ي فػاف الت طبػة االندانيسػية ال تقػ أعليػة ػن الت طبػة التسيػة ي انمػط الػ
اد يل الاالي ا دراستها ااالستحادة منها ي فالغطض الطئيل من استعطاض الت طبة اإلندانيسية
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وليػة التنػيلؿ الػدؽلقطاةي ااالنتقػاؿ ادلتػدرج

ىيل استرشاؼ سيحية االسػتحادة مػن ىػ ه اخلػدة

اليلوػ

ضلػيل الدؽلقطاةيػػة اتػدااؿ السػػلمة بشػر سػػلوي ي

ال ػ

مػطى فيػػو وليػة اإلطػػحح

السياسػػي االدسػػتيلر ي بشػػر ا ػ د إ تحعي ػ مشػػارسة سافػػة ادلػػيلاةنا

احليػػاة السياسػػية ي

ازلاالة ت لي ادلعيلوات الا تعت مسرية التنيلؿ.
فرضيح انثحث :

إف فطتػػية الانػػي تنملػػق مػػن زلاالػػة بيػػاف العحوػػة بػػا الدؽلقطاةيػػة ادارىػػا

التنيلع دام امتول فرتح ن دارىا

التػػيلاء

التيلاء انزمػات السياسػية ااالوتصػاداة ي شػطامة تػيلافط

القيادات ادل منة بالتنيلؿ الدؽلقطاةي.
مىهجيح انثحث :

وقهػػا التػػارؼلي فقػػد مت ا توػػاد ادلػػنه التػػارؼلي

نف الانػػي اأم ػ مسػػارات التنػػيلؿ

ياالف رط ػػد التم ػػيلرات امعطف ػػة أس ػػاا ا ام الهت ػػا ل ػػا مس ػػتيلى احلات ػػط ااستش ػػحاؼ أبعادى ػػا
ادلستقالية فقد استعنا بادلنه اليلطحي التنليلي.
هيكهيح انثحث :

مت تقسيج الاني ا مان ا اما ة ي فحي ادلانػي اناؿ لاالنػا اإللاةػة بنشػأة الدالػة

االظطاؼ الدالية الا أسهو

تشري نظامها السياسي ي اود مت تقسيوو ا ثحثة ممالح ي

ادلملح اناؿ اوحنا ند احلقائق اجلغطافية االدؽليلغطافية إلندانيسػيا اةايعػة نظامهػا السياسػي
افػػق مػػا اوػػطه دسػػتيلر ػػاـ  5945ادلعػػدؿ ي ا ادلملػػح ال ػػا ال ػ

مصػػص دلطللػػة مػػا بعػػد

االستعوار الصيلؿ اندانيسيا لا استقحذلا اتسنج امحد سيلسارنيل لدفة احلرج
احلػػيب الشػػييل ي اتػػدم ادل سسػػة العسػػرطاة

الاحد اسميلة

احليػػاة السياسػػية ي إذ جػػاء ى ػ ا ادلملػػح ػ

نيلاف اندانيسيا مطللة ما بعد االستقحؿ السلمة ي اجليا ي احليب الشييل ي ص ي أما ادلملح
ال ال ػػي فق ػػد مت ختصيص ػػو دلطللػػػة لر ػػج س ػػيلىارتيل ااالنتحات ػػة الش ػػعاية ال ػػا مه ػػدت للنرػػػج
الػػدؽلقطاةي ي ا ادلانػػي ال ػػا ال ػ

وسػػج ا ثحثػػة ممالػػح فقػػد جػػاء ادلملػػح اناؿ ليغمػػي

مطللػػة مػػا بعػػد سػػيلىارتيل اطػػيلال ا الػػطئيل انمػػري سيلسػػيليل باماػػاند ايلدىيلنػػيل ي امت الانػػي
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ن أفاؽ الدؽلقطاةية اانعراسها لا انداء االوتصػاد ااىػج انزمػات الػا ػا

منهػػا النظػػاـ ي ا ػ

نػػيلاف الدؽلقطاةيػػة االندانيسػػية التنػػداات اآفػػاؽ ادلسػػتقا جػػاء ادلملػػح

ال الي لإلجابة ن رلويل ة من انسئلة الا تطشن مػن مػحؿ الانػي م ػ مػا ىػي التنػداات
الػػا ايلاجههػػا مسػػار الدؽلقطاةيػػة

اندانيسػػياآل امػػا ىػػي ا فػػاؽ ادلسػػتقالية للت طبػػة آل ا ما ػػة

الاني مت داد أىج النقاط الا تيلط إليها الاني.

امن هللا العيلف االتيلفيق

انثاحث
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ادلثحث األول

وشأخ انذونح وتطىرها
تع ػػد اندانيس ػػيا اال ػػدة م ػػن ال ػػداؿ ذات اإلرث احلرت ػػار الرت ػػارب

الق ػػدـ ي سانػ ػ

انواليج الا تشر الدالة الييلـ ي اػارة ػن منػاةق ػلرػج فيهػا الي وػاء القاليػيلف اان يػاف 5ص ي
اوػد نشػأت
سيلممطة

اندانيسػػيا العداػد مػن ادلوالػػك ااإلمداةيلراػات م ػ إمداةيلراػػة سػط اان ػػاص

القطف اخلامل ادليحد ي اشللرة تاراماناجارا ص الا امتد لروها من القػطف السػابل

لىت القطف ال ا

شط ياشللرة جااة الشطوية اإمداةيلراة ماجاباىي ص االا امتد لروها من

القػػطف ال الػػي شػػط لػػىت القػػطف اخلػػامل شػػط ابسػػم نحيلذىػػا لػػا اجلػػير االندانيسػػية سلهػػا

فرتح ن الحلاا اجيء من اذلند الصينية 2ص.

اس ػػتيل اذليللن ػػدايلف ل ػػا اجل ػػير االندانيس ػػية ػػاـ  5602ا رو ػػيلا ب ػػادليلانس انساس ػػية
االترار الت ارة ا

ذلج السيمطة لا ااغاسارتا اطػوة ماتػاراـصي األطويلىػا اأنشػأاا جاسطتػا
ػػاـ 5856ي انتق ػ اذليللنػػدايلف إ نظػػاـ زرا ػػي

الطاىنػػة لػػا ةػػطاز أمسػػتداـ .ي بعػػد ذلػػك

ويلامو أ واؿ السػخطة ازرا ػة ادلمػاط االتيلابػ االػك اشػر إنتػاج الػك اإلندانيسػي ثحثػة أربػاع
اإلنتاج العػادلي

ذلػك احلػاص .اسػاف التو يػ ايلػي بادل سسػات السياسػية لإلندانيسػيا شلنيل ػا

فتة احلرج اذليللند 3ص.

ظل ػ اندانيسػػيا ػ نػػري االسػػتعوار سػػة وػػطاف

الحػػتة اليلاوعػػة بػػا القػػطف اخلػػامل

شػػط االقػػطف العشػطان يإذ اسػػتعوطىا فرتػػح لػػا اذليللنػػداا سػ مػػن الدامػػانيا االيابػػانيا لػػىت
نال استقحذلا

اـ  5945الصل

لا اال تاؼ الدا
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ادلطهة األول  :احلقــــائــــق اجلغــــرافيــــح وانذيــمىغـــرافيــــح

إلوذوويســـيا وطثيـــعح وـــظامهـــا انســياســي.

تتو ػ ػ ػ ػ اندانيسػ ػ ػ ػػيا بأرماي ػ ػ ػ ػ مترػ ػ ػ ػػيلف مػ ػ ػ ػػن  57ألػ ػ ػ ػػف جياػ ػ ػ ػػطة ي تالػ ػ ػ ػػد مسػ ػ ػ ػػالة
اندانيسػػ ػ ػ ػػيا44ي959ي5سػ ػ ػ ػػج 2ي السػػ ػ ػػح إلصػ ػ ػ ػػاء ػ ػ ػ ػػاـ  2050اال ػ ػ ػػد ػ ػ ػ ػػدد سػ ػ ػ ػػرا ا
653ي245ي 34.ملييلف نسوة اىي ب لك تعد اسد الداؿ االسحمية ارابل دالة
ليي التعداد السرا بعد الصا ااذلند االيلالاات ادلتندة انمطارية 4ص.

العان مػن

اشر ادلسلويلف  %88من رلويلع السراف ي ااشر ادلسينييلف الداتستان %5ي
اادلسيث الراثيلليك  %3االايلذاػيلف  %5اأمػطى %5ي اتعػد اللغػة االندانيسػية اللغػة الطةيػة
للدالػػة اىػػي مػػن اللغػػات اذلنػػدا -أاربيػػة ي اايلجػػد إ جاناهػػا أس ػػط مػػن ثح ائػػة لغػػة اذل ػػة مػػن

أعلها اجلاااة الا اتند ا أس ط من  80ملييلن ػ ػ ػا االساندانيسية اا تشية االااتاويػة اادلحااة 5ص.
أما مػن ليػي ان ػطاؽ االقيلميػات فػاف الشػعح االندانيسػي انقسػج ا

اجلػاااا%45

من السرافي االسنداف%54 :ي اادلػادار%705 :ي اادلحاػيل%705 :ي اتشػر اجلوا ػات
العطويػػة انمػػطى الػػا تعػػد بادلئػػات  %26مػػن السػػرافي امػػن أعلهػػا الصػػينييلف %4ص ال ػ ان
اسػػيمطاف لػػا الت ػػارةي االاػػاتند اادليننغػػاب اا تشػػييلف االحمانػػد اادلنهػػاؿ االتػػيلرغ االػػدااك
اادليحنل ااذلنيلد االعطب 6ص.

إف اندانيسيا افقا ذل ا التنيلع بات

يل امتدادات تطاثية لرػ مػن اذلنػد االصػا اأاربػا

االشػطؽ اناسػ ،ي فػالتنيلع ال قػا سػاف لػا مػدى وػطاف ساػريا امعقػدا لػا ضلػيل فطاػد ي اسانػ
ادلريلنات التاثية ادلختلحة

لالة من التعليػق رنػ فيػو الػطؤى اةػطؽ احليػاة ادلختلحػة ي الػىت

ادلتعاسسػػة مػػن التعػػااا فيوػػا بينهػػا ااف ن ارػػن ذلػػك مػػن داف تػػيلتط أا مػػن داف نػػف فقػػد سػػاف
لػػا انو ػ بنػػيلع مػػن التنسػػيق القاب ػ للعو ػ ليػػي انػػاؿ س ػ ةػػطؼ مػػا لػػو مػػن لقػػيلؽ 7صي إف

استيعاب ى ا التنيلع الداين االلغيل االعطوي أسهج

بناء قيػدة النظػاـ انساسػية االػا تػد ا

بالاانتاشيسػػح أا ادلاػػادئ اخلوسػػة الػػا اسػػري لػػا ىػػداها الشػػعح االندانيسػػي ياىػػي ادلاػػادئ

7
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ادلنظو ػ ػػة لمايع ػ ػػة النظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػي ااالجتو ػ ػػا ي اال ق ػ ػػا اأس ػ ػػاس فلس ػ ػػحة الدال ػ ػػة إذ تق ػ ػػيلـ

الاانتاشيسح لا ا يت 8ص-:

 -5اإلؽلاف باهلل اليلالد انلد الطبانية ادلتحطدة ص.
 -2القيلمية اتناد

باليللدة االندانيسية ص.
الشيلرى النيابية ص.

 -3الدؽلقطاةية أا الشعاية ادليلجهة باحلروة
 -4اإلنسانية العادلة ادله بة .
 -5العدالة االجتوا ي.
اود جاءت ى ه ادلاادئ

مقدمة الدستيلر االندانيسي لعاـ  5945مبا نصو فقػد وػطر
طػلح دسػتيلر للدالػة اإلندانيسػية الػا اختػ ت

بناء االستقحؿ القػيلمي اإلندانيسػي اطػياغتو

لنحسػػها النظ ػػاـ اجلوه ػػيلر ذات السػػلمة الش ػػعايةي القائو ػػة لػػا الطباني ػػة ادلتح ػػطدة ي ااإلنس ػػانية
العادلة ادله بة ي االيللػدة اإلندانيسػية ي ا لػا السػلمة الشػعاية ادليلجهػة باحلروػة ااحلصػافة

الشيلرى النيابية ي ا لا قيق العدالة االجتوا ية لرافة شعح إندانيسيا ص 9ص.

