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Abstract
Since setlement of Jewish aprroved by Balfour Declaration in 1971, the Palestinian
problem not only been the concern of the Chalif of Ustmani and the Arabic leader around
Baitul-Maqdis. At the time, many leaders and poeple of Moslem in Indonesian country
(yet: Hindia Belanda) gave attention to this problem as well as other Muslim around the
Islamic world. They were involved with this complicated problem even if in the same situation
colonialized for long time by the Dutch. This colonized situation not be an obstacle for the
Indonesian Muslim activists to make many real actions for standing up with Baitul Maqdis
and speaking up the liberation of Palestine from Jewish occupation. The aims of this paper are
to know: (1) the standpoint of the Indonesian Islamic activist for Baitul-Maqdis issues? and
(2) what they did to make action to deal with this issues? To answer this questions, I plan to
search the otentic historical resourches in the magazines and newspapers were issued between
1948 to 1971 by the Islamic movement as well as Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah,
Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), and many others. This resourches
will be analized by the historical method to result the naration about what asked above. By
pre-analysis, the informations that many times Indonesian Islamic activist held the event
to support Baitul-Maqdis were found up in several books and journals. For the instance at
July 5th 1937 held the big conference in Surabaya. In this conference, Palestinian Comittee’s
formed. This comittee’s chaired by Wondoamiseno from Sarekat Islam (SI). The chairpersons
form many others movement such as KH. Mas Mansur (Muhammadiyah), KH. Abdoel
Wachab (NU), Sayyid Noeh Al-Kaff (Habaib), Oemar Hoebeis (Al-Irsyad). K.H. Kahar
Muzakkir (Sarekat Islam), and others came and gave the speeches for this conference. This
event can be first sign for us to search other fact that will reach this paper’s questions.
Keywords: 		 Islamic Activists, Baitul-Maqdis, Indonesia, Sarekat Islam, Muhammadiyah,
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Abstrak
Sejak penetapan Yahudi disetujui oleh Deklarasi Balfour pada tahun 1971,
masalah Palestina tidak hanya menjadi perhatian Khalifah Ustmani dan pemimpin Arab
di sekitar Baitul-Maqdis. Pada saat itu, banyak pemimpin dan tokoh Muslim di negara
Indonesia (belum: Hindia Belanda) memberikan perhatian pada masalah ini serta Muslim
lainnya di seluruh dunia Islam. Mereka terlibat dengan masalah rumit ini bahkan jika
dalam situasi yang sama dijajah oleh Belanda sejak lama. Situasi yang terjajah ini tidak
menjadi hambatan bagi para aktivis Muslim Indonesia untuk membuat banyak tindakan
nyata untuk berdiri dengan Baitul Maqdis dan berbicara tentang pembebasan Palestina dari
pendudukan Yahudi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengetahui: (1) sudut pandang
aktivis Islam Indonesia untuk masalah Baitul-Maqdis? dan (2) apa yang mereka lakukan
untuk mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ini? Untuk menjawab pertanyaan
ini, saya berencana untuk mencari sumber sejarah autentik di majalah dan surat kabar
yang diterbitkan antara 1948 hingga 1971 oleh gerakan Islam serta Sarekat Islam (SI),
Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan banyak lagi.
Sumber-sumber ini akan dianalisis dengan metode historis untuk menghasilkan narasi
tentang apa yang ditanyakan di atas. Dengan pra-analisis, informasi yang berkali-kali
dilakukan aktivis Islam Indonesia untuk mendukung Baitul-Maqdis ditemukan di beberapa
buku dan jurnal. Misalnya pada 5 Juli 1937 diadakan konferensi besar di Surabaya.
Dalam konferensi ini, Komite Palestina dibentuk. Komite ini diketuai oleh Wondoamiseno
dari Sarekat Islam (SI). Ketua membentuk banyak gerakan lain seperti KH. Mas Mansur
(Muhammadiyah), KH. Abdoel Wachab (NU), Sayyid Noeh Al-Kaff (Habaib), Oemar
Hoebeis (Al-Irsyad). K.H. Kahar Muzakkir (Sarekat Islam), dan yang lainnya datang
dan memberikan pidato untuk konferensi ini. Acara ini bisa menjadi pertanda pertama
bagi kami untuk mencari fakta lain yang akan mencapai pertanyaan makalah ini.
Kata Kunci: Aktivis Islam, Baitul-Maqdis, Indonesia, Sarekat Islam, Muhammadiyah,
Nahdhatul Ulama, Persatuan Islam.

مقدمة
وبعد هزيمة «تركيا العثمانية» من اململكة املتحدة وحلفائها يف حرب

) تغريت اخلريطة السياسية للرشق األوسط و أصبحت1917-1914( العاملية األوىل
املناطق املسيطرة يف ظل العثمانيني هنا احنلت عقدتها بالعثمانية و صارت
ً
 و فقدت العثمانية الكثري من قوتها يف املنطقة والسيما يف،مستعمرا للربيطانيني
 هذه املنطقة السيما بيت املقدس قد وجه ايلها املستعمر الربيطاىن.بيت املقدس
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منذ فرتة طويلة سبب الرغبة يف نقل ايلهود إشاكيلة يف أوروبا؛ يف حني أنه قد

يكون ادلينية ادلوافع واالنتقام صليبية وراء ذلك .ومع ذلك ،رفض السلطان
عبد احلميد مرات عديدة ىلع طلب من اململكة الربيطانية واجلايلة ايلهودية بإنشاء

مستوطنة الرسمية وادلائمة لليهود يف بيت املقدس ،ىلع الرغم من أن احلصول ىلع

موقف لإلمرباطورية ضعيفة يف ذلك الوقت 1.بعد اهلزيمة يف حرب العاملية األوىل،
اإلمرباطورية العثمانية لم تعد منع السلطة عند «آرثر بلفور» أصدر إعالنا أن
ً
ايلهود بلناء املستوطنات يف املنطقة ،نظرا ألن حكم بيت املقدس اكن حتت سلطة

الربيطانية 2.منحت اململكة الربيطانية ىلع أرايض بيت املقدس وبعض من املنطقة
ً
املحيطة اليت سميت الحقا ايلهودية الصهيونية للفلسطينيني اكن جزءا من صفقة

ىلع مدى ادلعم «ادلويل الصهيوين» ضد الربيطانية خالل حرب العاملية األوىل.

