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أ. االنتخابات الربملانية والرئاسية بإندونيسيا

تتجدد يف إندونيسيا االنتخابات الترشيعية واالنتخابات الرئاسية يف هذا العام 2019م، وذلك ضمن 

سجل االنتخابات يف تاريخ إندونيسيا، فقد أجريت االنتخابات يف إندونيسيا 11 مرًة، وذلك يف األعوام 

وعام  1992م،  وعام  1987م،  وعام  1982م،  وعام  1977م،  وعام  1971م،  وعام  1955م،  عام  اآلتية: 

1997م، وعام 1999م، وعام 2004م، وعام 2009م، وعام 2014م. وكان غرض إجراء االنتخابات يف 

أما  اإلندونيسية.  واملحافظات  واألقاليم  املراكز  الذين ميثلون  النواب  مجلس  أعضاء  انتخاب  البداية 

رئيس الجمهورية فقد كان يجري انتخابه من خالل مجلس الشعب. ويف عام 2004م شهدت االنتخابات 

اإلندونيسية تغيربات مهمة، إذ أصبحت تُعقد بشكل علني وشفاف، وتُجرى بشكل متزامن االنتخابات 

الترشيعية وانتخاب الرئيس الجمهوري ونائبه، وذلك بتصويت الشعب بشكل مبارش، وليس من طريق 

مجلس الشعب؛ لذلك ُعّدت انتخابات عام 2004م عالمة عىل تقّدم الدميوقراطية اإلندونيسية.

النظام القديم

حازت إندونيسيا استقاللها يف 17 أغسطس عام 1945م، ويف ذلك الوقت كان املهندس سوكارنو 

ومحمد هاتا قد توليا زمام الحكم، وأصبحا بشكٍل مبارٍش أوَل رئيٍس ونائٍب لرئيس جمهورية إندونيسيا. 

وبعد أن تّم انتخابهام عمل الرئيس ونائبه عىل إجراء أول انتخابات برملانية يف إندونيسيا، وذلك يف 

يناير عام 1946م، وذلك من خالل ما ُعرَِف باإلعالن العارش، ففي الثالث من نوفمرب عام 1945م 

شجع الرئيُس نائبه عىل تشكيل األحزاب السياسية؛ استعداًدا لتخطيط عقد االنتخابات األوىل يف عام 

1946م)1). وكان الهدف من اإلعالن العارش إضفاء الرشعية عىل األحزاب السياسية التي تشكَّلَت منذ 

زمن االستعامر الهولندي والياباين، ثم كان الهدف إىل إجراء االنتخابات الربملانية، أو انتخاب مجلس 

النواب اإلندونييس يف يناير عام 1946م ألول مرة يف تاريخه.

ولكن الظروف يف ذلك الوقت مل تسمح بتنفيذ العملية االنتخابية ملجلس النواب اإلندونييس؛ بسبب 

عدم ترشيع قوانني لتنظيم آلية إجراء االنتخابات، ولضعف الثقة باالستقرار الوطني؛ وقد أدى ذلك 

أُقيمت  إن  والجامعات  القبائل  بني  والرصاعات  االنقسامات  ظهور  من  وتخوُّفها  الحكومة  قلق  إىل 

)1)  اللجنة االنتخابية العامة لجمهورية إندونيسيا، تاريخ االتنخابات العامة يف إندونيسيا، أغسطس، التصفح يف 30 يناير عام 2019م. ص2

<https://kpu.go.id/koleksigambar/1_OK_-_SEJARAH_PEMILU_1-5.pdf>.



8

هت الحكومة يف  االنتخابات مبارشة بعد إصدار اإلعالن العارش قبل اكتامل القوانني واإلجراءات، فتوجَّ

تلك املدة إىل الرتكيز يف الحفاظ عىل االستقالل، وتشجيع الشعب عىل املشاركة يف حراسة البالد من 

التهديد بالعدوان العسكري؛ ولذلك كله تأخرت االنتخابات نحو عقد من الزمان.

وأصبح اإلعالن العارش فيام بعُد عامالً رئيساً يف تشكيل نظام التعددية الحزبية يف إندونيسيا، وكان 

ُن رغبَة الحكومة يف أن يقوم املواطنون بتأسيس أكرب عدد ممكن من  محتوى اإلعالن العارش يتَضمَّ

األحزاب السياسية؛ بهدف توفري التعليم والتدريب السيايس العميل ملواطنيها. ودخل اإلعالن العارش 

حيز التنفيذ عام 1955م، وأثبت نجاعته يف االنتخابات العامة األوىل التي أقيمت عام 1955م، وقد 

جذب هذا األمر أنظار املواطنني اإلندونيسيني؛ فأنتج عدداً كبرياً من األحزاب السياسية التي شاركت 

يف االنتخابات، فبلغ عددها 172 حزباً.

األساس  وكان  العارش،  اإلعالن  إصدار  من  سنوات  عرش  بعد  األوىل  العامة  االنتخابات  أُجريت 

الذي   ،7 رقم  القانون  هو  1955م  عام  االنتخابات  إجراء  الحكومة يف  إليه  استندت  الذي  القانوين 

صدر يف عام 1953م، وقد مّر هذا املنتج القانوين مبدة طويلة للغاية حتى إقراره؛ وذلك يف مرحلة 

تويل رئيس الوزراء محمد نارص وسوكيامن ويرجوساندوجو )كانا من الحزب اإلسالمي ماشيومي(؛ 

إذ مل يتحقق استكامل القانون رقم 27 الصادر يف عام 1948م، والقانون رقم 12 الصادر يف عام 

ق استكامل هذا القانون يف أثناء حكومة ويلوبو، التي  1949م املتعلق باالنتخابات العامة، وإمنا تحقَّ

األوىل  االنتخابات  1955م  عام  انتخابات  وتعّد  اإلندونييس.  الوطني  الحزب  وزراء من  رئيس  حكمها 

العام مرتني، إحداهام يف 29  أُجريت يف ذلك  إذ  الرئيس سوكارنو،  إندونيسيا خالل مدة حكم  يف 

أعضاء  النتخاب  1955م  عام  ديسمرب   15 النواب، ويف  أعضاء مجلس  النتخاب  1955م؛  عام  سبتمرب 

الهيئة التأسيسية. وجرى التنافس عىل 260 مقعًدا بالربملان، و520 مقعًدا للهيئة التأسيسية، إضافة إىل 

14 ممثالً عن مجموعات األقليات التي عينتها الحكومة، وجرى انتخابهم يف 29 سبتمرب عام 1955م.)1)

إندونيسيا،  األكرث دميوقراطية يف  االنتخابات  1955م  انتخابات عام  ُعّدت  التاريخية  الكتب  ويف 

بأمان وسالسة  تُنّفذ  أنها  أثبتت  أنها  بسبب  األجنبية؛  الدول  ذلك  عدة، مبا يف  أطراف  بها  وأشادت 

وأمانة ونزاهة ودميوقراطية. وأجريت هذه االنتخابات بعد عرش سنوات من إعالن استقالل جمهورية 

إندونيسيا، وأظهرت مستوى عالياً من مشاركة املجتمع السياسية، فذكر هربرت فيث أن الناخبني كانوا 

)1)  تاريخ االنتخابات العامة يف إندونيسيا، مرجع سابق.



9

يسافرون مسافات طويلة للوصول إىل مراكز االقرتاع )TPS)، ومنهم من سافر مشياً عىل األقدام، 

االنتخابات  أن هذه  وأضاف  االنتخابات)1).  والتصويت يف  املشاركة  أجل  الُجُزر من  ومنهم من عرب 

نُفذت دون خربة دميوقراطية مسبقة. وكانت اللجنة االنتخابية اإلندونيسية )PPI) هي الجهة املنظمة، 

ومكوَّنة من أعضاء األحزاب املختلفة. كام راقب مسؤولو األحزاب تنفيذ االنتخات، واألميني املنترشين 

يف كل مراكز االقرتاع، وبني املراقبني ُوجد دامئاً شخصان عىل األقل يستطيعان القراءة. واستشهد 

فيث بقول إيريني تينكر وميل ولكري: 

القرويني  ذكاء  مستوى  عىل  االنتخابات  بعملية  املخاطرة  مواجهة  يف  جريئة  كانت  إندونيسيا  »إن 

األميني«.

أثناء  األخطاء يف  بعض  أو  تصويت غري صحيٍح  الطبيعي حدوث  من  كان  الوضع  هذا  ويف ظل 

التصويت؛ فبعض األحزاب تشابهت رموزها ورموز أحزاب أخرى؛ وهذا جعل األحزاب الصغرية التي 

وضعت رموزاً كرموز األحزاب الكربى تحصل عىل عدد كبري من األصوات. فتمكن أحد املرشحني األقل 

شهرة يف جاوا الرشقية، من حزب كوي سادي يب إم )كوي سادي باولوس ماريا( من الحصول عىل 

64522 صوتًا؛ بسبب رمزه عىل بطاقة االقرتاع الشبيه برمٍز املطرقة واملنجل، وهو رمز الحزب الشيوعي 

اإلندونييس )PKI(. وباملالحظة الدقيقة يتبني أن رمز حزب كوي سادي يب إم هو: مطرقة وفأس. عىل 

حني شابه رمُز حزب العمل يف جاوا الرشقية ورمُز حزب الشعب اإلندونييس املستقل )PRIM( يف 

جاوا الغربية رمَز الحزب الوطني اإلندونييس )PNI(، أي: رمز الثور أو الجاموس؛ ونتيجة لذلك حدثت 

زيادة يف األصوات التي حصل عليها حزب العاّمل يف االنتخابات التأسيسية.

ومهام يكن من أمر فإن االنتخابات عام 1955م أصبحت دليالً عىل أن إندونيسيا دولة دميوقراطية، 

إذ االنتخابات رشط من الرشوط التي يجب أن تستوفيها أي دولة لتصبح بلًدا دميوقراطيًّا. ونتج من 

هذه االنتخابات شعوٌر بالفخر الوطني يف نفوس املواطنني؛ وذلك لتمكن إندونيسيا من إثبات نضجها 

كدولة ذات سيادة أمام العامل. وإضافة إىل ذلك كان هدف االنتخابات عام 1955م تحقيق االستقرار 

السيايس، بعد توجيه املدفع إىل القرص الرئايس يف 17 أكتوبر 1952م، وعدم استقرار الدميوقراطية 

كان  1955م  عام  االنتخابات  إجراء  فإن  1953م  لعام   7 رقم  القانون  إىل  واستناداً  آنذاك.  الليربالية 

يهدف إىل انتخاب الربملانيني أو الترشيعيني )DPR( الذي تم يف 29 سبتمرب عام 1955م، وشارك فيه 

)1)  هربرت فيث، االنتخابات اإلندونيسية عام 1955م. نيويورك: موديرن إندونيسيا فروجيت. 1957. ص 40. 
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29 حزباً سياسياً وفردياً، وانتخاب الهيئة التأسيسية )املؤسسة التي كان عليها مهمة وسلطة تغيري دستور 

الدولة( وُعقد يف 15 ديسمرب عام 1955م.

مت أقاليم  كان نظام االنتخابات عام 1955م يتبع نظام التمثيل النسبي، وبناًء عىل هذا النظام قُسِّ

جمهورية إندونيسيا إىل 16 دائرة إنتخابية، عىل الرغم من أن الدائرة السادسة عرشة، أي: إقليم غرب 

إيريان، أخفقت يف تنفيذها؛ ألنها كانت ال تزال تحت سيطرة الهولنديني. وتحصل كل دائرة انتخابية 

يف نظام التمثيل النسبي عىل عدد من املقاعد حسب عدد سكانها، إذ يحق لكل دائرة انتخابية الحصول 

عىل ما ال يقل عن ستة مقاعد يف الهيئة التأسيسية، وثالثة مقاعد يف الربملان، وُتنح املقاعد الحاصلة 

من كل دائرة من الدوائر االنتخابية لألحزاب واألعضاء املرشحني اآلخرين وفًقا لعدد األصوات التي 

يحصلون عليها، ثم تُجمع األصوات املتبقية بني األحزاب يف دائرة انتخابية )إذا وافقت األطراف املعنية 

سابقاً عىل االنضامم إىل األصوات املتبقية(، أو تجمع لحزب واحد عىل املستوى الوطني.

االنتخابات  فإن  ذلك  ومع  إندونيسيا،  يف  ُعقد  وطني  انتخاب  أول  1955م  عام  انتخابات  كانت 

الترشيعية اإلقليمية قد ُعقدت عام 1946م يف مدينتي كيديري وسوراكارتا)1). كام ُعقدت االنتخابات 

نفسها يف عامي 1951 و1952م يف مدينة ميناهاسا، وسانجري-تاالود وماكاسار، ويوغياكرتا، وأصبحت 

ستة  الناخبني  قامئة  فرز  واستمر  الوطنية.  لالنتخابات  مرجعاً  بعد  فيام  اإلقليمية  االنتخابات  هذه 

الدامئني  الناخبني  عدد  وكان  1954م.  عام  نوفمرب  وانتهى يف  1954م،  عام  مايو  بدأ يف  إذ  أشهر، 

نحو 43.104.464 ناخباً. وبناًء عىل هذا العدد، كانت نسبة من يحق لهم اإلدالء بأصواتهم 87.65٪ أي: 

باإلدالء  اإلندونيسية  املسلحة  القوات  ألعضاء  ُسِمَح  1955م  عام  انتخابات  ويف  شخًصا.   37.875.229

بأصواتهم وفق اللّوائح السائدة يف ذلك الوقت. وأعلنت اللجنة االنتخابية اإلندونيسية يف أبريل عام 

1955م أن االنتخابات الربملانية ستعقد يف 29 سبتمرب عام 1955م، عىل أن تُجرى االنتخابات التأسيسية 

يف 15 ديسمرب عام 1955م.

يف انتخابات عام 1955م َحَض 39 مليون ناخٍب إىل مراكز االقرتاع للمشاركة يف انتخاب أعضاء 

الربملان اإلندونييس، وبلغ عدد الناخبني 37.875.299 شخصاً، أي: ما نسبته 87.65٪ من قامئة الناخبني 

 ٪91.54 نحو  االنتخاب  للمشاركة يف  الذين حضوا  نسبة  وكانت   .43.104.464 البالغ عددهم  النهائية 

من األصوات الصالحة للمشاركة، و6٪ من الذين مل يتمكنوا من اإلدالء بأصواتهم. وهؤالء يدخل فيهم 

 .دانوا دامارجايت، انتخابات عام 1955م، إثبات الشعب األمويني يف أعني العامل، مارس عام 2018م. التصفح يف 30 يناير عام 2019م  )1(

https://news.detik.com/berita/d-3913565/pemilu-عام 1955م-pembuktian-rakyat-buta-huruf-di-depan-mata-dunia.
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كبار السن، واملصابون بأمراض شديدة، واملواطنون الذين يتعرضون لتهديدات أمنية. كام أن 2.5٪ مل 

يدلوا بأصواتهم بسبب وفاتهم قبل موعد التصويت. كام مل تصّوت جامعات صغرية تابعة للشيوعية 

األناركية املعروفة باسم الشيوعية األناركية، أو الشيوعية الفوضوية، أو الشيوعية التحررية، وهي ترفض 

إجراء االنتخابات نهائيًّا، والسيام قبيلة سامني يف جاوة الوسطى، وبقايا أعضاء الحزب الشيوعي من 

املسلمني بغرب سومطرة، وجامعة يس راجا باتاك، وكذلك جامعات دينية متفرقة يف مناطق مختلفة. 

ويف االنتخابات التأسيسية، بلغ عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم نحو 89.33٪ من قامئة الناخبني 

النهائية، وبلغ عدد األصوات الصالحة 87.77٪، أي: أكرث قليالً من النسبة يف االنتخابات الربملانية التي 

بلغت 87.65٪، وكان مجموع سكان إندونيسيا وفق إحصاءات لجنة االنتخابات اإلندونيسية عام 1955م 

77.987.879 )نحو 77 مليون نسمة(، 45.6٪ منهم يعيشون يف إقليمي جاوة الوسطى والرشقية.

وأُجريت االنتخابات الربملانية للتنافس عىل 257 مقعداً يف مجلس النواب، وشارك فيها 36 حزباً 

سياسياً و34 منظمة و48 مرشحاً فردياً. أما االنتخابات التأسيسية فكانت للتنافس عىل 514 مقعًدا حيث 

يشارك فيها 39 حزباً سياسياً و23 منظمة و29 مرشحاً فردياً. وأدت هذه االنتخابات إىل فوز أربعة 

نهضة  يتلوه حزب ماشيومي، وحزب  األول،  املركز  اإلندونييس يف  الوطن  أحزاب كربى، هي: حزب 

العلامء، والحزب الشيوعي اإلندونييس. وقد أحرز حزبا الوطن اإلندونييس وماشيومي يف االنتخابات 

بعض  ولكن  الربملان.  لهام يف  مقعًدا   57 عىل  الحصول  من  مكنهام  وذلك  األصوات؛  من  عدد  أكرب 

ق االستقرار السيايس،  املنظامت اإلندونيسية خاَب أملها بعدما أدركت أن انتخابات عام 1955م مل تحقِّ

ورأى فيث هذا الوضع شيئا طبيعيّاً، وأردف: 

»قد ال تكون االنتخابات عالجاً مجّرباً للسياسات اإلندونيسية املريضة، فعىل رغم كرثة خطابات 

األحزاب الذين يدعون أنهم يقدرون عىل القيام بذلك مل تُسهم االنتخابات يف تغيري ديناميكيات 

السياسة اإلندونيسية، ومع ذلك فإن انتخاب الربملانيني دميوقراطياً هو الخطوة األوىل نحو تطور 

الشعب الدميوقراطي، وميثل إنجازاً مهامً«)1).

كانت القضية املركزية خالل انتخابات عام 1955م ال تزال تتعلق مبفهوم الدولة ومبادئها، وكانت 

املنافسة بني األحزاب السياسية تواكبها خالفاٌت يف املبادئ األيديولوجية الحادة التي روجت قضية 

املذهب  مخطط  تستخدم  التي  األحزاب  تصنيف  إىل  واستناداً  والشيوعية.  والبانشاسيال  اإلسالم 

)1)  هربرت فيث، االنتخابات اإلندونيسية عام 1955م. نيويورك: موديرن إندونيسيا فروجيت. 1957. ص 46. 
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من  عدد  برز  1955م  عام  انتخابات  ويف  إسالمي.  حزب  ميثلها  السانرتي  مجموعة  فإن  السيايس، 

أما  اإلندونيسية)1).  الرتبية  وحزب  العلامء،  نهضة  وحزب  ماشيومي،  حزب  مثل  اإلسالمية  األحزاب 

الحزب الشيوعي اإلندونييس فإنه رّوج األيديولوجية الشيوعية، وكان الحزب الوطني اإلندونييس يحمل 

أيديولوجية البانشاسيال، وقد انعكست اختالفات مكانة اإلسالم يف حياة الدولة يف االختالفات بني 

وكالة التحقيق ملحاوالت إعداد استقالل إندونيسيا )BPUPKI( عام 1945م، وهو الجدل الذي دار يف 

أوائل الخمسينيات من القرن العرشين واستمر باختالفات ساخنة يف الجلسات العامة للربملان.

أجريت االنتخابات للهيئة التأسيسية للمدة التي تبدأ عام 1955م حتى عام 1959م، وكان رأي أنصار 

لطبيعة  تسمح  ال  لإلسالم  األساسية  الخصائص  أن  اإلندونيسية  الدولة  حياة  اإلسالم يف  فكرة  دخول 

الدولة بأن تصبح ثيوقراطية؛ ألن اإلسالم مل يعرتف بنظام الكهنوت، وكانوا يرون أّن الدولة اإلسالمية 

دولٌة تطبّق تعاليم اإلسالم وسط املجتمع ملصلحة املجتمع كله. لكن مؤيدي هذه الفكرة تختلف تفسرياتهم 

حول تطبيق املفهوم األيديولوجي، وهل يحتاج املرء السلطة أوالً لتنفيذ هذه التعاليم األساسية، أو يجب 

عليه بذل جهد لنرش تعاليم اإلسالم أوالً يف املجتمع؟ وهذان أمران يجب تنفيذهام يف الوقت نفسه، 

ولكن مواقف املسلمني اإلندونيسيني مختلفة يف هذه القضية، بدءاً من رؤية اإلجبار من جهة وانتهاء 

الطريقة  تختار  إندونيسيا  يف  اإلسالمية  األحزاب  معظم  وكانت  جهة،  من  الدميوقراطية  باألساليب 

ووجهة النظر السلمية والدميوقراطية. 

األوىل  االنتخابات  نتائج  بشكل واضح يف  اإلندونيسيني  املسلمني  االختالفات بني  تلك  بدت  وقد 

يف عام 1955م، التي أدت إىل ظهور أربعة أحزاب كربى، وهي: حزب الوطن اإلندونييس الذي أحرز 

أصواتاً بعدد 8.5 مليون )22.3٪(، وحزب ماشيومي بعدد 8 ماليني صوت )20.9٪(، وحزب نهضة العلامء 

بعدد 7 ماليني صوت )18.4٪(، والحزب الشيوعي اإلندونييس بعدد 6.1 مليون صوت )16.4٪(، وفازت 

هذه األحزاب األربعة بـ57 و57 و45 و39 مقعًدا عىل التوايل، يف الربملان الذي تكون من 257 عضًوا)2).

وكان من بني األحزاب األربعة الكربى حزب ماشيومي وحزب نهضة العلامء، وهام من األحزاب 

اإلسالمية، إضافة إىل أربعة أحزاب إسالمية صغرية حصلت أيضاً عىل مقاعد برملانية، وهي: حزب اتحاد 

املسلمني اإلندونيسيني، وبرييت، وحزب اتحاد الطريقة اإلسالمية، وحزب قوة الوحدة اإلسالمية. وقد 

أجريت انتخابات عام 1955م عندما كان أمن الدولة غري مستقّر، وكانت بعض املناطق تتعرض للفوىض 

)1) بامبانج سيتياوان، تحول سلطة الحزب القومي واإلسالمي، عام 1955م-عام 2004م. سبتمرب عام 2008م. التصفح يف 30 يناير عام 2019م.

)2)  املرجع السابق.
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بسبب ثورة حركة دار اإلسالم/ قوات املسلمني اإلندونيسيني )DI/TII( تحت زعامة كارتوسوريو. ويف 

املناطق  املسؤولون يف  وتناوب  التصويت،  املسلحة والرشطة يف  القوات  أعضاء  الظروف شارك  تلك 

املعرضة للخطر يف زيارة مراكز االقرتاع، فَجرت االنتخابات بأمان.

ويبلغ عدد مقاعد الربملان التي يتنافس عليها املرشحون الربملانيون 260 مقعداً، كام أن عدد املقاعد 

املتنافس عليها يف الهيئة التأسيسية 520 مقعداً )أي: ِضعف مقاعد بالربملان( إضافة إىل 14 من ممثيل األقليات 

الذين عينتهم الحكومة، وقد جرى اإلعداد لهذه االنتخابات يف حكم رئيس الوزراء عىل ساسرتوميدجوجو، 

ولكنه استقال من منصبه يف وقت التصويت، فتوىل رئاسة الوزراء برهان الدين حراهاب.

ولسوء الحظ ألغى الرئيس سوكارنو نتائج االنتخابات عام 1955م، وطرَد ممثيل الشعب من الربملان، 

ومل تستمر انتخابات عام 1955م وفًقا للجدول الزمني للسنوات الخمس املقبلة، أي يف عام 1960م، 

وذلك ألن الرئيس سوكارنو أصدر قرارا رئاسيًا يف الخامس من يوليو عام 1959م بإلغاء الهيئة التأسيسية؛ 

فعادت إندونيسيا إىل دستور جمهورية إندونيسيا املعمول به عام 1945م. ويف عام 1960م ألغى الرئيس 

املنتخبني عام  النواب  بعد رفض أعضاء مجلس  التي أجريَت عام 1955م  االنتخابات  نتائج  سوكارنو 

1955م مرشوع ميزانية الدولة الذي اقرتحته الحكومة. وشّكل الرئيس سوكارنو من جانب واحد مبوجب 

املرسوم الصادر يف الخامس من يوليو عام 1959م مجلس النواب جوتونغ رويونغ )DPR-GR( ومجلس 

الشعب املؤقت )MPRS(، الذي عنّي الرئيس أعضاءه، كام عنّي رئيس الربملان، ورئيس مجلس الشعب، 

ورئيس هيئة التدقيق املايل، ورئيس املحكمة العليا، عيّنهم أعواناً له، كل واحد منهم برتبة وزير، وحدثت 

ذروة الهشاشة السياسية اإلندونيسية عندما رفض مجلس الشعب املؤقت خطاب الرئيس سوكارنو الذي 

حمل عنوان: نواكسارا، يف الجلسة العامة الرابعة يف 22 يونيو عام 1966م.