إ ف الاانتشاسػ ػػيح تػ ػػنص لػ ػػا االلت ػ ػياـ بيوامػ ػػة رلتوػ ػػل إندانيسػ ػػي اقػ ػػيلـ لػ ػػا ادلسػ ػػاااة
االتعدداػػةي اتعو ػ سيةػ ػ ػ ػار مطجعػػي لػػا ادلست ػ ػ ػ ػيلى ال ػ ػ ػ ػيلةين ا لػػا مسػػتيلى امتوعػػات ايليػػة
دام إندانيسيا.
الػ

إف ةايعػػة النظػػاـ السياسػػي االندانيسػػي افػػق مػػا اوطىػػا دسػػتيلر ػػاـ  5945ادلػ ػػعدؿ

50ص

اتػألف مػن  37مػادة ي أمػ ت شػر النظػاـ الطئاسػي اجلوهػيلر ي إذ نصػ ادلػادة انا

الدالػػة االندانيسػ ػػية دالػػة ميللػػدة شػ ػػرلها هػػيلر ص 55ص يأمػػا أىػػج ادل سسػػات السياسػػية

اندانيسيا افق ما وطره ذات الدستيلر للحص با السلمات فهي -:
اجلوعية االستشاراة الشعاية ااسوا رللل بطاماسيا اارتاف راسيػات ص أا رللػل شػيلرى
الشعح ياتعد شل لة للشعح االندانيسي ي اتتألف من 700ص

52ص

رتػيل اػتج انتخػاب 500ص

رتػػيل ااعػػا 200ص مػػن الشخصػػيات ادلعطافػػة م ػػن القيلميػػات ادلختلحػػة ابتيلطػػية مػػن رلػػالل
ايافظات ي تريلف مدة العرتيلاة خلول سنيلات اتتج س وطاراتو بانغلايػة ي لػىت ػاـ 5999
8
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سان ػ اجلوعيػػة مسػػئيللة ػػن تطشػػيث الػػطئيل انائاػػو بشػػطط لصػػيلذلج لػػا أس ػػط مػػن  %50مػػن
النامااي اذلا احلػق

إوػالتهج شػطامة إف اتقػدـ الملػح مػن أغلايػة أ رتػاء اجلوعيػة بػتهج اخليانػة

العظوا أا الحساد ااالضلطاؼ بالعو مبا اتعارض اادلصلنة اليلةنية.
 -2رللػػل النػػيلاب ىػػيل السػػلمة التشػػطاعية للدالػػة ي ااترػػيلف مػػن 500ص رتػػيل مػػن تػػونهج
75ص رتيل اتج تعيينهج من القيلات ادلسلنة من وا الطئيل ي ا سانيلف اناؿ ػاـ 5999ـ

أ لػػن أف ػػدد ادلقا ػػد لل ػػيا سػػتنخحض مػػن  75إ  38ي بينوػػا س ػريتحل ػػدد ان رتػػاء
ادلنتخاا من  425إ 462ي ا

اـ  2004استاعد اجلػيا ائيػا مػن املػل اأطػاث يػل

ان رتػػاء منتخاػػا دلػػدة ػػل سػػنيلات ي للو لػػل احلػػق

تقػػدم مشػػارال القػػيلانا ي ااقػػيلـ

رللل النيلاب فرتح ن مهوة التقنا بيلظيحة إوطار مييانية الدالة ااظيحة ادلطاواة الػق اسػتد اء
اليلزراء ااسػت يلا ج

القيػاـ بيلظائحػوي بانػح احلقػيلؽ الػا اػتج تنظيوهػا

ادلػيلاد انمػطى مػن

الدستيلري فيف ملل النيلاب الشعيب لق االست يلاب الق تقدم انسئلة الق إبداء ا راءص
 -2املػػل االستشػػار

ان لػػا  :ااسػػوا داػػيلاف بػػطتيج بػػاف جػػاف أجػػيلن ص ؽل ػ

53ص

م سسػػة

استش ػػاراة ؼلت ػػار ال ػػطئيل أ رت ػػاءىا م ػػن انلػ ػياب السياس ػػية ااجلوا ػػات اليلظيحي ػػةي اسػ ػ لك
اجلوا ػػات التابعػػة للشخصػػيات ادلهوػػة اادل ػ ثطة مهوتػػو تقػػدم ادلشػػيلرة

السياسػػات الدامليػػة

ااخلارجية ا رئيل الدالة أا نائاو اىج مسئيلليلف أماـ الطئيل الو احلق

إوالتهج.

 -3إدارة انوػاليج  :تنقسػج إندانيسػيا إ  26إوليوػا ي اسػ إولػيج ؼلرتػل لعوػدةي االػ

اػتج

انتخابو من وا رللل اإلوليج دلدة ل سنيلات .ااحلرػاـ اإلوليويػيلف  -أا العوػد  -ال بػد أف

اتج ادليلافقة ليهج من وا الطئيلي الاسج إولػيج جاسطتػا بالػ ات ال بػد أف اػتج التصػداق لػا
انتخابػػو مػػن وا ػ الػػطئيلي ف اسطتػػا  -العاطػػوة  -ػ مقاةعػػة ماطػػة م لهػػا م ػ آتشػػية.

ااحلريلمة ايلية تعو من محؿ ثحثة رلالل :إوليويةي ابلداةي ارلالل اطااة 54ص.
تتاػػل السػػلمة ويػػادة المطسياػػة

إدارة الدالػػةي إذ مت إ مػػاء طػػحليات لػػاعض انوػػاليج ااطػػحها

بػ ات اليلتػػل اخلػاص ي امنهػػا آتشػػية أا نػاصلطا آتشػػية دار السػػحـص اايلجياسطتػا ي فلهػػج ميااػػا
تشػػطاعية :فاحلريلمػػة ايليػػة ا تش ػػية ذلػػا لػػق تشػػري نظ ػػاـ ورتػػائي مسػػتق ي إذ أوػػطت
9
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 2003الشػ ػطاعة اإلس ػػحمية سادلص ػػدر اناؿ للتش ػػطال ل ػػداهاي ا ايلجياسارت ػػا م ػػا زالػ ػ س ػػلمنة
اسلما ا لاليا سط سلماف ىامنريلبيلانيل العاشط ذا الشعاية اجلارفةص ىيل لاسج الدائطة الحعلي
مػػدى احليػػاة ي تقػػيلـ انوػػاليج بانتخػػاب رلػػالل زلليػػة ترػػيلف مهوتهػػا تػػيلفري اخلػػدمات اإدارة داائػػط
اليلزارات ادلطسياة

انواليج 55ص.

 -4السلمة التنحي اػة  :اقػيلـ الػطئيل ادلنتخػح بتعيػا الػيلزراء الػ ان اشػرليلف احلريلمػة ي الػيل
ىنػػاؾ ويػػد لػػا الػػطئيل أف ؼلتػػار ازراءه سػػيلاء مػػن ادلنتخاػػا أـ غػػري ادلنتخاػػا ي اارػػيلف الػػيلزراء

مسئيللا أماـ الطئيل الو احلق

إوالتهج.

 -5السلمة القرتائية  :ايلجد وانيلف جنائي االد لر أواليج إندانيسيا ااىج اياسج -:
 -5ايروة الدستيلراة العليا .
 -2ايػػاسج العليػػا

االاػػات إندانيسػػيا ادلختلحػػةا اتتعامػ مػػل ورتػػااا االسػػتئناؼ القادمػػة مػػن

زلاسج ادلقاةعات.
 -3زلاسج ادلقاةعات الا تتعام مل ش اف اليااج االمحؽ االصلث.
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ادلطهة انثاوي  :مرحهح ما تعذ االستقالل (انسهطح  ،اجليش  ،احلزب انشيىعي )

اـ  5945الصػل

نال اندانيسيا استقحذلا

لػا اال ػتاؼ الػدا

بعد سلسلة من ادلقاامة الشعاية تد االستعوار اذليللند ي فقد تدىيلر اليلتل

ػاـ 5949

اندانيسيا ػاـ

 5949اثط زلاالة االستعوار اذليللنػد التوسػك باالمتيػازات اادلنػاةق ادلتيلاجػد فيهػا ي فعطتػ
القرتػػية لػػا رللػػل انمػػن ي إذ ةلػػح اوػػف ان وػػاؿ احلطبيػػة

اجلػػير االندانيسػػية ي ارفرت ػ

ىيللنػػدا ذل ػػك ي غػػري أف رلل ػػل انمػػن أط ػػط لػػا ةلا ػػو فاسػػت اب ىيللن ػػدا للقػػطار بع ػػد هتدا ػػد
اليلالاػ ػػ ػات ادلتنػ ػػدة انمطاريػ ػ ػ ػ ػة ا ػ ػػدد مػ ػػن ال ػ ػ ػ ػ ػداؿ اناربي ػ ػ ػ ػة ي اأ لػ ػػن اسػ ػػتقحؿ اندانيسػ ػػيا
ااال تاؼ ا رةيا 56ص.

مت امتيػػار امحػػد سػػيلسارنيل

57ص

ػػاـ  5945رئيسػػا للػػاحد لتارؼلػػو

مقار ػػة االسػػتعوار

اذليللند ي فشطع الشييل ييلف ػن ةطاػق سػيلسارنيل بالسػيمطة االيلطػيلؿ ا رئاسػة الػيلزراء ااحلرػج
لحػػتة مػػن اليلو ػ ي فحػػي ال الػػي مػػن ػػيلز ػػاـ  5947أاس ػ سػػيلسارنيل ا الشػػييل ي ادلعػػطاؼ
ػػامط شػػطؼ الػػدان ص مهوػػة تػػأليف الػػيلزارة مت ػػاىح االمتعػػاض ا ػػدـ الطتػػا ال ػ

ااجػػو بػػو

ادليلاةنػيلف ىػ ا القػػطار ي اوػػد تػػيل شػػطؼ رئاسػة الػػيلزراء ا جانػػح ازارة الػػدفاع لػػىت اػػتورن مػػن

السيمطة لا القيلات ادلسلنة اانته سياسة التقطب ا اال اد السيلفيا 58ص.

اتػػمط زلوػػد لػػا ص ا اسػػتخداـ سػػلمتو سنائػػح للػػطئيل ااطػػدر مطسػػيلما ػ ازارة

ػػامط شػػطؼ الػػدان اتشػػري ازارة بنحسػػو ختلػػف ازارة ػػامط ي ف ػػار سػػخ ،الشػػييل ييلف ي فاػػدأ
أ رتاء الددلاف من الشييل يا مبرتااقة زلود لػا اازرائػو ي ا طتػيلا ليػو تػج بعػض الشػييل يا
ازارتو اسان
بأىج دائطة

ييل ج طػيلب ازارة الػدفاع دلعػطفتهج بػاف مػن اتػيل ىػ ه الػيلزارة ارػيلف مػتنرج
الدالة ي للدار ال

ساف ارتملل بو اجليا

العولية السياسية 59ص.

فشل س مسا ي الشييل يا من التأثري لا زلود لا ي فا داا العدة مب ازرة سيلسارنيل
ااال اد السيلفيا ي ابعض الدات اجليا اواميلا بامتماؼ دد من وادة اجليا ادلناائا ذلج ي
فرتػػح ػػن ويػػامهج باغتيػػاؿ بعػػض وػػادة انلػػياب االسػػحمية االشخصػػيات اليلةنيػػة 20ص ي إذ ب ػػيلا
00
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طػػحيلؼ ادلػػيلاةنا ي اوػػد استمػػاع الشييل يػػيلف مػػن السيمػػطة ل ػا مدانػػة مػػادايلف صي

إذ أ لنػيلا ػد إذا تهػا

اػيلـ  9أالػيلؿ  5948ػن ويػاـ دالػة اندانيسػيا الشػييل ية ص ااختػ اا

شػػعار مػػن مػػادايلف ااػػدأ النصػػط ص اشػػرليلا لريلمػػة بطئاسػػة ػػامط شػػطؼ الػػداني ال ػ
لػ ػػطب العصػ ػػابات تػ ػػد اذليللنػ ػػداا

انشػ ػػغاؿ الدالػ ػػة

اسػػتغ

ذلػ ػػك اليلو ػ ػ ي فأ لن ػ ػ انل ػ ػياب

االسحمية اجلهاد ا طؾ اجليا االندانيسػي بقيػادة أا احلػارث ناسػيلتييلفص للقرتػاء لػا التوػطد

الشييل ي فتج ذلػكي ان ارػن مسػتغطبا ويػاـ الشػييل ييلف بػالتوطد ي الرػن ادلسػتغطب سػاف رد فعػ
سػػيلسارنيل ال ػ

ػػد نػػو

مماتػػو مبناسػػاة ال ػ سطى الطابعػػة لحسػػتقحؿ نػػدما دافػػل ػػن وت ػ

العلواء اوادة اجليا من وا الشييل يا 25ص.

ػػاـ  5950ابعػػد اإلةالػػة بػػال يلرة الشػػييل ية ي ولػ الشخصػػيات االسػػحمية لػػا
تأليف ليب سياسي أةلق ليو ليب ماشيلمي ي دلنااأة يلدة الشييل يا ي فاستماع احلػيب أف
اشر احلريلمة بطئاسة ز يج احليب زلود ناطط صي الرنهػا اسػتقال اشػر احلريلمػة الػدستيلر
سػػيلاريواف ص اىػػيل مػػن ز وػػاء احلػػيب ااسػػتوطت

ولهػػا امػػا االػػدا إذ اسػػتقال للرتػػغيلط

الػػا سػػاف ؽلارسػػها سػػيلسارنيل لػػا احلريلمػػة ااحلػػيب معػػا ي فػػتج إج ػطاء انتخابػػات نيابيػػة

ػػاـ

 5955األػػف احلػػيب الػػيلةين 22ص لريلمػػة ائتحفيػػة اشػػتس فيهػػا س ػ انل ػياب ا ل ػػا رأسػػها
ليب ماشيلمي 23ص.

03

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

نتائ االنتخابات الددلانية
اسج احليب

اـ 5955

النساة الا
لص

احليب اليلةين

دد ادلقا د

ليها

3ي22

57

االندانيسي
ليب ماشيلمي

20ي9

57

ليب اليللدة اليلةنية

4ي58

45

ليب العدالة

4ي56

39

لطسة إلياء اإلسحـ

9ي2

8

ليب الاارسيندا

6ي2

8

ليب الراثيلليك

2

6

ليب الداتستان

2

5

انلياب انمطى

5ي52

32

امويلع

500

257

Andreas Ufen . Political Parties In Post-Suharto
ادلصػدر:
Indonesia. German Institute Of Global and Area Studies .2006
:P 8
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ن ارػػن سػػيلسارنيل مموػػئن للنتػػائ الػػا أفطزهتػػا االنتخابػػات ي فػػأ لن بع ػػد زاارتػػو لح ػػاد
السيلفيا – السابق –

اـ  5956بأنو سيتخ مػن الدؽلقطاةيػة ادليلجهػة ص أسػاس

ولػو

إلدارة الاحدي إذ تقيلـ الدؽلقطاةية ادليلجهة لا د امتا أساسيتا علػا اجلػيا ااحلػيب الشػييل ي
ساف ؽل ثالي اسد ليب شييل ي

العان ص متأثطا بالت طبػة الشػييل ية ي فعوػد ا لػ احلػيب

ادلنػ ػػاىض لػ ػػو اىػ ػػيل لػ ػػيب ماشػ ػػيلمي ص ااطػ ػػدر تش ػ ػطاعات اوػ ػػطب مػ ػػا ترػ ػػيلف ا التش ػ ػطاعات

الشػػييل ية 24ص ي انمػػط الػ

أدى ا اسػػتقالة نائػػح الػػطئيل زلوػػد لػػا ارفرتػ انلػياب ىػ ه

الدستاتيلراة اانسنا مػن احلريلمػة الػا أجػدت لػا االسػتقالة ي اأ لػن الػطئيل امحػد سػيلسارنيل
ل ػ ػ ػ ػالة الػ ػ ػ ػميلارئ اتشريػ ػ ػ ػ لريلمػ ػ ػ ػة ائتحفي ػ ػ ػ ػة بالتعيػ ػ ػ ػا شلػ ػ ػ ػا أدى ا لػػداث أزمػػة دسػػتيلراة
ال املل النياا 25ص.