لم حيدث يف اتلاريخ بني الربيطانية مع ايلهود منذ اعم  1917صفقة غريبة.

اكن اتلحديد يف  2نوفمرب  ،1917وعد وزير خارجية الربيطانية «آرثر بلفور»
ايلهود أنها ستبين الوطن خصيصا لليهود يف املنطقة بالربيطانية تسىم فلسطني.

ومن الواضح أن هذا غريب .ايلهود لم يسكنوا هذه املنطقة قبله منذ زمان ولم

يغزوا حلصوهلا ،ىلع الرغم من أن ايلهود اكنوا ىلع اجلانب الربيطاين يف احلرب
العاملية األوىل .فجأة أمة ليس هلا حق يف هذه األرض تريد بناء بدلها هنا .من

هنا بدأ الظلم يف بيت املقدس وعالوة ىلع ذلك ،يف  9ديسمرب  1917جنح اجلرنال

اللنيب يف غزو بيت املقدس واعتربها انتصارا للحملة الصليبية.

3

سقوط بيت املقدس يف أيدي اإلجنلزيية ثم تراجع تدرجييا بعد انهيار

اإلمرباطورية العثمانية يف اسطنبول .تمكن الشباب يف ابلداية من إضعاف دور

اخلليفة اذلي خرس احلرب فقط كرمز ديين .ولكن بعد ذلك يف مارس ،4291
 1حمسن حممد صاحل ،دراسة المنهاجية في القضية الفيليسطينية( ،كواالملبور :فجر أولونج ).13 ،
2

نفس المرجع43 ،.

3

نفس المرجع.
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رسميا تم إلغاء مؤسسة اخلالفة ،وأنشأت ادلولة العلمانية يف تركيا كدولة قومية.
ذكر يف العديد من ادلراسات أن االنهيار العثماين أكرب سببها ضعف السلطة

اخلليفة بدال من اهلزيمة يف احلرب .أحدها هو تعزيز حركة الشباب اليت تعاونت

مع الصهاينة الربيطانيني وايلهود اذلين قوضوا حكم اخلليفة.

4

أدى انهيار اإلمرباطورية العثمانية إىل أسوء حاالت يف بيت املقدس

وأفرجت اململكة اإلجنلزيية منطقة بيت املقدس تماما من سوريا وفقا لالتفاق

مع فرنسا اعم ( 6191اتفاقية سايكس بيكو) وشلكت املنطقة اخلاصة نفسها
سميت ب»-فلسطني» 5.وهذان املنطقتان السورية و فلسطني الىت فيها بيت
َّ
املقدس أنه بعد أن احتلتها اململكة اإلجنلزيية مسلمتان حتت قيادة ايلهودي
اسمه هربرت صمويل من  .5291-0291حىت إنشاء دولة إرسائيل يف ،8491

السلطات الفلسطينية الىت عينتها اململكة املتحدة لكها من أجل ضمان سالسة
يف ابلالد ّ
ثم تأسيس دولة و موطن لليهود وطرد ساكن بيت املقدس العرىب من
أرضهم.

6

انهيار اخلالفة اإلمرباطورية تركيا العثمانية وسقوط احدى الرتاث يف

العالم اإلساليم ،ويه مسجد اآلقىص يف بيت املقدس ،تكون اهتماما كبريا

للمسلمني ،ليس فقط يف املنطقة ولكن أيضا يف مجيع أحناء العالم اإلساليم،
وليست استثناء يف إندونيسيا؛ ىلع الرغم من أن الوضع ادلاخيل يف إندونيسيا بني

اعم  1917إىل اعم  ،5491لم يكن املفقودة .اكن شعب املسلم إندونيسيا يواجه
نهاية اإلحتالل األورويب ،ال سيما هونلدا منذ فرتة طويلة اكنت باحتالل سلطتها
يف أرض أن اغبلية املسلمني .وذللك ،الوضع هو أكرث أو أقل نفسه؛ سواء اكنت
مستعمرة .واكن الوضع نفسه يف هذا اإلحتالل ليس قضية «املسلمني إندونيسيا»
Eugene Rogan, The Fall of the Khilafah, (Jakarta: Serambi), 467

4

 5حمسن حممد صاحل ،دراسة المنهاجية في05 ،...
 6نفس المرجع53 ،.
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تفقد احلساسية والقلق إىل املسلمني يف أجزاء أخرى من األرض؛ وعالوة ىلع

ذلك ،فيما يتعلق بواحدة من تراث اإلسالم ،مسجد اآلقىص املقدس.