النظام الجديد

عنّي مجلس الشعب املؤقت سوهارتو رئيًسا بالنيابة إثر حكم الرئيس سوكارنو، وذلك يف 12 مارس 

عام 1967م، ويف 27 مارس عام 1968م ُعنّي سوهارتو رئيًسا وفًقا لنتائج الجلسة العامة مبجلس الشعب 

املؤقت )TAP MPRS No. XLIV/MPRS(، فحكم سوهارتو الشعب اإلندونييس مدة 32 عاماً، وقد 

أجريت االنتخابات خالل مدة حكمه ست مراٍت النتخاب أعضاء الربملان الوطني واإلقليمي واملحيل. 

وعام  1971م،  عام  أعوام  انتخابات  الشعب يف  مجلس  من خالل  الرئيس  انتُخب  الحقبة  هذه  ويف 

1977م، وعام 1982م، وعام 1987م، وعام 1992م، وعام 1997م.
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بدأ حكم النظام الجديد يف انتخابات عام 1971م تقليل املنافسة السياسية ودفن التعددية السياسية، 

وجعلَت نتائج انتخابات عام 1971م حزب جولكار أغلبية مطلقة بنسبة 62.82٪ من األصوات، يتبعه حزب 

نهضة العلامء بنسبة 18.68٪، وحزب الوطن اإلندونييس بنسبة 6.93٪، وحزب املسلمني اإلندونيسيني 

بنسبة 5.36٪ من األصوات)1). وأجريت انتخابات عام 1971م يف الخامس من يوليو النتخاب أعضاء 

الربملان الوطني واإلقليمي واملحيل، وكانت االنتخابات الثانية يف تاريخ إندونيسيا، وأول انتخاٍب يف 

عهد النظام الجديد)2). وشاركت يف هذه الحفلة الدميوقراطية عرشة أحزاب سياسية. 

يف انتخابات عام 1971م كان عىل املسؤولني الحكوميني أن يكونوا محايدين، عىل الرغم من أن 

عدداً كبرياً منهم أظهروا التحيز إىل حزب واحد، وكان تقسيم املقاعد يف انتخابات عام 1971م مختلًفا 

1969م  عام  الصادر   15 رقم  القانون  1971م  عام  انتخابات  اتبعت  وقد  1955م،  عام  انتخابات  عن 

واتخذته أساساً لها، وقُسمت جميع املقاعد يف كل دائرة انتخابية بناء عىل ذلك.

ويف انتخابات عام 1977م التي أجريت يف الثاين من مايو شاركت ثالثة أحزاب فقط هي نتيجة 

اندماج األحزاب السياسية العرشة األصلية يف عام 1973م، واندمج حزب نهضة العلامء، وحزب املسلمني 

اإلندونيسيني، وحزب اتحاد الطريقة اإلندونيسية، وحزب اتحاد املسلمني اإلندونيسيني، يف حزب التنمية 

املتحد )PPP(. أما حزب الوطن اإلندونييس، والحزب املسيحي اإلندونييس، والحزب الكاثولييك، وحزب 

هذه  تشكيل  واستمر   .)PDI( اإلندونييس  الدميوقراطي  الحزب  يف  فاندمجت  موربا،  وحزب  إبيك، 

األحزاب الثالثة )PPP وGOLKAR وPDI( حتى انتخابات عام 1997م. واستمر جولكار أغلبية مطلقة 

يف انتخابات أعوام عام 1982م وعام 1987م وعام 1992م وعام 1997م، وفاز يف االنتخابات وأحرز 

املركز األول، وكان حزبا اتحاد التنمية، والحزب الدميوقراطي اإلندونييس يف املركزين الثاين والثالث. 

تقليل  النواب  الحكومة ومجلس  لرغبة  تنفيًذا  أحزاب فقط؛  ثالثة  االنتخابات  املشاركون يف  ميثل 

عدد األحزاب، من خالل القانون رقم 3، الصادر عام 1975م فيام يتعلق باألحزاب السياسية وجولكار. 

تتآكل  أن  أجل  من  أتت  سوهارتو  حكومة  إسرتاتيجيات  من  الطريقة  هذه  أن  املعنيني  بعض  وذكر 

أصوات األحزاب السياسية املنافسة بعامة، واإلسالمية منها بخاصة، وللحفاظ عىل قوة النظام الجديد 

)1)  ويكيبيديا، االنتخابات يف إندونيسيا. التصفح يف 30 يناير عام 2019م. 

>https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_di_Indonesia>

)2)  حكومة مدينة بانجار، انتخابات ترشيعية عام 1971م. تم التصفخ يف 30 يناير عام 2019م.

 >http://kpud-banjarkota.go.id/1/laporan-hasil-pemilu/pemilu-legislatif/pemilu-legislatif-عام 1971م.html>
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تحت قيادة الجرنال سوهارتو، وتبنّي أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها يف الحفاظ عىل سلطة الرئيس 

سوهارتو مدة 32 عاًما.

مدة اإلصالح

قادها  التي  اإلصالح)1)  باسم حركة  املشهورة  1998م  عام  مايو  إندونيسيا حركة يف  أن شهدت  بعد 

الطالب وعدد من الشخصيات القومية، وكان أحد مطالب الحركة إسقاط الرئيس سوهارتو)2) من منصب 

رئيس الجمهورية ، ويف نهاية املطاف أعلن الرئيس سوهارتو استقالته من منصبه الرئيس يف 21 مايو 

عام 1998م، وخلفه بحر الدين يوسف حبيبي الذي كان يشغل منصب نائب الرئيس. وأدى تغيري القيادة 

تنظيم  التي حدثت يف  التغيريات  إندونيسيا، كام يظهر يف  السياسية يف  الوطنية إىل مرونة األوضاع 

االنتخابات؛ فاالنتخابات التي كانت تضم ثالثة أحزاب انتخابية فقط، هي: حزب التنمية املتحد، وحزب 

غولونغان كاريا، والحزب الدميوقراطي اإلندونييس، ازدادت األحزاب املشاركة فيها لتبلغ العرشات.

النظام  النهيار  ومنًعا  اإلصالح،  من رشوط  الجديد رشطاً  النظام  بعد  االنتخابات  عقد  كان  وقد 

الجديد؛ فصار هذا الحدث السيايس يُعَقُد يف كل خمس سنوات؛ الستعادة الثقة الدولية والعامة، وحينام 

بدأ النظام الدميوقراطي يف مدة اإلصالح تقّدَم 141 حزباً سياسياً عىل الفور للتسجيل بوزارة القانون 

وحقوق اإلنسان، ومل يُقبل منها إال 48 حزباً هي التي يُسمح لها باملشاركة يف االنتخابات. وبسبب إرصار 

إجراء  يتم  ولكن مل  1997م،  انتخابات عام  نتائج  أُلغيت  الفور  انتخابات جديدة عىل  لعقد  الجمهور 

االنتخابات الجديدة إال يف السابع من يونيو عام 1999م، أي: بعد 13 شهراً من حكم الرئيس حبيبى.

الجمهور  اعرتاف  عىل  الحصول  املدة  تلك  يف  االنتخابات  عقد  تعجيل  من  األهداف  أحد  وكان 

وثقته، وكذلك للحصول عىل ثقة املجتمع الدويل؛ ألن الحكومة وغريها من املؤسسات التي كانت تحكم 

وفق نتائج انتخابات عام 1997م مل تحظ بالثقة. ثم تبع ذلك انعقاد الجلسة العامة مبجلس الشعب 

اإلندونييس النتخاب رئيس الجمهورية ونائبه الجديد؛ وذلك يعني أن تعجيل إجراء االنتخابات الختيار 

طاقم جديد مل ينطبق عىل أعضاء الربملان ومجلس الشعب فقط، بل شمل أيضا الرئيس حبيبي، الذي 

تنحى فوراً من منصب الرئيس، الذي كان من املفروض أن يستمر إىل عام 2003م، وهذه الخطوة التي 

اتخذها الرئيس حبيبي مل يسبقه إليها أي رئيس جمهوري يف إندونيسيا.

)1)  فضيل زون، سياسة الشغب يف مايو عام 1998م. جاكرتا: مؤسسة لدراسات السياسة، عام 2004م، ص 3. 

)2)  هيندي جوهاري، اإلصالح أو املوت، مايو عام 2018م. التصفح يف 30 يناير عام 2019م.

 >https://historia.id/politik/articles/reformasi-atau-mati-6jJxd>



16

أجرى الرئيس حبيبي، بعد تنصيبه رئيساً، إصالحات يف املجال السيايس، منها صياغة القانون رقم 

2 الصادر يف عام 1999م بشأن األحزاب السياسية، والقانون رقم 2 الصادر يف عام 1999م بشأن 

االنتخابات العامة، والقانون رقم 4 الصادر يف عام 1999م بشأن هيكل مجلس الشعب ومسؤولياته، 

ومجلس النواب الوطني واملحيل. وقد أدت نشأة هذه القوانني يف الوقت نفسه إىل دخول إندونيسيا 

العهد الدميوقراطي الجديد. ومع وجود هذه القوانني شهدت السياسة اإلندونيسية تغيرياً كلياً؛ فأعادت 

يف  حياديني  الحكوميون  املوظفون  وعاد  أصلها،  إىل  اإلندونيسية  املسلحة  القوات  وظائف  الحكومة 

السياسة. وكان من املفرتض أن تجري االنتخابات التالية يف عام 2002م، ولكن بسبب نتائج انتخابات 

عام 1997م التي مل ترض الجمهور سارعت الحكومة إىل عقد االنتخابات كام سبق، وكانت األحزاب 

السياسية التي شاركت انتخابات عام 1999م 48 حزباً سياسياً )1).

وعىل رغم أن مدة اإلعداد كانت قصرية نسبياً إال أن تنفيذ التصويت يف االنتخابات العامة لعام 

توجس  وليس كام  عام 1999م،  يونيو  السابع من  أي: يف  الزمني،  للجدول  وفقاً  يجري  كان  1999م 

وخاف منه عدد من األطراف، فأجريَت انتخابات عام 1999م سلمياً، دون حدوث فوىض، ومل يتأخر 

التصويت يف أيٍّ من الدوائر االنتخابية إال يف دائرة انتخابية محلية بشامل سومطرة، حيث تم تأجليه 

ملدة أسبوع؛ بسبب تأّخر وصول معدات التصويت.

وعىل الضد من إجراء التصويت بطريقة سلسة واجهت مرحلة فرز األصوات وتوزيع املقاعد يف هذه 

االنتخابات عقبات عدة؛ ففي مرحلة فرز األصوات رفض 27 حزباً سياسياً التوقيع عىل محض فرز 

األصوات؛ بحجة أن االنتخابات مل تكن عادلة )صادقة ونزيهة(. وبسبب االعرتاض والرفض سلّم رئيس 

اللجنة العليا لالنتخابات وثائق االجتامعات التي أرشف عليها للرئيس، ثم سلّم الرئيس نتائج اجتامع 

اللجنة االنتخابية للجنة اإلرشاف عىل االنتخابات )Panwaslu(، وتولَّت لجنة اإلرشاف عىل االنتخابات 

مهمة دراسة االعرتاضات التي قدمها ممثلو األحزاب باللجنة االنتخابية، الذين اعرتضوا عىل نتائج 

الفرز. وبعد ذلك قررت لجنة اإلرشاف عىل االنتخابات بصحة االنتخابات، ألن معظم األحزاب مل ترفق 

بيانات مكتوبة بشأن اعرتاضاتها، فرّصح الرئيس بأن نتائج االنتخابات كانت صحيحة، واطلع الجمهور 

عىل النتائج النهائية لالنتخابات يف 26 يوليو عام 1999م.

)1)  أصواب ناندا براتا، اليوم 19 املايض، عقد االنتخابات األوىل إثر مدة اإلصالح. يونيو عام 2018م. التصفح يف 30 يناير عام 2019م..

hari-ini-19-tahun-lalu-digelar-pemilu-pertama-pas-/06/07/11411471/عام 2018م/ https://nasional.kompas.com/read>

.<ca-reformasi



17

وبعد مصادقة الرئيس عىل النتائج االنتخابية قّسمت لجنة االنتخابات اإلندونيسية )PPI( املقاعد 

عىل الفور، ونشأت مشكلة أخرى يف هذه املرحلة، وكان اجتامع توزيع املقاعد ساخًنا وعاِصًفا، ورفضت 

اإلندونيسية،  االنتخابات  بلجنة  عمٍل  مجموعُة  التي وضعتها  املقاعِد  نتائَج  إسالميٌة  حزبيٌة  جامعاٌت 

والسيام توزيع املقاعد املتبقية، وقامت الجامعات الحزبية بطلب تنفيذ اتفاق ستيمبوس)1)، وبعد ذلك 

قررت مجموعة العمل إحراز الجامعات الحزبية اإلسالمية 40 مقعداً، ورصحت الجامعات من األحزاب 

اإلسالمية التي طالبت بتنفيذ اتفاق ستيمبوس بأنه يحق لهم الحصول عىل 53 مقعداً من املقاعد الـ120 

املتبقية.

العليا لالنتخابات، وُحلّت  اللجنة  وأحيلت االختالفات يف لجنة االنتخابات اإلندونيسية أخرياً عىل 

االختالفات من خالل التصويت عىل خيارين: الخيار األول: أن يُحتسب توزيع املقاعد املتبقية من خالل 

النظر إىل األصوات حسب اتفاق ستيمبوس. أما الخيار اآلخر فهو أن تُوزَّع املقاعد دون التفات إىل 

اتفاق ستيمبوس. وبلغت األصوات التي تؤيد الخيار األول 12 صوتًا فقط، ودعم 43 صوتاً آخر الخيار 

الثاين؛ وهذا يعني أن توزيع املقاعد جرى دون النظر يف اتفاق ستيمبوس)2).

وتكنت لجنة االنتخابات اإلندونيسية بعد تسليحها بقرار اللجنة العليا لالنتخابات من توزيع املقاعد 

لنتائج االنتخابات يف مطلع سبتمرب عام 1999م. وأظهرت نتائج توزيع املقاعد أن خمسة أحزاب كربى 

أحرزت 417 مقعًدا يف مجلس النواب، أي: ما نسبته 90.26٪ من 462 مقعًدا متنافًسا، وأشارت النتائج 

ألول مرة إىل مجيء حزب جولكار يف املركز الثاين، وفاز الحزب الدميوقراطي اإلندونييس للنضال 

بـ35.689.073 صوتًا، أي: ما نسبته 33.74٪. وحصل عىل 153 مقعًدا. عىل حني فاز حزب جولكار بــ 

23.741758 صوتاً، أي: مبا نسبته 22.44٪. وحصل عىل 120 مقعداً، أو لنقل: خرس 205 مقاعد باملقارنة 

 .٪12.61 نسبته  ما  أي:  بـــ133336.998 صوتاً،  الشعب  نهضة  وفاز حزب  1997م.  عام  انتخابات  مع 

بـــ11329905 صوتاً، أو ما نسبته 10.71٪. وحصل  التنمية املتحد  وحصل عىل 51 مقعداً، وفاز حزب 

عىل 58 مقعداً، أو لنقل: خرس 31 مقعداً باملقارنة مع انتخابات عام 1997م. وفاز حزب األمانة الوطنية 

ــل النســبي املســجل  ــح الهولنــدي األصــيل ملخصــص أو حكــم يضــم نظــام التمثي )))  Stembusaccord أو Stembus-accord هــو املصطل

الــذي يســمح الثنــني أو أكــرث مــن األحــزاب أو املجموعــات التــي تكافــح للحملــة بشــكل منفصــل للتوصــل إىل اتفــاق بــأن أصواتهــم ســتجمع 

لغــرض تخصيــص مقعــد. والــيء نفســه حاصــل مــع مصلطــح lema وApparentment يف فرنســا وأمريــكا الالتينيــة. انظــر غوتفرينــدوس 

غوريــس، قامــوس االنتخابــات، ص 651. 

ــطية  ــرشق أوس ــات ال ــز الدراس ــوى، مرك ــاس التق ــم لب ــة بقل ــة العام ــات الترشيعي ــتيمبوس يف االنتخاب ــاق س ــذ اتف ــة تنفي )2)  آلي

إندونيســيا.  بجامعــة  العليــا  الدراســات  كليــات  يف  واإلســالمية 
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بـ7.528.956 صوتاً، أو ما نسبته 7.12٪، وحصل عىل 34 مقعداً. وشاركت األحزاب القدمية، إضافة إىل 

األحزاب الخمسة الكربى، يف االنتخابات، ومنها: الحزب الدميوقراطي اإلندونييس، الذي انخفضت 

مقاعده بشدة، ومل يفز إال مبقعدين من املقاعد املتبقية، أو لنقل: إنه خرس تسعة مقاعد باملقارنة مع 

انتخابات عام 1997م. وعاد حزب جولكار ليصبح الحزب األول ويحصل عىل أكرب عدد من األصوات 

يف انتخابات عام 2004م، ولكن يف انتخابات عام 2009م تقدم الحزب الدميوقراطي كأول حزب، 

السيدة  برئاسة  اإلندونييس  الدميوقراطي  الحزب  انترص  ثم  األصوات،  من  عدد  أكرب  عىل  وحصل 

ميغاوايت سوكارنوبوتري مرة أخرى يف انتخابات عام 2014م.

اإلندونيسية)1).  االنتخابات  تاريخ  يف  دميوقراطي  حدث  أسوأ  1999م  عام  انتخابات  ُعّدت  لقد 

وقال:  سويكوايت،  هيناوان  إدوين  1999م  لعام  االنتخابية  للجنة  السابق  املفوض  بذلك  اعرتف  وقد 

كانت  االنتخابية  اللجنة  أن  رغم  عىل  نزيهة،  تكن  ومل  دقيقة،  غري  كانت  1999م  عام  انتخابات  إن 

من  عدد  كشف  جرى  ولكن  والحكومة،  السياسية  األحزاب  ممثيل  من  مكونة  لكونها  للغاية؛  محايدة 

وسَحرتهم  السياسية  النخبة  إىل  انتقلوا  اإلندونييس  الشعب  أبناء  من  كثريًا  أن  ذلك  ومن  املشكالت؛ 

الحامسة اإلصالحية، وأضاف إدوين: إن انتخابات عام 1955م كانت األشد نزاهة وأمانة؛ ألن منظمي 

االنتخابات كانوا محايدين. 

ووفقاً إلدوين، فإن قضية قامئة الناخبني النهائية يف انتخابات عام 1999م كانت أسوأ مام سبق، 

حتى اعرتف رئيس اللجنة االنتخابية وأعضاؤها بأنهم مل يتمكنوا من العثور عىل بيانات الناخبني، كام 

ُجهلت بيانات الناخبني لكل دائرة انتخابية، وعىل املنوال نفسه كانت عملية فرز األصوات بتكنولوجيا 

املعلومات مغلقة للغاية، وسيطرت عليها الحكومة واألطراف األجنبية التي مّولت انتخابات عام 1999م. 

أي  تفرض  ومل  1999م،  عام  انتخابات  واالنتهاكات يف  االحتيال  عمليات  من  اآلالف  مئات  ووقعت 

إجراءات قانونية فيها، وعندما بدأت اللجنة االنتخابية مبعالجة القضية صاَدَق الرئيس حبيبى فجأة عىل 

نتائج االنتخابات يف عام 1999م.

إن انتخابات عام 1999م مل تتلوث مبخالفات قامئة الناخبني النهائية وعملية فرز األصوات فقط، 

االنتخابات  تلك  ففي  االنتخابات،  بشأن   1999/3 رقم  القانون  مع  تتفق  االنتخابات مل  إّن صحة  بل 

)1)  تريبونــس نيــوس، انتخابــات عــام 1999م كحــدث دمقراطــي أســوأ يف التاريــخ، مــارس عــام 2018م. التصفــح يف ينايــر عــام 2019م. 

dinilai-sebagai-pesta-demokrasi-paling--عــام 1999م-pemilu/20/03/عــام 2018م /http://www.tribunnews.com/nasional>

.<buruk-dalam-sejarah
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تشكَّلت اللجنة االنتخابية من 53 عضواً مكونني من: 48 عضًوا من قادة األحزاب السياسية، وخمسة 

أعضاء آخرين نابوا عن الحكومة، وبناًء عىل قانون االنتخابات فإن نتائج االنتخابات تُحدد من خالل 

تقرير رسمي يوقعه ما ال يقل عن 3/2 الثلثني من أعضاء اللجنة االنتخابية؛ وهذا يعني أنه يجب أن 

يوقع ما ال يقل عن 35 عضًوا من أعضاء اللجنة االنتخابية عىل نتائج االنتخابات، لكن الواقع أنه مل 

يوقع عليها إال 19 عضًوا يف اللجنة االنتخابية، ومل يوقع بقية أعضاء اللجنة؛ بسبب ظهور االنتهكات 

التي بلغت مئات اآلالف ومل تتم متابعتها.

وبسبب عدم توقيع الثلثني )3/2( من أعضاء اللجنة االنتخابية وفقاً لألحكام الواردة يف قانون االنتخاب 

أصبحت االنتخابات العامة لعام 1999م غري صالحة، عىل رغم أن الرئيس حبيبى وقع عليها الحقاً. 

ومام مييز انتخابات عام 1999م من االنتخابات السابقة منذ عام 1971م مشاركة عدد كبري من 

األحزاب السياسية، وقد يكون هذا بسبب حرية تأسيس األحزاب السياسية التي بلغ عدد املشارك منها 

السياسية  األحزاب  عدد  من  بكثري  أقل  العدد  هذا  فإن  ذلك  ومع  سياسيًّا،  حزباً   48 االنتخابات  يف 

املسجلة لدى وزارة العدل وحقوق اإلنسان، وهو: 141 حزبا سياسيًّا.

الدين  الوزراء برهان  قيادة رئيس  اإلندونيسية تكنت تحت  الحكومة  أن  البالد  تاريخ  وقد سّجل 

هارهاب اإلصالحية من إجراء أرسع انتخابات بعد السلطة االنتقالية، إذ نجح برهان الدين هارهاب 

يف إجراء االنتخابات بعد شهر واحد فقط من توليه منصب رئيس الوزراء خلًفا لعيل ساسرتوميدجوجو. 

أما الرئيس حبيبي فقد أجرى االنتخابات بعد 13 شهرًا من وصوله إىل السلطة، مع اإلشارة إىل أن 

املشكالت التي واجهتها إندونيسيا مل تقترص عىل األزمات السياسية، بل عانت ما هو أسوأ من ذلك، 

أي: األزمة االقتصادية، واالجتامعية، وأزمة إنفاذ القانون، والضغط الدويل.

انتخاب الرئيس غوسدور رئيًسا لجمهورية إندونيسيا

قبل شهرين من بداية القرن الحادي والعرشين يف 20 أكتوبر عام 1999م انتُخب شخصية من 

املعهد اإلسالمي هو السيد عبد الرحمن وحيد)1) املعروف بغوسدور، ليصبح رئيس جمهورية إندونيسيا، 

وهو الرئيس الرابع لها منذ االستقالل، وكتب كاتب سرية غوسدور )غريغ بارتون( عن لحظات انتخاب 

غوسدور رئيساً، فذكر أنه قبل ساعات قليلة من بدء فرز األصوات اعتقد معظم الناس أن ميغاوايت 

)1)  أجــي نجــم الديــن، لحظــات انتخــاب شــخص مــن املعهــد اإلســالمي رئيســا لجمهوريــة إندونيســيا، أكتوبــر عــام 2015م. التصفــح يف 

ينايــر عــام 2019م. 

.<http://www.nu.or.id/post/read/62908/detik-detik-terpilihnya-seorang-santri-jadi-presiden-ri>
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ستتقدم للفوز؛ ألن الحزب الدميوقراطي اإلندونييس للنضال الذي دعم ميغاوايت فاز يف االنتخابات 

العامة بأكرب عدد من األصوات.