استوط الف القيلى الطئيسة

اندانيسيا الػطئيل ي اجلػيا ي احلػيب الشػييل ي ص ي شلػا

أتػػاح لسػػيلسارنيل إج ػطاء تعػػداحت دسػػتيلراة خػػض نهػػا زاػػادة دار اجلػػيا

العوليػػة السياسػػية

اماطة السلمة التشطاعية ي ااتساع ل ج التو ي للنيب الشييل ي اذلػك ػاـ 5959ي اسػاف
من نتػ ػ ػائ السي ػ ػ ػمطة لا السلمػ ػ ػ ػات الػ حث أف أ لػ ػ ػ ػن سيلسػ ػ ػ ػارنيل نحسػو رئيس ػ ػ ػا مػدى احليػاة
اـ 26 5963ص.

إف ل ػ انل ػياب اماطػػة االسػػحمية منهػػا اا تقػػاؿ الي وػػاء السياسػػيا مػػن انل ػياب
انمطى أتال الحططة للنيب الشييل ي بعد أف مح لو ادليداف السياسي لإل حف انو سيريلف
احليب اليلليد

الػاحد اانػو سػينيلؿ السياسػة افػق أىدافػو اماادئػو ي إذ وػاميلا

ػاـ 5965

بػػاإل حف ػػن ثػػيلرهتج متعللػػا مبػػطض سػػيلسارنيل ا ػػدـ اىتوػػاـ اجلػػيا بػػانمط اانممػػار الػػا هتػػدد
الػػاحد ي بعػػد أف اونعػػيلا سػػيلسارنيل برتػػطارة تسػػليث الححلػػا االعوػػاؿ انف اجلػػيا ال ػ

أسسػػو

سيلسارنيل اةيلره بنحسو بات ؽل اخلمط انسد – لسػح رأاهػج  -لػا العوليػة السياسػية ا لػا
سيلسارنيل نحسو ي واـ وائد احلطس اجلوهيلر با تقاؿ الرتااط ادلعارتا لل ػيلرة اإ دامهجي الرػػن
اجلنػ ػػطاؿ اػ ػػد احل ػػارث ناس ػػيلتياف ص أم ػػط اجلن ػػطاؿ سػ ػيلىارتيل بالقرت ػػاء ل ػػا ال ػػيلرة ي او ػػد سانػ ػ
احلصػػيلة ثػػحث أربػػاع ادلليػػيلف مػػن النػػاس الػ ان لقػػيلا لػػتحهج ي العػ مػػن غػػري ادلناسػػح أف طلتػػيؿ
04
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أس ػػااب الص ػػطاع باالنح ػػار انا ػػدايلليلجي فنس ػػح ي بػ ػ ؽلر ػػن أف اع ػػيى ا أس ػػااب اوتص ػػاداة
اسياسية اثقافية انحسية ي فاف ما لدث ساف حمة لا ااة مطللػة متويػية

مسػرية اليللػدة

االندانيس ػػية اس ػػقيلط ش ػػعارات أا ػػدـ مص ػػداويتها سالش ػػعح اليلال ػػد االلغ ػػة اليلال ػػدة اانم ػػة
اليلالػػدة ياانته ػ بيزالػػة سػػيلسارنيل مػػن السػػلمة ػػاـ  5967اتعيػػا اجلنػػطاؿ سػػيلىارتيل رئيسػػا
لل وهيلراػػة اإذا سانػ فػػتة لرػػج سػػيلسارنيل وػػد مهػػدت لقيػػاـ الدالػػة االندانيسػػية ادليللػػدة ي إال

أ ا ت شط

ذات اليلو لطبا باماىا ي اناؿ لطب التنطاط الا أدت ا االستقحؿي الطب

السلمة الا راح تنيتها ادلحاا سيلاء من الشػييل يا أا مػن انلػياب انمػطى أا مػن القػيلات
النظامية لل يا الا تقاتل فيوا بينها لتانيها أجندات انلياب ادلنتوية ذلػا فالصػطاع السياسػي
أباف لرج سيلسارنيل ساف سط اف ما اص ا ويلات اجليا الا سان
امصدر ويلة ذل ا المطؼ أا ذاؾ.
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ادلطهة انثانث  :سىهارتى وانسهطىيح اجلذيذج واتساع دور اجليش

تدؿ دراسة مػدات امػارب الػداؿ

إدارة ادلطللػة االنتقاليػة فيوػا بعػد التغيػري أا ال ػيلرة

ا اجيلد منه ا أا ظليلذجا رئيسا -:

النوػػيلذج اناؿ  :ااتسػػج باالنقمػػاع ادل سسػػي اتغيػػري شػػام للنخاػػة السياسػػية احلاسوػػة اسياسػػاهتا

اس ػػقيلط سامػ ػ للنظ ػػاـ السياس ػػي بنخات ػػو السياس ػػية اليب ػػو احل ػػاسج يإذ اػ ػ د ت ػػطد انات ػػاع
االوتصاداة اظليل احلطسات الشعاية الا تد يل ا مياد من احلطاة ااحلقػيلؽ االوتصػاداة االسياسػية
ا إسقاط النظاـ ااتل دستيلر جداد اتاين وػيلانا جداػدة لظلػياب امنظوػات امتوػل ادلػد
اإجػطاء انتخابػػات تنافسػػية لػػطة انياهػػة شلػػا اسػػوث بيلطػػيلؿ ألػياب ادلعارتػػة ا احلرػػج اتدشػػا
مطللة جدادة من التميلر السياسي .
النو ػػيلذج ال ػػا  :ااتس ػػج ب ػػالتغيري ادل سس ػػي ادلت ػػدرج

إة ػػار النخا ػػة احلاسو ػػة ي إذ ال ػل ػػدث

االنقمػػاع ادل سسػػي اال التنػػيلؿ السػػطال لشػػر نظػػاـ احلر ػج اال تغيػػري محػػاجس لدسػػتيلر الدالػػةي
اإظلا ػلدث التميلر السياسي من محؿ سلسلة من اإلجطاءات االقطارات التدرغلية الا تتج لا
مػػدى زمػػين ةيلا ػ ااػػطتا ،ب ػ لك امػػتحط القػػيج اجلداػػدة ااتسػػاـ التحػػا حت السياسػػية بأظلػػاط
التعػ ػ ػ ػ ػااف االتنػ ػ ػ ػ ػافل االص ػ ػ ػ ػطاعي ل ػػيل ب ػػا انلػ ػياب ادلختػ ػ ػ ػ ػ ػلحة فنس ػػحي بػ ػ
انلياب الرارية.

اعد النويلذج ال ا

ن الت طبة االندانيسية امػا شػهدتو

دامػ ػ ػ ػ ػ ػ

مسػارات يلذلػا الػدؽلقطاةي ي

فػػالتنيلؿ جػػاء بشػػر متػػدرج يا ستا وػػا االنتقػػاالت مػػن احلرػػج السػػلميل ص ا سػػد غيلريمػػيل
أاداني افيليػح س .ىليػت أف اننظوػة السػلميلاة ذلػا القػدرة لػا شػط نة لروهػا مػن مػحؿ
ادليج ما با طيلر التعائة ااالستعانة بانشراؿ التقليداػة للو سسػات ي اتػطاج لنحسػها لػا أ ػا
احل ةيلا ادلدى دلشاس النظاـ السياسي اأ ا أفرت أظلاط احلرج

رلتوعاهتا  ...فهػي أنظوػة

ارس الدستاتيلراة االقول اتعد بالدؽلقطاةية ااحلطاػة ي إذ ؽلرنهػا أف تػدر نحسػها بػادلع السياسػي
لػػا أ ػػا سػػلمة انتقاليػػة ال أس ػػط ا ػػااؿ تيلجيػػو االنتاػػاه ا االصلػػازات الحيلراػػة سيصلػػاز السػػحـ

االجتوا ي أا النويل االوتصاد ص 27ص.
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إف ما تقدـ انماق لا فتة لرج سيلىارتيل

28ص

ال

ساف اطسي لا ادلتنقق ا

ااد ي الدؽلقطاةية ي إذ استود شط يتو ااستوطاره دلدة  32اما للحتة من 5999 -5967ي
باجليا ادل سسة العسرطاة ص ي اسيمطتو من محؿ ليبو جيللرار ص

من م سستا ل

ذات الحتة ي فقد ل

ادلد يلـ من اجليا لا س العوليات االنتخابية الا جطت

انلياب السياسية ااإلبقاء لا ثحثة ألياب ساف ػلق ذلا االشتاؾ

يل

االنتخابات النيابية اىي

باإلتافة حليبو ليب التنوية ادلتند pppص *ص ااحليب الدؽلقطاةي االندانيسي PDIصي
فقد استماع ليبو أف ػلص

لا ثل ي ادلقا د

االنتخابات الددلانية لظ يلاـ  5975ا

 5997ي إذ أ يد انتخابو رئيسا للاحد ل مطات ي اسوا ميلتث

اجلداؿ التا :

نتائ االنتخابات الددلانية من اـ 5997 – 5975
احليب

5982 5977 5975

5997 5992 5987

جيللرار

8ي5 62ي62

2ي64

2ي73

5ي5 68ي74

التنوية

5ي3 27ي29

28ي0

56ي0

57ي4 0ي22

ادلتند
الدؽلقطاةي

50ي5

6ي8

9ي7

50ي9

9ي54

5ي3

االندانيسي
ادلصدر ِ:

Andreas Ufen :Opcit :P9

فيذا ساف سيلسارنيل ود استود شط يتو اويلتو

استوطار لروو من اجليا ااحليب

الشييل ي ي فاف سيلىارتيل استودىا من اجليا االماقة الطأةالية الا ظل

مدانة لو اثط

ختليصهج من النظاـ الشييل ي ي اا يلد سيلىارتيل بانحتاح إندانيسيا لا سياسات السيلؽ احلػط
االتقدـ ضليل هد جداد من الطماء ا االزدىار االوتصاد .
إف ةايعة النظاـ ال ى أوامو سيلىارتيل شرلتها
االعوليي فقد تطىب

انساس تطبيتو ا تارؼلو اليلظيحي

طغطه لا الحلسحة انمحوية جلااة سدى جير انرماي اإلندانيسي

اأس طىا سراناصي ا ىي تقاليد ت سد لا التناغج ا التيلافقي مبع رفض االمتحؼ ا ادلعارتةي
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اىي أارتا ت سد لا التاـ ا تيلوري انسد سنا .ا تلقا سيلىارتيل تدرااو العسرط

لا أاد

العسرطاة اذليللنداة مث اليابانيةي ا سحعلا بالرتطارة سقيليت التحؿ لالد غطاح ساف علهوا
انساسي ىيل قيق انمني مبع النظط إ العيلاوح انمنية لر سياسة با تاارىا أاليلاة أجدر
باال تاار .أشتؾ سيلىارتيل أا واد محؿ لياتو العولية مححت ساف مهوتها وول االنتحاتات
ايلية أا طد الشييل يا أا احلطسات االنحصالية

انواليج ي نتي ة ذل ه اخلدات فيف سيلىارتيل

ساف ؽلي إ نيلع من اذليلس بالنظاـ ا االستقطار 29ص.

سو ػػا إف س ػػيلىارتيل اختػ ػ م ػػن ما ػػادئ الاانتاشيس ػػح -الس ػػابقة الػ ػ سط – التحس ػػري اليللي ػػد
للدؽلقطاةيػػة الػػا غلػػح أف تسػػري ليهػػا الػػاحد فهػػيل اقػػيلؿ

دؽلقطاةيػػة الاانتاشيسػػح ليػػل

ىنػاؾ مراف للوعارتة لا النو ،الغػطا

ػان الاانتاشيسػح لػدانا احلػيلار إلصلػاز التيلافػق بػا

النػػاس .لػػيل لػػدانا ىنػػا معارتػػة ستلػػك الػػا

الغػػطب ادلعارتػػة مػػن أجػ ادلعارتػػة ا نجػ أف

تريلف سلتلحاي ال اجيلد ذلا ىناصص 30ص.