إذا اكن املسلمون يف إندونيسيا يبذلون االهتمام هلذه مسألة بيت
ٌ
املقدس يف حالة استع ِمرت «إندونيسيا» ما يمكن القيام به؟ ما يدفع هلم للقيام

بذلك؟ كيف رد فعل من «احلكومة اهلندية-اهلونلدية» ضد عمل «املسلمني
يف إندونيسيا» ىلع مدى املعاناة إخوانهم يف بيت املقدس؟ والكشف عن تلك
املشالك يمكن للقراء العثور ىلع آثار للتاريخ ىلع موقف الشعب وزعماء

إندونيسيا للتصدي للمشالك يف مظاهرة بيت املقدس واألرايض الفلسطينية،
كما أصبحت هذه القصة اتلارخيية أساسا قويا للسياسة اخلارجية من «احلكومة

اإلندونيسيا» بعد االستقالل مثل رفض «احلكومة اإلندونيسيا» لفتح عالقات

دبلوماسية مع إرسائيل ،وهذا املوقف هو موقف إيديولويج من املؤسسني هلذا
ابلدل ،وإذا تتغريهذا املوقف يعين خيانة للمثل العليا من استقالل إندونيسيا.

فكرة االحتاد االسالمية العاملية (بان-إسالمية) عند احلركة اإلسالمية يف

أوائل القرن العرشين يف إندونيسيا

نلعرف ما األساسية ملوقف النشطاء اإلسالمية واملسلمني يف إندونيسيا

جتاه القضايا يف العالم اإلساليم يف اوائل القرن العرشين جيب إبتداء ان نعرف

فكرة االحتاد االسالمية العاملية (بان-إسالمية )Pan-Islamisme/الىت أصبحت
واحدة من اخلطاب اهلام يف اوائل القرن العرشين بني انلاشطني اإلسالميني ،هذه
الفكرة يه فكرة عن وجوب احتاد املسلمني يف مجيع احناء العالم جتاه احتالل

الغرب للعالم االساليم ،و هذه الفكرة يه الىت يدعوها كثري من القادة و النشطاء
اإلسالميني يف العالم مثل مجال ادلين األفغاين وحممد عبده ورشيد رضا ،والشيخ

ويل اهلل ادلهلوى ،وغري ذلك ،وبرزت هذه الفكرة بعد إحتالل بدلان األوروبا

ضد ديار املسلمني يف آسيا وأفريقيا نمت أقوى .يف الوقت نفسه اكنت قوة «تركيا
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بدوركقوة دولة اليت حتيم العديد من املناطق
العثمانية» العظيمة الىت قامت
ٍ
اإلسالمية يف احناء العالم اإلسالىم ازدادت ضعفا من وقت اىل وقت منذ القرن
اتلاسع عرش .حتدث ذروة هذا الضعف عند اهلزيمة العثمانية يف احلرب العاملية

األوىل اليت أدت إىل انهيار اخلالفة اإلسالمية.

رساعن ما أصبحت فكرة اإلحتاد اإلسالمية العاملية عموم اخلطاب يف
ّ
مجيع ابلالد اإلسالمية سواء أكانت حمتلة قبل هزيمة العثمانية منذ فرت ٍة طويل ٍة

كدول جنوب رشق آسيا أم خمتطفة من يد العثمانيني بعدها مثل املناطق يف

الرشق األوسط .نشأت اغبلا هذه الفكرة ىف ذهن هؤالء الزعماء من بالد شىت
ملا اتلىق بعضهم بعضا وحبثوا عن احوال بالدهم .أهم نقطة اجتماعهم يف مكة
املكرمة عندما حج ويف املدارس و اجلامعات كمحارضات يف جامعة األزهرمثال.

وانترشت هذه الفكرة برسعة إىل لك ماكن ،األثر يف بداية القرن العرشين بروح
املسلمني تعزيز الوحدة الستعادة سلطة املسلمني يف مواجهتهم قوة الغريب الىت

سيطرت بالد املسلمني.

يف إندونيسيا اشتهرت هذه الفكرة ىف أيدي نشطاء حركة احلداثيني

اإلسالمية اذلين أسسوا احلراكت اإلسالمية مثل «احلاج عمر سعيد

جتوكروامينوتو»)( )Haji Omar Said Cokroaminotoمؤسس مجعية رشكة
اإلسالم) ،الشيخ أمحد دحالن (مؤسس مجعية املحمدية) والشيخ أمحد سوراكيت

(مؤسس مجعية اإلرشاد اإلسالمية) ،وأمحد حسن (املعلم األول يف مجعية

ااالحتاد اإلسالىم) ،وغري ذلك ،احلراكت اإلسالمية اليت تأسست يف إندونيسيا
ً
ليس حتديدا لرتويج هذه الفكرة «بان-االسالمية» ولكن للكفاح من أجل
مصري املسلمني اإلندونسيني اذلي اكن ىف استعمار هوﻻندا ،ومع ذلك عموم

احلركة اإلسالمية أصبحت واحدة من اخلطاب ملا حتدثوا عن القضايا يف العالم
اإلساليم ،وذللك اصبحت شهرة ليس فقط بني حراكت «احلداثيني املسلمني»،

ولكن ىلع حد سواء بني حراكت اتلقليدية اإلسالمية الىت ىلع رأسها مجعية
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نهضة العلماء ) ،(NUوهذه احلالة تدل ىلع أن مجيع املسلمني املحركني قبلوا

هذه الفكرة .وهذا يعين أن مجيع املسلمني قد وجبوا ىلع أن وافقوا فكرة الوحدة
بني املسلمني تلجسيد مجاعة املسلمني يف العالم الىت رشعها ادلين.

مثال ىلع استجابة للوحدة اإلسالمية اتضح من انلاشطني اإلسالميني يف

إندونيسيا وهذا ما فعلوه عندما انهارت اإلمرباطورية العثمانية ،مجعية رشكة اإلسالم

الىت ا اكرثاهتمامه ىلع القضايا السياسية فورا يعطي ردا ىلع انهيار اخلالفة اإلسالمية

ويف بعض اإلصدارات من جملته ،يوضح هل ضد انهيار «اخلالفة العثمانية» ،إضافة إىل

ذلك بدأ ت بقيام مؤتمر اإلسالم اذلي يهدف إىل توحيد الفكرة و القوى و الصفوف
من مجيع احلراكت اإلسالمية يف إندونيسيا  .يف هذا العدد من املؤتمرات النهيار
ً
اخلالفة اإلسالمية يلكون واحدا من املحادثات احلاسمة .ثم وضعت هذه يف املؤتمر
مؤتمرا تنظمه املنظمة اإلسالمية بأرسها يف إندونيسيا.