غولونجان  حزب  يدعمه  كان  الذي  املنصب(  )صاحب  حبيبى  أعلن  عندما  املفاجأة  ظهرت  ولكن 

كاريا )جولكار( انسحابه من الرتشح للرئاسة ليبقى غوسدور وميغاوايت وحدهام يف املنافسة. كانت 

الشعب  مجلس  خالل  من  االنتخايب  بالنظام  تستعني  تزال  ال  الوقت  ذلك  يف  الرئاسية  االنتخابات 

ارتفع عدد  وبثبات  ببطء  البداية، ولكن  مت ميغاوايت يف  تقدَّ بدأ عد األصوات  اإلندونييس، وعندما 

أصوات غوسدور، بدعم من مجموعة املحور املركزي إىل أن تعادل يف عدد األصوات مع ميغاوايت)1)، 

وأخرياً جمع غوسدور 60 صوتًا إضافيًا ليتقّدم يف االنتخابات ويصبح رئيساً إلندونيسيا، وبغناء صالة 

البدر الذي مأل مبنى االنتخابات ]صالة الله، سالم الله، عىل طه، رسول الله...[ ساعد الناس غوسدور 

عىل الوقوف، وتوجه إىل املنصة ليؤدي اليمني كرئيس الجمهوري.

تطارده  املختلفة  االتهامات  وكانت  2001م،  عام  يوليو  رئيًسا إلندونيسيا حتى  واليته  نفذ غوسدور 

بصور متنوعة )عىل الرغم من عدم إثباتها حتى اآلن()2)، وأدت هذه االتهامات إىل إزاحته من منصبه، 

وهي  نفسه،  وغوسدور  النواب  مجلس  بني  املتالحقة  التوترات  االتهامات  هذه  من  اثنتان  أثارت  بل 

مشكلة بولوغ غيت وبروناي غيت، وانتهت بإقالته من الرئاسة يف 23 يوليو عام 2001م، وحلت مكانه 

نائبته ميغاوايت سوكارنوبوتري رئيسة إلندونيسيا، وعيّنت ميغاواىت حمزة هز نائبًا لها من خالل جلسة 

مجلس الشعب اإلندونييس يف 23 يوليو عام 2001م، وبقرار مجلس الشعب اإلندونييس باملرسوم رقم 2 

عام 2001م اكتمل تعيينهام رئيسة ونائباً لرئيسة لجمهورية إندونيسيا. 

ويف مدة حكم ميغاوايت تحوَّل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس ليتم بشكل مبارٍش)3)، ففي عام 2004م 

 .)DPD( اإلقليمي النواب  تشكيل مجلس  انتخابات رئاسية مبارشة، وتم  إندونيسيا  وألول مرة أجرت 

يف انتخابات عام 2004م جرى انتخاب نواب الشعب، ويف الوقت نفسه جنبًا إىل جنب جرت أيضاً 

االنتخابات الرئاسية للمدة من عام 2004م إىل عام 2009م.

إندونيسيا، حيث عقدت  تُعقد يف  التي  األوىل  املرة  املبارشة هي  الرئاسية  االنتخابات  كانت هذه 

)1)  دييك حسبي ويدانا، غوسدور ليس له أي حزب لكنه انتخب رئيًسا، أغسطس عام 2015م. التصفح يف 25 يناير عام 2019م 

)2)  محمد توفيق، هذه الشائعات والحاالت كانت تهز حكم غوسدور، ديسمرب عام 2013م. التصفح يف يناير عام 2019م.

 >https://www.merdeka.com/peristiwa/isu-dan-kasus-kasus-ini-pernah-goyang-pemerintahan-gus-dur.html> 

)3)  ديتيك نيوس، االنتخابات الرئاسية من يوم إىل يوم. أكتوبر عام 2014م. التصفح يف 27 يناير عام 2019م. 

.<https://news.detik.com/berita/2723006/pemilihan-presiden-dari-masa-ke-masa>
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)الدور  األول(، ويف 20 سبتمرب عام 2004م  )الدور  يوليو عام 2004م  الخامس من  االنتخابات يف 

كاال )JK( وقادا زمام  يودهويونو )SBY( ومحمد يوسف  بامبانج  الثنايئ سوسيلو  بها  الثاين(، وفاز 

الحكم بني عامي 2004م  و2009م، ويف انتخابات عام 2009م عاوَد سوسيلو الذي كان حينئذ معضوًدا 

ببوديونو املرشح االنتخايب لنيابة الرئيس - الفوَز يف االنتخابات الرئاسية وتزّعم جمهورية إندونيسيا 

بني عامي 2009 و2014م.

ويف االنتخابات الرئاسية لعام 2014م رُّشح اثنان ملنصب الرئيس ونائبه، هام: برابوو سوبيانتو وهاتا 

راجاسا،  وجوكو ويدودو ومحمد يوسف كاال، وانتخب جوكو ويدودو )Jokowi( ومحمد يوسف كاال، وتم 

تعيينهام رئيساً ونائب رئيس جمهورية إندونيسيا ملا بني عامي 2014 و2019م.

ب. االنتخابات الرئاسية لعام 2019م

تعقد االنتخابات الرئاسية يف إندونيسيا لعام 2019م، وتجرى بالتزامن مع االنتخابات الترشيعية، 

وطبقاً للامدة السابعة من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945م »يحكم الرئيس ونائب الرئيس خمس 

سنوات، وبعد ذلك ميكن إعادة انتخابهام مرة ثانية للمنصب نفسه، وملرة األخرية«؛ وهكذا فإن جوكو 

ويدودو الذي يشغل منصب رئيس جمهورية إندونيسيا ملا بني عامي 2014 و2019م يحق له التقدم بطلب 

إعادة ترشيح نفسه لالنتخابات العامة يف عام 2019م ملا بني عامي 2019 و2024م.

إعادة التنافس االنتخايب ملنصب رئيس الجمهورية

يُعّد عام 2018م نقطة االنطالق السيايس لعام 2019م، واالنتخابات التي ستجري يف 17 أبريل عام 

2019م مرحلة مهمة يف تطبيق الدميوقراطية يف إندونيسيا؛ ألن انتخاب الرئيس ونائب الرئيس واالنتخابات 

الترشيعية سيعقدان يف وقت واحد، وسيكرر املرشحون للرئاسة الذين يتنافسون يف االنتخابات الرئاسية 

لعام 2019م املعركة االنتخابية الرئاسية لعام 2014م، بني جوكو ويدودو وبرابوو سوبيانتو)1). 

بدأ قرع الطبل التنافيس لالنتخابات الرئاسية مبناورات سياسية للحزب الدميوقراطي اإلندونييس 

الرئاسية عام 2019م، وقد اتخذت  الرئيس جوكو ويدودو يف االنتخابات  الذي أعاد ترشيح  للنضال 

اجتامع  القرار يف  هذا  للنضال(  اإلندونييس  الدميوقراطي  الحزب  )رئيسة  سوكارنوبوتري  ميغاوايت 

 يس إن إن إندونيســيا، الســنة الســاخنة، التنافــس الكالســييك ملرشــح الرئيــس واملنافســة الشــديدة لنائــب الرئيــس، ديســمرب عــام 2018م.  )))

.التصفــح يف ينايــر عــام 2019م

 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/ 1218185247-32-354680عــام 2018م/tahun-panas-عــام 2018م-tarung-klasik-

capres-bursa-alot-cawapres/2>
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العمل الوطني )Rakernas( يف سانو، بايل، فرباير عام 2018م املايض. ومن الجانب املنافس عاد 

حزب حركة إندونيسيا العظمى إىل ترشيح رئيسه العام برابوو سوبيانتو مرشًحا رئاسيًّا يف االنتخابات 

الرئاسية أبريل عام 2019م.

لالنتخابات  العليا  اللجنة  حددتها  التي  االنتخابات  املشاركة يف  السياسية  األحزاب  من   16 بدأت 

)KPU( املناورة السياسية إليجاد رشكاء االئتالف املناسبني لدعم مرشحي الرئاسة ونائب الرئيس يف 

انتخابات عام 2019م، وهذا الوضع ال ينفصل عن تطبيق قانون االنتخابات الذي حدد رشط املقعد 

بنسبة 20 يف املئة من املقاعد يف الربملان، أو نسبة 25 يف املئة من األصوات املرشوعة وطنياً؛ لتتمكن 

األحزاب من تقديم مرشحي الرئيس ونائب الرئيس. ومن بني األحزاب السياسية الستة عرش املشاركة 

يف انتخابات عام 2019م مل يحقق أي منها الرشط. أو بعبارة أخرى: يتعني عىل األحزاب السياسية 

تشكيل تحالفات مع أحزاب أخرى لرتشيح الرئيس ونائبه، فأما جوكوي املرشح الرئايس الحايل فهو ال 

يواجه أي صعوبة يف تشكيل ائتالف لألحزاب السياسية يف االنتخابات. ويف يوليو عام 2018م، نجح 

جوكوي يف استقطاب ستة أحزاب سياسية يف الربملان لتشكيل االئتالف، وهي: الحزب الدميوقراطي 

التنمية  الوطني، وحزب  الدميوقراطي  الشعب، والحزب  للنضال، وجولكار، وحزب نهضة  اإلندونييس 

املتحد، وحزب ضمري الشعب.

وعقد جوكوي كعالمة عىل إنشاء االئتالف بني األحزاب السياسية مأدبة عشاء بدعوة ستة رؤساء 

أحزاب سياسيني يف القرص الرئايس يف )بوغور( غرب جاوة، يف 23 يوليو عام 2018م. ومل يقف 

األمر عند هذا الحد، بل انضمت ثالثة أحزاب سياسية غري برملانية إىل مجموعة ائتالف جوكوي، وهي: 

حزب التضامن اإلندونييس، وحزب إندونيسيا املتحد، وحزب العدالة، وإندونيسيا املتحد، وقد وافقت 

تسعة أحزاب سياسية عىل االئتالف وجعل جوكوي مرشًحا رئاسيًّا تحت اسم ائتالف العمل اإلندونييس.

 ومن جانب آخر مل يكن لدى برابوو سوبيانتو عدد من األحزاب السياسية مثل جوكوي. ويف البداية 

تكن برابوو من جمع ثالثة أحزاب سياسية يف الربملان فقط، هي: حزب إندونيسيا العظمى، وحزب 

الرئاسية، وجرى توقيع  للتحالف يف االنتخابات  الوطني؛ وذلك  التفويض  العدالة والرفاهية، وحزب 

االتفاقية بينهم رساً يف مقر إقامة برابوو يف شارع كريتانيغارا جنوب جاكرتا يف 14 يوليو عام 2018م. 

برابوو مرشًحا  تعيني  النصَّ عىل  االتفاق  ن  بل تضمَّ االئتالف،  تشكيل  اتفاق  التوقيع يف  ينحرص  وال 

للرئاسة. كام دعم الزعامء الدينيون برابوو بشكل كامل، من خالل برنامج اجتامع العلامء الذي بدأته 
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الحركة الوطنية ملراقبة فتوى العلامء يف 27-29 يوليو عام 2018م؛ ويف ذلك الوقت أوىص املشاركون 

يف اجتامع العلامء برتشيح برابوو سوبيانتو رئيًسا للجمهورية. وقد زاد برابوو ذخريته بانضامم الحزب 

الدميوقراطي إىل فرقته االئتالفية، وذلك بعد زيارته مقر إقامة رئيس الحزب الدميوقراطي سوسيلو 

بامبانج يودهويونو )SBY( يف يوليو عام 2018م.

انتخاب مرشح نائب الرئيس

اتسمت االنتخابات الرئاسية لعام 2019م بديناميكيات اختيار مرشح نائب الرئيس، وبدأت املحادثات 

وبرابوو سوبيانتو  ويدودو  ملرافقة جوكو  أسامء مختلفة  منتصف عام 2018م، وظهرت  منذ  ذلك  يف 

للمشاركة يف االنتخابات الرئاسية عام 2018م)1). وتوقع كثري من الناس كبار الشخصيات الذين سوف 

يُختارون مرشحني لنائب صاحب الرقم األول يف إندونيسيا، بدءاً من االقتصاديني، ومروراً بالعلامء، 

ورجال األعامل، وانتهاًء بقادة األحزاب. وقد قدمت عدة مؤسسات استطالع رأي يف وقت سابق كبار 

الشخصيات الذين يُتوقع اختيارهم مرشحني ملنصب نائب الرئيس، وكان جميع األطراف من األحزاب 

السياسية الذين يحمل مرشح نائب الرئيس يغلقون أفواههم لعدم الكشف عن هوية الشخص املختار، 

إىل أن جاء يوم اإلعالن عن مرشح نائب الرئيس،  ويف النهاية ظهر عدد من األسامء التي مل يُسَمع 

بها من قبل عىل نطاق واسع، عىل الرغم من أن اسم رئيس املحكمة الدستورية السابق )محفوظ إم 

دي( ذُكر عىل نطاق واسع أنه سيكون مرشحاً ملنصب نائب الرئيس لجوكوي، ويف نهاية املطاف اتفق 

كل الرؤساء واألمناء العامني من أحزاب التحالف عىل اختيار الرئيس العام ملجلس العلامء اإلندونييس 

الربوفيسور كياهي الحاج معروف أمني، مرّشحاً لنائب الرئيس جوكوي. 

وقد فاجأ تعيني رئيس مجلس علامء إندونيسيا )MUI( معروف أمني نائباً للرئيس جوكوي عدداً من 

األطراف؛ ويرجع ذلك إىل أن جوكوي ارتبط أوالً بالرئيس السابق للمحكمة الدستورية محفوظ إم دي 

كمرشح مرافق له يف االنتخابات الرئاسية. وقال نائب األمني العام للحزب الدميوقراطي اإلندونييس 

للنضال ورئيس حزب التنمية املتحد إن مناقشة اسم مرشح نائب الرئيس جوكوي قد انتهت وأنه تحدد 

اسم واحد يبدأ بحرف )م(. كان معظم الناس يعتقدون أن محفوظ هو املرشح الذي اختاره جوكوي، 

)1)  محمــد رضــوان، الحصــاد عــام 2018م، قصــة برابــوو وجوكــوي عنــد اختيــار مرشــح نائــب الرئيــس، ديســمرب عــام 2018م. التصفــح 

29 ينايــر عــام 2019م

<https://kabar24.bisnis.com/read/ 1218/15/870685عام 2018م/kaleidoskop-عام 2018م-cerita-prabowo-dan-jokowi-pi-

lih-calon-wakil-presiden>
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وكان خرب تعيني محفوظ نائبًا للرئيس جوكوي يهدف إىل كسب استجابة مختلف األطراف، مبا يف ذلك 

املجلس التنفيذي لنهضة العلامء )PBNU(. ورّصح الرئيس العام للمجلس التنفيذي لنهضة العلامء سعيد 

عقيل رساج بأن محفوظ إم دي مل يكن من كوادر نهضة العلامء، وذلك قبيل إعالن تعيني مرشح نائب 

الرئيس، وكانت اإلشارات القوية ال تزال تتجه من مساعد جوكوي إىل محفوظ.

العمل  ائتالف  املشرتكة يف  لألحزاب  أمناء عامني  وتسعة  رؤساء  تسعة  لذلك، جّمع جوكوي  وتبعاً 

اإلندونييس )Indonesia Kerja Koalisi ( يف مطعم بالتاران، مينتينج، جاكرتا يف 9 أغسطس لوضع 

اللمسات األخرية عىل االسم املرافق له. ويف الوقت نفسه، كان محفوظ يف مكان غري بعيد عن مكان 

االجتامع. واختار جوكوي أخريًا معروف أمني مرشًحا لنائب الرئيس، وكان ذلك قرابة الساعة السابعة 

مساًء بالتوقيت املحيل، ووصف جوكوي شخصية معروف أمني بأنه اشتهر بشخصيتة الدينية الحكيمة. 

واملعارضني؛  املوالني  األطراف  إىل ظهور  الرئيس جوكوي  لنائب  مرشحا  أمني  معروف  تعيني  وأدى 

وبقيت أسباب تجعلهم موالني أو معارضني. فعىل سبيل املثال: قال سومانتو القرطبي)1) الناشط من 

نهضة العلامء الذي عاش يف اململكة العربية السعودية مدة طويلة، قال يف إحدى كتاباته عىل موقع 

dw.com: إنه يعارض تعيني معروف أمني؛ ألنه كبري السن، إىل جانب عدم امتالكه القدرة والخربة 

يف إدارة الحكومة. وقال بعض معاريض اختيار جوكوي لنائب الرئيس: إن جوكوي بحاجة إىل نائب 

رئيس شاب قوي الجسم ونشيط. ومنهم من قال: إن معروف أمني رجل دين، وال يناسبه أن يكون 

»نائباً« لألمري )أي للقائد السيايس-الحكومي(. كام رأى بعضهم أن منصب العلامء ودرجتهم ومكانتهم 

ال تتناسب مع املناصب السياسية، وأنَّ لديهم مهمة ومسؤولية مختلفة عن السلطة السياسية، وتقترص 

عىل إسداء النصح للسلطات إذا انحرفت أو ترصفت بشكل غري صحيح، وإذا أصبح رجل الدين جزًءا 

من السلطة فمن الذي سوف ينصحها؟

ومن املجموعات األخرى التي تعارض تعيني معروف أمني: مجموعة املسلمني املعتدلني املتقدمني، 

الذين يناضلون ويرّوجون لعالقات الوئام والتسامح بني املسلمني وغري املسلمني، فهؤالء رأوا من جانبهم 

أن معروف أمني بصفته رجل دين ليس لديه التزام قوي )وهو يختلف عن غوس موس، أو غوس دور عىل 

سبيل املثال( يف بناء روح التسامح والتعددية الدينية، والعالقة األكرث صحة واحرتاًما بني املسلمني وغري 

املسلمني. كام أن معروف أمني قد أسهم يف إصدار الفتوى التي ال تجيز التعددية والعلامنية والليربالية.

)1)  سومانتو القرطبي، ملاذا عني جوكوي السيد معروف أمني؟، أغسطس عام 2018م. التصفح يف 27 يناير عام 2019م. 

>https://www.dw.com/id/menurut-anda-mengapa-jokowi-menunjuk-maruf-amin/a-45128524>
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كام يرتدد يف أوساط املجتمع أن ناشطي حقوق اإلنسان غري راضني مبعروف أمني؛ ألنه أسهم يف 

ظهور مختلف الجامعات اإلسالمية املتعصبة وحركات األقليات املعادية للدين )مبا يف ذلك األحمدية 

والشيعية وغافاتار وغريها(. وتوجد مجموعة أخرى تعارض تعيني معروف أمني، هي مجموعة مؤيدي 

ومتعصبي املحافظ السابق للعاصمة جاكرتا باسويك تشاهيا بورناما )أي: أهوك(. ومل تستطع مجموعة 

متعصبي أهوك، سواء أكانت من »الحامئم« أم »الصقور«، قبول معروف أمني؛ ألنه الشخص املسؤول 

عن إعداد الحركة السياسية 212 لإلطاحة بأهوك وحبسه.

أما املوالون لتعيني معروف أمني فريون ذلك مستنداً إىل مسوغات األساسية )الرباغاميت - الواقعي(، 

وهم يقولون: إن معروف أمني »شخص محايد« يقدر عىل سد »الجمود« يف تعيني املرشحني ملنصب 

نائب الرئيس من كل حزب سيايس. وعىل رغم العالقة التاريخية بني معروف أمني وحزب نهضة الشعب 

اإلندونييس،  الشعب  ومجلس  النواب  مجلس  وعضو  الشعب،  نهضة  تأسيس حزب  مجلس  )كان عضو 

ممثالً لحزب نهضة الشعب بني عامي1999 و2004م( إال أنه نال إقباالً من أحزاب ائتالف جوكوي. 

ومن املسّوغات الرباغامتية األخرى أن معروف أمني يقدر عىل »إسكات« األصوات الصاخبة لبعض 

أتباع الفرق اإلسالمية الذين ميطرون جوكوي باالنتقادات، ومن املعروف أنهم يهاجمون جوكوي بشدة 

كشخص مناهض للدين والكراهية؛ لذلك، ومع تعيني معروف أمني، مل يعد لديهم أي سبب ملهاجمة 

جوكوي أو وصفه بأنه قائد معاد لإلسالم والعلامء؛ ألنه اختار نائبه من العلامء.

يتخذون  الذين  املسلمني  كبار شخصيات  استيعاب  عىل  قادراً  أمني  معروف  يكون  أن  يتوقع  كام 

عدد  منو  وسط  يف  بشعبية،  الدينية  الهوية  سياسة  تحظى  وعندما  جوكوي.  ملهاجمة  وسيلًة  املساجد 

املسلمني املتعصبني للدين اإلسالمي، فإن حضور معروف أمني له جوهر إسرتاتيجي لجوكوي لجذب 

الدعم الشعبي.

برصف النظر عن اإليجابيات والسلبيات التي تتحدث عن تعيني معروف أمني، فإن جوكوي وأحزابه 

االئتالفية لديهم أسباب سياسية معينة دعت إىل اختيار جوكوي معروف أمني نائبًا للرئيس، وهو الذي 

كان يشغل منصب رئيس مجلس العلامء اإلندونييس)1). وذكر جوكوي أن الربوفيسور كياهي الحاج معروف 

أمني لديه شخصية دينية حكيمة، وهو ذو خربة يف الهيئة الترشيعية كعضو يف الربملان املحيل واإلقليمي 

والوطني، ومجلس العشب اإلندونييس، وعضو باملجلس االستشاري لرئيس الجمهورية، والرئيس العام 

)1)  يانتينا ديبورا، سبب اختيار جوكوي معروف أمني مرشحا لنائبه، أغسطس عام 2018م. التصفح يف 27 يناير عام 2019م. 

>https://tirto.id/alasan-jokowi-memilih-ma039ruf-amin-sebagai-cawapresnya-cRos>
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باملجلس التنفيذي لنهضة العلامء، ورئيس مجلس العلامء اإلندونييس. وفيام يتعلق بالتنوع رصح جوكوي 

أن األستاذ الدكتور كياهي الحاج معروف أمني أيضاً يشغل منصب عضو املجلس االستشاري لتطوير 

فكرة بانشاسيال )أي املبادئ الخمسة إلندونيسيا(.

اختيار  دواعي  أحد  إن  هو:  آخر  سبباً  روماهوموزي  املتحد  التنمية  لحزب  العام  الرئيس  وذكر 

جوكوي معروف أمني مرشحاً ملنصب نائب الرئيس هو قدرة معروف عىل قابلية االنتخاب. وبحسب 

روماهورموزي فإن االختيار الذي قرره جوكوي هو من أجل إشاعة االطمئنان يف أثناء املنافسة يف 

االنتخابات الرئاسية عام 2019م؛ لتجنب الكراهية الواضحة عىل أساس عنرص القبيلة والدين والعرق 

.)SARA( وبني الفرق

إن عملية اختيار ساندياغا أونو كمرشح نائب الرئيس برابوو سوبيانتو يف االنتخابات الرئاسية عام 

2019م ال تقل تعقيداً عن اختيار نائب جوكوي، إذ إنها أدهشت كثريًا من األطراف. وقبل إغالق تسجيل 

املرشح للرئيس ونائبه كان قرار برابوو يثري النزاع؛ ألن ساندياغا مل يذكر قّط يف التداوالت ملنصب 

نائب الرئيس التي قدمها برابوو. وعىل العكس من ذلك، كانت توصية املشاركني يف اجتامع العلامء 

ترشيح الشخصيات اإلسالمية من أمثال: الشيخ عبد الله جيمناستيار، والشيخ عبد الصمد، وغريهام من 

املشايخ)1). وكان ائتالف »جريندرا« أكرث حدة يف إجراء مناقشات حول الشخص املناسب ملرافقة بربوو، 

مبا يف ذلك الشيخ عبد الصمد الذي ُعزِّز اسمه، إال أنه رفض وفّضل االستمرار يف الخدمة من طريق 

الدعوة.