ى ا الطفض لحرطة ادلعارتة من ليي ادلادأ د نو سيلىارتيل وليا من محؿ تميلاط
أداات الدالة لتريلف سحلو

إجهاض س طيلر ادلعارتة لنظامو

مهدىا ا وا أف تنويل

لتشر ممطا ليو.
فحي معطض ييده دلعارتة اإلسحـ السياسي

اندانيسيا ي فقد ااءـ بعض من ا ماؿ

االسحمية الدانية من اج موي طيلرتو السياسية لحندانيسيا ادلسلوا ي شلا ةث لو
سياسة

ال

بتنوية

االستيعاب االتعدا ص للقيلى االسحمية بشر سام اتأسيسو لإلسحـ السياسي

اجد تعاريه

رابمة ادلحرطان اإلسحميا االندانيسيا

ICMIص ادلد يلمة من

سيلىارتيل ي اود أدت سياسة االستيعاب االتعدا ص الا اتاعها سيلىارتيل بالتنيلؿ ا دالة
اط اىا اإلسحـ السياسي تد اإلسحـ الطادارا اتاما دـ معارتة اإلسحميا لسياساتو ي
اةالو حليب التنوية ادلتند ليب إسحمي ص
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مل مملل التسعينات ساف اجليا ود أطاث ادل سسة السياسية انس ط أعلية
لين

اود لعح ى ا الدار بشر

الغماء الشط ي لعقيدتو العسرطاة الا تقيلـ لا

اليلظيحة ادليداجة للو سسة العسرطاة يالا تتو
ادل سسية

وااة ادلصلنة اليلةنية ي اإسهامو مبيلارده

تنوية الاحد ي ى ه ادليلارد ادل سسية ساف اقصد ا اخلدات اإلداراة ا التنظيوية

الا ارتساها تااط اجليا من محؿ تطويهج
التنوية فتو

إندانيسيا

ادل سسة العسرطاة ص ي أما اإلسهاـ ا

مهاـ

تط تو بدميلؿ ا الؼ من تااط اجليا سيلاء من سانيلا باخلدمة أا تقا داا منها

سلتلف ادل سسات ادلدنية الا تشر اجلهاز الارياوطاةي للنريلمة ي من با ى الء ساف
مئات اشغليلف مناطح ازاراة ا بطدلانية ا ليبية
االشطسات ادلوليلسة للدالة 32ص.
غري أف انمط ال
النويلي فحي اـ  5965سان

ليب جيللرار احلاسج اىف اإلدارة ايلية

ػلسح لسيلىارتيل انو ود ر ا التنوية ااسهج

تميلر معدالت

إندانيسيا ىي أفقط بلداف آسيا ساف  %60من السراف –
م ،الحقط اىف أ قاب تسنج سيلىارتيل للسلمة لقق

ليلا  55ملييلف نسوة – اعيشيلف
إ ا النات ايلا للاحد ظليلا بنسح ختم

 %6سنيلاا ةيلاؿ ال حثا امػا التالية 33ص ي اىف

اـ  5996ساف % 55فق ،من السراف – ليلا  22ملييلف نسوة – اعيشيلف
الحقط .لقق

الاحد أارتا تقدما

معدالت التنوية الاشطاة م

م،

متيلس ،العوط ادلتيلولي

ااخلصيلبةي امعدالت اليلفاة لظةحاؿي اىف االستحاء ال ايت من إنتاج الغ اءي اأم ت إندانيسيا

ميلوعا متقدما با اوتصاداات ما اسوا بالنويلر انسييلاة ا أطان
اجت ابا لحست وارات ةيلالة ادلدى 34ص.

االدة من أس ط الالداف

غري أف ما قق ساف لا لساب أميلر دة ؽلرن إغلازىا بااليت -:
 -5تطاجل معدالت التيلزال لعيلائد التنوية لدى غالاية ادليلاةنا .
 -2دـ االلتياـ مبعااري اتيلاب ،الدؽلقطاةية

إدارة احلرج االتحطد بالسلمة.

 -3زاادة اال توػ ػ ػاد لا اجليا اال ػ ػ ػقيلى انمنيػ ػ ػ ػة
لسياسات الطئيل.
09
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الدالة اما طؼ بحساد النخاة ي بعد أف ل سيلىارتيل ليللو

الطأةاليا اادلنتحعا اأفطاد أسطتو ي فرتح ن اجليا ال

ساف ادلساىج انسد

االست وار

اومف ار التنوية.
 -5سيمطة الدالة لا اسائ اإل حـ امنظوات امتول ادلد .
 -6ىشاشة النظاـ ا دـ ودرتو لا مااز انزمات االوتصاداة افش س سياساتو

تقلي آثارىا 35ص.

فعلا مدى قيلد رسي سيلىارتيل انظامو اجلداد لا االستغحؿ ا قيق ال طاء الحالا

أس ط من السيادة 36ص ي إذ منث أاالده العداد من االلترارات الت اراة العسرطاة ادلتعددةي اواـ
اجليا بتشغي مشطا ات ر ية من محؿ أس ط من ألف ا سوائة شطسة ص ي ا لا رل ما
تااحند ليي غللح احلرج العسرط القلي من احلداثة ا الاحد ااعو بصيلرة ما

ػلدث

تميلاطىاي أطاث الشغ الشاغ لل يا االندانيسي ىيل احلحاظ لا نصياو من سعرة

االوتصادي االت تأسيل لريلمة مدنية مستقطة أاليلاة تالية بعد ذلك 37ص.
شر منتصف التسعينات منعمحا ىاما

احلياة السياسية

اندانيسيا الا سان

تياؿ تعيا للج النويل االوتصاد ادلستوط داف أ بيلادر ن طعيلبات

ال

ادلستقا القطاحي

ادلقاب ساف اجلويلد السياسي ود بدأ ادفل وما ات سلتلحة للتولو ي ابدا ناؿ مطة بعض
د اة اإلطحح السياسي اطفعيلف أطيلاهتج بادلمالاة بتدااؿ لقيقي للسلمة امرافنة الحسادي

ام

احليب ادلعارض

احليب الدؽلقطاةي االندانيسي ص أاؿ انطيلات الدا ية النتخابات

نياهة بعد أف شرك احليب بانتخابات اـ  5992ااهتج الطئيل سيلىارتيل اليبو بتيااط نتائ
االنتخابات.
إف مشية سيلىارتيل من تصا د لدة ادلعارتة د اه ا زرع الحتنة دام احليب
الدؽلقطاةي للنرتاؿ ي شلا أدى ا أ واؿ نف با أنصار سيلرااد ص ز يج احليب ال
تعيريه
فنصل

م ط احليب باالبنة الصغطى للطئيل السابق سيلسارنػيل
ميلاجهة نيحة با ةط احليب ي الرن انمط ال
31
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إ دادىج خلمة تطب احليب ساف من مطاج مئات الحقػطاء من لػي مار اف ص القطاح من مقط
احليب ااطمدميلا مل رجاؿ انمن ال ان تطبيلا ةيلوا لا مراف احلدث
سط اف ما يلل

ا أ واؿ شغح اسلح ا ح ةال

معطسة شطسة ي

اياؿ الت اراة االانيلؾ اادلاا اإلداراة

القطااة األدث مسائط سارية وا أف تتورن ويلات انمن من التيلاء ادليلوف 39ص.

إف ألػػداث ػػاـ  5996أشػػطت حمػػة ىامػػة جػػدا بػػاف ادلعارتػػة لنظػػاـ سػػيلىارتيل الػػا
وما ات ادل قحا اانلياب السياسػية اةلاػة اجلامعػات وػد يللػ

ظل لحتة ةيلالة زلصيلرة

شيلائيات ليلؿ العاطوة ا مطسيىا من جهػةي

لتشو أاؿ مطة الحقطاء ال ان سانيلا اسرنيلف

ااف ذات انلػػداث ن ترػػن إال بدااػػة دلػػا سػػاف ؼلتوػػط

الشػػارع االندانيسػػي مػػن غرتػػح لػػا

النظاـ ام سساتو العسرطاة من جهة أمطى.
إف االتمطابات الا بدأت ترتطب الشارع االندانيسي يزت بانزمة ادلالية الا تطب
داؿ جنيلب شطؽ آسيا امنها اندانيسيا ي ااف أىج أسااب انزمة
-5أسليلب التنوية

اندانيسيا ساف ا يت -:

االنحتاح االوتصاد ا إزالة القييلد ن القماع ادلا ي ااتساـ ذلك

بالسط ة أس ط من الحزـ ا ن اتث معو اليلو

الرا ليلتل تيلاب ،تتنرج

النشاط

االوتصاد .
-2إسطاؼ القماع اخلاص باالوتاض االتيلسل

مشطا ات بميئة الداراف اوتصاداا اس لك

ادلرتاربات العقاراةي سوا أف معدالت النويل ادلطتحعة أدت إ ارتحاع ادلدايلنية اخلارجيةي
اتدفق معها االست وار انجنيب ال

أمحا معو العييلب اذليرلية

االوتصاد امنها

انعداـ الشحافية اانتشار الحسادي ااطلحاض الصادراتي ا ي ادليياف الت ار .
-3فساد الساسة ي فنصيلؿ انزمة ادلالية ساف نتي ة استغحؿ السلمة ا سعيها حلوااة
الدائنا الغطبيا اادلصارؼ الا استشطى فيها الحساد لا لساب ان داد ادلتياادة من
اإلندانيسيا الحقطاء.
 -4دـ ميلافقة سيلىارتيل لا الطتيلخ لشطاط طنداؽ النقد الدا الا سان تقترتي مطاد
س ري من أفطاد ائلتو ا أطدوائو من االلترارات الا سان
30
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وسج من انطيلؿ ادلوليلسة ذلج لسداد بعض الدايلفي إذ أف م ى ه اإلجطاءات هتدد
انساس االوتصاد

لسيلىارتيل ا ائلتو سوا أ ا فرتن

االوتصاداة الا ساف اا

لنا ىشاشة ادلع ية

ليها شط يتو السياسية.

فقد دت انزمة االوتصاداة ن نحسها

تدىيلر ويوة العولة

ميلاجهة الداالر

االعوحت انمطى ي اى طة رؤاس انميلاؿ انجناية ي ان تحلث السياسات ادلالية

إنقاذ ى ا

التدىيلر ي ان ارن النظاـ ادلصط بقادر لا أف ا د داره ي اأفرتا س ذلك ا لالة من

الطسيلد االوتصاد ي اارتحاع أسعار الغ اء اأطاث العداد من الناس غري وادران لا اليلفاء
مبتملاات احلياة ي طالح ذلك زاادة ىائلة
6ي 4ا3ي 5ملييلف متعم
اأطان

معدالت الامالة ي إذ تطااح دد العاةلا ما با

ن العو شلا أدى ا مشرحت أمنية اتطاجل مستيلى اإلنتاجية

اندانيسيا ارض مصاة للحساد

40ص

اتيااد تطسي ال طاة فران

الاا ي الطئيل

لحلت اجات تد سيلىارتيل انظامو ي فادأت مبيلاجهات با ةلاة اجلامعات اويلات انمن ن
تلاي أف اتسل نماوها ا احلد ال

أطاث هتدادا لليللدة اليلةنية 45ص.

ػػاـ  5998أ ػػادت اجلوعي ػػة انتخ ػػاب س ػػيلىارتيل رئيس ػػا لل ػػاحد اإ مائ ػػو ادليا ػػد م ػػن
الصػػحليات

ػػد ااتػػث لحلت اجػػات اغليػػاف الشػػارع االندانيسػػي ي ا مسػػته فتتػػو

الطئاسية اجلداػدة فاجػأ سػيلىارتيل اجلويػل بتشػري جداػد للنريلمػة اثاػ مػن محلػو انػو ال انػيل

االسػػت ابة ا ممالػػح اإلط ػحح 42ص ي فرتػػح ػػن إ حنػػو زاػػادة أسػػعار الاػػتاؿ بياػػادة وػ ػػدرىا

 %75ي ازا ػ ػ ػ ػ ػادة و ػػدرىا %67
لي ػ ػ ػها غالاية السراف 43ص.

أسعػ ػ ػ ػ ػار تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اسط ادليلاطػ ػ ػ ػ ػحت العػ ػ ػ ػامة ال ػػا اعت ػ ػ ػ ػ ػود

ااقػ ػػدر ػ ػػدد القتلػ ػػا نتي ػ ػػة االلت اجػ ػػات للحػ ػػتة مػ ػػن  55 -52مػ ػػاال 5998
العاطػػوة جاسارتػػا الػػدىا 500ص فػػطد اسػػاعوائة فػػطد
بع ػػض منظوػ ػ ػ ػات لق ػ ػ ػ ػيلؽ االنس ػ ػ ػ ػاف

ج ػ ػاس ػ ػارت ػ ػا الدىا 44ص.

منػػاةق سلتلحػػة أمػػطى ي اافقػػا لتقػػاراط

اندانيسي ػ ػ ػ ػا ف ػ ػ ػ ػ ػانو مت وتػ ػ وػ ػ ػ ػطابة 5800ص ف ػػطد
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لقد أدت وطارات سيلىارتيل اتعا لدة االلت اجات ا مسارتو نىػج م سسػتا سانػ
ترحػ لسػػيلىارتيل االسػػتوطار ي اعلػػا اجلػػيا الػ
ال
الاػػدء

د اناؿ مطة تيلجو مستق

أ لػػن تعاةحػػو مػػل الملاػػة اممػػالاهج ي االددلػػاف

ن اخلػ ،ادلعلػن لنظػاـ سػيلىارتيل اانػو – أ الددلػاف – انػيل

تشػػطال رلويل ػػة مػػن اإلطػػحلات الػػا تسػػت يح للنطسػػة المحبيػػة ياإزاء تػػغ ،اجلػػيا

االددلاف امسارة سيلىارتيل دليلوف انلياب االسػحمية الػا اجتوػل ػا إلونا هػا مبسػاندتو اتػمط

سػػيلىارتيل للتننػػي

 58مػػاال  5998اتػػيل نائاػػو

افقػا للوػػادة ال امنػة مػػن الدسػتيلر

طالػػدان ايلسػػف لايػػيب ص مهػػاـ الطئاسػػة

لالػػة افػػاة الػطئيل أا اسػػتعحائو أا إ حائػو أا تعػ ر ويامػػو

بيلاجااتو محؿ مدة االاتو ؼللحو نائح رئيل اجلوهيلراة بقية تلك ادلدة صص.
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ادلثحث انثاوي

مساراخ انتحىل انذميقراطي وآفاقه ادلستقثهيح
بقي احلياة احليبية

إندانيسيا من استقحذلا اـ  1945بائسة ازلريلمة بعصا اجليا

إ لد بعيدي ان تشهد نظاما ليبيا داناميريا سال
االستقحؿ هد أمحد سيلسارنيل سان
ميلجها من وا اجلياي ا

تعيشو الييلـ من استقحذلاي فحي هد

انلياب زلدادة اادلناخ الدؽلقطاةي ال

هد سيلىارتيل ال

تعو فيو

طؼ بالنظاـ اجلدادص ن ارن لا السالة

سيلى ثحثة ألياب سياسية ارتون فيها احليب احلاسج ليب جيللرار انغلاية السالقة
انتخابات شرلية – سوا ذسطنا سابقا  -ي أما بعد سقيلط نظاـ سيلىارتيل فقد نش ،امتول
االندانيسي

تشري انلياب السياسية ي فقد مت إ ماء تطاميص نس ط من 200ص ليبي

ن استمل سيلى 38ص منها ميلض االنتخابات التشطاعية لظ يلاـ 5999ا  2004ي ابدأ
الشطاع

التنيلؿ الدؽلقطاةي ي فه

دالة ادل سسات آل اى

رن

اندانيسيا من إرساء العو الدؽلقطاةي اتريلان

رن من استاعاد دار اجليا

احلياة السياسية آل

ادلطهة األول  :االوتخاتاخ انتشريعيح وانتعذيالخ انذستىريح ( دور ادلؤسسح

انتشريعيح واجليش يف اوتقال انسهطح ).