وباملثل ،عندما اكنت دعوة ملؤتمر دويل اىل املسلمني يف إندونيسيا بلحث

قضية هذه املسألة ويه اخلالفة اإلسالمية  ،حرضت الرسل املرسلة سواء يف مكة
املكرمة أو يف مرص .واكرث ما حرض هذه ادلعوة املمثل من حراكت إسالمية
إندونسية شىت ،ىلع الرغم من أن هذه املؤتمرات لم تدل خالفة من جديد بل

روحها اثرت قويا ىلع روح الوحدة اإلسالمية من انلاشطني اإلسالميني يف
إندونيسيا ،بل أنهم رأوا أن الفكرة القومية الضيقة اليت تشعر بالقلق فقط

مع مصالح دولة معينة كيشء غري اإلسالمية .وهذا املوقف أصبح قاعدة
هامة ستشلك اتلصورات للناشطني اإلسالميني يف إندونيسيا ضد مشلكة بيت
املقدس ،هذا يعين أن املوقف جتاه بيت املقدس اكن نتيجة للموقف األسايس

للناشطني اإلسالميني يف إندونيسيا بالنسبة للعالم اإلساليم بصورة اعمة.

باإلضافة إىل املوقف جتاه مشلكة وحدة العالم اإلساليم ،وآراء انلاشطني

اإلسالميني ضد مشلكة بيت املقدس أيضا تستند إىل اتلضامن من ممتلاكت
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زمالئه .انلاشطني اإلسالميني يف إندونيسيا يواجهون نفس العدو اليت تواجه
الساكن من بيت املقدس ،أن األمة-أوروبا .دعم ملصري ساكن بيت املقدس يف
ناحية أخرى كما يعطي روح املقاومة ضد هونلدا يف إندونيسيا نمت أقوى

تعزيز هذا االستقالل.

موقف انلاشطني اإلسالميني يف إندونيسيا ضد اإلحتالل بيت املقدس
تلتبع كيفية نرش موقف انلاشطني املسلمني يف إندونيسيا ضد مشلكة

بيت املقدس ،قام الاكتب باستخدام مصادر يف شلك صحف وجمالت .وبشلك
ً
اعم ،ويف بعض املنشورات يف املجالت ،قضايا بيت املقدس يظهر اغبلا كواحد من
املواضيع املتعلقة بالقسم ادلويل .واملجالت اليت تستخدمها الاكتب هلذه ابلحث

صدرت من جهة احلركة القومية و اإلسالمية .لك واحد يبني كيف آراء نفسها

وفقا لأليديولوجية اتلقيد بكل منهما.تنظراحلركة اإلسالمية مسألة بيت املقدس

كمظاهرة اإلحتالل ىلع املسلمني؛ ولكن احلركة القومية العلمانية ترى أنها فقط

جمرد مسألة دينية بني اإلسالم وايلهود يف العبادة يف يح مسجد األقىص.

اهتمام املسلمني يف إندونيسيا عن قضية بيت املقدس نمت اقوى بعد

مقاومة كبرية اليت شنها شعب بيت املقدس يف اعم  6391اذلي اسرتىع انتباه

العالم 7.احلروب املماثلة قد جرت قبلها ولكن ىلع نطاق أصغر من هذا احلرب.

و بسبب هذه املقاومة اقرت اململكة املتحدة اإلجنيليجية ىلع تقسيم املنطقة
الفلسطينية إىل ثالثة أجزاء ،لليهود (إرسائيل) ،ولألردن ،ولشعب بيت املقدس
(الفلسطني) .

وبسبب هذا اتلقسيم الظالم ،قام املسلمون يف إندونيسيا باستجابة شديدة

و تأيت مبارشة من نشطاء احلركة األسالمية الكبرية مثل مجعية رشكة اإلسالم
7

انظر يف عبد الفتاح العويسى ،إضراب فلسطين عام ( ،6391د.م :دار احلسن)2991 ،
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واملحمدية ونهضة العلماء واالحتاداإلسالىم واآلخرين اذلين قد سبقوا بإعالن
عن إنشاء جملس اإلسالم أىلع أندونيسيا «عالء اجلمعية اإلسالمية» إندونيسيا

( )MIAIيف اعم  ،5391وهو احتاد للمنظمات املختلفة احلركة اإلسالمية .تشلكوا
ً
«جلنة خاصة» كعالمة ىلع مصدر قلق خطري جدا ملشالك بيت املقدس تسمونها
«جلنة فلسطينة» ) .(Comite Palestinaترأس هذه اللجنة «وندواميسينو»
) (Wondoamisenoمن مجعية رشكة اإلسالم.

اتلدشني للجنة فلسطينية عقدت يف اجتماع ضخم املسلمني يف مبىن

«اإلرشاد اإلسالمية» سورابايا يف تاريخ  5يويلو  .7391و حرضإىل الربنمج
الفا ) (2000مشاركني تقريبا ،ومنهم  33شخصا رسل الرابطة و  31شخصا

الصحافيون من خمتلف وسائل اإلعالم ،ويف هذا الربنمج املمزي قام شخصيات
هامة من احلركة اإلسالمية كمتحدث ،منهم «وندواميسينو» رئيس اللجنة،

قام بكالم االفتتاح للربنمج ،وعرض للحارضين كالما عن أهمية األخوة بني
زمالئه املسلمني يف مجيع أحناء العالم ،وأهمية رفض تقسيم األرايض الفلسطينية
باململكة املتحدة اإلجنيلزيية.