وقبل يومني من إغالق التسجيل، أي: يف 10 أغسطس، بدا برابوو مشغوالً بزيارة عدة أحزاب سياسية 

قبل إعالن ساندياغا، وكان  الرئيس، وذلك  نائب  ملناقشة منصب مرشح  أماكن مختلفة؛  ائتالفية يف 

برابوو ال يزال مشغوالً بزيارة منزل سوسيلو، ويف هذا الوقت تعزز اسم أغوس هارميوريت يوديونو 

بسبب نتائج استطالع رأي عدد من املؤسسات التي وضعته كأفضل شخصية مفضلة. وغادر بربوو أخرياً 

منزل سوسيلو وعاد إىل منزله يف منطقة كريتانيغارا جنوب جاكرتا. وكان كبار مسؤويل حزب العدالة 

والرفاهية وحزب التفوبض الوطني ينتظرونه. ونتيجة لذلك اختار برابوو ساندياغا رسميًّا مرشحاً لنائب 

 تريبو نيوس، كرثت التساؤالت، وها هو سبب اختيار برابوو ساندياغا أونو مرشحا لنائب الرئيس، أغسطس عام 2018م. التصفح يف 27  )1(

.يناير عام 2019م

 >http://pekanbaru.tribunnews.com/ 08/13/عام 2018م/banyak-yang-penasaran-ternyata-inilah-alasan-prabowo-pilih-

sandiaga-uno-jadi-cawapres?page=2>. 



27

الرئيس يف اإلعالن الذي أدىل به يف سكنه بشارع كريتانيغارا، جنوب جاكرتا، يوم الخميس، التاسع 

العظمى، وحزب  إندونيسيا  املكونة من حزب  ائتالفه  من أغسطس، عام 2018م. وقد وافقت أحزاب 

التفويض الوطني، وحزب العدالة والرفاهية، عىل هذا الرتّشح.

وقد عرب نائب رئيس حزب التفويض الوطني حنفي رئيس عن عدد من األسباب التي دفعت ائتالف 

حزب برابوو سوبيانتو إىل تفضيل ساندياغا عىل أغوس هارميوريت يودهويونو )AHY( لشغل منصب 

مرشح نائب الرئيس)1). ووفقا له، فإن نائب محافظ العاصمة جاكرتا، الذي استقال من منصبه حديثًا، 

كانت لديه مزايا وتجارب مل تكن لدى هارميوريت. وقال حنفي: إن ساندياغا يفهم املشكالت االقتصادية، 

وهو قادر عىل تقديم الحلول الصحيحة. والحظ ذلك من بعض مواد خطاب ساندياغا. وكانت الجوانب 

الجاوية وغري الجاوية أيضاً من أسباب اختيار ساندياغا، الذي جاءت عائلته من جورونتالو وانتسبت 

ساندياغا  إن  بايوونو:  عارف  )غريندرا(  العظمى  إندونيسيا  لحزب  الرئيس  نائب  وقال  بوغيس.  إىل 

ميثل جميع القبائل يف البالد. ومع ذلك رأى عدد من األشخاص أن اختيار ساندي ملرافقة برابوو ال 

ينفصل عن املغزى االقتصادي، وبخاصة عندما احتاج برابوو إىل نفقات باهظة للتنافس يف االنتخابات 

الرئاسية عام 2019م.

ويف النهاية حددت اللجنة العليا لالنتخابات )KPU( الثنائيني: جوكوي – معروف آمني، وبرابوو 

سوبيانتو – ساندياغا أونو للتنافس يف االنتخابات الرئاسية عام 2019م. وقد حصل الثنايئ جوكوي – 

معروف آمني عىل الرقم األول، وحصل الثنايئ برابوو سوبيانتو – ساندياغا أونو عىل الرقم الثاين يف 

االنتخابات الرئاسية.

)1)  أندريان براتاما طاهر، سبب تفضيل أحزاب االئتالف اختيار ساندياغا عىل هارميوريت، أغسطس عام 2018م. 

>https://tirto.id/penyebab-koalisi-pengusung-prabowo-lebih-memilih-sandi-daripada-ahy-cRGw>
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ولد برابوو سوبيانتو يف عائلة من نخبة إندونيسيا وذات وضع جيد يف الناحية السياسية. والده 

سيميرتو جوجوهاديكوسومو أحد أبرز االقتصاديني يف إندونيسيا بعد االستقالل. وعىل الرغم من 

وجود بعض الجدل الذي يشوب سريته الذاتية، بسبب أنه اتهم باملشاركة يف حكومة إندونيسيا الثورية 

يف سومطرة يف مدة الخمسينيات)1)، إال أن اسم سيميرتو ظلت له مكانة كبرية بني أبناء إندونيسيا. 

ومع تنازل سوكارنو عن رئاسة إندونيسيا وإيكاله األمر إىل سوهارتو، شارك سيميرتو يف حكومة 

سوهارتو كوزير، وأسهم يف توجيه اقتصاد إندونيسيا نحو التطور.

وكان برابوو، لكونه ابًنا ملفكر مثل سيميرتو، منذ صغره ذا شخصية قيادية، فبعد أن أنهى تعليمه يف 

الخارج عاد وانضم لألكادمية العسكرية، وكتب تاريًخا مهنيًّا مرشفًا يف الجيش الوطني اإلندونييس، 

حتى توىل قيادة القوات الخاصة، حامالً رتبة جرنال بثالث نجوم. وتطورت معارفه العسكرية كثرًيا 

عندما سافر إىل الواليات املتحدة لتلقي تدريبات عىل القيادة العسكرية. وتلقت مسريته املهنية الرائعة 

أهم جرناالت  برابوو من  ليصبح  للرئيس سوهارتو،  قوية مبصاهرته  دفعة  اإلندونييس  الجيش  يف 

الجيش. لكن برابوو أُجرب عىل إنهاء مسريته العسكرية بعد تنحي الرئيس سوهارتو؛ بسبب أحداث 

عام 1998م؛ ألنه أصبح مثرًيا للجدل، ويقف ضد قائد الجيش اإلندونييس وقتها ويرانتو )يشغل حاليًا 

منصب وزير يف حكومة جوكوي( )2).

يف الجهة األخرى يقف جوكو ويدودو)جوكوي(، وهو ابن مواطن بسيط من كارانغ أنيار، ومل يكن 

له دور يف تاريخ إندونيسيا، ويدعى نوتو ميهارجو. وميكن القول: إن اسم جوكوي بدأ يلمع وأصبح 

املدن  انتخابات رؤساء  بفوزه يف  بعدما أصبح رئيس مدينة سوراكارتا،  العامة  املحافل  يتحدث يف 

وهزميته رئيس املدينة السابق سالميت سوريانتو. ومل يأت فوز جوكوي يف هذه االنتخابات من دعم 

الحزب الدميوقراطي اإلندونييس الذي يعّد الحزب املسيطر يف مدينة سوراكارتا فقط، بل كان ذلك 

أيًضا بسبب قدرته عىل التواصل السيايس مع الجامهري، حسب ما يرى تشاهيادي، وهي: تلك القدرة 

)1) أودري ر. كاهني وجورج كاهني. السياسات الخارجية: الهزمية الرسية أليزينهاور وداالس يف إندونيسيا )نيو يورك: نيو برس، 1995(، 

ص 71-70.

)2)  إدورد أسبينال. األقلية الشعبوية: تحدي برابوو سوبيانتو للدميوقراطية اإلندونيسية. إندونيسيا، رقم 99 )أبريل عام 2015م(، ص 28-1. 

منشورات برنامج جنوب رشق آسيا بجامعة كورنيل.
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التي أثَّرت بشكل كبري يف مستقبل جوكوي السيايس)1). وبعد نجاحه يف الفوز برئاسة مدينة سوراكارتا 

السياسية،  مسريته  يرقي  أن  جوكوي  اختار  املئة،  يف  تسعني  تخطت  أصوات  بنسبة  الثانية،  للمرة 

فرتشح ملنصب محافظ العاصمة اإلندونيسية جاكرتا. أمام باسويك جاهاجا بورناما، السيايس املنحدر 

من بانكا بيليتونغ. فقد أدى فيام بعد دوره يف خدمة سكان العاصمة جاكرتا كمحافٍظ لها إىل فوزه 

باالنتخابات الرئاسية عام 2014م، أمام الثنايئ برابوو – حتا.

العسكري،  تاريخه  بنجاح  السياسة  عامل  يف  برابوو  اندفاع  يكن  مل  جوكوي،  من  العكس  وعىل 

وواجهه عدد من العقبات، فبعد أن أخفق يف تصفيات حزب جولكار الختيار مرشح رئايس يف عام 

2004م، خرس برابوو انتخابات الرئاسة يف عام 2009م أمام الرئيس سوسيلو بامبانغ يودويونو، ثم 

أن  أمام جوكو ويدودو يف عام 2014م. ويرى مراقبون  الثانية  للمرة  الرئاسة  انتخابات  خرس يف 

اإلخفاق املتكرر لربابوو رمبا يكون بسبب الشكوك القوية يف أنه كان عىل علم بأحداث الشغب التي 

اختطف فيها الناشطون يف عام 1998م، وهي القضية التي ال تزال تشغل ناشطي حقوق اإلنسان)2). 

إضافة إىل ذلك يعده الناشطون املؤمنون بالدميوقراطية يعّدونه امتداًدا لساللة النظام الجديد.

لكن عىل يبدو أن آمال برابوو يف أن يصبح رئيًسا إلندونيسيا مل تنطفئ بعد، إذ حصل عىل دعم 

حزب جرييندرا، وهو الحزب الذي أسسه بنفسه يف عام 2008م، ليتقدم لخوض االنتخابات الرئاسية 

عام 2019م، برفقة ساندياغا أونو نائبًا له. وساندياغا، رجل األعامل الناجح الشاب، يُعّد أحد أغنياء 

إندونيسيا)3)، وبعد عرشات السنني يف عامل األعامل يعد ساندياغا وافًدا جديًدا عىل الساحة السياسية 

اإلندونيسية. وقد بدأ الرتكيز يف عامل السياسة والتخيل عن الكثري من أعامله التجارية منذ توليه 

منصب نائب رئيس أمناء حزب حركة إندونيسيا الكربى ) جرييندرا( يف عام 2015م)4). ليرتشح بعد 

عامني من ذلك نائب ملحافظ جاكرتا يف ثنايئ مع أنيس باسويدن وزير التعليم السابق يف حكومة 

)1)  تشــاهيادي أندرانانتــو. رؤســاء املــدن بوصفهــم وكالء: الدرامــا يف الخطــاب الســيايس لرئيــس مدينــة ســولو جوكــو ويــدودو. ديبــوك: 

جامعــة إندونيســيا، 2012. رســالة دراســات عليــا.

ــوو نفســه، كــام  ــات الرئاســية. واعــرتف براب ــوو السياســيني يف كل لحظــة مــن االنتخاب ــة معــاريض براب ــارت هــذه القضي ــا أث )2)  لطامل

نقلــت تيمبــو، بوجــود أمــر الخطــف لكنــه قــال إن هــذا الجهــد جــزء مــن الواجــب نحــو البــالد. ووفًقــا لــه، فــإن عــدداً مــن الناشــطني 

https://nasional.tempo.co/read/525274/penculikan-aktiv- ــر: ــية.  انظ ــات الرئاس ــوو يف االنتخاب ــون اآلن براب ــني يدعم املختطف

2019م. عــام   is-prabowo-saya-tidak-ngumpet/full&view=ok. Diakses pada 26 Januari

 )3)  فوربس. #47 ساندياغا صالح الدين أونو. نوفمرب عام 2013م. نرش يف 26 يناير عام 2019م. 

<.https://www.forbes.com/profile/sandiaga-salahuddin-uno/#34b113b165f9>

)4)  ناريتا إندراستيتي. ساندياغا أونو يتخىل عن 16 مرشوع يف ساراتوا. أبريل عام 2015م. 

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/06/04/094317026/عام 2015م/Sandiaga.Uno.Lepaskan.16.jabatan.di.Saratoga.>
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جوكوي. وبعد فوز ساندياغا بكريس نائب محافظ جاكرتا ظهر بشكل مفاجئ مرشًحا ملنصب نائب 

الرئيس مع برابوو يف تحالف إندونيسيا العادلة واملزدهرة)1)؛ ليرتك ساندياغا منصب نائب محافظ 

جاكرتا- الذي ال يزال شاغًرا حتى اآلن- بعد أقل من عام عىل نجاحه يف االنتخابات.

حصل اختيار برابوو نائبه الذي سيخوض معه انتخابات الرئاسة بشكل درامي، وجذب ذلك انتباه 

ِحنَي ُمْحتََملِنَي آَخريَن،  الجمهور، وقد نجح اللويب السيايس واملايل لسانتياجا أونو يف اإلطاحة مبَُرشَّ

جاء يف  كام  يودهويونو.  بامبانغ  السابق سوسيلو  الرئيس  ابن  يودهويونو  هارميوريت  أجوس  مثل: 

التي  التربعات  أن  واألحزاب  املرشحون  عليها  التي حصل  التربعات  حاصل  عن  الرسمي  اإلعالن 

حصل عليها ساندياغا هي العليا.

الذي سريافقه يف  نائبه  الدرامي يف اإلعالن عن  برابوو وحده من استخدم األسلوب  مل يكن 

الذي يدعم جوكوي ظهر اسم معروف أمني  تعمل«  الرئاسية، ففي تحالف »إندونيسيا  االنتخابات 

نائبًا لجوكوي ومرافًقا له يف االنتخابات الرئاسية، يف الدقائق األخرية من مهلة اإلعالن عن نائب 

الرئيس، وقد تردد من قَبُل أن محفوظ أم دي الرئيس السابق للمحكمة الدستورية هو من سيكون 

نائب جوكوي يف االنتخابات الرئاسية املقبلة، وقد أعلن ذلك محفوظ بنفسه، لكن قبل عدة ساعات 

من املؤتر الصحفي تغرّي اسم محفوظ بشكل مفاجئ وحّل محله معروف أمني)2). وقد نظرت بعض 

الدوائر إىل هذا القرار بأسف؛ فمحفوظ يَُعدُّ رجَل دولة خبرًيا يف اإلدارة الحكومية. واختيار معروف 

بنظام جوكو ويدودو،  ارتبطت  التي  الدينية  القضايا  ينفصل عن  أن  أمني، وفًقا ملراقبني، ال ميكن 

وهي القضايا التي سببت إخفاق حاكم جاكرتا السابق تشاهاجا بورناما أو كام يدعى: هوك، بعد أن 

نجح يف انتخابات املحافظني يف عام 2017م، وقد كان أهوك رديًفا لجوكوي يف انتخابات محافظ 

جاكرتا السابقة.

ويبدو أن جوكوي وإئتالفه تعلموا من هزمية أهوك هذه، فجوكوي، الذي يحمل قضايا التعددية 

أمني  النهاية معروف  اختار يف  2014م،  االنتخابية يف عام  اإلنسان عىل عاتقه يف حملته  وحقوق 

ليكون نائبًا له، أمني رئيس مجلس علامء إندونيسيا ذا الطابع املحافظ، كام كان وهو الرئيس العام 

لجمعية نهضة العلامء.

https://nasional.tempo.co/> .ــام 2018م ــبتمرب ع ــوي. س ــاوء لجوك ــرة املن ــة واملزده ــيا العادل ــف إندونيس ــو. تحال ــويل هارتون )1)  ج

>read/1127803/koalisi-indonesia-adil-makmur-lawan-koalisi-kerja-jokowi/full&view=ok

)2)  سيف الهادي. محفوظ أم دي: ليس عىل السيد جوكوي أن يشعر بأنه أخطأ. أغسطس عام 2018م.

.<https://nasional.tempo.co/read/1115594/mahfud-md-pak-jokowi-tak-usah-merasa-bersalah> 
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نقتبس من نجيب برهاين)1) قوله: لسوء الحظ، بعد مرور عدة أشهر عىل اختيار اسم معروف أمني، 

يبدو أن هذا االختيار قابله طريق وعر، فمعروف أمني يعمل وكأنه درٌع لجوكوي من هجوم القضايا 

الدينية عليه أكرث من كونه مرّشًحا سيجلب مزيًدا من األصوات يف االنتخابات املرتقبة)2). وميكن أن 

نستشف ذلك من بيانات معهد االستطالع والرصد اإلندونييس، إذ أعلن أن معدل الناخبني املؤيدين 

داعميه  نسبة  تزداد  الذي  برابوو،  من  العكس  عىل  وذلك  املئة،  يف   53 رقم  عند  متوقٌف  لجوكوي 

بالتدريج، وزاد هذا الركود معضلة أخرى باختيار معروف أمني، فعىل الرغم من أنه الرئيس العام 

ألكرب منظمة إسالمية بالبالد إال أنه يُخىش عليه من األقليات اإلندونيسية)3)؛ فقد ُعرفت عنه فتاواه 

الجدلية التي تزعج األقليات، وظهر ذلك أكرث يف اآلونة األخرية. 

ميكن القول: إن عام 2019م هو عام عودة لربابوو بعد أن أخفق عدة مرات يف انتخابات الرئاسة 

إىل  بالنظر  أنه  إال  2024م،  عام  يف  املقبلة  الرئاسية  االنتخابات  يف  تقدمه  إمكانية  ومع  السابقة. 

الحالة السياسية للبالد يف املدة األخرية، وقضية حاكم جاكرتا )أهوك(، الذي تورط يف قضية إهانة 

اإلسالم، فإن ذلك يضع جوكوي يف خانة معاداة اإلسالم. وتزداد خطوات برابوو قوة مع الوقت، وقد 

يتبوأ منصب الرئاسة. وعىل رغم أن استطالعات الرأي الوطنية تظهر تقدم جوكوي، إال أن النظر إىل 

اتجاه تلك االستطالعات يف الشهور األخرية يظهر أن فرصة برابوو وساندياغا أونو- الذي يحظى 

بإعجاب الناخبني الشبان والنساء- يف ازدياد تدريجي)4).

والزدياد تقدم برابوو عدة عوامل، لكن أهمها عىل اإلطالق استخدام تحالفه القضايا االقتصادية 

التي تس حياة العامة والطبقات الفقرية من املجتمع، مثل: أسعار األرز وغريه من املواد األساسية يف 

حياة اإلندونيسيني، وقد استخدمها بشكل جيد للرتويج له.

ويجب االعرتاف بأن كال املرشحني لهام قاعدة جامهريية قوية، بالرغم من نقاط القوة والضعف 

لدى كل مرشح منهام.

)1)  أحمد نجيب برهاين. معروف أمني: درع أمام الهويات السياسية، وليس جامع أصوات. ديسمرب عام 2018م. 

https://www.iseas.edu.sg/medias/commentaries/item/8752-maruf-amin-a-shield-from-identity-politics-but-not-a->

>votegetter-by-ahmad-najib-burhani

)2)  وقد نجحت هذه الجهود يف التصدي للهجوم املتعلق بالقضايا الدينية التي يحاول الخصوم تسيسها، مثل تلك القضية املتعلقة بحرق علم 

التوحيد، حيث أخفقت خطة الخصوم لتلك املألة بفضل تدخل نهضة العلامء، أكرب جمعية إسالمية يف إندونيسيا. 

.<https://theconversation.com/jokowi-versus-prabowo-siapa-yang-bakal-menang-108673>

)3)  أحمد نجيب برهاين ودييس سيامنجونتاك. معروف أمني نائب رئيس الجمهورية: جامع أم مقيم ألصوات املحافظني؟

<https://www.iseas.edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_50@51_عام 2018م.pdf>

)4)  بودي إرياوانتو. التودد للشباب يف االنتخابات الرئاسية اإلندونيسية عام 2019م. سنغافورة: معهد يوسف إسحاق، عام 2018م. 

الصفحة2.
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ب. أشكال التحالفات السياسية

قاعدة املتعاطفني أو مجموعات الدعم السيايس

ميكن القول من الناحية السياسية: إن احتامل فوز جوكوي أكرب من برابوو إذا نظرنا إىل دعم 

األحزاب السياسية؛ فجوكوي مدعوٌم من ائتالف تسعة أحزاب مبا مجموعه 337 مقعًدا يف الربملان، 

وأما برابوو فتدعمه خمسة أحزاب فقط مجموع مقاعدها 223 مقعًدا )انظر الصورة األوىل(. لكن 

جوكوي قد ال يفوز بالضورة. وقد حظي جوكوي بكثري من ثناء الناخبني املحتملني له ومدحهم عىل 

بناء البنية التحتية، مثل: الطرق، واملطارات، واملوانئ، وهو محاط بالوزراء املتخصصني يف مجاالتهم. 

ومع ذلك، ميكن لخصومه إسقاطه مبسائل أخرى. 

لجوكوي  وميكن  مستمًرا،  تهديًدا  تشكل  االقتصادية  القضايا  ظلت  األخرية  الثالث  السنوات  يف 

أن يفوز إذا كان االقتصاد يف حالة جيدة، واملشكلة هي أن عدداً من العوامل الخارجية خارجة عن 

سيطرة جوكوي، وميكنها أن تعطل االقتصاد اإلندونييس، مثل: الحرب التجارية بني الواليات املتحدة 

والصني، واألزمة االقتصادية يف تركيا، واملشكالت يف االتحاد األوريب بسبب خروج بريطانيا من 

االتحاد، وتشمل كذلك أزمة ميزانية الدولة اإليطالية.

يف بداية شهر سبتمرب عام 2018م انخفضت قيمة الروبية مقابل الدوالر الذي تجاوز الحد النفيس 

)15.000 روبية لكل دوالر(. وعىل رغم أن قيمة الروبية يف نوفمرب تعززت مرة أخرى بسبب تدفق 

االستثامرات األجنبية، إال أن سعر رصف الروبية يحتمل أن ينخفض بسبب عدم استقرار االقتصاد 

والسياسات العاملية، وهذا ميكن أن يزعج احتاملية شعبية جوكوي. مل يؤثر ضعف سعر رصف الروبية 

أيضاً،  انخفضت  للسكان  الرشائية  القوة  ولكن  األساسية،  االحتياجات  أسعار  زيادة  يف  كبري  بشكل 

وميكن أن يؤثر ذلك يف فرصة جوكوي للفوز، بالنظر إىل أن معظم الناخبني ينظرون إىل قضايا 

توفر وكفاية الغذاء.

ومن ناحية األحزاب السياسية، بدا أن مؤيدي املرشح الرئايس جوكوي-معروف صامدون بشكل 

برابوو عام 2014م االنضامم إىل جوكوي.  الذي دعم  كبري، وبخاصة عندما قرر حزب جولكار)1)، 

ومع ذلك ُوجدت فجوة يف النظر إىل صالبة األحزاب، مثل: توزيع املناصب يف مجلس الوزراء التي 

)1)  األحــزاب املؤيــدة لجوكوي-معــروف أمــني: الحــزب الدميوقراطــي اإلندونيــيس للنضــال )PDIP(، وحــزب جولــكار، وحــزب نهضــة الوطــن 

)PKB(، وحــزب االتحــاد التنميــة )PPP(، والحــزب الوطنــي الدميوقراطــي )ناســديم(، وحــزب ضمــري الشــعب )Hanura(، وحــزب التضامــن 

.)Perindo( وحــزب االتحــاد اإلندونيــيس ،)PKPI( وحــزب العدالــة واالتحــاد اإلندونيــيس ،)PBB( وحــزب القمــر والنجــم ،)PSI( اإلندونيــيس
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يبدو أنها تحتجز جوكوي رهينًة لها، وتُظِهر أن هذا االئتالف قابل لالخرتاق. ويتضح هذا الوضع من 

الوقائع خالل أربع سنوات من قيادة جوكوي، إذ جرى التبديل الوزاري أربع مرات)1). ومع حدوث 

التبديل الوزاري ميكننا أن نؤكد أن قرار جوكوي يف ذلك متأثر قليالً أو كثرياً باألحزاب املؤتلفة؛ 

يكن  الوقت مل  الرئيس طوال هذا  بأن  بسهولة  أنفسهم  أن معاريض جوكوي سيقنعون  يعني  وهذا 

مستقالً يف اتخاذ القرارات، بل كان أداة لألحزاب. وهذا االفرتاض ميكن رؤية مثال عليه من تعيني 

أرتشاندرا طاهر )املقيم يف الواليات املتحدة( وزيًرا لالقتصاد واملوارد املعدنية، ثم أُقيل بعد أسبوعني 

فقط)2). وتعيني أرشاندرا يظهر أزمة التعاون يف صفوف مجلس الوزراء.