إف االلت اجات المحبية استوطت لا الطغج من تنني سػيلىارتيل ػن السػلمة ااسػتحـ
نائاو ايلسف لاييب صي ال

ساف من ادلحتض أف اتج مدتو ا

اـ 2003ي فقػد ا تػد تسػليج

سيلىارتيل السلمة لنائاػو بأنػو التحػاؼ لػا ممالػح الشػػعح اغي ػػط شػط يي إال إف لايػيبص شػر

لريلمتػػو الػػا جػػاءت سلياػػة لسمػػاؿ ي لسػػح االطػػحلييلف 45ص ي فقػػد امتػػار ازراءه مػػن احلػػيب
احلاسج جيللرار ص امن ادل سسػة العسػرطاة اأبقػا لػا بعػض الػيلزراء مػن ازارة سػيلىارتيلي انمػط
ال

أدى ا تعا انطػيلات ادلناداػة بانتخابػات مارػطة ي ان ارػن أمػاـ الػطئيل إال إ ػحف نيتػو
34
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إجطاء االنتخابات الرن بشر دسػتيلر ي ااسػتعاف

تسػيلاق ممتػو بػأةطاؼ سلتلحػة سػاف لرػ

منها تملعاتو الا ؼلػدمها مسػار بعينػو لتعػدا تطسياػة السػلمة ي اسػاف المػطفا الطئيسػا

اللعاػة

السياسػ ػػية علػ ػػا اجلػ ػػيا اتيػ ػػار اإلسػ ػػحـ السياسػ ػػي اسحعلػ ػػا احرت ػ ػ إج ػ ػطاء انتخابػ ػػات بطدلانيػ ػػة ي
فاإلسحمييلف ا لا رأسو أما رئيل ص ال

سػاف اتيلوػل طػعيلد اإلسػحميا

الددلػاف اجلداػد

ا قيق انغلاية ثل ي اجلوعية التأسيسية ص الا سػتنتخح الػطئيل اجلداػد فيوػا بعػد ي الل ػيا

سان ػ االنتخابػػات الددلانيػػة فططػػة لتوداػػد اليلو ػ مبػػا اتػػيث تطتيػػح أاراوػػو ي فيلجػػيلد العسػػرطاا
ادلعينػػا 75ص رتػػيل فرتػػح ػػن الػ ػ 200ص ادلعينػػا مػػن انوػػاليج اال ػ ان اسػػه

لػػا اجلػػيا

أونػػا هج االتح ػػح مب طاػػات التصػػيلا دام ػ اجلوعيػػة ىػػيل أمػػط سػػه إذا ألسػػن التتيػػح لػػوي
شطامة أف تقيلـ ى ه انةطاؼ باستتاء الملاة اسسح تأايدىج انمط ال

انةطاؼ ذاهتا 46ص.

اعد بعيد ادلنػاؿ ػن

ن ارن أماـ لاييب إال االستعانة بالد ج اخلارجي من محؿ بعض اإلطػحلات الػا اقػيلـ
ا اساف من أعلها ا يت -:
 -5لس ػػج مل ػػف تيو ػػيلر الش ػػطوية م ػػن م ػػحؿ التص ػػيلا لحنحص ػػاؿ أا الاق ػػاء ت ػػون الدال ػػة
االندانيسية ف اءت النتائ

ماال  5999لصاحل االنحصاؿ .

 -2ومػ ػػل يػ ػػل الػ ػػطااب ،بػ ػػا مسػ ػػئيل انجهػ ػػية ااإلدارات احلريلميػ ػػة االشػ ػػطسات اخلاطػ ػػة
اأطنا ا ي اتصحية اليلجيلد االوتصاد جلويل أبناء اأوارب الطئيل السابق سػيلىارتيل

أجهية اىيئات الدالة االشطسات ادلوليلسة ذلا.

 -3يؿ ابن الطئيل السابق من رئاسػة وػيلات االلتيػاط بػاجليا ي ماطػة بعػد تيلطػ
سرط ا مسئيلليتو ن بعض وليات الحساد ادلا دام ادل سسة العسرطاة.
 -4إ حنو اإلفطاج ن يل ادلعارتا السياسيا ال ان ا تقلهج النظاـ السابق.
 -5إ حنو إجطاء انتخابات رئاسية لطة انياهة
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انتخابات الددلػاف ػاـ  5999بي امػة

لا الطغج من فيلز احليب الدؽلقطاةي للنرتاؿ

ميغااايت سيلسارنيل بننيل  554مقعدا الصيلؿ ليب جيللرار لػا  520مقعػدا الصػيلؿ لػيب
النهرتة ادلتند بي امة ادالطمحن االد ص  59مقعدا ي جػاءت االنتخابػات الطئاسػية

اجلوعيػة

اليلةني ػػة لص ػػاحل ا ػػدالطمحن اال ػػد ليص ػػاث ال ػػطئيل الطاب ػػل الندانيس ػػيا 48ص امت إون ػػاع ميغ ػػااايت

مبنصح نائح الطئيل بعد أف لو باف تيلجو اجليا مل اػدالطمحن االػد ي اسانػ ادلخػااؼ

باف االد سيسػػعا ا

أسلوةص الدالة ي إال انو واـ بالتعاري ن نحسو بأنو ليػدا إسػحمي اوػاـ

بياػػارة ا اسػػطائي الػػا سانػ نقمػػة اخلػػحؼ مػػل اجلػػيا االتيػػار اإلسػػحمي ي اسػػعيو ا ترػطال
الحمطسياة اإلداراة الا بات

نظط الاعض بأ ا هتداد ليللدة اندانيسيا ي فأوي من منصػاو

ػػاـ  2005م ػػن واػ ػ اجلوعي ػػة التأسيس ػػية لسػػيلء لالت ػػو الص ػػنية ااهتام ػػو بالحس ػػاد ي اتس ػػنو
ميغااايت سيلسارنيل الطئاسة افقا للوادة ال امنة من الدستيلر.
لا الطغج من الدالالت اإلغلابية الا محلها سينارايل انزمة انمرية ماطة ترطال آلية
االنتقاؿ السلوي للسلمةي إال أ ا أثػارت

اليلوػ نحسػو الر ػري مػن التسػاؤالت لػيلؿ مسػتقا

االسػػتقطار السياسػػي ا وليػػة التنػػيلؿ الػػدؽلقطاةي االعحوػػة بػػا تمػػيلر وليػػة التنويػػة االوتصػػاداة
ااإلط ػػحح االوتص ػػاد م ػػن نالي ػػةي اإدارة ولي ػػة التن ػػيلؿ ال ػػدؽلقطاةي م ػػن نالي ػػة أم ػػطى او ػػد
تحاات ػ التقػػداطات ادلتعلقػػة مبسػػتقا االسػػتقطار السياسػػي

إندانيسػػيا

ظ ػ رئاسػػة السػػيدة

مي ػػااايت ي إال أف تشػػري احلريلمػػة اإلندانيسػػية اجلداػػدة رػػل إدراسػػا ااتػػنا لػػدى مي ػػااايت
لقيلا د اللعاة السياسية

إندانيسيا لا تيلء انزمة السياسية انمرية االا سشح

اذلاـ ال ى ؽلرن أف ؽلارسو الددلاف اإلندانيسي سحا
م ػػل اجل ػػيا

رئيسي

ن الدار

النظاـ السياسي جناا إ جنػح

لال ػػة الص ػػداـ م ػػل م سس ػػة الطئاس ػػة ي سو ػػا رسػ ػ

اليلوػ ػ نحس ػػو إدراسه ػػا

للتنػػداات الطئيسػػية الػػا تيلاجػػو احلريلمػػة اتػػطارة التعػػااف مػػل طػػنداؽ النقػػد الػػدا االانػػك
الدا ااختاذ مميلات أس ط رادارالية

بطنارلي اإلطػحح االوتصػاد ااخلصخصػة اأمػريا فقػد

لطط مي ػااايت لػا تشػري لريلمػة ترتػون ذلػا يػ سافػة القػيلى السياسػية ااحليبيػة الدانيػة
الحا لػػة ماطػػة اجلػػيا اانل ػياب السياسػػية الطئيسػػية جناػػا إ جنػػح مػػل تػػواف تػػيلافط ناطػػط
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الرحػػاءة ااخللحيػػة ادلهنيػػة الػػا تتيلافػػق اةايعػػة ادلشػػرحت الطئيسػػة الػػا تيلاجػػو مي ػػااايت ماطػػة
إ ادة االستقطار إ العولة انجنايػةي اإطػحح

ادلشرحت االوتصاداة االا لددهتا مي ااايت

النظاـ ادلصط اتش يل تدفق االست وارات انجناية.
مي ػػااايت ا تش ػػري لريلم ػػة ترن ػػيلوطاط ي إذ

إة ػػار تل ػػك اخلم ػػيلط العام ػػة ش ػػط

أسػػندت الػػيلزارات االوتصػػاداة إ أشػػخاص طفػػيلا بتأايػػدىج لسياسػػة التعػػااف مػػل طػػنداؽ النقػػد

الػػػدا اادل سسػ ػػات االوتصػ ػػاداة الداليػ ػػة ادفػ ػػل بطنػ ػػام اخلصخصػ ػػة فأسػ ػػندت مسػ ػػئيللية ازارة
االوتصاد إ داراجاتيلف سيلنت يلرا جاسىت بينوا أسندت ازارة ادلالية إ بيلادايلنيل اعلا معطافػاف
بتأايدعلا اليلاتث لسياسة التعااف مل طنداؽ النقد الدا اتمايق ارشة اإلطحح اذليرلي الػا

امطلها الصنداؽ لا اندانيسيا 49ص.
لقػد اسػتما
اناغي ليها مطا اهتا

مي ػااايت أف تحهػج لعاػة السياسػة

اندانيسػيا اشػطاةها امطترياهتػا الػػا

لاؿ أرادت االستوطار ي ل لك ول

لا ا يت-:

 -5لططػػها لػػا يػ القػػيلى السياسػػية الطئيسػػية ماطػػة لػػيب جيللرػػار ادلعػػطاؼ بد وػػو
لل ػ ػ ػ ػطئيل السػ ػ ػ ػ ػابق ا ػػد ال ػ ػ ػ ػطمحن اال ػ ػ ػ ػدص بػ ػ ػاإلت ػ ػ ػ ػافة إ

ي ػ ػ ػ ػ الق ػػيلى السياس ػػية

اإلسحمية ااجليا.
 -2ولها الدؤاب دام الددلاف النتخاب محية لاظ نائاا ذلا ي االػ

اػيلفط وػدراساريا مػن

فػطص االسػتقطار السياسػػي مػن مػحؿ التػػيلازف الػ ى ؽلرػػن أف اقػيلـ بػو محػػية بػا م سسػػة

الطئاسةي من ناليةي االددلاف من نالية أمطىي اذلك بػالنظط إ

ػدة يلامػ رئيسػة اػأيت

مقدمتها -:
أ -رئاسػ ػػتو حلػ ػػيب التنويػ ػػة ادلتنػ ػػد ال ػ ػ ى اسػ ػػيمط لػ ػػا 70ص مقعػ ػػدا

اجلوعيػ ػػة

االستشػػاراة زلػػتح ب ػ لك التتيػػح ال الػػي بعػػد لػػيا مي ػػااايت اجيللرػػاري انمػػط
الػ ى وػػد ارتػػون دلي ػػاااتا ام سسػػة الطئاسػػة بشػػر
اتأاي ػ ػ ػ ػ ػد ادل سس ػ ػ ػ ػ ػة التشطاعيػ ػ ػ ػ ػة
مي ااايت امحية.
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ب -أعلية محية من سيلنو ؽل التيار اإلسحمي التقليد
اػػيلفط ذلػػا د وػػا دام ػ التيػػار ماطػػة

إندانيسياي انمط الػ ى وػد

ميلاجهػػة أنصػػار الػػطئيل اػػد الػػطمحن االػػد

ال ى انتشػط أنصػاره دامػ نحػل التيػار مػن مػحؿ رئاسػتو جلوا ػة ػ رتػة العلوػاء ػ
الا تعد أسد منظوة للتيار اإلسحمي التقليد
ج -ايلفط اجيلد لافظ

إندانيسيا.