وبعده املتلكم اتلايل الشيخ «ماس منصور» ) ،(Mas Mansurرئيس

مجعية املحمدية ،وأليق حول موقف مظاهرة بيت املقدس ومسجد األقىص

للمسليم،ثم قام عمر هوبيس رئيس مجعية اإلرشاد اإلسالمية اذلي أليق خطابا
باللغة العربية وإندونيسيا ،واخريا الىق الشيخ عبد القهار مذكر-اذلي اكن
آنذاك رئيس جلنة للشؤون اخلارجية من مجعية رشيكة اإلسالم ) - (SIخطابا

ببساطة لفتت انتباه اجلمهور.

ً
ً
الربنمج عقد مع لطيفة جدا وأنيق حيث أنها إشادة حية جدا من

احلارضين ،و يف نهاية هذا الربنمج تال رئيس جلنة فلسطني اقرتاحا (اتلماسا)

اذلي حيتوي ىلع رفض خطة اململكة الربيطانية يف تقسيم والية بيت املقدس
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إىل ثالثة أجزاء ،سابقا هذا االتلماس نفسه قد قدمت مبارشة إىل األمانة العامة

لعصبة األمم يف جنيف سويرسا و اىل املفيت بليت املقدس الشيخ أمني احلسيين،
وإىل األمانة العامة للمؤتمر اإلساليم اذلي عقد يف دمشق عرب برقية ،وهذه يه
حمتويات االتلماس.

Muslems Sourabaya 33 organizations hold great meeting for Palestinian
problem hoping mandates comission refuse deviding Palestine.
		 Palestinian Comittee
		 WONDOAMISENO
		 Sourabaya
1. Mu’tamar Islamy Albaroudy Damascus
2. Grand Mufti Yerussalem

مسلمون سورابايا مع  33مجعية فدعقدوا اجتمااع كبيار للمشلكة

الفلسطينية أمال يف واليات ترفض اللجنة تقسيم فلسطني.
اللجنة الفلسطينية
وندواميسينو
سورابايا

 .1املؤتمراإلساليم ابلارودي بدمشق
 .2املفيت الكبري بليت املقدس

8

عندما نشري إىل هذه األخبار ،يمكننا أن نرى أن االهتمام بمشلكة بيت

املقدس منذ بداية األمر أصبح زعيم انلخبة يف إندونيسيا ،ىلع األقل خنبة من
 8اخلرب عن إنعقاد «جلنة فلسطينية» و «إجتماع املسلمني» يف مبىن اإلرشاد اإلسالمية بسورابايا تؤخذ من
جملة «اللسان»  02يوليو  ،7391وهذا اإلصدار جلمعية «اإلحتاد اإلسالمى» من احد حركات اإلسالمية احلداثة
بباندونج جاوى الغربية.
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الزعماء املسلمني ،اتلصدي هلذه املشلكة من مظاهرة بيت املقدس ال حتركها
ّ
نشطاء العادي ،بل قادة احلركة اإلسالمية الكبرية املؤثرة يف إندونيسيا انذاك،

رئيس هذه اللجنة الفلسطينية مثال هومن أحد رئساء املركز العام جلمعية
رشيكة اإلسالم ،وبعد استقالل إندونيسيا اصبحت هذه اجلمعية حزبا سيايسا
رسميا يف اعم  7491باسم «حزب رشيكة اإلسالم إندونيسيا» ( ،(PSIIوقد

قاده اول مرة «وندواميسينو») (Wondoamisenoرئيس اللجنة الفلسطينية،

ويف نفس العام ،نصبه الرئيس اجلمهورية إندونسيا وزير ادلاخلية؛ ثم يصل
املكتب يلصبح نائب رئيس الوزراء .الشخصيات األخرى اذلين حيصلون ىلع

املشاركة يف «اللجنة الفلسطينية» للربنامج اكنت أرقام انلخبة يف إندونيسيا،

قبل االستقالل وبعده.

ألن املشرتكني اىل هذه اللجنة شخصيات هامة زعماء و خرباء ،فلما

قاموا باتلماس ما ،قدموها مبارشة إىل األطراف اذلين دليهم السلطة ملعاجلة
هذه املسألة ،تم تسليم العريضة إىل األمم املتحدة اليت من املتوقع أن تتخذ

إجراءات اعدلة حلقوق الشعب يف مظاهرة بيت املقدس مع تراجع اتفاق إىل
اململكة املتحدة اإلجنيلزيية اليت تقوم ىلع تقسيم األحياء الفلسطينية مبارشة،

و ايضا ارسلت هذه االتلماس إىل زعيم احلركة اإلسالمية ببيت املقدس املفيت

أمني احلسيين إلظهار أن إندونيسيا معهم واىل املؤتمرالعالم اإلساليم إلظهار
ً
موقف املسلمني اإلندونيسني عن هذه القضية ،هذه يه أعمال هامة جدا من

أعمال دبلومايس تلحرير بيت املقدس.

وإذا تأملنا إىل حمتويات االتلماس املقدم باستخدام قوة «املسلمون اذلين

يمثلون  33احلركة اإلسالمية» ،اشارت بشلك غري مبارش إىل أن السبب الرئييس يف
املسلمني اإلندونيسني ادلفاع عن بيت املقدس مظاهرة هو مسألة ادلين ،وهذا

يعين أن قلق املسلمني حنو بيت املقدس هو جزء من إيمانهم أن بيت املقدس-
ينتيم إىل املسلمني يف العالم ،ال تنتيم إىل العرب أو الشعب الفلسطينية فقط،
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ألن هناك يقع املسجد األقىص ،نقطة تنتيم إىل املسلمني يف مجيع أحناء العالم،
فضال عن املسجداحلرم يف مكة املكرمة واملسجد انلبوي يف املدينة املنورة.