)1)  لطفيــا أيــو أزانيــال، النظــر إىل 4 »التعديــل الــوزاري« بــوزارة حكومــة جوكوي-يوســف كاال، أغســطس عــام 2018م. تــم الوصــول إليــه 

يف تاريــخ 30 ينايــر عــام 2019م 

<https://nasional.kompas.com/read/08/15/19104911/عام 2018م/melihat-4-reshuffle-kabinet-pemerintahan-jokowijk>.

)2) يس إن إن إندونيسيا. فريق برابوو يرفع قضية جوكوي يهمل قضية أرشاندا طاهر. أكتوبر عام 2018م. تم الوصول إليه يف التاريخ 30 

يناير عام 2019م 

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/1004163613-32-335759عام 2018م/tim-prabowo-ungkit-jokowi-kecolon-

gan-kasus-arcandra-tahar>.
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والرفاهية  العدالة  حزب  إىل  إضافة  االئتالف،  عىل  جريندرا  حزب  سيطر  برابوو  جانب  ويف 

)PKS(، وحزب األمانة الوطنية )PAN(، والحزب الدميوقراطي. ودخل حزب جرييندرا الذي أسسه 

برابوو منذ عام 2008م يف األحزاب العرشة الكربى من حيث اكتساب أكرث األصوات يف إندونيسيا. 

بل حصل جرييندرا يف انتخابات عام 2014م عىل املركز الثالث بعد الحزب الدميوقراطي اإلندونييس 

للنضال )الحزب الرئيس الداعم لجوكوي(، وحزب جولكار، وهو أيضا يدعم جوكوي. والحزب املؤيد 

الثاين بعد حزب جرييندرا هو حزب العدالة الرفاهية، وهو الحزب اإلسالمي الذي بنى االئتالف 

مع حزب جرييندرا ملدة طويلة. وقاعدة مؤيدي هذا الحزب أكرثهم من الحداثيني املسلمني الذين 

يستلهمون فكرة )اإلخوان املسلمني( يف مرص)1).

وهيمن مؤيدو هذا الحزب من الطبقة الوسطى واملهنيني الذين يرون اإلسالم بدياًل يف النظر 

إىل العامل. وعىل الرغم من أن استطالع مركز ألفارا لألبحاث أصدر بياناً بأن 53٪ فقط من مؤيدي 

حزب العدالة والرفاهية رأوا يف شخص برابوو-ساندي خياًرا وافقوا عليه، إال أن تاسك الحزب يف 

توحيد الكوادر ال شك فيه)2). إضافة إىل ذلك ساعدت الحمالت التي شملت طرحاً إسالميًا من املجلس 

االستشاري لحزب األمانة الوطنية، أمني رايس، عىل زيادة شعبية برابوو بني املسلمني الحداثيني)3).

كان يف  املهني  تاريخه  أن معظم  بسبب  برابوو؛  زيادة شعبية  كيفية  توجد شكوك حول  تزال  ال 

الجيش: هل يستطيع يف أثناء رئاسته تطبيق أسلوب القيادة العسكرية يف البلد بعيداً عن التجربة املُرة 

الحاجة إىل أسلوب عسكري يف بعض  الرغم  التي خلفها استبداد الجرنال سوهارتو؟ لذلك، وعىل 

الجوانب يف مواجهة تدخل الدول األجنبية، يبدو أن ذكريات سوهارتو ال تزال تطارد بعض الناس، 

ويضاف إليها دعم حزب العمل الذي أسسه ابن الرئيس سوهارتو - وُسجن بسبب تدبريه قتل قاٍض 

أعىل عام 2001م-، وهو يقف إىل جانب برابوو)4).

)1)  يون محمودي. إسالمية إندونيسيا: نهضة الجامعات الرتبوية وحزب العدالة والرفاهية )PKS(، أسرتاليا: أنو أي بريس عام 2008م، 4.

ــس.  )2( ــتطالع املنعك ــة االس ــة والرفاهي ــزب العدال ــرى ح ــوو، أج ــارون براب ــه يخت ــن مؤيدي ــر أن 53,3٪ م ــامن، ذك ــدو رح ــالن أبريال  دي

ــام 2019م ــر ع ــخ 26 يناي ــه يف التاري ــول إلي ــم الوص ــام 2018م. ت ــطس ع .أغس

 <https://nasional.kompas.com/read/08/27/23590231/ــام 2018م -disebut-hanya-533-persen-pendukungnya-pilih-pra/ع

bowo-pks-buat-survei>.

)3)  الكلــامت الســخرية مثــل »غــزو بــدر« و«حــزب اللــه ضــد حــزب الشــيطان« خرجــت كثــريا مــن أقــوال أمــني رئيــس. يبــدو أن جمعيــة 

ــري  ــالمية غ ــات اإلس ــار الجامع ــع انتش ــرتكة يف من ــة مش ــم مصلح ــوي ألن لديه ــيح جوك ــم ترش ــل لدع ــا مي ــها لديه ــامء نفس ــة العل نهض

املتســامحة.

)4)  كريستوبر كانالند وستي نونجنة. اندونيسيا بعد وحيد: السلطه الجديدة. لندن: املعهد املليك للشؤون الدولية، سلسلة جديدة رقم 28 ديسمرب 

عام 2001م. صفحة 4. انظر أيضا ؛ إسوارا. ن. راديتيا. قتل القايض سيف الدين من تصميم تومي سوهارتو. يوليو عام 2018م. تم الوصول إليه 

.<https://tirto.id/pembunuh-hakim-syafiuddin-yang-dirancang-tommy-soeharto-cPVT> .يف 26 يناير عام 2019م
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ومن عيوب ائتالف برابوو دعم الحزب الدميوقراطي )واحد من أكرب املؤيدين(، الذي يحتمل 

أال يبذل كل جهده كام قاله قائد وحدة العمل مع الحزب الدميوقراطي أغوس هارميوريت يودويونو. 

ويرى أهايي )اسم معروف للجندي السابق( أن كوادر الحزب أحرار يف تحديد االتجاه الذي يختارونه 

دون تدخل، عىل رغم أنَّ حزبهم يختارون برابوو-ساندياغا أونو. وال شك يف أن هذا الترصيح يعطي 

إشارات سلبية عن مدى توطّد االئتالف، بالنظر إىل أن االنتخابات العامة تجرى يف غضون بضعة 

أشهر من هذا الترصيح. 

ولقد هيمن دعم الشباب، خارج األحزاب السياسية، عىل مؤيدي برابوو، عىل حني سيطر جوكوي عىل 

ناخبي من الطبقة املتوسطة والدنيا. ومن املعروف أيًضا أن برابوو مدعوم من النخب البارزة يف إندونيسيا)1). 

وعدد الناخبني الشباب املبتدئني الذين يؤيدون برابوو-ساندي يدل عىل انتصار ساندياغا يف العمل يف هذا 

القطاع مقارنة مبعروف أمني، الذي يقدم الدبلوماسية بالطاقية واإلزار. ويُظهر نجاح ساندياغا يف هذه 

األثناء دقة صورته كرجل األعامل الشاب الناجح واملستقل. عىل حني أخفق معروف يف الحصول عىل دعم 

من الشباب، وهذا أمر مؤسف للغاية، عىل الرغم من أن جانب الشباب )األلفي( هو صوت مهم يف االنتخابات 

الرئاسية، وبناء عىل تقارير األمم املتحدة فإن نسبة الشباب اإلندونيسيني نحو 28٪ من سكان إندونيسيا و٪45 

من إجاميل الناخبني؛ وهذا يعني أن نصف سكان إندونيسيا تقريبا هم من الشبان)2).

ولعمل التواز مقابل الدعم من جيل الشباب، يبدو أن إمكانية دعم جوكوي -معروف تعتمد عىل 

املرشح،  لهذا  املسلمني  للمؤيدين غري  املئوية  النسبة  كرثة  نرى  أن  املسلمني، وميكننا  الناخبني غري 

)1)  ألكسندر ر عارفيانتو. برابوو سوبيانتو: املقاوم واملنافس القوى، 

https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/01/عام 2019م/CO19009.pdf

)2)  الســيد نيكــوالس غودويــن وأصدقائــه. الشــباب اإلندونيــيس يف القــرن الواحــد والعرشيــن. األمــم املتحــدة - صنــدوق األمــم املتحــدة 

للســكان: عــام 2014م.
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عىل الرغم من أن بعض فتاوى مجلس علامء إندونيسيا يف ظل رئاسة معروف مزعجة للغاية. ويأمل 

معروف أن تدعمه جمعية نهضة العلامء وبعض املنظامت، تحت رعاية مجلس العلامء اإلندونييس.

السياسة  تاريخ  ملنطقة جاوة وغري جاوة يف  اإلقليمي  التحالف  أثر  أيًضا  السياسية  الناحية  ومن 

اإلندونيسية، ومن املعروف جيداً أن املشاعر العرقية تظهر أيضاً عىل نطاق واسع يف املواقف السياسية. 

لذلك فإن قدرة املرشح الرئايس من جاوة عىل اختيار نائب الرئيس من خارج جاوة )مثل سومطرة 

أو سوالوييس أو كاليامنتان( مفيدة للغاية لزيادة القدرة عىل االنتخاب.

املأهولة  األقاليم  وأكرث  الرئيسة،  باألقاليم  االهتامم  السياسية من  الحملة  بد يف هذه  ولذلك ال 

بالسكان يف إندونيسيا جاوة الغربية. ويف االنتخابات الرئاسية لعام 2014م، حصل برابواو عىل ٪60 

من األصوات يف هذا اإلقليم، وهذا يعني أن برابوو حصل عىل 5/1 من مجموع األصوات الوطنية. 

وللحفاظ عىل فرصة الفوز يف عام 2019م يحتاج فريق حملته إىل الحفاظ عىل مظهر قوي هنا مع 

التطوير يف مناطق أخرى. وتشري استطالعات الرأي األخرية إىل أن برابوو فقد كثرياً من دعم هذا 

اإلقليم. ومع ذلك، فإن وضع ساندياغا مع كونه شاباً، سيساعد برابوو بشكل كبري بالنظر إىل املظهر 

يف  زيادة  الغربية  جاوة  شهدت  فقد  التحض،  مستوى  عىل  وبخاصة  الغربية،  لجاوة  الدميوغرايف 

الطبقة الوسطى من املسلمني املتحضين ذوي الطموحات. 

ويف اإلقليمني الرئيسني اآلخرين: جاوة الوسطى، وجاوة الرشقية، فاز جوكوي بشكل رئيس يف 

إقليمه األصيل جاوة الوسطى )66٪( يف انتخابات عام 2014م. لذا يجب أن يفوز جوكوي - معروف 

مرة أخرى بسهولة يف هذا اإلقليم. وأعطت جاوة الرشقية الفوز لجوكوي بانتصار وطني متوسط. 

ويف هذه االنتخابات، وبالنظر إىل أن الفوز األخري يف هذا اإلقليم حصل عليه أحد الوزراء السابقني 

من أنصار جوكوي؛ رمبا ينظر فريق جوكوي بثقة إىل فرصة الفوز يف جاوة الرشقية)1).

أما اإلقليامن الكبريان يف جاوة من حيث عدد السكان يف جاكرتا وباننت فمن الصعب أن ينظر 

إقليم  أنصار جوكوي-معروف، وهام من  والتنمية جزء من  االتحاد  إليهام. وحزب جولكار وحزب 

باننت، وهذا قد يعطي فرًصا لزيادة أصوات جوكوي املنخفضة يف باننت. وأما جاكرتا التي أعطت 

جوكوي االنتصار الوطني املتوسط يف االنتخابات املاضية فمن املمكن أن يستفيد منه برابوو. ويف 

اإلقليمني الكبريين خارج جاوة: سومطرة، وسوالوييس، يبدو أن فرصة برابوو أفضل يف عام 2019م 

)1)  كيفني إيفانس. التوجه إىل االنتخابات اإلندونيسية عام 2019م. أسرتاليا: مركز أسرتاليا وإندونيسيا - أسرتاليا - مجلس األعامل 

اإلندونييس، ص- 11-10.
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مقارنة بعام 2014م. وقد انتُخب أحد أنصار برابوو حاكامً لسومطرة الشاملية؛ وهذا يوفر إمكانية 

اتجاه اإلقليم إىل دعم برابوو. ويف سوالوييس الجنوبية، ال يوجد مرشح من هذا اإلقليم، وقد يؤدي 

هذا إىل تقليل جاذبية الناخبني لتحديد أصواتهم تجاه جوكوي. عىل الرغم من أنه سيكون من الصعب 

عليه تقليب أصوات هذا اإلقليم، وكان عىل فريق برابوو إيجاد طريقة للقيام بذلك أفضل بكثري من 

29٪ التي حصل عليها يف عام 2014م.

واضحة  تعطي صورة  اإلقليمي  املستوى  عىل  2014م  عام  الرئاسة  انتخابات  يف  النتائج  وزيادة 

للمرشحني يف تحديد خطواتهم للحفاظ عليها أو تحقيق فوزهم عام 2019م.

قاعدة الدعم االقتصادي للمشاركني يف انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس)1)

العامة )BAWASLU(، هو  لتقرير هيئة مراقبة االنتخابات  إن انتشار الدعم االقتصادي، وفقاً 

مصدر اهتامم كبري لشعب اندونيسيا. من ثنايئ املرشحني ميكننا أن نرى أن الوظائف املالية يف حملة 

االنتخابات الرئاسية تحدد النرص. وال يأيت الدعم املايل يف االنتخابات الرئاسية لعام 2019م من 

املرشحني فقط، بل يأيت أيًضا من دعم األحزاب السياسية املؤيدة، والتربعات التي ال تقترص عىل 

الدعم املايل.

يف سياق االنتخابات اإلندونيسية، تشكل أموال الحملة جزًءا مهامًّ من املشاركني يف االنتخابات 

)1)  سيف الهادي. تفاصيل التربعات للحملة االنتخابية الرئاسية وأحزاب االنتاخابات الرئاسية عام 2019م. يناير عام 2019م. تم الوصول 

إليها يف 26 يناير عام 2019م.

 <https://nasional.tempo.co/read/1161025/rincian-sumbangan-dana-kampanye-pilpres-dan-partai-pemilu-عــام 2019م/ 

full & view = ok>.
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للقيام بأنشطة الحمالت وتويل جميع األنشطة يف نقل الرؤية واألهداف والربامج والصور الشخصية 

ألكساندر)1)  املثال يف ما رّصح به  الدعم املايل عىل سبيل  للمشاركني يف االنتخابات. وتبدو أهمية 

ملعرفة  املايل(  )الدعم  السياسة  يف  املال  ووظيفة  لدور  امللحة  الحاجة  فهم  أهمية  عىل  يؤكد  الذي 

كيفية استخدام املال من قبل املرشحني من أجل التأثري، أو تحويله إىل أشكال أخرى من املوارد، أو 

الستخدامها مًعا مع املوارد األخرى لتحقيق السلطة السياسية)2).

والدعم املايل لحملة برابوو-ساندي معظمه آٍت من تربعات ساندياغا التي بلغت 39.5 مليار روبية 

)73.1٪(، عىل حني تربع برابوو بـ13 مليار روبية )24.1٪(. وحجم تربعات سانديجا يظهر التوقعات 

املنترشة منذ العام املاىض، أي: أن أحد األسباب يف اختياره كمرشح ملنصب نائب الرئيس من فريق 

برابوو هو الدعم املايل الكبري. وبسبب إسهامه املايل كمرشح ملنصب نائب الرئيس ُعلم أن ساندياغا 

أونو باع أسهمه يف رشكة ساراتوجا انفستاما سديايا، مقابل 500 مليار. ومن ناحية أخرى، استحوذ 

جوكو ويدودو ومعروف أمني عىل 32 مليار روبية. كام يحصل املرشحون عىل املزيد من الدعم املايل 

من األحزاب املؤيدة املختلفة، وال يزال األمر يزداد بشكل كبري، كام يتم الحصول عىل التربعات من 

غري األحزاب السياسية، مثالً: من الرشكات واألفراد)3).

)1)  ألكسندر، هربرت إي. عام 1989م. »املال والسياسة. إعادة النظر يف اإلطار املفاهيمي، »يف هربرت إي ألكسندر )إد(. مقارنة املالية 

السياسية يف 1980، كامربيج، جامعة كامربيج بريس، صفحة 23-9

)2)  مــدى ســوكامجايت وأديتيــا بريدانــا. »مقدمــة: تويــل االنتخابــات يف إندونيســيا«، يف مــدى ســوكاجايت وأديتيــا بريدانــا )إد(. تويــل 

االنتخابــات يف اندونيســيا. جاكرتــا: وكالــة مراقبــة االنتخابــات العامــة، ص. 24-1.

)3)  حراسة الفساد اإلندونيسية )ICW(. كشف أموال الحملة للمرشح الرئايس ونائب الرئيس. جاكرتا، 9 يناير، عام 2019م. ص 19-2.



42

جوكو  من   )LADK( الحملة  لصندوق  األول  التقرير  بلغ  2019م،  عام  الرئاسية  االنتخابات  يف 

ويدودو – ومعروف أمني 11 مليار روبية، يف حني نال برابوو - ساندياغا أونو مليارين روبية، وشهد 

املرشحان زيادة يف رأس املال املايل يف تقرير قبول تربعات أموال الحملة )LPSDK(، املتمثل يف 

44 مليار روبية لـ جوكوي-معروف، و54 مليار روبية لربابوو-ساندياغا أونو، من األحزاب السياسية 

املؤيدة، والتربعات املالية تحدد مسار الحملة طوال عام 2019م.

أما التربعات التي حصلت عليها األحزاب التي تدعم جوكو ويدودو - معروف أمني، فهي متنوعة 

للغاية وكبرية، فقد تلقى حزب الدميوقراطي اإلندونييس للنضال تربعات مببلغ 11 مليار روبية، وتلقى 

حزب نهضة الوطن تربعات مببلغ 17 مليار روبية، وتلقى حزب جولكار تربعات مببلغ 19 مليار روبية. 

وحصل حزب ناسديم عىل تربعات مببلغ 74 مليار. وحصل حزب االتحاد والتنمية عىل تربعات قدرها 

12 مليار روبية. وتلقى حزب التضامن اإلندونييس كحزب جديد ميلء بالشباب مساهمة قدرها 21 

مليار روبية. وحصل حزب ضمري الشعب عىل مساهمة إجاملية قدرها 11 مليار روبية. وقد تلقى حزب 

القمر والنجم، الذي قدم الدعم مؤخراً للمرشح جوكو ويدودو، تربعات بقيمة 219 مليون روبية. يف 

حني تلقى حزب العدالة واالتحاد اإلندونييس مساهمة إجاملية قدرها مليار روبية)1).

أما تربعات األحزاب التي تدعم برابوو-ساندياغا أونو، فقد تلقى حزب جرييندرا تربعات مالية 

العدالة والرفاهية تربعات قدرها 33 مليار روبية. وتلقى  قدرها 51 مليار روبية نقًدا. وتلقى حزب 

حزب االتحاد اإلندونييس تربعات قدرها 82 مليار روبية. وتلقى حزب األمانة الوطنية مساهمة إجاملية 

قدرها 53 مليار روبية. وتلقى الحزب الدميوقراطي مساهمة إجاملية قدرها 33 مليار روبية. يف حني 

تلقى حزب العمل تربعات خدمة قيمتها نحو مليوين روبية. وإجاميل املساهمة يف تقرير قبول تربعات 

وسبعة وعرشون  )أربعمئة  روبية   427.151.751.379 نحو  االنتخابات  املشاركني يف  الحملة من  أموال 

ملياًرا ومئة وواحد وخمسون مليونًا وسبعمئة وواحد وخمسون ألًفا وثالمثئة وتسعة وسبعون روبية(.

وبناء عىل نتيجة إصدار بيان هيئة مراقبة االنتخابات العامة ميكننا تقدير قدرة برابوو-ساندياغا 

أونو االئتامنية املالية بأنها تفوق قدرة جوكو ويدودو – معروف، عىل الرغم من أن جوكوي دعمته 

تسعة أحزاب سياسية معززة مبوافقة غري مبارشة من جمعية نهضة العلامء )أكرب منظمة إسالمية يف 

إندونيسيا(، التي دعمت رئيس عام الجمعية معروف أمني، إال أن »الهزمية« يف املبلغ املايل قد تؤثر 

)1)  نتائج مراقبة والنظرة العامة عىل تقرير مساهمة أموال الحملة )LPSDK( لالنتخابات العامة لعام 2019م. نتيجة البيان الرسمي من 

وكالة مراقبة االنتخابات العامة اإلندونيسية، ص 24-1.
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بشكل كبري يف الحملة. إضافة إىل أنَّ سعة مساحة إندونيسيا وكذلك أمناط الحمالت التى تستخدم 

معروف   - ويدودو  للمرشح جوكو  الجيد  األمل  ويبقى  الكبري.  املايل  الدعم  تتطلب  اإلعالم،  وسائل 

أمني لتعويض التفوق املايل لربابوو - سانديجا أونو يف دعم املتطوعني املتبقني، سواء أكان ذلك من 

األفراد أم املؤسسات التي يقدم من فيها عدداً من وسائل الدعم املايل، كام حدث يف انتخاب الرئاسة 

اإلقليمية يف جاكرتا عام 2013م.

التفاعل الدويل مع الثنائيني املرشحني لالنتخابات الرئاسية

تناوب  2019م،  عام  يناير   17 يف  الرئيس،  ونائب  للرئاسة  املرشحني  بني  األوىل  املناظرة  بعد 

عرشات من ممثيل دول االتحاد األوريب عىل زيارة فريق فوز جوكو ويدودو- معروف أمني وبرابوو 

اندونيسيا  قيادة  ملعرفة رؤى كل مرشح ومهامته يف  الزيارات  أجريت هذه  أونو. وقد  - ساندياغا 

إذا جرى انتخاب الرئيس ونائبه. ويرغب املمثلون األوربيون يف رؤية مدى مالءمة رؤية املرشحني 

ورسالتهام يف سياق دول االتحاد األوريب التي لديها مصالح دبلوماسية وتجارية مع إندونيسيا، وهي 

تعد بلداً مفضالً لالستثامر. لذلك يتوقع من القادة اإلندونيسيني أن ميثلوا إندونيسيا دولياً.

إذا نظرنا إىل السرية الذاتية، فإن تجربة برابوو وساندياغا أونو عىل املرسح الدويل أفضل بكثري 

العلامء املسلمني، ليست لديه خربة كافية يف  أنه  من جوكوي-معروف أمني. ومعروف أمني، رغم 

الرشق األوسط، وكان معظم تعليمه اإلسالمي يف إندونيسيا. وعىل عكس خربة معروف أمني نجد 

تجربة برابوو يف اململكة األردنية الهاشمية؛ ألنه صاَحب األمري عبد الله الثاين ملك األردن)1). وقد 

والعالقات  األوسط،  الرشق  واسعة يف  عالقات  ولديه  األردن،  استثامرية يف  أعاماًل  برابوو  أّسس 

بأنه  يُوصف  أن  من ميكن  لذا  بالدبلوماسية؛  مليئة  التجارية،  األعامل  إىل  إضافة  لربابوو،  الدولية 

شخص بارع يف التواصل الخارجي. كام أن شقيقه األصغر يواصل املحافظة عىل شبكة العالقات هذه، 

فأخوه هاشم جويوهاديكوسوما لديه عدد من الرشكاء التجاريني يف الخارج. وكذلك ساندياغا أونو، 

إذ يبدو أن دراسة إدارة األعامل التي تعلمها يف أمريكا تؤثر يف مظهره يف الساحة الدولية مقارنة 

بجوكو ويدودو الذي يُشك يف قدرته عىل أداء األنشطة الدولية يف الخارج؛ بل يبدو أن الرئيس جوكو 

ويدودو يفوِّض وزراءه كثرياً إذا وقعت أحداث مهمة يف الخارج ليحضوا نيابة عنه.

وبالنظر إىل الخلفية أعاله، من املحتمل جداً أن يتجه الدعم الدويل إىل براباو - ساندياغا أونو، 

)1)  فيمي عادي سومبيمو. برابوو: من شيجانتونغ إىل القرص. يوجياكرتا: غاالنغ بريس، عام 2009م، ص. 188-176.
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املرموق  املنتدى  للتحدث يف  ُدعي برابوو سوبيانتو  الدعم عندما  وميكننا أن نرى إشارة عىل هذا 

ملجلة »االقتصاد« عنوان: »العامل عام 2019م« الذي ُعقد يف سنغافورة، وحضه مئات املشاركني من 

رجال األعامل والشخصيات املهمة يف العامل. وُعلم قبل الحديث عن االتجاه االقتصادي إلندونيسيا 

أن برابوو عقد اجتامعاً مع يل هسني لونج رئيس وزراء سنغافورة.