منصح نائح الطئيل مصدرا آمط لتنقيق التيلازف اجلغطا

دام ػ ػ النظػ ػػاـ السياسػ ػػي فاينوػ ػػا تنتوػ ػػي مي ػ ػػااايت إ جافػ ػػا الػ ػػا تعػ ػػد مػ ػػن اجلػ ػػير

اإلندانيسية ادلطسياةي انندر محية من غطب ساليونتاف االا تعد تػون اجلػير المطفيػة
اتأتا أعلية العام اجلغطا

تيلء أعلية االنتواءات اجلغطافيػة

بالنساة لل ير المطفية الا تشعط بقدر ساري من التهويا

إندانيسػياي ماطػة

ميلاجهة سيمطة اجلافانيي

نساة إ جياطة جافاص.
د -ؽل ػ اجػػيلد محػػية مصػػدرا لتنقيػػق التػػيلازف السياسػػي بػػا التيػػار القػػيلمي العلوػػا ي
شل ح

مي ػااايتي االتيػار اإلسػحمي التقليػد ي شلػ ح

محػيةي اىرػ ا ؽلرػن القػيلؿي

أنو باإلتافة إ الدار ال ى ؽلرن أف العاػو اجػيلد محػية سنائػح للسػيدة مي ػااايت
قيػػق التػػيلازف دام ػ النظػػاـ السياسػػي اإلندانيسػػي مػػحؿ الحػػتة القادمػػة سػػيلاء بػػا
م سس ػػة الطئاس ػػة االددل ػػافي أا دامػ ػ م سس ػػة الطئاس ػػة ذاهت ػػاي أا الت ػػيلازف اجلغػ ػطا
االدايني فػيف اجػيلد محػية ؽلرػن أف العػح دارا ىامػا

االنحصالية

ميلاجهػة مشػرحت النيا ػات

انواليج الا اسيمط فيها التيار اإلسحمي 50ص.

بعض انواليج ماطة

 -3اسػتوداد الشػط ية دلي ػااايت ػػن ةػطاقا اناؿ  :انتخا ػا

اجلوعيػة التأسيسػػية

ملحا ليلالد ي اال ا انس ط أعليػة ىػيل لصػيلذلا لػا  %34مػن نسػاة انطػيلات
انتخابات 5999
أ ا استما

لا ساف ادالطمحن االػد وػد لصػ

أف ترسح رتا اجليا
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لق ػػد دلػ ػ التن ػػيلالت السياس ػػية

اندانيس ػػيا ل ػػا و ػػق ال ػػيل ي االنرت ػػيلج الت ػػدرغلي

للدؽلقطاةية ي إذ طادو اجلوعية اليلةنية

اـ  2002لا لة مػن التعػداحت الدس ػػتيلراة

ساف أعلها -:
 -5انتخاب رئيل اجلوهيلراة انائاو بشر مااشط من وا ادليلاةنا بدال من وا املل
االستشار الشعيب.

 -2أطان فتة رئاسة رئيل اجلوهيلراة انائاو فتتا رئاسيتا سند أ لا.
 -3انتخاب يل أ رتاء رللل النيلاب الشعيب بشر مااشط من وا الناماا.
 -4تشري رللل النيلاب اإلوليوي /رللل الشييلخ اانتخاب يل أ رتائو بشر مااشط من
وا الناماا.
 -5اتج انتخاب يل أ رتاء املل االستشار الشعيب ادلريلف من يل أ رتاء رللل
النيلاب ا يل أ رتاء رللل النيلاب اإلوليوي بشر مااشط من وا الناماا.
 -6وياـ التعدداة احليبية مبعناىا احلقيقي.
 -7فص الشطةة ن القيلات ادلسلنة.
 -8إلغاء اليلظائف ادلدنية نفطاد القيلات ادلسلنة.
 -9لطاة الصنافة.
 -50لطاة التعاري داف احلصيلؿ مساقا لا تطميص إلوامة مظاىطة م حي ااالستحاء بي حـ
الشطةة.

 -55انتخاب رؤساء ايافظات اانواليج االالداات من وا ادليلاةنا مااشطة د االنتخابات
اإلوليوية بدال من تعيينهج.
 -52تشري جلنة مرافنة الحساد.
 -53تشري ايروة الدستيلراة.

 -54منث احلرج ال ايت ادليلسل يافظا أتشيو ابابيلا 55ص.
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اـ  5999طف إندانيسيا أربل وليات انتقاؿ انتخابية رئاسية ابطدلانيػة سػلوية

العػػاـ  5999االعػػاـ  2005االعػػاـ  2004االعػػاـ  20090سان ػ مراسػػاها الدؽلقطاةيػػة
مػػحؿ تلػػك الحػػتة وػػد سػ ل معػػدؿ ػػاؿ افػػق مقيػػاس احلطاػػات السياسػػية اادلدنيػػة الػ

تعػػده

منظوة فطاداـ ىااس ص فون س درجات حمة  7تشري إ اليلتل انسػيلأص انرتػو الػاحد
إ طحيلؼ الدؽلقطاةيات الليدالية نسايا
إف الػػيل ي الػػدؽلقطاةي

العان اس ل

اندانيسػػيا مت تط تػػو

5ي2ص درجة

العاـ 52 2009ص.

انتخابػػات ػػاـ  2004االػػا تعػػد أاؿ

انتخابات تتسج بالنياىة االشػحافية االتػدااؿ السػلوي للسػلمة ي فػيذا لعاػ ادل سسػة التشػطاعية
دارا ساػريا

انتقػػاؿ السػػلمة ػػد ثحثػػة رؤسػػاء مػػن ػػاـ  5999ا  2004جػػي ا لايػػيب ي

ادالطمحن االد ي ميغااايت سيلسارنيل ص ي فاف الدؽلقطاةية ػد طػناداق االوػتاع أاطػل الػطئيل

السادس الندانيسيا سيلسيليل بامااند ايلداايلنيلص 53ص.

21

العدد الثاني 3102 /

مجلة العلوم القانونية والسياسية

االنتخابات التشطاعية لظ يلاـ 5999ا2004ا 2009
دد

دد

دد

االنتخابات

دد انطيلات

اسج احليب

ادلقا د

ادلقا د

ادلقا د

*

االنساة

5999

2004

2009

الطئاسية

ليب جيللرار

520

527

525

ايلداايلنيل

احليب الدؽلقطاةي

554

509

95

ميغااايت

2009
562ي874ي73
60ي%80
االندانيسي للنرتاؿ

505ي548ي32
79ي26

ليب التنوية ادلتند

58

58

37

ليب النهرتة القيلمي

59

53

27

احليب الدؽلقطاةي

-

56

558

ليب العدالة االطفاه

7

45

57

ليب انمانة اليلةنية

34

53

-

ليب اذلحؿ االن وة

53

55

-

لطسة اندانيسيا

--

54

26

جيلزاف

55ي854ي085

ساال

45ي%25

العظوا
ليب الطفاه االسحـ

--

53

-

أمطى

26

52

25

اجليا االندانيسي

38

--

-

P18Andreas Ufen : Opcit

ادلصدر : :
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ادلطهة انثاوي  :انذميقراطيح وتىاء االقتصاد انىطىي.

ساف ادلطاوايلف انظطاف بي اب إ إندانيسياي بساح إدارهتا السليوة للوشطا ات
ٍ
معدالت م ىلة النويل االوتصاد ي لىت سشح انزمة
االوتصاداة الرتخوةي اما ققو من
5998/5997ي ن انسل اذليالةي الا بين ليها

ادلاليةي الا ىيت جنيلب شطوي آسياي

االوتصاد اإلندانيسيي فيوا طؼ بيستاتي ية إلحؿ اليلارداتي إذ لقق االوتصاد اإلندانيسي
ظليلا محؿ السنيلات العشط السابقة لحزمة ا سييلاة  5998 – 5997ص مبعدؿ  %8الرن
من النصف ال ا لعاـ  5998ا ار سعط الطابية اإلندانيسية اانسيلاؽ ادلاليةي اتطاجل النويل
االوتصاد إ الصحط ي فحي اليلو

ال

لقي

فيو اندانيسيا اإلشادة بساح اإلدارة اجليدة

الوتصادااهتا الرلية امعدؿ النويل ادلطتحلي فيف انزمة ادلالية ا سييلاة سشح
اال قيلب

ن ادل الح

ثيل ا االوتصاد امنها وماع الانيلؾ الرتعيف االدايلف اخلارجية ادلطتحعة ادلستنقة

لا القماع اخلاص اادلوارسات غري التنافسية الا مدم

ادلصاحل ادلالية للطئيل السابق

سيلىارتيل ا ائلتو اأطدوائو – سوا ساق ذسطه  -اود ساف لظزمة االوتصاداة الا تطب
االوتصاد االندانيسي آثارىا اخلمرية لا اناتاع

ى ا الالدي فقد أدت ا هتاا الاناء

االوتصاد االندانيسي اا الرشف ن ال غطات اخلمرية سيلاء لا ادلستيلى االوتصاد أـ

السياسي أـ االجتوا ي.

إف النوػػيل االوتصػػاد

ال ػ

لققتػػو إندانيسػػيا ن ػلقػػق تيلزاعػػا ػػادال لل ػػطاةي فوتيلسػػ،

الػػدم الحػػطد ادلعلػػن  5300داالر ال اعػػد ػػن لقيقػػة دمػ أس ػػط مػػن %80مػػن السػػراف
ال ػ ان ال اياػػد دملهػػج ػػن  350داالري اوػػد جع ػ ذلػػك لػػطاؾ انزمػػة االعنػػف اسػػتهدؼ
السراف من أط طيين ال ان اسيمطاف لا أىج القما ات اإلنتاجية االت اراػة ي أا اعػد ػن
سخ ،أبناء انواليج الغنية مبيلاردىػا الرػن أىلهػا زلطامػيلفي سوػا نشػأت لطسػات سياسػية إوليويػة
تد يل إ الحيدرالية بدال من ادلطسياة اتيلزال ثطاات الدالة اميلاردىا بعدالة.
ااتمطت احلريلمة اإلندانيسية بساح انزمة ادلالية إ تيلويل اتحػاؽ مػل طػنداؽ النقػد

الدا للنصيلؿ لا وطض ويوتو  43مليار داالر 54ص.
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اود ساف مػن ادلتيلوػل أف تيلاجػو إندانيسػيا مشػرحت اوتصػاداة واسػيةي بسػاح طػطا ات
انواليج اإلندانيسيةي اتحشي الحسادي اتػعف

مل احلطسات االنحصاليةي اتد مستيلى انمن

النظاـ ادلصط ي اتيلتط حواهتا مل طنداؽ النقػد الػدا  .ا ظػ ىػ ه الظػطاؼي اسػاف ادلتيلوػل
اسػتوطار تػد ال قػة لػدى ادلسػت وطي ا ػدـ إغلػاد فػطص وػ جداػدة .فرتػح ػن ػدـ اسػتوطار
معدؿ النويل ال

قق اـ 2000ي اال

بلد %408ي نظطا ننو وائج لا يلامػ وصػرية

ادلػػدىي م ػ  :ارتحػػاع أسػػعار الػػنح ،لػػا ادلسػػتيلى العػػادليي اازداػػاد الصػػادرات غػػري النحميػػةي
ااطلحاض الملح ايلي لا السلل االستهحسية انجناية 55ص.
إال أف التنػػيلالت السياسػػية

ػػامي  2004ا 2009اانتقػػاؿ السػػلمة بشػػر سػػلوي

ا د طناداق االوتاع االتعداحت الدستيلراة الا أبعدت دار اجليا مػن احليػاة السياسػية ي وػد
أسهو

إ ادة ال قة لدى ادلست وطان انجانح اادلنظوات ادلاليػة الداليػة دلسػا دة اندانيسػيا

لا ختمي آثار انزمػة ي إذ أظهػطت ألػدث الايانػات ااإللصػاءات ػن أف اوتصػاد إندانيسػيا
ظلا محؿ  2055مبعدالت سطاعة غري مسايلوة من انزمة ا سػييلاة
من الشريلؾ بقدرتو لا ختمي التنداات الا غللاهػا التاػاة
ايلػػي اإل ػػا اإلندانيسػػي بنسػػاة %605

الملػح العػادليي اارتحػل النػات

ػػاـ 2055ي متحيلوػػا لػػا التيلوعػػات الػػا رأت

أال ات ااز ظليله نساة 56 %604ص.
شػػهدت اندانيسػػيا ظلػػيلا ساػريا

5997ي اىػيل مػا محػف

ل ػػج االسػػت وارات مشػػا ا دلػػا لػػدث

أاامهػا التيلسػػعية انا ي فخػػحؿ العػػاـ 2050ي ظلػ االسػػت وارات انجنايػػة

الصػػا مػػحؿ

اندانيسػػيا بنسػػاة

 %20لتالد روج وياسي ودره  20مليار داالر ي اتياد فطص دميلؿ م ى ه االست وارات إ
اندانيسيا مل اطلحاض ترلحة االوتاض ذلا ازاػادة احلاجػة للانيػة التنتيػة شلػا ال شػك سيسػاىج
زاادة النوػيل ي ام ػيح لػ لكي أظهػط االسػتهحؾ ايلػي مطانتػو أارتػا مػحؿ العقػد انمػريي معػادال
نسػػاة ت ػتااح مػػا بػػا  %50ا  %60مػػن النػػات ايلػػي اإل ػػا ي اذلػػك لػػا الػػطغج مػػن ظلػػيل
ل ج الصادرات بشر سطال 57ص.
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امػن ادلػطجث أف تاقػا تسػػهيحت السياسػات االئتوانيػة اثقػػة ادلسػتهلرا ا ليظػ بػ لك
النويل ميدىطا ي بينوا مػن ادلتيلوػل أف اتااةػأ ظلػيل الصػادرات بسػاح تػعف التعػا االوتصػاد
اليلالاػػات ادلتنػػدة انمريسيػػةي اأزمػػة الػػدايلف ادلتحاووػػة
السياسات

إندانيسيا إ الع ي ادلتيااد

مستيلى الصادراتي ااالرتحاع ادلستوط

منمقػػة اليػػيلرا ي لػػا أف اتناػػو طػػانعيل

ادليياف الت ار النات

ػن االطلحػاض ادلسػتوط

مستيلى الػيلاردات اسػت ابة لحسػتهحؾ ايلػي ادليدىػط

ي امب ػػا أف الص ػػا اال ػػدة م ػػن أى ػػج مس ػػتيلرد الس ػػلل اإلندانيس ػػيةي فس ػػيريلف اوتص ػػاد ال ػػاحد

معطتػا للت بػ ب افػػق امػػاه النوػػيل الصػػيين ي اتعػادؿ ادلػػيلاد اخلػػاـ االحنػج االػػنح ،اخلػػاـ ازاػ
النخيػ مػػا اقػػارب  % 70مػػن طػػادرات اندانيسػػيا ي ااػػأيت الملػػح ليهػػا بشػػر أساسػػي مػػن

الصا 58صي فرتح ن سيلف السياسات احلريلمية اذلادفة ا زاػادة ادلػيلارد العامػة للدالػة أدت ا

التيلجػػو لقمػػا ي الاػػتاؿ االغػػاز المايعػػي للقيػػاـ بادلهػػاـ التنويلاػػة ارفػػل معػػدالت النوػػيل ي اش ػ ل
احلريلم ػػة ل ػػا ذل ػػك زا ػػادة أس ػػعار ىػ ػ ه الس ػػلل ادلي ػػا م ػػحؿ ػػامي 2008ا 2009اإوا ػػاؿ
الشطسات متعددة اجلنسػيات لحسػت وار

ىػ ا القمػاع شلػا تسػاح

من الاتاؿ االغاز المايعي ابالتا التأثري لا استدامة التنوية

تطاجػل سويػات االلتيػاةي

اندانيسيا للحتة ادلقالة 59ص.