هل حراكت ادلفاع عن بيت املقدس يف إندونيسيا اكتفت إىل هناك

بعد هذا اإلجراء؟ ويبدو أن ال ،ألن انلاشطني اإلسالميني من جمموعة متنوعة
من احلراكت اإلسالمية قاموا بالنشاطات املماثلة تلذكري املسلمني يف إندونسيا

عن أهمية قضية بيت املقدس ،إضافة إىل ذلك من وجود مباالة املسلمني يف

إندونسيا بسوء حظ إخوانهم يف بيت املقدس دعمهم باملال ،فقام بعضهم باختاذ
ّ
الصدقات من املسلمني ثم سلموها اىل إخوانهم يف بيت املقدس دلعم قواهم يف

ضد الصهيونية ايلهودية الىت دعمتها بالاكمل اململكة املتحدة اإلجنيلزيية ،يف
األخبار اليت قدمتها جملة «اللسان» يف العاىل لم تعالج هناك يف مجع اتلرباعت،
ومع ذلك ،يف صحيفة أخرى نرشت يف جاوا الغربية ،إال ويه أخبار موجزة نقال

عن هيالك كما ييل.

احلاج أوجتوه ) (H. Ocohيف ذكريات املعراج يف املدرسة قرية

«جتيتجايلنجاك حمطة»  Cicalengka Stasionداع احلارضين للتربع لفلسطينيني.

وألن ما فعله دون احلصول ىلع إذن (من احلكومة اإلستعمارية هونلدا حينئذ)،
امسكه الرشطة بعد ذلك.
ً
استنادا إىل هذه األخبار ،قد رأى املسلمون إندونيسيا حينذاك أن يدعموا
9

إخوانهم يف بيت املقدس باملال ،ولكن الاكتب لم جيد أي خرب عن كيفية دفع
األموال املقبوضة إىل املجاهدين يف بيت املقدس ،ومع ذلك ،إذا نظرنا إىل االهتمام
من مفيت بيت املقدس أمني احلسيين ضد إندونيسيا وقت استقالهلا اعم ،5491
ً
أكرث احتماال ادلعم ومشاركة من املسلمني إندونيسيا قد وصلت إيلهم.
عندما نقرأ اتلقارير من جملة «اللسان» اتلاىل تبدو كأن احلراكت
 9أخبار بريياجنان ( )Berita Prianganنمرة ،412 :يوم اجلمعة  22سبتمرب 9391
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اإلسالمية احلداثة اختذوا الفرصة يف دعم بيت املقدس وحدهم دون الغري ،و
املصدر القادمة ستظهر نلا أن احلراكت اإلسالمية اتلقايلدية ىلع رأسها مجعية

نهضة العلماء ) (NUاختذت سواء الفرصة جتاه مشلكة بيت املقدس ،ورأت

نهضة العلماء أن ما أجنزه املسلمون يف بيت املقدس ضد االحتالل الصهيوىن

اكن ينبيغ دعم انلضال من املسلمني يف مجيع أحناء العالم وال سيما من املسلمني
إندونيسيا ،ونضال الشعب الفلسطيين سزتيد قوة لروح نضال املسلمني

إندونيسيا ضد احتالل هونلدا ،ويقال يف جملة «أخبار نهضة العلماء» ()BNO
ىلع انلحو اتلايل:

انلاس يقولون أن األمة األسالمية اآلن قد فسدت ظاهرا و باطنا ،و يوجد صدق هذا
الكالم إذا تأملنا إىل رواية تاريخ املسلمني يف وقت احلديث ،ولكن نضال املسلمني
يف بالد فلسطني تشعر نلا أن املسلمني ليسوا بميتني و ان قوتهم الكبرية ال يزالون يف
نفوسهم .االن ما يقرب من ربع قرن قاتل املسلمون فلسطني ضد اململكة الربيطانية
من احد اكرب اململكة يف العالم ،ويف تلك ربع قرن قاموا بالقتال ويف بعض األحيان
وقفوا قليال الختاد الراحة واستعداد القوة اجلديدة الىت ضعفت بعد أن اتلقت
10
باحلديد وانلار...

ومما كتبه حمرر جملة أخبارنهضة العلماء ( )BNOيالحظ أن السبب

من اهتمامهم لقضية بيت املقدس ألنهم مسلمون وألنهم إخوانهم يف اإلسالم،
وهلذا السبب نادت مجعية نهضة العلماء املسلمني يف إندونسيا إىل دعم نضاهلم
ّ
وال سيما ادلعم املايل ،و استعد املركز الرئيىس جلمعية نهضة العلماء جلمع هذا
ادلعم و دفعه إىل املجاهدين يف بيت املقدس.

فيجب ىلع املسلمني يف مجيع احناء العالم اهتمام بؤسهم (املسلمني يف فلسطني) ،و أن
يعني اخوانهم املسلمني اذلين هم يف خراب شديد و يف اكرثة كبرية كمثل اإلرملة و
ايلتاىم ،وخري هنا أن يعلن أن املركز الرئيىس جلمعية نهضة العلماء مستعدة إليصال
.1 ،8391

 )aBنمرة  6 ،12رجب  1 \7531سبتمرب
 10أخبار نهضة العلماء (maleO erita Nahdlatoel-‘OelamaatireB
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أي اتلرباعت اىل املسلمني يف فلسطني و تدبريها...