املرشح برابوو-ساندياغا  انفتاًحا عىل  أن االتحاد األوريب وأمريكا أكرث  يبدو  أوسع  وعىل نطاق 

أونو. وبرصف النظر عن تاريخهام التعليمي يف أمريكا، فإن اخرتاق التجارة يف إندونيسيا ووصول 

الرشكات الصينية خالل إدارة جوكو ويدودو جعل أمريكا وحلفاءها يفكرون أكرث من مرة قبل دعم 

وإمكانية  آسيا،  جنوب رشق  الصني يف  هيمنة  بتعزيز  الحال  بطبيعة  أمريكا  قلق  ويرتبط  جوكوي. 

أن يصبح جوكو ويدودو أكرث انفتاًحا عىل االستثامر الصيني. ولقد أظهر بيع أسهم فريبورت )أكرب 

منجم للذهب عىل األرض تحت سيطرة الرشكات األمريكية( أن حكومة جوكوي ال تعتمد كثرياً عىل 

االستثامرات األمريكية مقارنة بالصني؛ وبدعم املرشح برابوو-ساندياغا أونو قد تكون مصالح أمريكا 

وحلفائها أكرث أمانًا؛ بسبب العالقة الوثيقة بني األعامل التجارية وشبكة برابوو.

ال  أمني  معروف   - ويدودو  فوز جوكو  احتامل  إن  الحالية  االحتامالت  إىل  بالنظر  القول  ميكن 

يزال كبرياً، ما دام االقتصاد العاملي مل يتدهور، وما دام قادراً عىل تجنب الوقوع يف فخ الخالفات 

انتخابه يف  ناخبيه ليك يستمروا يف  أن يحافظ عىل أصوات  الدينية. وأهم يشء هو  أو  الشخصية 

أثناء االنتخابات الرئاسية عام 2019م، وأن يحضوا االنتخاب ويتجنبوا االمتناع من التصويت. وعىل 

أن يكون قادراً عىل إقناع واستيعاب مؤيديه املخلصني الذين أصيبوا بخيبة أمل يف  جوكوي أيضاً 

انتخابه معروف أمني ملنصب نائب الرئيس، وتلك هي نقطة ضعفه الرئيسة يف نظر بعضهم. ويدل 

عىل ذلك عدد من االستطالعات التي أظهرت أن »معروف« مل يعزِّز شعبية جوكو ويدودو كثرياً. ومع 

ذلك ال يزال ممكناً لجوكوي ومعروف أمني أن يفوزا يف االنتخبات.

ومع كل ما سبق، ميكن القول: إن فرصة الفوز لربابوو ليست كبرية، ولكنها ليست مستحيلة أيضاً؛ فام 

يحتاجه برابوو هو استيعاب األقليات العرقية والدينية بشكل أكرب، وكذلك االمتناع عن الترصيحات التي 

تيسء إىل القبيلة والعرق والدين )SARA( التي غالباً ما تثريها جامعات املؤيدين؛ وهذا يجعل املعتدلني 

أكرث  تكون  أن  ينبغي  حملته  أن  ذلك  من  واألهم  أونو.  وساندياغا  برابوو  اختيار  يريدون  ال  واألقليات 

انضباطاً وتكامال لتجنب األخطاء السياسية خالل مدة الحملة االنتخابية إىل حني االنتخابات الرئاسية.



قضايا حيوية يف انتخابات رئاسة جمهورية إندونيسيا

عام 2019م
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اختيار  التأثري يف  ونائبه، يف  الرئيس  انتخاب  الفوز، يف  إىل  السعي  إسرتاتيجيات  إحدى  تتمثل 

الناخبني باستخدام القضايا التي نشأت يف ديناميكيات االنتخابات العامة الوطنية، وقد جرى تشكيل 

هذه القضايا عىل الصعيدين الخاص والعام، الذي يتكون من قضايا مختلفة يف فئة كبرية. وتتألف 

هذه القضايا من القضايا القبلية، والدينية، والعرقية، والقضايا االقتصادية، والقضايا القانونية، وحقوق 

اإلنسان، والقضايا األمنية. وهذه القضايا حيوية، وميكن أن تحدد شعبية املرشح الرئايس ونائب الرئيس 

لجمهورية إندونيسيا، وبالتحديد ثنايئ املرشحني يف هذه االنتخابات جوكو ويدودو - معروف أمني، 

وبرابوو - ساندياغا.

قضايا عنرصية )القبيلة والدين والعرق(

يبدو أن التنافس بني ثنايئ املرشحني متوازن تاماً من حيث القبيلة والدين والعرق. وقد كشف آريا 

فرنانديز أن التأثريات مثل حركة 212 مل تتأثر مبارشة بالناخبني. وقال آريا: إن النخب ما زالوا يحاولون 

إثارة هذه القضية، يف محاولة لجذب الدعم يف املجال االنتخايب األوسع، وهو القائم عىل أساس الدين. 

ومع ذلك فإن حركة 212 كرد فعل للجامعات اإلسالمية كان لها تأثري كبري يف ثنايئ املرشحني. وقد 

قرر جوكو ويدودو اختيار نائب الرئيس معروف أمني محاوالً تصوير نفسه بأنه يسري يف تحقيق رغبات 

الجامعات اإلسالمية، والحفاظ عىل صورته بأنه ال يعادي اإلسالم. ويف غضون ذلك حاول برابوو، وهو 

قريب من حركة 212 والحركة الوطنية للحفاظ عىل فتوى مجلس علامء إندونيسيا )GNPF(، استيعاب 

النخبة يف الحركة، عىل سبيل املثال: ترشيح نائب الرئيس من خالل اجتامع العلامء)1).

التي شاركت يف حركة 212  اإلسالمية  الجامعات  يكن ألصوات  االنتخايب مل  املستوى  وعىل   

أي تأثري كبري قبل االنتخابات العامة يف 17 أبريل عام 2019م. ومل يشهد ثنايئ املرشحني للرئاسة 

ونائب الرئيس انخفاضاً أو نقصاً يف االنتخابات بسببها. وأظهر االستطالع الذي أجراه مركز الدراسات 

اإلسرتاتيجية والدولية )CSIS( يف أغسطس عام 2017م أن التصويت لجوكو ويدودو ارتفع بنسبة ٪9، 

وكانت نسبته 41.9٪ يف عام 2016م. ويف الوقت نفسه، ارتفعت أصوات برابوو قليالً، أي: من ٪24.3 

يف عام 2016م إىل 25.8٪ يف عام 2017م. وتوجد مؤرشات أخرى عىل قلة أهمية تأثري الحركة عىل 

املستوى االنتخايب الوطني، وهي تفضيالت مشاريك حركة 212، التي ال ترتبط فقط باألحزاب اإلسالمية 

 (CSIS( 1)  أريا فيامنديس. سياسية الهوية يف االنتخابات عام 2019م: الصورة والفعالة. جاكرتا: مركز الدراسات اإلسرتاتيجية والدولية(

سلسلة االنتخابات 1، عام 2018م.
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وتدعم حركة 212، مثل جرييندرا، وحزب األمانة الوطنية، وحزب النجم والقمر، ولكن ادعى البعض 

لون الحزب الدميوقراطي اإلندونييس للنضال. وهذا يدل عىل عدم الثقة بأن مشاريك  أيًضا أنهم يُفضِّ

حركة 212 لديهم تفضيالت تستند إىل الدين. وقالت آريا فرنانديز: إن 45٪ من املشاركني يرتبطون 

اإلندونييس  الدميوقراطي  الحزب  اختاروا  آخرون  و٪10  والرفاهية وحزب جرييندرا،  العدالة  بحزب 

للنضال سياسياً)1).

إن سياسة الهوية التى قّومتها آريا فرينانديز غري فعالة، وليس لها تأثري قوي يف تحديد شعبية كل 

من جوكو ويدودو- معروف أمني وبرابوو-ساندياغا؛ وذلك ألن القضايا واملناقشات يف امليدان تتحول 

والقضايا  الرشائية،  والقوة  األجنبي،  ين  والدَّ الفقر،  وهي:  االقتصادية،  كالقضايا  األخرى  إىل قضايا 

اإلسرتاتيجية األخرى. ومن املتوقع أن تؤثر سياسة الهوية نفسها يف االنتخابات الترشيعية؛ ألن الناخبني 

ال ميلكون أي مراجع أو وقتاً كافياً لرؤية خلفية املرشحني الترشيعيني)2).

البحوث  أجرتها  التى  الدراسة  والدولية، وكذلك  الدراسات اإلسرتاتيجية  استطالع مركز  أكد  ولقد 

أجريت  بعدما  األخرية عام 2019م،  نتائجها  )index( وصدرت  االندونيسية  واإلسرتاتيجية  االنتخابية 

يف املدة ما بني 17 حتى 28 ديسمرب عام 2018م، أن أصوات املرشحني للرئاسة ونائب الرئيس رقم 

1 جوكوي- معروف أمني نحو 55.6 يف املئة. عىل حني كان منافسه، املرشح الرئايس ونائب رقم 2 

برابوو-ساندياغا، نحو 32.3 يف املئة. ويف ديسمرب ُعقد اجتامع خريجي 212 الذي يبدو كنشاط ديني 

مع سلوك يشبه السياسية، وهذا يعطي إشارة بأن سياسة الهوية ليست حارضة بقوة يف االنتخابات 

الرئاسية عام 2019م)3).

نتائج  مع  تتامىش  ال  األخرى  االستطالعات  أن  مالحظة  لالهتامم  املثري  من  نفسه،  الوقت  ويف 

بإجراء استطالع وطني  املثال: قام ميديان  التى أصدرتها CSIS وindex. فعىل سبيل  االستطالعات 

لـ1200 شخص، وسئلوا: أميكن فصل السياسة والدين أم ال؟ وأصدر ميديان نتائج االستطالع يف يوليو 

عام 2018م، وذكر أن نحو 43.8 يف املئة من السكان اإلندونيسيني عّدوا الدين أقوى هوية يف السياسة 

)1)  سياسية الهوية يف االنتخابات عام 2019م، مرجع سابق: ص 8.

)))  املرجع السابق.

)))  شــفاء حنيفــة. مجموعــة مــن نتائــج اســتطالع جوكــوي وبرابــوو التــي تــم إصدارهــا يف أوائــل عــام 2019م. ينايــر عــام 2019م. تــم 

الوصــول إليهــا يف 2 فربايــر عــام 2019م. 

<https://www.merdeka.com/politik/kumpulan-hasil-survei-jokowi-vs-prabowo-yang-dirilis-awal -عام 2019م/ survey-

index-research-jokowi-maruf-556-percent-prabowo-sandi-323-percent.html
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فيام قبل االنتخابات الرئاسية لعام 2019م. وبعد الدين كانت الهوية التي تظهر هي العرق، ونسبتها يف 

االستطالع 23.4 يف املئة، ثم الهوية الوطنية بنسبة 22.1 يف املئة. ثم الهوية اإلقليمية بنسبة 9.3 يف املئة، 

وللهويات األخرى 1.5 يف املئة. وهذا يدل عىل أن الجمهور يفضل عدم فصل الدين والسياسة. وأكد 

ميديان مع البيانات أن 43.3٪ من املستطلعني ذكروا أن الدين والسياسة ال ميكن فصلهام. ومن ناحية 

أخرى أجاب 33.9٪ من أفراد العينة بأنه يجب فصل الدين والسياسة. و22.8٪ مل يجيبوا عن ذلك. ومن 

هذا الجانب، ميكننا أن نرى أن الهوية الدينية يف املجال السيايس ال تزال قيد النظر، وميكن أن تكون 

قضية توظَّف يف أنشطة بناء الشهرة)1).

ال تزال قضية سياسة الهوية، وال سيام الهوية اإلسالمية ومناهضة اإلسالم، مسألة مهمة يف انتخابات 

ا  عام 2019م، وبخاصة يف انتخاب الرئيس ونائب الرئيس. والقضية األخرية التي أصبحت حديثًا عامًّ

هي قضية »اإلمام يف الصالة«، إذ جرى تحّدي جوكوي وبرابوو عىل أن يصبح كل منهام إماماً يف 

الصالة ويقرأ سورة الفاتحة، وهذه القضية الكبرية استمرار لوصم املجتمع جوكوي بأنه ال يصلح أن 

يكون إماماً؛ ألنه ال يستطيع قراءة القرآن جيداً؛ إذ نرُشت القضية املضادة عىل نطاق واسع، وهي تحدي 

برابوو عىل اختبار قراءة سورة الفاتحة ليُعرف بذلك مدى تدينه. ويبدو أن جوكوي لديه إدارة جيدة 

للقضايا من ناحية دينية، فعىل سبيل املثال: اقرتابه من طالب املعاهد خالل وضع السياسات املنفذة، 

والوعود التي منحها. ويف بداية رئاسته وعد جوكوي بيوم الطالب الوطني، وتحقق يف 22 أكتوبر عام 

2015م، وُعقد أول يوم وطني للطالب. ومثة نهج آخر لجوكوي يف مسألة سياسة الهوية هو: اختيار 

معروف أمني كمرشح ملنصب نائب الرئيس األندونييس جوكوي ضد برابوو-ساندياغا أونو. وتُظهر هذه 

الخطوة االنطباع بأن جوكوي يريد أن يزيل صورة املعادي لإلسالم التي تُشاع عنه أحيانًا، ويبدي من 

خاللها عمليًّا أنه يتعاون مع العلامء)2).

كانت قضية تجريم العلامء خالل مدة حكم جوكوي مهمة أيًضا لإلبراز، فخالل مدة حكمه جرى 

اتهام شخصية مشهورة، وهو حبيب رزيق شهاب، الذي يُعدُّ من كبار العلامء يف املجتمع، بأعامل غري 

أخالقية، هي: »الدردشة« غري األخالقية. واتُّهم حبيب رزيق بأعامل غري أخالقية، مع أدلة منترشة يف 

 .مريديكا. االستطالع: ),)4٪ من الناس يعتربون أن السياسة والدين ال ينفصالن. يوليو عام 8)0)م. تم الوصول إليها يف 7) يناير، عام 9)0)م  )))

https://www.merdeka.com/politik/survei-433-rakyat-anggap-politik-dan-agama-tak-bisa-dip separate.html.

)))  فابيــان جانــوارس كــوادو وفطريــا خســنا فاريســا. هــذا هــو الســبب يف اختيــار جوكــوي معــروف أمــن ليكــون نائبــه. أغســطس عــام 8)0)م. تــم الوصــول 

إليــه يف 9) ينايــر عــام 9)0)م. 

<https://nasional.kompas.com/read/08/09/18381791/عام 2018م/ini-alasan-jokowi-pilih-maruf-amin-jadi-cawapresnya>.
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شكل مقتطفات من الدردشة يف الفضاء االفرتايض املحمول)1). وأصبحت هذه القضية محل تجاذب 

يف املجتمع؛ بسبب انقسام املجتمع إىل موافقني ومعارضني، فجانب املعارضني يرون أن هذه القضية 

تتعلق مبوقف حبيب رزيق  القانون  الحكومة ورجال  أنشأتها  مل تحدث قّط، وليست إال قضية كاذبة 

السيايس، الذي أظهر كراهيته لجوكوي، وجانب املوافقني يرون أن هذه القضية يجب أن تحل بالوسائل 

القانونية التي يجب فرضها عىل حبيب رزيق. وحتى يومنا هذا بقيت هذه القضية معلقة، وظلّت دعاية 

سياسية إسرتاتيجية للنخبة السياسية يف إندونيسيا. 

ولجوكوي موقف املختلف، أشار هو إليه نفسه يف بداية عام 2019م، من خالل تأكيده اإلفراج عن 

أبو بكر باعشري املحكوم عليه بسبب انفجار قنبلة يف منطقة تامرين؛ وهذا يدل عىل أن جوكوي أراد أن 

يعطي انطباعاً عن القرب والود مع العلامء. ومع ذلك ُعّد هذا إهامالً عندما ال يتامىش ترصيح جوكوي 

مع الوزراء ذوي الصلة، مثل: الوزير املنسق للسياسة والقانون وحقوق اإلنسان ويرانتو، الذي ذكر أن 

»الرئيس ال ينبغي أن يكون غري مباٍل« حول هذه القضية، وأصبح عدم التنسيق واالنسجام يف الحكومة 

موضوًعا للجدل يف املجتمع)2).

وعىل الرغم من جميع املوضوعات املذكورة أعاله، فإن سياسة الهوية والعنرصية بشكل عام لن 

يكون لها تأثري كبري يف انتخاب املرشحني للرئاسة ونائب الرئيس، فأهم ما ميكن للجمهور رؤيته هو 

الطرح األقوى فيام يتعلق مبسألة انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، وهو الطرح عن االقتصاد ورفاهية 

الشعب. وقد نرش ميديان نتائج االستطالع يف نوفمرب عام 2018م، أظهرت أن انتخاب جوكو ويدودو-

معروف أمني بلغ 47.7٪ وبرابوو-ساندياغا كان 35.5٪. وعموماً، إن قضية العنرصية تأخذ فقط حصة 

0.5٪ يف التأثري يف مستوى الشعبية)3).

)))  اجونج ساندي ليسامنا. رزيق متهم باالتصال الجنيس، املحامي: رقم حبيب رزيق مستنسخ. يناير عام 2017م. تم الوصول إليها يف 27 

يناير، عام 2019م.

<https://www.suara.com/news/01/30/120108/عــام2017م/rizieq-dituduh-selingkuh-pengacara-nomor-habib-ri-

zieq-dikloning>.

)2)  جاوا بوس ناشيونال نت )JPPN(، إلغاء اإلفراج عن بعارش، أرسته بخيبة أمل مع موقف الحكومة. يناير عام 2019م. تم الوصول إليها 

يف 29 يناير عام 2019م. 

https://www.jpnn.com/news/baasyir-batal-bebas-keluuarga-welcome to the attitude of the government>

Median.co.id .3)  النتائج البحثية من قبل ميديان التي أجريت يف 6-18 نوفمرب عام 2018م(
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القضايا االقتصادية

تُعلَن حول القضايا االقتصادية واسعة االنتشار، فقد نرش جوكوي أن تطوير  كانت البيانات التي 

البنية التحتية ينمو برسعة، وأصبحت املرشوعات، مثل: طريق عرب بابوا، والطرق الرسيعة يف جاكارتا، 

والطريق الرسيع بيجاك كايو، وتكامل طريق باننت-جاوة الرشقية، موضوعات رئيسة إلنجازات جوكوي 

خالل عام 2018م. وأوضح االستطالع الذي أجراه ميديان أن 23,2٪ من الجمهور أجابوا بأن تطوير 

ذلك  بعد  تتبعها  التي  األبحاث  نتائج  األوىل يف  املرتبة  ويأيت يف  املنجزات،  أحد  يُعدُّ  التحتية  البنية 

مرشوعات الصحة واالقتصاد املستقر)1). وأصدرت يس إن إن إندونيسيا بياناً حول تخصيص ميزانية 

الدولة اإلندونيسية التي كان لها اتجاه تصاعدي منذ عام 2016م. ويف عام 2016م، بلغت امليزانية 

الوطنية 269.1 تريليون روبية، وارتفعت بشكل كبري يف عام 2017م بإجاميل 400.9 تريليون روبية. ويف 

الوقت نفسه أي: يف العام 2018م، ارتفعت مخصصات ميزانية الدولة مرة أخرى إىل 410.4 تريليون 

روبية)2). وتسهم نتائج التنمية االجتامعية واالقتصادية رأس املال املهم يف بناء صورة جوكو ويدودو، 

ومن شأنها رفع مستوى شعبيته يف االنتخابات الرئاسية عام 2019م.

ومثة قصة أخرى يرويها املرشح برابوو-ساندياغا من خالل رفعه مفهوم اقتصاد الشعب مرة أخرى، 

فقد نرش برابوو-ساندياغا خطًة عن 36 برنامًجا اقتصاديًا وتنمويًّا سيجريانها إذا انتخبا رئيًسا ونائبه 

ملا بني عامي 2019م و2024م، مبا يف ذلك تأميم األصول الوطنية، واستقالل الشعب، وعدم اعتامد 

)1)  إصدار ميديان لالستطالع الوطني، نوفمرب عام 2018م.

)2)  يويل يانا فوزي. اختالف تطوير البنية التحتية بني مدة سوهارتو حتى جوكوي. يناير عام 2019م. تم الوصول إليها يف 30 يناير عام 

beda-pembangunan-infrastruktur-/359404-532-0108205316عام 2019م/https://www.cnnindonesia.com/ekonomi> .2019م

.<era-soeharto-tua-jokowi
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الدولة عىل الجانب األجنبي. وتبّنى برابوو-ساندياغا أونو األيقونة الدعائية االقتصادية منذ أن تقدَما 

كمرشحني ملنصب الرئيس ونائب الرئيس، وعنوان هذه األيقونة: »األم-األم« التي بنت صورة لالقتصاد 

املنزيل الداعم للشعب، واستخدماه بحرارة يف التعبري عن الرسائل للجمهور فيام يتعلق مبفهوم االقتصاد 

املؤيد للشعب)1).

القضية االقتصادية األخرى التى أصبحت قضية رئيسة بالنسبة لجوكو ويدودو هي الديون الخارجية 

إضافة إىل الفقر. وتشري البيانات إىل أنه يف نهاية الثلث األخري من عام 2018م يتوقع أن يكون قدر 

ديون إندونيسيا 360 مليار دوالر أمرييك أو نحو 5.397 تريليون روبية. وهذا املبلغ يتزايد خالل أربع 

سنوات منذ بدء قيادة جوكوي. وقُدرت ديون البالد يف نهاية قيادة الرئيس سوسيلو بامبانج يودهويونو 

)SBY( يف عام 2014م بنحو 122 مليار دوالر أمرييك. وخالل أربع سنوات من إدارة الرئيس جوكوي 

ارتفعت الديون بنسبة 48٪ لتصل إىل 181 مليار دوالر. وهكذا فإن زيادة الديون كبرية جداً باملقارنة 

مع الحال إبّان إدارة سوسيلو بامبانغ يودويونو. بني عامي 2009 و2013م، فقد ارتفعت ديون الدولة 

نحو 26٪. وقد قّدمت زيادة الديون منوذجاً سيئاً يف املجال السيايس، وأصبحت قضية مقلقة ما زالت 

متداولة لدى الجمهور)2). 

إن تصورات املجتمع تجاه الديون أكرث سلبيًة؛ بسبب معاناة إندونيسيا من األزمة النقدية يف عام 

قيمة  وانخفضت  األسعار،  فارتفعت  التضخم،  معدل  وارتفاع  البالد  ديون  ازدياد  سببت  التي  1998م 

الروبية أمام العمالت األجنبية، وانخفضت القوة الرشائية للسكان، وهذه القضية ميكن أن تؤثر يف 

شعبية جوكو ويدودو، وتحوِّل املتعاطفني معه إىل ناخبني متأرجحني، أو أسوأ من ذلك، وهو أن يصبحوا 

مؤيدين للثنايئ برابو-ساندياغا أونو.

أصحبت املناحي االقتصادية مليئة بالقضايا التي تالمس حياة املجتمع من قرب أو مبارشة؛ وعىل 

الرغم من قضية الديون املرتفعة جاء يف بيانات مؤرش ميديان أن جوكوي ال يزال متفوقاً؛ ألن لديه 

مظهراً ملموساً من اإلنجاز، وعىل وجه التحديد يف شكل خمسانجازات، ثالثة منها كانت مدرجة يف 

)1)  تيارا سوتاري. كلامت املرور استخدام بيانات األم يف إصالح اقتصاد يف مدة جوكوي. أغسطس عام 2018م. تم الوصول إليها يف 

التاريخ 30 يناير عام 2019م 

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/0815135227-20-322462عــام2018م/sandi-pakai-data-emak-emak-benahi-

ekonomi-era-jokowi>.