ادلطهة انثانث  :حتذياخ انذميقراطيح يف اوذوويسيا وآفاقها ادلستقثهيح.

تحتخط اندانيسياي بحرت لطسة اإلطححي مبرانتها سػأسد موػل إسػحمي اثالػي أسػد دؽلقطاةيػة
العػػان بعػػد اذلنػػد االيلالاػػات ادلتنػػدةي اىػػي ادلرانػػة الػػا ػػااؿ اندانيسػػيا االسػػتحادة منهػػا
تعاملها مل انسطة الداليةي إذ بات طناداق االوتاع االعولية االنتخابية ام لسج

إتحاء

الشط ية لا احلريلمة االندانيسية ي شلا اعين التنيلؿ الدؽلقطاةي ابناء دالة ادل سساتي إال أف
الدؽلقطاةيػػة االندانيسػػية ال زالػ تشػػيل ا الر ػػري مػػن العناطػػط الػػا تشػػر

ػػداا لقيقيػا ػػيلؿ

داف اطػػيلذلا ا درجػػة الموػػيلح الػػا اتوناىػػا ادلػػيلاةن االندانيسػػي ي الع ػ مػػن أىػػج التنػػداات
ؽلرن تشخيص ا يت -:
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 -5ااقا اباء الحساد من ادلظاىط الاارزة الا ارثتها إندانيسيا من اننظوة السابقي اىػيل ال
اػياؿ مسػتنروا

احليػاة العامػةي اال تاػدا التشػطاعات ااننظوػة الػا اعلػن نهػا بػا احلػا

اا مػط دلرافنػة ىػ ا الػداء رلداػةي إذ أطػان
االرتطاراة أليانا

ظػاىطة الحسػاد مػن ادلوارسػات المايعيػة بػ

سافة م سسات الدالة إال نادراي رغج مػطم ىػ ه ادلوارسػات وانيلنيػا يلرػن

اسػتحناؿ الظػاىطة جعػ مرافنتهػا أمػطا غػري اسػري ي إذ ترلػف ىػ ه ادلوارسػات االوتصػاد

اإلندانيسي مليارات الداالرات سػنيلااي اىػيل مػا أبقػا احلالػة االوتصػاداة للوػيلاةن اإلندانيسػي
داف سػني إف ن نقػ إ ػا تطاجعػ

ػن مػا سانػ

 %49مػن السػراف لػا أوػ مػن داالراػن

ليػو

هػد سػيلىارتيلي إذ اعػيا اليػيلـ

اليػيلـ ي فػ ون الدؽلقطاةيػة – سوػا اػطاه ادلػيلاةن

االندانيسي – بات ا قػ ساىلػو ي االف سػ اننظوػة الػا تعاواػ

لػا لرػج اندانيسػيا سانػ

ترتسػػح جػػيءا ىامػػا مػػن شػػط يتها مػػن مػػحؿ تػػيلفري اخلػػدمات للوػػيلاةن ارفػػل مسػػتيلى ادلعيشػػة
اتقلي ػ ػ نسػ ػػح الامالػ ػػة ازلاسػ ػػاة الحاسػ ػػدان
االندانيسي ن غلد مصداوية

اننظوػ ػػة السػ ػػابقة ااحلاليػ ػػة ي الرػ ػػن ادلػ ػػيلاةن

زلاربة الحساد بعد

ي الدالػة ػن زلاسػاة سػيلىارتيل ا ائلتػو

هتج الحساد الا اجه إليهج من وا القرتاء االندانيسي.
-2

بقاء النخح السياسية القدؽلة سوطتري أساسي لر احلريلمػات امسػتقا التنالحػات

اجلوعية اليلةنية ارللل النيلاب ي سيلاء من ليب جيللرار سوا ىيل ااتث

نتائ ػو االنتخابيػةي

إذ شر احلريلمة مل احليب الػدؽلقطاةي – لػيب الػطئيل سيلسػيلييل ي أـ ادل سسػة العسػرطاة ي
اشلا مدر اإلشارة إليػو ىنػا بأنػو ا لػا الػطغج مػن تقػدم احلػيب ال تػ ار ػن مػا طػالح مسػريتو

السياسػػية أبػػاف لرػػج سػػيلىارتيل اإ حنػػو تغيػػري فرػػطه السياسػػي مػػن اجػ اندانيسػػيا ي فانػػو لعػػح
دارا

إفش ػػاؿ مم ػػ ،احلريلم ػػة

تق ػػدم ائل ػػة ال ػػطئيل انس ػػاق س ػػيلىارتيل اأوارب ػػو للون ػػاسج

ادلختصػة بػػتهج الحسػػاد ي أمػػا اجلػػيا ي فعلػػا الػطغج مػػن اسػػتاعاده مػػن العوليػػة السياسػػية ا داػػد
داره

احلوااػة اليلةنيػة ي فػاف اجلػيا ال زاؿ ػامح طػعاا مػاازه ي العػ مػا شػ ل ادل سسػة

العسػرطاة لػا تقلػيص دارىػا السياسػي ىػيل أف رأس الدالػة ىػيل ألػد رمػيلز ىػ ه ادل سسػةي
اجلػيا واػ أف اتقا ػد اتػيل منصػح الػيلزاط

فػاجلنطاؿ ايلداايلنػيل ارتقػا لطتاػة سػرطاة ليػا
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لريلمة ميغااايتي اىيل أ لا منصح ازار معين بالش اف العسرطاة

اانمنية .ال لك اعتد اجليا ايلداايلنػيل شلػ ح غػري رةػي ذلػ ه ادل سسػة الحا لػة
اإلندانيسية ي سوا أف اطيلؿ أ شخصية سرطاة ا سػدة رئاسػة الػاحد
سيريلف زلريلـ ليها بالحش إذ ن تست وط ال ق ال
-3

ػلتلو اجليا

احليػاة العامػة
القطاػح أـ الاعيػد

رلو احلياة السياسية.

ايافظػػة لػػا سيػػاف الدالػػة اميلاجهػػة لطسػػات االنحصػػاؿ ي با تاارىػػا اممػػط ػػد للنظػػاـ

الػػدؽلقطاةي اجلداػػد اماطػػة أف انسػػاليح القوعيػػة اصػػعح طاطىػػا سوػػا سػػاف ػلػػدث

ادلاتػػيي

فرتح وا رسػتو مطبػة اسػتقحؿ إولػيج تيوػيلر الشػطوية مػن تعياػي لظفرػار االنحصػالية اىػيل مػا
اعػ أف إندانيسػػيا مقالػػة لػػا ميلجػػة جداػػدة مػػن العنػػف

ػػدد مػػن انوػػاليج سػػيلاء سػػاف ذلػػك

د ااى انحصالية أا اتمهاد داين م اؿ مػا اشػهده إولػيج أتشػيويا جػير ميللرػيل ابػابيلاي إذ
اندانيسػػيا بػػادلخياف النحمػػي االغػػاز ال ػ

تشػػعط ى ػ ه انوػػاليج بأ ػػا وا ػػدة النوػػيل
أراتيهج اماطة إوليج آتشي امػالريلـ
يلائ ػػد التنوي ػػة بش ػػر

اليلوػ الػ

ػػادؿ ي انم ػػط الػ ػ

ادلطسياػػةي فرتػػح ػػن الػػد ج الػػدا الػ

يلاػػو

اعػا السػراف مػن الحقػط ا ػدـ تيلزاػل

اػ ػ د ا د ػػاا انحص ػػالية اأزم ػػات للنريلم ػػة

تلقػػاه ىػ ه انوػػاليج االػ

اج إتعاؼ اندانيسيا اوتصاداا يسوا أف فشػ الدالػة

اغػ

راح االنحصػػاؿ مػػن

الػدفاع ػن لطاػة ادلػيلاةنا الدانيػة

ادلرحيللة رةيا ذلج ىيل من أىج العيلام الا من شأ ا أف تعيلؽ مسرية الدؽلقطاةية 60ص.

 -4زلافظة ةط معادلة احلرج الل ان اادااف ظاىطاا

لالػة تػيلازف اشػطاسو شل لػة

التيػار

اإلسحمي االتيار العلوا ص ػ ي لا ويلا د اللعاػة الدؽلقطاةيػةي السػيوا ااف سػ ةػطؼ لػا لػدة
ال ؽلتلك سافة أرساف معادلة االستقطار سوا تعرسها اخلدة التارؼلية للت طبة اإلندانيسيةي اماطة
فيوا اتعلق بيلالء العسرطااي اتأايد اد ج رجاؿ ان واؿ امن مث فون ادلتصيلر أف تستوط لالة

الشد ااجل ب لحتة وادمة مل انم

اال تاار جداة اخلميلات اإلطحلية الا غلح أف تأم

سايلها للتنحي بشر سطال اأف ترف سافة انةطاؼ ن ادلمالاة ب ون دارىا

التغيريي فعلػا

الطغج من سيلف ىدؼ االستقطار اظػ ىػيل انس ػط منمقيػة اتيلافقػا مػل لالػة ػدـ االسػتقطار الػا
اش ػتها إندانيسػػيا لحػػتة نصػػف وػػطف 5999-5945ص ي إال أف س ػػطة انة ػطاؼ ادلشػػارسة
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انزمػػة أا تلػػك الاال ػػة ػػن للػػيلؿ اةويللػػات سياسػػيةي وػػد زاد مػػن تعقيػػد شػػارة التنالحػػات
السياسػػيةي فرتػػح ػػن زاػػادة ال ق ػ النسػػيب لػػاعض القػػيلى السياسػػية اانشػػخاص اىر ػ ا ؽلرػػن
القػػيلؿ أف مصػػدر التهداػػد ايتوػ للنظػػاـ القػػائجي اروػػن

القػػدرة لػػا تطسػػير د ػػائج الت طبػػة

الدؽلقطاةيػػة امػػااز ادلطللػػة االنتقاليػػة الػػا شػػهدهتا إندانيسػػياي اد ػػج معادلػػة االسػػتقطار القائوػػة
لػػا ادليلازنػػة بػػا االء العسػػرطاا اااللتحػػاظ بعحوػػات ةياػػة مػػل رجػػاؿ ان وػػاؿ االارياوطاةيػػة

اإلندانيسػػية مػػن جانػػح ثػػاف مػػل انم ػ

اال تاػػار وػػدرة ادل سسػػة العسػػرطاة لػػا اإلمسػػاؾ

خبييلط اللعاة السياسية ا طاك انلداث من اراء الستار ا ىيل اتل ليل من اليسري لداث
تغيريات سارية فيو

ادلستقا القطاح ا ادلتيلس،ي دلا اتسج بو ى ا اليلتل من تغيػريات سياسػية

ااوتصاداة ااجتوا ية معقدة.
 -5زلاالة التأثري لا ادليلراث ال قا االندانيسي من محؿ لطسات التنصري االتغطاح الػا
تشػػهدىا العداػػد مػػن ادلنػػاةق االندانيسػػية االنائيػػة منهػػا ماطػػة ي االػػا تغ ػ

بػػدارىا لػػاالت

العنػػف ا مػػيج أسػػل التيلافػػق الػػا ا توػػدىا امتوػػل االندانيسػػي من ػ االسػػتقحؿ افػػق ماػػادئ
الاانتاشيسح ي اظهيلر بعض االمتدادات الدانية الغطااة لا امتول ااإلحلاداة منها ماطػة الػا
أثارت لحيظة ادلسلوا تدىا شلػا الػد لػاالت نػف شػهدىا إولػيج آتشػي ي االػا أسػهو
االدة اإلسحـ ادلتشدد الػ

اسػعا ا تمايػق الشػطاعة االسػحمية سوصػدر أسػاس للتشػطال شلػا

انػ ر بادلسػػتقا لصػػيلؿ أ وػػاؿ نػػف ي فقػػد مت تأشػػري غيػػاب التسػػامث الػ
االندانيسي اال

ساف العامػ احلصػا ليللػدهتا اتعااشػها

مػػا ذىانػػا مػػل بػػاراج مانػػا

تشػػايهو للدؽلقطاةيػػة االندانيسػػية

ػػطؼ بػػو امتوػػل

ظػ التنػيلع ي العلنػا ال ناػالد إذا
ظ ػ التنػػد ال قػػا

ن ػػدما

اقػػيلؿ مل ذبيلؿ اذليلاة القيلمية ااالضلطاؼ بػادليلراث ال قػا الندانيسػيا تصػاث الدؽلقطاةيػة م ػ
السػػيارة الػػا تحقػػد أجياءىػػا اىػػي سػػائطة

ةطاػػق ا ػػط ااحرتػ القػػادة االندانيسػػييلف أف تظهػػط

الاحد اسأ ا مطسي تأليحي للدؽلقطاةية ااخلماب السياسي الرن اليلاول ان ر بغري ذلك ص 65ص.
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اخلامتـــــــح