11

ويف ابليانات اتلايل يتضح نلا أن النشطاء من احلركة اإلسالمية اتلقايلدية يف

قلق سواء مع النشطاء احلداثة عن هذه املسألة ،يعين ان قضية بيت املقدس مشلكة
للمسلمني يف مجيع أحناء العالم فالسبب األول منه ألن املسلم أخو املسلم والسبب

اثلاين ألن املسجد األقىص يف بيت املقدس هو القبلة األوىل للمسلمني ،وذللك،

ليس من املستغرب إذا اكن نشطاء قيادية يف جمال احلركة اإلسالمية يف إندونيسيا
استبقوا يف إعطاء اهتمامهم لقضية املسلمني يف بيت املقدس ،إما بإصدار ابليانات

ملن اكن هل للعالج ،فضال عن مجع األموال لشقيقهم يف بيت املقدس.

عندما اكن انلاشطون اإلسالميون يف إندونيسيا رأوا أن ما وقع يف بيت

املقدس هو اإلحتالل فبالعكس يف منظور النشطاء العلمانية ،فبشلك اعم إنهم

لم يبذلوا أي اهتمام هلذه القضية ،ىلع الرغم من أنهم ال يوافقوا ىلع احلرب

مستمرة يف املنطقة ،ولكن يف فهمهم هلذه احلرب ليس اكحتالل كما حدث يف
إندونيسيا ،فإنهم يرون أنها جمرد فقط كرصاع بني املسلمني مع ايلهود تنازعوا

أماكن العبادة بينهم اليت تقع يف سواء انلقطة يعين يف والية مسجد األقىص،

بل قالوا أن هذا الرصاع رصاع بني اإلخوة ليس بني األعداء ،وال يوجد هناك
اإلحتالل الظلمة للمسلمني.

يف إحدى الصحف ذات امليول العلمانية « بانيج بيوستااك» (Pandji

) Poestakaىلع سبيل املثال ذكرت عن أسباب وقوع احلرب يف فلسطني ىلع
انلحو اتلايل:

ىلع الرغم من أن الرصاع يف فلسطني لم تنته بأتم اإلنتهاء حىت اآلن ...ما السبب عن
ذلك؟ إذا تأملنا اىل اتلاريخ الفلسطينيي يبدوا أن يف فلسطني منذ وقت قديم جدا
يوجد كثري األخطار و ابلالء من القتال و زلزال األرض و غري ذلك ،ولكن ما يكون
 11نفس المرجع 1 ،.
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االن اخطر و ابىل ،ألن اهل هذا ابلالد ال يقاتلون األخرين بل يقاتلون أنفسهم
يقاتلون إخوانهم .ما السبب الرئييس من هذا لكه؟ املسائل ادلينية! فمعلوم للقارئ ان
اجلدات من اهل فلسطني تتكون من جنسيتني العربية وايلهودية مع خمتلف اديانهم،
والعاصمة من فلسطني اسمها بيت املقدس ) ،(Jerussalemوهناك موضعان مقدسان
للك واحد منهما «مسجد األقىص» املشهور للمسلمني و «حائط املبىك» جبانب املسجد

لليهود .اراد زعماء ايلهوديني ان يستعملوا تلك احلائط بدون عوائق من املسلمني،
وذللك سألوا من كرباء اململكة الربيطانية أن تضعوا القوانني لإلرشاف يف استعمال
«حائط املبىك « و مباىن أخرى حوهل .ومع ذلك رفض زعماء العرب هذا الفعل و عربوه
كفعل إفراط خيرس العرب ،و ألن هذا جمرد خطأ العرب لليهود رساعن ما اتضح
زعماء ايلهود أنهم يف موقف يريدون تطبيق دينهم بدون عوائق ابلتة كما قد فعلوه
12
عرب القرون...

منذ بداية هذه الكتابة حىت نهايتها توجه القارئ أن ينظرإىل الرصاع

يف بيت املقدس اكلزنااعت ادلاخلية بني الساكن الفلسطينيني من املسلمني
وايلهود ،وحتاول هذه الورقة ان ترصف القارئ من جذور املشلكة و هو ضم
ً
اململكة الربيطانية هذه املنطقة و توطني ايلهود هناك قهرا و ليس هو أهله ،و
من األسف الشديد هلذا املقصود القبيح تستمد تلك املقالة ىلع ابليانات غري

صحيحة ،مثال أن «حائط املبىك» قد استعملها ايلهود لعدة قرون ،وهذه حقيقة
مضلة جدا ألن هذا احلائط جديدة ،تم إنشاؤها بواسطة ايلهود عندما سادت
اململكة الربيطانية تلك املنطقة ،وباإلضافة إىل ذلك ،العديد من احلقائق األخرى

أجربت إنفاذه تلوجيه القراء أن جذر املشلكة فقط مشلكة سوء الفهم ومشلكة

أماكن العبادة.

مقتطفات من «بانيج بوستااك» تمثل يف الواقع آراء عموما بني العلمانية

وغري اإلسالمية عن قضية بيت املقدس ،أنهم حياولون عدم اتصال هل مع هذه
املشلكة اإلنسانية واإلحتالل ،واحلاكم أنه ال ينبيغ هلم أن يشاركوا يف هذا
 12باجنى فوستكا ( )Pandji Peostakaمنرة  1 ،18اكتوبر 9291
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الرصاع حىت لو اكن دينهم هو اإلسالم ،و قللوا هذا الرصاع إىل الرصااعت
ً
الطائفية اليت ال حتتاج إىل ضجة جدا ،ىلع الرغم من أن حقوق ساكن بيت
املقدس حيرم دون شعور باإلنسانية ،ولكن من املحظوظ لإلندونسيني أنه لم

يكن هذا الرأي فكرة سياسية خارجية إلندونيسيا بعد استقالهل يف عالج

مشلكة بيت املقدس ،السبب الرئيىس منه أن من يلعب دورا كبريا يف ختطيط

سياسة خارجية إندونيسيا هم قادة املسلمني اذلين نعلم موقفهم يف ادلفاع عن

حقوق أهل بيت املقدس.