)2)  هريدارو بورنومو. ديون خارجية تعامل األجنبية معاملة جيدة. أكتوبر عام 2018م. تم الوصول إليه يف 30 يناير عام 2019م.

<https://www.cnbcindonesia.com/market/1016204839-17-37673عــام2018م/utang-ri-yang-amat--sangat--memanja-

kan-asing>.
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القضايا االقتصادية، وهي: تطوير البنية التحتية، والدعم املرتبط بالهدف، واالقتصاد املستقر. ويقابل 

ذلك أن برابوو الذي يحمل شعار »مع الشعب« مل يقدم نتائج عن الفكرة التى يُسوِّقها يف االنتخابات.

إنَّ القضايا االقتصادية حاسمة للغاية، وحاسمة جداً يف تحديد انتخابات الرئاسة يف إندونيسيا. 

ويف رأي مدير معهد تنمية االقتصاد واملالية )INDEF( إين رسي هارتايت، أن القضايا االقتصادية 

ستكون حاسمة للمرشحني ملنصب الرئيس ونائبه الذين يتنافسون يف االنتخابات الرئاسية عام 2019م. 

وإن املشكلة الحاسمة هي قضية االقتصاد. ورأى إين أن املرشحني للرئاسة ونائب الرئيس ال يضطلعون 

بالعملية االقتصادية شخصيًّا، مبعنى أنهم ليسوا أشخاصاً يحملون هذا التخصص تقنيًّا، ولكن إين ذكر 

أن قدرة املرشحني ترتبط بالقيادة واإلدارة لهذا امللف، فإذا كانت القيادة واإلدارة جيدة فإنه ميكن 

للمرشحني للرئاسة ونائب الرئيس تشكيل فريق عمل، واختيار الوزير املناسب الذي يستطيع التعامل مع 

املشكالت االقتصادية بطريقة ناجحة)1).

وتحدد قضية الظروف االقتصادية أيًضا مدى شعبية ثنايئ املرشحني يف انتخابات الرئاسة ونائب 

الرئيس عام 2019م، وقد كشف ذلك ديني جا، استناًدا إىل نتائج استطالع دورة االستطالعات اإلندونيسية 

)LSI(  يف املدة ما بني 10 و19 نوفمرب عام 2018م، وشارك فيه 1200 شخص. ومن بني 1200 شخص 

كانت لدى معظم املشاركني تصورات عن الوضع االقتصادي يف إندونيسيا بشكل جيد، إذ إن نحو ٪70.3 

من الناخبني يرون أن االقتصاد اإلندونييس معتدل وجيد، يف حني أن 24.7٪ من املشاركني يعتقدون 

بأن الوضع االقتصادي يف إندونيسيا سيئ. ورصح ديني بأن 64.4٪ من الذين ينظرون إىل اعتدال 

األوضاع االقتصادية وأنها جيدة يؤيدون جوكو ويدودو-معروف أمني، و20.5٪ منهم يؤيدون برابواو 

سوبيانتو-ساندياغا أونو. وأما املستجيبون الذين يرون أن الوضع االقتصادي يف إندونيسيا سيئ، فإن 

ما نسبته 63.9٪ منهم يعّدون من مؤيدي برابوو سوبيانتو-ساندياغا أونو. و25.5٪ منهم أيدوا جوكوي-

أكرث  انتخابية  إمكانات  لديه  الحايل ستكون  الرئيس  أن  املئوية إىل  النسبة  معروف. وتشري تصورات 

انفتاحاً، وفقاً للمفاهيم االقتصادية)2).

)1)  أنيسة لوسيانا. INDEF: قضايا اقتصادية حاسمة للمرشحني الرئيسني ونائب الرئيس يف االنتخابات الرئاسية عام 2019م، أغسطس 

عام 2018م. تم الوصول إليه يف 27 يناير، عام 2019م. 

<https://bisnis.tempo.co/read/1115798/indef-isu-ekonomi-krusial-bagi-capres-cawapres -pre-president-2019م  /عــام 

full & view = ok>.

)2)  راكا دوي نوفيانتو. القضايا االقتصادية تؤثر يف شعبية املرشحني ملنصب الرئيس ونائب الرئيس. نوفمرب عام 2018م. تم الوصول إليه 

يف 27 يناير، عام 2018م. 

<https://nasional.sindonews.com/read/1357942/12/isu-ekonomi-spect-electability-capres-cawapres-1543307556>.
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القضايا القانونية وحقوق اإلنسان

والفساد،  والقانون،  اإلنسان،  بحقوق  الرئيس  ونائب  الرئاسيني  للمرشحني  األوىل  املناظرة  تتعلق 

ووفقاً لدائرة االستطالعات اإلندونيسية )LSI( ديني جا الذي أصدر نتيجة االستطالع الجديد عن شعبية 

املرشحني الرئاسيني ونائب الرئيس، قال ديني جا وأجي الفاريب: بعد املناظرة األوىل مل يحدث تأثري 

كبري يف شعبية كل من املرشحني الرئاسيني؛ وزيادة شعبية ثنايئ املرشحني بعد املناظرة األوىل ليست 

كبرية، أما جوكو-معروف أمني فقد حصال عىل 0.6٪. ولربابوو-ساندياغا 0.4٪ فقط. وأضاف أجي أن 

اختيارهم.  و5.8٪ غريوا  الرئيس،  ونائب  الرئاسيني  املرشحني  اختيارهم  يغريوا  إنهم مل  قالوا   ٪82.1

ويف الوقت نفسه بدا 12.1٪ غري متأكدين من قرارهم، أو أنهم يرِسون قرارهم يف أنفسهم. وأجري 

 34 عقد يف  الذي  االستطالع  مشارك يف   1200 باستخدام  2019م  عام  يناير   25-18 االستطالع يف 

إقلياًم يف إندونيسيا مع طريقة أخذ العينات العشوائية متعددة املراحل. أجري االستطالع وجهاً لوجه 

باستخدام استبانة مخصصة لذلك، وهامش الخطأ يف االستطالع هو 2.8٪. ويشري هذا االستطالع إىل 

أن املناقشة األوىل مل تُظِهر ميل املرشحني الرئاسيني ونواب الرئيس إىل القضايا الرئيسة، أي: حقوق 

اإلنسان، والقانون، والفساد)1).

ويف البحث عن حقوق اإلنسان تحتوي املائدة املستديرة القانونية االندونيسية )ILR( عدداً من   

البيانات التي تكشف املزيد وجهة نظر املرشحني حول حقوق اإلنسان. وكام هو معروف أنه من عام 

2012 إىل عام 2017م نرشت ILR قامئة لدولة إندونيسيا القانونية، وجاء يف القامئة: إن حقوق اإلنسان 

من املبادئ املهمة التي ِقيَست. وتعد حقوق اإلنسان عنرصاً مهامًّ يف إطار قامئة الدولة القانونية، ويبلغ 

وزنه 25٪ يف املئة من القيمة اإلجاملية لقامئة الدولة القانونية. يف هذا املبدأ من حقوق اإلنسان قيَست 

الحقوق املدنية والسياسية فقط، وباالستناد إىل بيانات قامئة الدولة القانونية التي جمعتها ILR من 

عام 2012م إىل عام 2017م، حدث انخفاض يف قيمة مبادئ حقوق اإلنسان يف مدة جوكوي، مقارنة 

.(2((SBY( باملدة السابقة، أي: يف حكومة سوسيلو بامبانغ يودويونو

)1)  عرفان معلم. نتائج االستطالع، شعبية جوكوي وبرابوو بعد املناشقة »الراكدة«. يناير عام 2019م. تم الوصول إليها يف 29 يناير عام 

hasil-survei-elektabilitas-jokowi-dan-prabowo-pasca-debat-/https://www.wartaekonomi.co.id/read213693> .2019م

.<stagnan.html

)2)  عرفان فتح الرحمن. عندما ال تكون قضايا حقوق اإلنسان هي الطرح الرئيس الثاين لعام 2019م للمرشحني الرئاسيني: يعترب كل 

https://www. .من برابوو وجوكويف فاشلني يف قضايا حقوق اإلنسان. يناير عام 2019م. تم الوصول إليها يف 27 يناير، عام 2019م

.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/ketika-ham-bukan-narasi-utama-kedua-paslon-capres/full
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والحظت لجنة املفقودين وضحايا العنف )كونرتاس(، من بني 17 برنامًجا رئيساً عن حقوق اإلنسان، 

يف تسعة أعامل ذات أولوية، أن ستة التزامات مل يتم الوفاء بها، وأنه جرى تنفيذ 11 منها لكنه مل يتم 

الوفاء بها بشكل كامل. وأن برامج حقوق اإلنسان التى تم الوفاء ببعض التزاماتها كانت يف القطاعات 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية، وأما االلتزامات الستة التى مل يتم الوفاء بها يف مدة رئاسة جوكوي 

باألطفال  يتعلق  ما  وبخاصة  القانون،  تنفيذ  عىل  واإلرشاف  القانونية،  الحامية  بتوفري  مرتبطة  فهي 

والنساء والفئات املهمشة. وقد أخفقت الحكومة يف صياغة اللوائح بشأن تنفيذ نظام قضاء األحداث، 

وأخفقت يف تصديق مرشوعات قوانني العنف الجنيس ومجتمعات املثليات واملثليني ومزدوجي امليل 

الهوية الجنسية )LGBT(، وأنهم ال يتلقون الحامية، وأن هم معرضون لالعتقال  الجنيس، ومغايري 

وحظر األنشطة)1).

الوعد الثاين الذي مل يف به جوكو ويدودو هو: ضامن الحامية والحرية يف الدين واملعتقد، واتخاذ 

خطوات قانونية ضد مرتكبي العنف باسم الدين؛ ألنه مل يُبطل أو يعّدل قانون إهانة الدين يف املادة 

للتعصب  الدينية ومربًرا  األقليات  للتجريم ضد  القانون أصبح مصدًرا  أن هذا  الرغم من  165، عىل 

والعنف وعدم التسامح. وكان من بني ضحايا القانون أحمد مصدق، وسيدة عائشة، وباسويك جحيا 

بورناما. كام ال تزال الجامعة األحمدية، والشيعة، وغافاتار، بال حامية. وقد سجل كونرتاس أن انتهاك 

الحرية يف العبادة واملعتقد وقع 488 مرة)2).

والوعد الثالث يف تسعة األعامل ذات األولوية التي مل يتم الوفاء بها هو: تحقيق العدالة يف قضايا 

و2،  وتريساكتي-سامنغي1  مايو،  شهر  يف  الشغب  أحداث  مثل:  املايض،  يف  الكبرية  اإلنسان  حقوق 

واالختفاء القرسي، وتاالنغ ساري-المبونغ، وتانجونغ بريوك، وحدث 65. وجميع ما ذكر وعود كبرية وعد 

ق ذلك. فريق جوكوي بالوفاء بها، ومل يتحقَّ

ويف الوقت نفسه، يتحمل جانب برابوو سوبيانتو قضية انتهاك حقوق اإلنسان عام 1998م، وهذه 

القضية املشوهة للسمعة يتكرر توظيفها يف الهجوم عليه، وأصبحت من الهجامت السياسية املوسمية، 

مثلام حصل يف االنتخابات العامة الرئاسية عام 2014م، يحصل اآلن قبيل االنتخابات الرئاسية لعام 

2019م. ونجد الهجامت متساوية، بدءاً من كشف عدد من الوثائق التابعة لحكومة الواليات املتحدة 

حول حالة إندونيسيا عام 1998م، ودور عدد من املسؤولني العسكريني، مبن فيهم برابوو، يف ذلك 

)1)   عندما ال تكون قضايا حقوق اإلنسان هي الطرح الرئيس الثاين لعام 2019م، مرجع سابق.

)2)  املرجع السابق.



56

الوقت، وتشري الوثيقة إىل أحداث اختطاف الناشطني يف التاريخ السابع من مايو عام 1998م، ونرشها 

أرشيف األمن القومي )NSA( لجامعة جورج واشنطن، وجاء يف الوثيقة أن برابوو الذي كان مسؤوال 

عن الفرقة الرابعة يف القوات الخاصة علِم بخطف الناشطني املؤيدين للدميوقراطية وتعذيبهم.

إذن، لدى كال املرشحني للرئاسة املخاطر نفسها فيام يتعلق بالشعبية حول قضية حقوق اإلنسان؛ 

فجوكوي يعد غري مؤيد إلنفاذ حقوق اإلنسان يف إندونيسيا، كام ال يزال برابوو يتعرث يف قضايا حقوق 

الرئيس يف تطوير شعبية كل من  العمل  اإلنسان  يكون طرح حقوق  أن  اإلنسان. ومع ذلك ال ميكن 

املرشحني ودعمها. واألمر الذي ميكن أن يحدد ذلك هو ديناميكية القضايا املتعلقة باملرشحني وحجمها، 

فالجمهور يتأثر بالقضايا الكبرية، وهو من يقرر أيكون مؤيدا لثنايئ املرشح جوكوي-معروف أمني، أم 

لربابوو-ساندياغا أونو.

فيام يتعلق مبسألة الفساد تُظهر البيانات الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية يف مؤرش مدركات 

العاملي. وشهد  املستوى  الفساد عىل  ترتيب مكافحة  إندونيسيا يف  الفساد )CPI( تحسناً يف موقف 

م  ترتيب مؤرش مدركات الفساد اإلندونييس تحسناً بني عامي 2012 و2017م عىل الرغم انعدام أي تقدُّ

كبري، إذ ال تزال إندونيسيا يف نطاق ينذر بالخطر، ويتم تقويم مرتبة الفساد بالدرجة صفر )تعني: 

بلد فاسد جداً( و100 )وتعني: بلد نزيه جداً(، وعند النظر إىل املعدل الدويل )أي: املرتبة 42( نجد أن 

إندونيسيا ما زالت تحته، ومنذ عام 2012م حتى عام 2017م مل يحدث تحسن كبري، وال يزال تقويم 

إندونيسيا يف الفساد يف األرقام بني 32 و37، ويف عام 2012م حصلت إندونيسيا عىل املرتبة 32، 

ويف عام 2013م بقيت يف املرتبة 32، ثم عىل التوايل: 34 )عام 2014م(، 36 )عام 2015م(، 37 )عام 

2016م(، 37 )عام 2017م(. واستناداً إىل بيانات احصائية عن قضاء الفساد التى أجرتها لجنة الوكالة 

األكرث شيوعاً:  الحاالت  أنواع من  ثالثة  ُوجدت  2014 و2018م،  الفساد بني عامي  ملكافحة  الوطنية 

هي: الرشوة بـ474 حالة، ورشاء السلع والخدمات مع 180 حالة، وإساءة استخدام امليزانية 46 حالة. 

وثالثة من األعامل اإلجرامية ارتكبها منسوبو مجلس النواب اإلندونييس/ اإلقليمي )بواقع 205 حالة(، 

والقطاع الخاص )بواقع 204 حالة(، واملستوى األول/الثاين/الثالث )190 حالة()1)؛ وهذا يدل عىل رقم 

راكد يف مكافحة الفساد، وأن املؤرش ال يزال منخفضاً خالل حكومة جوكو ويدودو. 

)1)  آريا فرنانديز. نقاش االنتخابات الرئاسية وقضايا الفساد. يناير عام 2019م. تم الوصول إليه يف 27 يناير عام 2019م. 

<https://kumparan.com/arya-fernandes/debat-pilpres-dan-isu-korupsi-1547545157450167156>.
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تظهر استطالعات الرأي العام التي أجرتها ثالث مؤسسات بحثية مختلفة يف كل عام بني عامي 

2016 و2018م أن إدراك الناخبني لوجود الفساد ال يزال مرتفعاً، لكن االتجاه ينخفض كل عام. ففي 

ثم  إندونيسيا،  يف  الفساد  معدالت  أدركوا  الناخبني  من   ٪70 أن  االستطالعات  أظهرت  2016م  عام 

انخفضوا إىل 55٪ يف عام 2017م، ثم انخفضوا إىل 52٪ يف عام 2018م. وقد استخَدَمت الدراسات 

يف  إقلياًم   34 يف  بالتناسب  الوطني  املستوى  عىل  َذْت  نُفِّ التي  نفسها  املنهجية  الثالث  االستقصائية 

إندونيسيا، واستخدمت طريقة أخذ العينات العشوائية املتعددة املراحل: يف عام 2016م نفذها مركز 

الدراسات اإلسرتاتيجية والدويل، ويف عام 2017م نفذها مركز االقرتاع، ويف عام 2018م نفذها معهد 

)الذي عرف  الفساد  تجاه  العام  التسامح  أن مستوى  أيضاً  االستطالع  اإلندونييس. ووجد  االستطالع 

بإعطاء السلع واألموال والهدايا لتسهيل املعامالت يف املكاتب الحكومية( ال يزال مرتفعاً. ويرى معظم 

الناس أنه ال يزال من املعقول وجود هذا النوع من الفساد لتسهيل املعامالت، ولكن الخرب الجيد هو أن 

ثقافة قبول الفساد تجاه السلع والخدمات تنخفض من سنة إىل أخرى)1).

ال تزال قضية الفساد قامئة ومستمرة، وتتجد سنة بعد أخرى؛ بسبب الجهود املتنوعة التي تبذلها 

للقضاء عليها،  الجهود  تواصل  التي  القانون األخرى،  إنفاذ  الفساد ووكاالت  الوطنية ملكافحة  الوكالة 

ومع ذلك، يظل األمر املهم واملؤثر هو عالقة جوكوي وبرابوو بدائرة قضية الفساد. فحتى اآلن ال يزال 

اسم جوكوي نظيًفا وال تاُلحقه أي تهمة فساد إال إذا تعلق ذلك بقضايا إنفاذ القانون يف أعامل الفساد 

اإلجرامية، ومن ذلك قضية نوبل باسويدان الذي تعرض لالضطهاد وحالته حتى اآلن غري واضحة، 

وقد تكون سابقة سيئة يف تحقيق حامية تطبيق القانون، والسيام يف أعامل الفساد اإلجرامية)2). وكذلك 

برابواو، فهو أيضاً رئيس حزب حركة إندونيسيا العظمى )جرييندرا(، وقد ارتبط اسمه مبسألة املوافقة 

عىل عدد من مرشحي مجلس النواب يف أحد األقاليم الذين تورطوا يف قضايا فساد. وعىل كل حال، 

إنَّ قضايا الفساد لن تؤثر يف الشعبية كثرياً إال إذا شارك أحد املرشحني شخصياً يف الفساد.

)1)  نقاش االنتخابات الرئاسية وقضايا الفساد، مرجع سابق.

)2)  سيف الهادي. ما يقرب من عامني من الركود، هذه هي رحلة حالة نوبل باسويدان. يناير عام 2019م. تم الوصول إليه يف 1 فرباير 

عام 2019م. 

<https://nasional.tempo.co/read/1164184/hampir-dua-tahun-mandek-begini-perawatan-kasus-novel-baswedan>.
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الحديث عن مستقبل إندونيسيا ليس باألمر الهني، ليس الستحالة التنبؤ باملستقبل فقط، بل بسبب 

واقع إندونيسيا الجغرايف واألنرثوبيولوجي املتنوع واملزدحم بالخلفيات املتنوعة التي تتضافر يف تشكيل 

الحضارة. والتنبؤ بستقبل األمة اإلندونيسية يتطلب قراءات مستمرة وشاملة، تشمل جميع العنارص التي 

إنرثوبولوجي وثقايف، ومثل هذه  الحضارة، مبا يف ذلك األمة ككيان جغرايف، والبرش كواقع  تشكل 

املحاوالت تستغرق كثرياً من الوقت، ملا تحتاجه من طول نظر. فأي جانب من جوانب املستقبل يراد أن 

يُتنبأ به؟ وإىل أي مدى سيجدي الحوار حول مستقبل إندونيسيا يف إيجاد نقطة البداية؟ وعىل رغم ذلك 

فإننا من خالل هذه الدراسة نفرتض أن واحًدا من العنارص الصغرية التي ستُْسِهم يف تشكيل مستقبل 

إندونيسيا هو االنتخابات الرئاسية لعام 2019م. أي: االنتخابات التي يرى عدد من وجهات النظر أنها 

تتلك من القوة ما يكفي لتسهم يف تشكيل مستقبل إندونيسيا، أو عىل األقل سيمتد تأثريها مدة رئاسية 

واحدة، وبالتأكيد فإن هذا البحث ال يستويف جميع العنارص التي ميكن أن تسهم يف تشكيل مستقبل 

إندونيسيا، بل سيقترص فقط عىل النظر يف التأثري الناتج عن االنتخابات الرئاسية لعام 2019م.

إن إندونيسيا 2024م تُعدُّ انعكاًسا لسياسة الحكومة التي ستتحدد من خالل الفائز يف االنتخابات 

الرئاسية عام 2019م، والسؤال هو: إذا فاز جوكو ويدودو يف املعركة االنتخابية أيكون تقدم إندونيسيا 

عىل يديه أم العكس هو الصحيح وأن برابوو سيكون قائد نهضة إندونيسيا؟ مهام يكن من أمر فليس 

أبناء هذا  نخبة  له. واملرشحان من  املتعصبون  اثنني، ولكل واحد منهام داعموه  لدينا غري مرشحني 

وجود  عن  الناتج  االستقطاب  نتخيل  أن  وميكننا  التطور،  اآلخذة يف  إندونيسيا  وهامميثالن  الشعب، 

َحني فقط يف االنتخابات الرئاسية، أي أنهام خياران اثنان فقط. لكن عىل الرغم من كل هذا  مرشَّ

فإن مستقبل إندونيسيا املأمول يعتمد عىل كال املرشحني، فمهام يكن الفائز يف االنتخابات املقبلة فهو 

من سيتبعه الشعب ويطيعه كقائد لبلد بضخامة إندونيسيا. وواقع الدول يبنّي أنه كلام زاد االستقطاب 

بني الهويات والتكتالت فإن ذلك يفقدها القدرة عىل الحفاظ عىل السالم الداخيل، نتيجة صعوبة تقبل 

الهزمية التي نتجت عن منافسة دميوقراطية، وإندونيسيا بوصفها دولة كبرية ودميوقراطية يجب عليها 

أن تكون مبنأى عن تلك االستقطابات؛ ألن األهم هو الحفاظ عىل الوحدة الوطنية بني املواطنني.
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هو  ليس  الخسارة  أو  الرئاسية  االنتخابات  يف  الفوز  أن  يتقبال  أن  عليهام  الرئاسيان  واملرشحان 

النهاية، فهذه ليست هي الخطوة األخرية يف مرشوع إصالح األمة اإلندونيسية، بل يجب أن تكون هي 

الخطوة األوىل؛ ألنها جالبة للسالم واالستقرار الداخيل. ويف هذه الدراسة حاولنا أن نسري يف هذا 

االتجاه، وعىل رغم ذلك توجد نقاط علينا أن ننبه عليها، وهذا ما سنوضحه فيام يأيت.

الحالة السياسية الداخلية

خالل أربع سنوات هي مدة حكم الرئيس جوكو ويدودو مع نائبه يوسف كاال تكنت إندونيسيا من 

تخطي كثري من الصعاب، مبا يف ذلك التحديات املتعلقة بالشأن الحكومي. عىل سبيل املثال: يف عام 

2016م تظاهر املاليني )وبعض املصادر تقول مئات اآلالف فقط( ضد محافظ جاكرتا السابق باسويك 

تشاهاجا بورناما، بدعوى إهانته اإلسالم، وكان الوضع السيايس للرئيس جوكو ويدودو يف ذلك الوقت 

قلًقا، إذ يُعتقد أنه يحمي محافظ جاكرتا املذكور. وقد قامت الحكومة بعدة مناورات لحامية الرئيس 

يف موقعه، مثل: احتجاز عدد من الشخصيات املشاركة يف التظاهرات بدعوى أنهم يخططون لنرش 

الفوىض، وهو اتهام مل يثبت فيام بعد، وكانت تلك محاولة ملنع املزيد من الجامهري يف جاكرتا من 

املشاركة يف تلك التظاهرات. وأصبحت تلك املظاهرات تتجدد كل عام يف التاريخ نفسه؛ لتكون رمزًا 

ملجابهة اإلساءة، وإلظهار قوة املسلمني كأغلبية، ويقال: إن الرئيس جوكو ويدودو يساندها، لكن هذا 

االفرتاض فيه مبالغة؛ ألن الرئيس جوكوي، عىل رغم قربه من اإلسالميني، وخصوًصا جامعة نهضة 

به  ستشعر  ما  نتحسس  أن  نستطيع  أننا  إال  بإندونيسيا،  الكربى  اإلسالمية  الجمعية  تعد  التي  العلامء 

جامعات املعارضة لو كان ذلك صحيًحا، وقد أصبحت هذه املظاهرات الكبرية منذ عام 2016م مبثابة 

زخم لعودة اإلسالم السيايس إىل الساحة السياسية اإلندونيسية.