تقدـ الت طبة االندانيسية افق منه التدرج معان وػيلة مرنػ الدالػة مػن التػيلاء العداػد
من انزمات السياسية ااالوتصػاداة ااالجتوا يػة ي فاندانيسػيا تتعػطض لله ػيلـ مػن ػدة نػيلالي
أمػػا مػػن وا ػ االنسػػاف اأمػػا مػػن وا ػ المايعػػة ي فهػػي معطتػػة لػػا الػػدااـ لحنح ػػارات الدسانيػػة
االيالزؿ اانمطاض االتسيلنامي اانزمات ادلالية االعطوية االدانية ي اسانػ بػح دفػاع
س ػ ذلػػك ي الريل ػػا دالػػة غػػري فاشػػلة في ػػا بات ػ مع ػػية

ميلاجهػة

اويلفهػػا أمػػاـ س ػ ى ػ ه التنػػداات

او ػػدم ظليلذج ػػا دؽلقطاةي ػػا اس ػػتماع أف اصػ ػ الدال ػػة ا ب ػػط انم ػػاف سياس ػػيا اا ل ػػد مقا ػػيلؿ

اوتصػػاداا ي إال أ ػػا اب ػ ات اليلو ػ تاػػد محمػػث ػػدـ االسػػتقطار السػػتوطار النخػػح السياسػػية
القدؽلػػة فرطاػػا ي االنخػػح العسػػرطاة الػػا ااف غػػادرت العوليػػة السياسػػية الرػػن ال ؽلرػػن ماى ػ
دارىػػا

طاػػك أسػػل اويلا ػػد العوليػػة الدؽلقطاةيػػة حلاجػػة النخػػح السياسػػية دل ػ ى ػ ا الػػدار

للونافظػة لػا الػدة الدالػة ي سوػا أف التنػيلؿ مػن اإلدارة ادلطسياػة ا الحمطسياػة ااال ػتاؼ
طاات انفطاد القيلوهج

ادلساعلة

امنظوػ ػ ػات امتو ػ ػل ادل ػ ػ ػد وػد أسػػهو

التعاري مػن مػحؿ ادلشػارسة السياسػية اترػيلان انلػياب
بلػ ػ ػ ػيلرة ال ػ ػتيلجػ ػ ػو ا دال ػ ػ ػة ادل سس ػ ػ ػات االحص ػ ػ ػ

با السلمات.
إف ولػػة سحػػاءة احلريلمػػات ايليػػة نتي ػػة شلارسػػات اننظوػػة السػػابقة اشػػر طػػعيلبة
تمايػػق الحمطسياػػة اإلداراػػةي فتنيلاػ ادلاػػالد للنريلمػػات ايليػػة مػػن داف معطفػػة دويقػػة للنحقػػات

الحزمة ا من داف مطاواة ا إجطاءات اوائية إداراة ود اش ل لا انتشار الطشيلة ا الحساد إ
ادلسػػتيلاات احلريلميػػة اند ي ذلػ اي غلػػح العوػ

لػػا رفػػل سحػػاءة احلريلمػػات ايليػػة ػػن ةطاػػق

تعياػػي الطوابػػة ا فػػطض إج ػطاءات اوائيػػة ا قيلبػػات إداراػػة دلنػػل أ تح ػػح مػػن واػ
اإلداراا الرػن

ادلسػػئيللا

ظػ التشػطاعات القانيلنيػة االتعػداحت الدسػتيلراة فػاف اندانيسػيا وػادرة لػا

أف تقػدـ ظليلذجػػا ػلتػ ى بػػو

وليػػة التنػػيلؿ الػدؽلقطاةي ي مصيلطػػا اإ ػػا ػػاسي افقػػا لظطافهػػا

وليات التغيري العطا الا ال زال تتخا ،داف أف تتورن من إرتاء شعيل ا االيلطيلؿ ج ا
قيق ما سانيلا اصايلف إليو.
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اذلىامش

( )1زلود أسد شهاب ي يات من تارار اندانيسيا ي بريات  .دار لاناف للماا ة االنشط
 . 5970ص ص .20 – 59

( )2للوياد ن ى ه ادلوالك انظط  :اةا ي امحد ااغي يتارار شطؽ آسيا احلدايي
الطااضي مرتاة العايراف  5994ص.56

( )3ادلصدر نحسو ي ص .25
( )4ادلصدر نحسو ي ص .53

( )5اندانيسيا – معليلمات القائق أساسية ي مطسي اإلمارات للدراسات االانيلث

اإلستاتي ية ي سلسلة دراسات العدد 59ص  2050ي ص .50

( )6لمحي اسيااسنتا ي الت طبة الدؽلقطاةية

العان اإلسحمي ي تط ة ىا

جاسارتا ي منشيلرات معهد جيلتا ي  2052ص .23

ادالعظيج ي

( )7سليحيلرد غريتيي تأاا ال قافاتيتط ة زلود بدا يبريات يادلنظوة العطبية للت ة

2009يص .484

(Akira Nagazumi. The History Of Indonesia. Jakarta )8
The Institute Of historical studies1976 P:219
(The Indonesian constitution and its treatments. The )9
General Assembly Jakarta 2008
( )11جطت لا الدستيلر االندانيسي أربل تعداحت من إوطاره اـ .5945

lbid :p 4
()11
( )12ساف دد أ رتاء اجلوعية االستشاراة افق ما وطره دستيلر 5000 5945ص رتيلي
ا تعدا سانيلف اناؿ  5999مت ختحيض العدد ا

 700رتيل ص lbid : 5

( )13الحقطة ثانيا من ادلادة  20أ ص من الدستيلر االندانيسي
29
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س لك انظط Indonesia s Political System since 1945 . :
Australia your Police Network2011
(William H.Fredrek . and Robert L. Worden . Indonesia )14
a Country Study .Library Of Congress . U.S.A. P 143
Lbid.p146
()15
William H0 Fredrik :Opcit. P123
()16
( )17الد امحد سيلسارنيل اـ  5905مدانة بليتار جااة من أـ بيلذاة امن أب جاا
ساف مدرسا اسلوة سيلسارنيل مشتقة من

سيلص مبع

ةيح أا

ا سارنيلص مبع بم أ الام اجلوي أا ادلوتاز ي تلقا تعليوو
الص

لا شهادة الاراليلرايلس

ي أا شلتازي
اندانيسياي

اذلندسة ادلعواراة ي أسل اـ  5927احليب

اليلةين االندانيسي اتعطض للنحي دة مطات من وا السلمات اذليللنداة ي طؼ
بتعدد الياجات امن سلتلف اجلنسيات ي لرج اندانيسيا من اـ  5945ا 20
شااط  5967بعد أف ثار الشعح تده  :للوياد انظط زلود أسد شهاب ي مصدر

ساق ذسطه ص ص .544 – 74

(Guy J.Pauker .The Soviet Challenge in Indonesia. )18
Foreign Affairs July 1962 :P;62 Affairs July 1962
:P;62 .
( )19ادلصدر نحسو ي ص . 24
( )21ذسطت اسالة اننااء ا سييلاة أف دد العلواء اادلدرسا

ادلدارس االسحمية ال ان

أ دمهج الشييل ييلف محؿ فتة هيلراتهج السيلفيتية بألف ا سوائة رج ي م ليلا
ب هج أبشل ي ي اود نقل

الصنافة لينها بأ ا شاىدت أةحاؿ العلواء

اادلدرسا اتتااح أ وارىج با ال امنة اال ال ة شط اود فقداا أبصارىج نتي ة وياـ
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الشييل ييلف بري أ ينهج باحلداد ايوا ي للوياد ليلؿ ى ه اجلطائج انظط  :اةا ي

امحد ااغي ي مصدر ساق ذسطه ي ص .589

(William .H.Fredrik. Opcit :P137 )21
شهاب ي مصدر ساق ذسطه ص ص .30-27

س لك انظط  :زلود أسد

( )22احليب اليلةين االندانيسي ىيل الد انلياب الا استما

أف تريلف وا دة شعاية

طارتة ي تأسل اـ  5927بي امة امحد سيلسارنيل ي تج ى ا احليب الشخصيات

اليلةنية ادلدنية االعسرطاة اساف لو دار

()23
24ص

معارؾ التنطاط تد االستعوار اذليللند :

للوياد انظط زلود أسد شهاب ي مصدر ساق ذسطه ص .56

William H. fredrik :Opcit .P 145
معطض رده لا القيلى االسحمية ادلعارتة للتشطاعات الا اتعها ا ستشهد
سيلسارنيلي معطبا ن استنسانوي بولة أتاتيلرؾ الا واؿ فيها" :لقد لطرت اإلسحـ
من الدالة ننين أراد لإلسحـ أف اصاث دانا ويلااي الطرت الدالة من اإلسحـ ننين
أراد للدالة أف تصاث م سسة ويلاة" .اود شطح سيلسارنيل تلك ادلقيللة = وائح إف
الدان ندما استق

ن الدالة اصاث معتودا لا ذاتوي اإف مصاحل الدان االدالة

غري متمابقةي اإف تدام الدالة االدان اسوث للسلمات الدانية بتقليص لطاة
الدالة

اختاذ القطارات .لا ساي ادل اؿي افقا لحهج سيلسارنيلي فيف أتاتيلرؾ ساف

اشدد لا ويوة التحرري االوتصاد ادلنمقي

ايافظة الا سان

مقاب الحلسحة الدانية القدراة

تسيمط لا امتول التسيي ليي سان

القدراة الطاسخة

أذىاف الشعح التسيي االا تستود ج ارىا من الداني ود أدت إ أزمات
اوتصاداة سوا يزت النظطة السلاية للنياةي ليي أ ا سان

تدر اليلتل القائج

بيلطحو ورتاء هللا اودره اليل نتاج أ واؿ الاشط أا تقصريىج .سوا ساف سيلسارنيل
اطى أف أتاتيلرؾ ود اوف بيلجو احلطسة ادلناائة للتنوية  :للوياد انظط:
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(Henry L. Roberts. The Story Of Indonesia .New York. )25
Macmillan Press 1975.P76
( )26زلود لي القيلز ي ا لساف العحؽ ي مصدر ساق ذسطه ي ص .255

Akira Nagazumi Opcit :P267.
()27
( )28غيلريميل اادني يا فيليح س ىليت ي االنتقاالت من احلرج السلميل – استنتاجات
أالية ليلؿ الدؽلقطاةيات غري ادل سدة ي تط ة طحح تقي الدان بغداد ي معهد

الدراسات اإلستاتي ية ي  2007ص .37
( )29الد سيلىارتيل

 8لياطاف  5925نسطة تشتغ باليرا ة اتلقا تعليوو

اجلاااة االتنق باجليا اذليللند

ادلدارس

اـ  5940امت تطويتو لطتاة رويح اـ  5942مث

التنق باجليا االندانيسي ااشتؾ

معارؾ التنطاط اواد العداد من العوليات الا

طاط اندانيسيا ي استماع

اـ  5965من القرتاء لا انقحب اجليا

أدت ا

ااحليب الشييل ي ي ينو الددلاف رئيسا باليلسالة اـ  5967مث رئيسا منتخاا اـ
 5968ليصاث الطئيل ال ا الندانيسيا ااستوط لروو  32اما ي تيل
30ص

اـ

 : 2008انظط :
س لك :

William H. Fredrik : Opcit :P 213
Akira Nagazumi . Opcit :P 416

* مت ا تواد انلطؼ باللغة االنرليياة سامتصار السج احليب افقا للغة االندانيسية
اليل امتصار باللغة االنرليياة اىيل مستخدـ

اغلح ادلطاجل الا مت استخدامها

William H. Fredrik : Opcit :P317
ى ا الاني
Lbid :p 325
35ص
32ص شافعي أنيلر ي اإلسحـ السياسي االدؽلقطاةية اندانيسيا ي مطسيا لقدس للدراسات
السياسية ي 2006ص. 54

33ص Angel Rabasa .and . John Haseman .The Military And
Democracy In Indonesia . RAND Congress Labrary
2009 .P 39.
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اؿ ي سلاتات التغيري مارب

ال يلرة ي الشارة العطبية حلقيلؽ االنساف ي

 2052ص . 55

J.Ernesto Lopez and Chistofer M.Meissner. The
35ص
 Glbalization Of Trade And Democracy18702000.U.S.A Congress Library 2005:P 43
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The Transition from Totalitarianism to democracy:
The Obstacles and Future Prospects (Case Study of Indonesian).
Instructor. Dr. Talal Hamid Khaleel.

Abstract
The question of the transition from the authoritarian political system to
democratic regimes is one of the topics that is considered by many writers and
thinkers , past and present , and in today's world where there is no place for
totalitarian regimes the question of democracy as a rule system and lifestyle
remains avariable that attracts various and different visions.
The call to democracy takes two sides, the first : the popular desire to
remove the totalitarian regimes and build the institutions of a democratic society
, which considered an internal variable, and the second : to impose democracy
from the outside on totalitarian regimes and seek to change it in any way even
the use of force based on the rationale and international justifications, including
the defense of human rights, the fight against international terrorism , maintain
international peace and security and political development , though these
reasons , some real and some fabricated for the purposes and intentions of
undeclared policies. However, the slogan of democracy has become one of the
most glamorous slogans.
This research provides theoretical and applied vision to one of the
experiences of the transition from totalitarianism to democracy, which is
Indonesian experience through two sections, the first section has discussed the
emergence of the state and its development historically , as we explained some
facts related to geography and political ideology and the nature of the
Indonesian regime as defined by the amended Constitution of 1945, and the
period of independence and the power struggle, the military and the Communist
Party, as well as the presidential phase of Suharto and the continued
interference of the military in political life. In the second section, and through
the three demands of which the sections involved, we discuss the transition
from totalitarianism to democracy, and the paths of transformation and the role
of democracy in building the national economy, as well as challenges facing
Indonesia and the prospects for its democratic future, and finally, point out to
the most important conclusions that came out of the search.
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