خاتمة
اكن يتعلق بالسياسة اخلارجية يف إندونيسيا حايلا ال تزال تظهر مشلكة

فلسطني بنفس الروح كما هو احلال يف بداية األمر قبل استقالل إندونيسيا،
ورفض مجهورية إندونيسيا رسميا عالقات دبلوماسية مع إرسائيل كأحد الرموز
اذلي يشري أن ال يريد إندونيسيا أن يعرتف بوجود إرسائيل وتنظر فيه بوصفه

غري قانوين الغزاة اذلين استولوا ىلع حقوق فلسطينيني ،وتلعزيز هذا املوقف ،ىلع
العكس أن يسمح إندونيسيا الفلسطينيني فتح سفارته يف جاكرتا ،ىلع الرغم

من أن العالقات ادلبلوماسية املبارشة إندونيسيا-الفلسطينيني لم تكن قادرة
ىلع اإلسهام يف انلهوض باستقالل مظاهرة القدس من إرسائيل ،ولكن ما فعله
إندونسيا يشريإىل موقفه من هذا القضية ،ويتضح أن شعب و حكومة إندونيسيا

رسميا يف موقف ادلفاع عن الشعب الفلسطيين .ويف وقت الحق يف اجتماع قادة

العالم يف «بايل» إندونسيا اعم  ،4102الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو(Susilo

ّ
 )Bambang Yudhoyonoحيدد اجلدول اخلاص ملناقشة مشلكة بيت املقدس

وينقل تأييد إندونسيا الستقالل فلسطني.

13

http://www.viva.co.id/berita/dunia/532885-di-bali-sekjen-pbb-dan-sbybahas-masalah-israel-palestina.
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هلذا املوقف هل جذور طويل يف اتلاريخ اإلندونيس احلديث ،وهو اكستمرار

ملوقف انلاشطني والقادة من املسلمني يف إندونيسيا منذ انلصف األول من

القرن العرشين ،فرفضوا األعمال الظلمة اليت تقوم بها اململكة الربيطانية و
اليح ايلهودي ضد اهل بيت املقدس ،وصنفوها كشلك من أشاكل اإلحتالل

(اإلستعمار) ،وروح املقاومة ضد اإلحتالل هواذلي جعل إندونيسيا لم يرتدد

قادته لدلفاع عن كفاح الشعب الفلسطيين ،و حققوا هذا ادلعم بطرق خمتلفة،
ً
أوال :انهم لم ينته يف إخبار أحوال إخوانهم يف بيت املقدس إىل الشعب اإلندونسيي
حىت األن  ،إما عن طريق عقد اجتمااعت األكرب و املحارضات وفضال عن

طريق وسائل اإلعالم كإصدارالصحيفات و الفديوهات ،و غري ذلك ،ثانيا:
انهم بواسطة لك املنظمات دليهم يف حماولة جلمع األموال دلعم نضال الشعب

الفلسطيين ،ىلع الرغم من أن هناك فقط من األوساط العلمانية اليت تعترب

مسألة القدس مظاهرة-الرصاع بني الساكن ايلهود و «العرب الفلسطينيني» اليت
ال تعزى بشعب اإلندونيسيي ،ولكن هذا الرأي ال يؤثر ىلع السياسة الرسمية

احلكومية اليت ما زالت تويل اهتماما للقضية الفلسطينية حىت ايلوم.

من أحد أشاكل خطرية من اهتمام احلكومة تبدوا عندما قدمت إىل

املؤتمر ادلويل يف شأن ابلاهيل األوىل يف اعم  3591يف بيت املقدس 14،أرسلت

«احلكومة اإلندونيسية» رسميا وزير اخلارجية حلضورها ،إال وهو أمحد سوباردجو
( ،)Ahmad Subardjoجنبا إىل جنب مع رساج ادلين عباس ،و حممد راشدي،

وعبد املعطى ىلع 15،ووافق وكيل إندونسيا انشاء «املجلس العام» للمؤتمر سيتم

مجع ابلاهيل لك ستة أشهر تلقويم ما أجنزه املؤتمر ،ومن اإلندونيسيني اقرتح
 14املعلومات بالتفصيل عن هذا املؤمتر قد حبثها عبد الفتاح العويسى و اصدرها ببيت املقدس يف عام 9891
بعنوان «المؤتمر اإلسالمي العام بيت المقدس  3591و  »،2691هذا الكتاب يشري أن مشكلة بيت املقدس يف
إهتمام املسلمني من أحناء العامل منذ بداية األمر.
15

 15عبد الفتاح العويسى ،المؤتمر اإلسالمي العام بيت المقدس  3591و ( ،2691القدس،)9891 ،
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شخصان املعروفان وهما حممد نارص (رئيس وزراء إندونيسيا السابق) وأمحد

دحالن (وزير ادلينية) 16.ىلع الرغم من أن اتلنمية بني انلاشطني اإلسالميني
بعد اعم  ،0691يف عملية اتلهميش من السياسة اإلندونيسية ،ولكن دستور
إندونيسيا رصاحة رفضت أي شلك من أشاكل اإلحتالل يف مجيع أحناء العالم قد
أجربت السياسة اخلارجية إلندونيسيا إلدانة احتالل إرسائيل حنو بيت املقدس،

ولكن حتقيقها يف حني صعدت و يف حني أخر هبطت تعتمد ىلع من بيده
السلطة يف هذا ابلالد[].
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