تتنوع التحديات، وال تقترص عىل قضية أو اثنتني، هذا إىل جانب القضايا الكربى، مثل: القضايا 

الدينية التي تهاجم باستمرار الرئيس جوكو ويدودو وكذلك نائبه الحايل يوسف كاال، فضالً عن التطور 

االقتصادي الذي ال يسري عىل النحو األمثل، وحرائق الغابات التي ال تتوقف، وأعداد العامل الصينيني 

السنوات الست املاضية. ومل  العام عن األداء الحكومي يف  املرتفعة؛ وهذا يؤثر يف مستوى الرضا 

تُذكر بعض قصايا الفساد الذي مل يتم القضاء عليه بعد، وقضايا انتهاك حقوق اإلنسان، والخالفات 

الزراعية التي تضع الرشكات الخاصة يف مواجهة املواطنني. إضافة إىل التعصب واإلرهاب اللذين 

يشكالن شاغلني جديدين. وال تزال صور الهجوم عىل الكنائس الثالث ومركز رشطة جاوة الرشقية 
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يف مدينة سورابايا -ثاين أكرب مدن إندونيسيا- ماثلة يف الذاكرة العامة، بعد أن تعرضت لتفجريات 

إرهابية منذ عامني.

ال ميكن لقيادة الرئيس جوكو ويدودو أن تنفصل عن االنتقادات املوجهة إليه، سواء أكان ذلك عىل 

املستوى املحيل أم الدويل، واالدعاءات القائلة إن الحكومة خالل السنوات األربع األخرية كانت لها ميول 

استبدادية لها ما يدعمها، من السياسات غري الضورية وانتهاكات حقوق اإلنسان))1)). وتُذكر هنا قضية 

قة يف لجنة استئصال الفساد، التي جرى ترويعها بسكب املياه الحمضية عليها؛  نوفيل باسويدن املحقِّ

لكونها بصدد التحقيق يف قضية فساد كبرية، وحتى اآلن مل تغلق قضية نوفيل، ويبدو أن الرئيس جوكو 

ويدودو ينكر اإلرهاب يف املجتمع، عىل رغم أن الضغط الشعبي لحل هذه املسألة آخذ يف االزدياد. 

توجد كثري من قضايا الحرمان من حقوق اإلنسان التي مل يُبّت فيها، غري قضية نوفيل باسويدن، 

ومل تر سبيلها إىل الحل إىل اآلن. وكذلك قضية قتل الناشط الحقوقي منري، والكشف عن العقل املدبر 

يُظِهر  ذلك  كل  اإلندونييس.  الشيوعي  الحزب  ناشطي  والقضاء عىل  1965م،  عام  30 سبتمرب  لحركة 

املعارضة  إليها  التي توجهها  االتهامات  حكومة جوكوي كحكومة قمعية عىل نحو متزايد، إضافة إىل 

التواصل  وسائل  الحكومة عىل  إىل  املوجه  النقد  وهذا  سوبيانتو.  برابوو  الرئايس  املرشح  أنصار  من 

االجتامعي يُتَداَوُل بطريقة جدلية عىل أنه محاولة لالعتداء عىل الحكومة الرشعية، يف حني أن النقد 

يف النظم الدميوقراطية أمر رشعي ومقبول، بل هو من أُسس الدميوقراطية. وقد أصبح هذا األمر 

السبب الرئيس لالحتجاجات ضد الرئيس جوكوي، وخصوًصا يف العامني األخريين من واليته.

فتطوير  السوء،  غاية  يف  كانت  ويدودو  جوكو  حكومة  بأن  القطع  ميكن  ال  ذلك  كل  رغم  وعىل 

البنية التحتية الذي تم يف عهد جوكو ويدودو مل يقترص عىل العاصمة فقط، بل ُوزِّع التطوير عىل 

املقاطعات واملدن يف أنحاء إندونيسيا. كام يسهم التقدم يف مجابهة الصيد غري الرشعي يف معالجة 

تفتح  الذهب  املعروفة عامليًا بحظرية  بابوا  أن  البحرية. إضافة إىل  للمحافظات  االقتصادي  املستوى 

بشكل تدريجيي فرًصا لتطوير بنية تحتية ضخمة؛ لذلك يحتاج جوكو ويدودو فقط إىل أن يواصل ما 

بدأته حكومته، من خالل الحفاظ عىل استقالليته بعيًدا عن سيطرة األحزاب التي كثريًا ما أثرت يف 

أداء الحكومات. وإذا سار األمر كذلك فإنه يستطيع أن يفي مبا وعد به يف الحمالت االنتخابية عىل 

الوجه األمثل.

)1)  توماس ب بووير، التحول السلطوي لجوكوي وانحدار الدميوقراطية اإلندونيسية. نرشة الدراسات االقتصادية اإلندونيسية، 

DOI: 10.1080/00074918 ,307-338 ,54:3.عام 2018م.
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ومن ناحية أخرى، وألجل فرصة أكرب بالفوز يف االنتخابات الرئاسية عام 2019م، عىل جوكوي أن 

ينتبه أكرث للقضايا الشعبية التي تنترش وتصبح أحاديث الناس، بأن الحكومة ال تراعي حقيقة أنَّ دين 

األغلبية هو اإلسالم؛ ألنَّ مثل هذه القضايا الشعبية يجب أن تصبح مادة تستخدمها الحملة االنتخابية 

لجوكو ويدودو – معروف أمني. ومن القضايا الشعبية: القرب من املنهج اإلسالمي، واالهتامم بالقضية 

الفلسطينية، ومساعدة الروهنجيا، هذه قضايا سيكون لها تأثري كبري يف الثنايئ جوكوي – معروف. 

لكن رمبا لن يكون هذا االختيار مفيًدا جًدا لجوكوي، فالصورة التي علقت يف األذهان عن معاداة 

اإلسالم منذ عام 2014م لن يكون من السهل محوها. ويبدو من الجيد أن جوكوي اختار معروف أمني 

ليكون نائبًا له، وذلك قلل املخاوف من فقدانه أصوات أغلبية اإلسالميني؛ إذ سيؤدي هذا االختيار إىل 

دعم منارصي جمعية نهضة العلامء لجوكوي، فقد رأينا كيف قدمت نخب نهضة العلامء دعمها للثنايئ 

جوكوي- معروف.

جوكو  من  النقيض  عىل  ألنهام  أونو؛  وسانتياجا  سوبيانتو  برابوو  تقديم  جرى  أخرى  ناحية  من 

ويدودو، فهام يُنظَُر إليهام عىل أنهام منارصان للحد من االستحواذ األجنبي، مع تعزيز استقالل األمة 

يف كل املجاالت: االقتصادية، والسياسية، والعسكرية، وغري ذلك. وعىل رغم من أنَّ برابوو ذو أسلوب 

قديم يف السياسة اإلندونيسية إال أنه أصبح مبثابة واحة يف وسط الجفاف الذي تعاين منه املصلحة 

أعامل  رجل  ساندياغا  الرئيس  لنائب  ومرشحه  العاملية.  املنافسة  ضغط  تعاين  والتي  للشعب،  العامة 

ناجح، استطاع أن يربز نفسه كنموذج لرجل األعامل القادر عىل إيجاد الحلول للخروج من التأثريات 

االقتصادية األجنبية، والنهوض باالقتصاد املحيل مام يعانيه. لكن، تشري الحقائق والبيانات أن الدول 

املنغلقة أمام االستثامرات األجنبية أصبحت دوالً فاشلة، مثل فينزويال وكوريا الشاملية، كام أن مثل تلك 

الدول تعاين من اضطراب داخيل كبري؛ فأفكار برابوو وساندياغا يف حد ذاتها هي أفكار قدمية وغري 

واقعية إذا نظرنا إليها من هذا الجانب.

لكن الواقع هو عكس ما أوضحنا تاًما، إذ سينفتح باب االستثامرات األجنبية أكرث إذا فاز الثنايئ 

وساندياغا،  برابوو  الدولية  األطراف  تدعم  أن  ح  ويرجَّ الرئاسية،  باالنتخابات  ساندياغا   – برابوو 

وذلك النفتاح الرجلني عىل االتصاالت الدولية ولغتهام الدولية، فكالهام عاش مدة ليست بالقصرية 

خارج إندونيسيا؛ وهذا يعني أن شعار »معاداة األجانب« الذي يتبنيانه يف حملتهام اإلنتخابية رمبا 

يكون لالستهالك الشعبي وحصد الدعم فحسب، وليس سياسة حقيقية سيطبقانها إذا فازا مبنصبي 
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الرئيس ونائبه. هذا االحتامل ميكن أن يدعمه دور شقيق برابوو األصغر هاشم جويوهاديكوسومو 

الخارجية  العالقات  الناجحني، وكذلك دور قسم  يعد من رجال األعامل  الديانة، والذي  املسيحي 

بحزب حركة إندونيسيا الكربى )جرييندرا(، الذي يُعربِّ يف كل املناسبات الدولية عن ترحيبه الكبري 

باالستثامر األجنبي.

وعىل برابوو أن يتخلص يف حملته االنتخابية من الخطاب الشعبوي، الذي يحوز مشاعر الجامهري دون 

أن يفكر يف تأثري هذا الخطاب وما يسببه من استقطاب. لقد فُضح كذب حملة برابوو علًنا مرات عدة، 

وأنها كانت ألجل كسب املزيد من التعاطف فقط. وسبّب هذا األسلوب الذي تتبعه حملة برابوو االنتخابية 

ر العقالنية والحقائق واملعلومات إىل  يف تشبيه هذه الحملة بحملة الرئيس األمرييك دونالد ترامب، إذ تؤخَّ

املرتبة الثانية. ومن املفرتض أن الحملتني االنتخابيتني للمرشحني الرئاسيني تعتمد عىل تثقيف الجمهور 

املنتخب وتوعيته، حتى ال تسبب الحمالت انقسامات تتعلق بالهوية، وبخاصة الهوية الدينية.

العالقات الدولية والخارج

أصبح االنفتاح عىل االستثامر األجنبي، كام فصلنا سابًقا، موضوًعا ساخًنا يف إندونيسيا، ويبدو أن 

التجاذب بني مؤيدى االستثامر األجنبي ورافضيه أمر ال مفر منه، عىل رغم أنه يصعب العثور عىل بلد 

خاٍل من االستثامر األجنبي، وإندونيسيا كذلك. 

وال ميكن أن يفرس االستثامر األجنبي ال ميكن بأنه منح الدول األجنبية املجال والحرية إلدارة املوارد 

املحلية فقط، بل إن االستثامرات األجنبية ستسهم يف نهضة االقتصاد الوطني سواء من الدخل، أم من 

جهة إدارة املوارد التي ال يستطيع أبناء إندونيسيا إدارتها بشكل مستقل، وذلك سيسهم يف تطوير بنية 

تحتية شاملة ومستدمية، كام سيوفر املزيد من فرص العمل. فنحن إذا نظرنا إىل االستثامرات األجنبية 

بشكل إيجايب سنجد أنها تساعد عىل نهضة االقتصاد الوطني.

بدأ االستثامر األجنبي يف إندونيسيا منذ عهد الرئيس سوكارنو الذي كان يتمتع بعالقات خارجية 

جيدة، ولكن من حني آلخر كانت االستثامرات األجنبية تسبب بعض االحتجاجات، إذ يرتبط االستثامر 

األجنبي باالستعامر ولكن بشكل اقتصادي، أو يُنظر إليه عىل أنه شكل استعامري جديد. والحق أن األمر 

املقلق هو ذلك النوع من االتفاقات االستثامرية التي تض إندونيسيا نفسها، وهي ليست نادرة. 

يف حالة إندونيسيا ميثل االستثامر الصيني يف إندونيسيا مصدر قلق كبري للمواطنني؛ بسبب ارتفاع 

أعداد العاملة الصينية يف إندونيسيا، وكذلك عدم قدرة الحكومة عىل حل مشكالت االستثامر بشكل علني 
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ومنفتح، وبخاصة الصيني منه؛ وهذا يجلب املشكالت، فغالبًا ما يكون ممثلو الحكومة غري رصيحني 

فيام يخص االستثامر الصيني وعدد العامل القادمني من الصني؛ حتى أصبحت هذه القضية نقطة 

مهمة يف الحمالت االنتخابية.

وإضافة إىل الصني وأمريكا وأوربا، تثري العالقات الخارجية بني إندونيسيا واململكة العربية السعودية 

العربية  اململكة  إىل  إندونيسيا  وتنظر  األوسط،  الرشق  الكربى يف  الدول  من  واحدة  ألنها  االهتامم؛ 

السعودية بأنها بلد راسم للسياسات يف الرشق األوسط، إضافة إىل إيران. وترى إندونيسيا أن اململكة 

الرئيس  الدبلومايس  الرشيك  هي  الوفرية،  النفطية  وثرواتها  املستقرة،  بحكومتها  السعودية،  العربية 

القوة، فهي مركز الحضارة  بالنسبة إىل املسلمني يف غاية  اململكة املركزي  إلندونيسيا. كام أن موقع 

اإلسالمية، وبها الكعبة قبلة املسلمني؛ لهذا تدرك إندونيسيا أن اململكة العربية السعودية رشيك مهم 

يجب تعزيز التعاون معه، خصوًصا التعاون املتعلق بالدين اإلسالمي. كام أن عدد الحجاج اإلندونيسيني 

هو األكرب من بني جميع الدول؛ بسبب عدد سكان إندونيسيا؛ ولذلك عىل البلدين أن يراعيا ويهتام أكرث 

بالعاملني اإلندونيسيني يف السعودية، مبا يف ذلك النساء العامالت هناك. 

بالرشيعة  تأخذ  معينة ال  وإندونيسيا يف حدود  اإلسالمية،  الرشيعة  تطبق  السعودية  أن  نعلم  نحن 

كنظام قانوين؛ فإذا شملت بعض القضايا القانونية يف السعودية مواطنني إندونيسيني من العاملني 

هناك فإن ذلك سيجلب سوء الفهم الذي يحدث يف كثري من األحيان.

لقد أصبحت قضية العامل اإلندونيسيني يف اململكة العربية السعودية قضية مهمة؛ ألنها يف أجندة 

الرئيس اإلندونييس الذي سيتم اختياره يف االنتخابات املقبلة، وتحتاج إندونيسيا مع احرتامها املستمر 

للقانون الوطني السعودي إىل تحسني نظام إدارة قوتها العاملة؛ ليك تتجنب حدوث االنتهاكات القانونية 

التي ما كان يجب أن يحدث بعضها. وبذلك تصبح العالقات الثنائية بني البلدين أشد رسوًخا. ومن 

السكان  إسالمية يف عدد  دولة  كأكرب  إندونيسيا  موقع  تراعي  أن  إىل  السعودية  تحتاج  أخرى  ناحية 

املسلمني، كام أن لها موقعاً مهامً يف جنوب رشق آسيا ويف آسيا بشكل عام، وذلك من خالل الرشاكة 

مع إندونيسيا يف مجاالت التجارة واالستثامر والحج والعامل والشؤون الدينية، ويُعتقد أن هذا سيجعل 

اململكة تحافظ عىل جزء كبري من دخلها.

يذكر أن السعودية -إضافة إىل هذه القضايا املذكورة- تعيش اآلن رؤية السعودية 2030، وتركز هذه 

األمري  العهد  ذلك ويل  أعلن  أن  بعد  للمملكة،  أولوية  أصبح  الذي  النفطي  االقتصاد غري  الرؤية يف 
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محمد بن سلامن، وخالصة هذه الرؤية أن السعودية تريد تعزيز اإلمكانيات االقتصادية غري النفطية 

البرتول سيكون عنرًصا مكماًل فقط  أن  السعودي  االقتصادي  الدخل، وذكر مهندس اإلصالح  لتنويع 

بحلول  برتول  دون  العيش  السعوديون  يستطيع  أن  يريد  بن سلامن  محمد  فاألمري  السعودي،  للدخل 

عام 2030. ومن بني تفاصيل رؤية 2030 األكرث مناسبة إلندونيسيا ما يأيت: أوالً انفتاح رؤية 2030 

البنى  ودعوتها املستثمرين األجانب إىل بناء رشكات غري نفطية يف اململكة. ووضعها أولوية لتطوير 

التحتية للرشكات غري النفطية سيقلل من اعتامد اململكة عىل النفط. والسياسات التي يطبقها األمري 

محمد بن سلامن من بيع أسهم املستشفيات للمستثمرين املحليني، وتطوير اإلنتاج الزراعي والحيواين، 

وزيادة عدد الحجاج واملعتمرين تُعّد سياسات جيدة للغاية. وما يتبع تلك السياسات من إصالحات، مثل: 

إصدار البطاقة الخضاء للعامل األجانب، وتكني املرأة، وتدريب املوارد البرشية، ومكافحة الفساد، 

السعودية وخارجها، مبا يف ذلك  العربية  اململكة  السياسات حازت اإلعجاب والتقدير يف داخل  تلك 

إندونيسيا)1).

وتأيت البطاقة الخضاء التي تشبه النظام املعمول به يف الواليات املتحدة األمريكية، لتكون إذنًا 

باإلقامة الدامئة يف اململكة العربية السعودية، وتهدف هذه السياسة إىل السامح لألجانب بالبقاء مدة 

أطول يف اململكة، بل سيمكنهم ذلك من إحضار عائالتهم كذلك إىل اململكة. وبهذا فإن الرواتب التي 

سيحصل عليها هؤالء العاملون لن تخرج من السعودية، وستكون األولوية للمهنيني من الدول اإلسالمية 

للحصول عىل البطاقة الخضاء. وإندونيسيا واحدة من هذه الدول. وبفضل اإلمكانيات االقتصادية غري 

النفطية التي لدى إندونيسيا، مثل: منتجات الغابات واملنتجات البحرية؛ سيكون لدي املهنيني ورجال 

األعامل اإلندونيسيني فرصة جيدة للحصول عىل البطاقة الخضاء السعودية، فقد يكون االنفتاح عىل 

األمري  ضمن  وقد  السعودية.  يف  لالستثامر  اإلندونيسيني  األعامل  لرجال  فرصة  األجنبي  االستثامر 

محمد بن سلامن أن يكون االستثامر يف السعودية ذا عائد ربحي عاٍل، وذلك لعدة أسباب من بينها: 

وضع السعودية قبلة للعاملني العريب واإلسالمي، وما يتبع ذلك من حج وعمرة؛ وهذا يعود بالنفع عىل 

السعودية؛ إذ إن مكة واملدينة توجدان يف السعودية فقط، وكذلك املسجد الحرام واملسجد النبوي.

وإذا قارنّا بني البلدين فإن إندونيسيا بلد كبري ولديه املئات بل اآلالف من املواقع السياحية التي 

)1)  إخوان الكرام مشهوري. الرؤية السعودية 2030، الحج والعمرة والبطاقة الخضاء. لالطالع عىل املقالة يف الرابط اآليت: 

https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/05/01/o6hxzs319-visi-saudi-2030-hajiumrah-dan-green-card, 

diakses pada 16 Februari عام 2019م
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تجذب عرشة ماليني سائح أجنبي سنويًا، مع األخذ يف الحسبان أن هذا العدد يأيت بعد جهد كبري 

ودعاية تستهلك كثرياً من املال. وعىل العكس من ذلك، يزور املاليني كل عام السعودية للحج والعمرة، 

دون أية دعاية أو ترويج، بل إن الحجاج اإلندونيسيني عليهم االنتظار ما بني 15 إىل 20 سنة حتى يأيت 

دورهم للحج. والسبب يف ذلك هو محدودية الوقت واملكان الخاص بالحج، وحتى اآلن مل يبلغ الحد 

األقىص للحجاج 4 ماليني حاج من مختلف الدول.

لذلك، إن تكنت اململكة من زيادة عدد املعتمرين، لنقل عىل سبيل املثال: حتى 30 مليون معتمر 

سنويًا، فإن ذلك سيؤثر بشدة يف أعداد الحجاج واملعتمرين من إندونيسيا. أما الحج، فعىل رغم أن 

أقىص عدد ميكن أن يضاف لعدد الحجاج سنويًا هو مليون حاج، فإن هذا العدد سيكون له تأثري كبري 

يف زيادة العوائد االقتصادية يف هذا الحقل، وسيعود ذلك بالنفع عىل السعودية، ليس النفع املادي 

فقط، ولكن ستكون لذلك عوائد اجتامعية وثقافية أيًضا. 

اآلن يبلغ عدد املعتمرين من خاج اململكة مثانية ماليني معتمر كل عام، وليك تصل السعودية إىل 

هدفها املنشود فإنه يجري العمل عىل عدد من املرافق والبنى التحتية، بداية من بناء الفنادق، واملطار 

الجديد يف الطائف، وتوسيع الطرق، وتوفري مزيد من وسائل النقل، وبناء مزيد من مراكز التسوق، 

وغري ذلك. 

ال شك أن املأمول هو أالّ يُنظَر إىل الحج والعمرة من الجانب التجاري فقط. فالخدمات يجب أن 

تُطّور، بداية من خدمة التقدم للحصول عىل التأرشة، مروًرا مبدة البقاء يف اململكة، وحتى عودة الزوار 

إىل بلدانهم. كام يجب أن تشمل الخدمات إرشاد الحجاج واملعتمرين إىل الشعائر الصحيحة، وكذلك 

توفري الراحة واألمان لهم))1)).

نعود مرة أخرى إىل املرشحني الرئاسيني، فََمْن من املرَشَحني سيكون أكرث انفتاًحا عىل عالقة تعاون 

ثنايئ إندونييس – سعودي؟ 

خالل السنوات األربع املاضية كانت العالقة بني إندونيسيا واململكة العربية السعودية متقلّبة باملقارنة 

بعالقات إندونيسيا بالصني أو أمريكا وأوربا. تأثرت العالقة اإلندونيسية السعودية ببعض األمور، مثل 

يف  الرافعة  سقوط  حادثة  ومثل  اململكة،  يف  اإلندونيسية  بالعاملة  املتعلقة  القانونية  األحداث  بعض 

)1)  إخوان الكرام مشهوري. الرؤية السعودية 2030، الحج والعمرة والبطاقة الخضاء. لالطالع عىل املقالة يف الرابط اآليت:

 https://www.republika.co.id/berita/kolom/resonansi/16/05/01/o6hxzs319-visi-saudi-2030-hajiumrah-dan-green-card, 

diakses pada 16 Februari عام 2019م
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املسجد الحرام؛ وهذا أدى إىل مقتل عدد من اإلندونيسيني، وكذلك عدم رغبة إندونيسيا االنضامم إىل 

التحالف العسكري الكبري الذي تقوده السعودية. لكن مثل هذه التحديات بدأ يجري تحييدها بزيارة 

امللك سلامن إندونيسيا عدة أيام لدفع التعاون الثنايئ بني البلدين، وعىل رغم أن التعاون بني البلدين 

مل يصل بعد إىل حده األقىص، إال أنه من املرجح أن يتحسن ذلك يف املستقبل.

إذا فاز برابوو يف انتخابات الرئاسة فإن من املرجح أن تيل العالقات اإلندونيسية السعودية إىل 

املشرتك بني  العمل  فإن  فاز جوكو ويدودو  إن  النفطية، ولكن  القطاعات غري  االستثامر يف  تطوير 

البلدين سيتجه أكرث إىل القضايا الدينية واستئصال الحركات املتشدده واإلرهابية. ويأيت االختالف بني 

املرشحني عىل الرؤى واألهداف التي ميلكها كل مرشح، فأحدهام من يعطى األولوية لالقتصاد يف 

ناحية، واآلخر أولويته توفري األمان وتسوية القضايا الدينية يف ناحية أخرى، وعىل رغم أن حدوث تغري 

يف توجهات أيٍّ من املرشحني أمر ممكن الحدوث؛ إال أن السعودية وغريها من دول الرشق األوسط 

عليها تقرير أي نوع من االستثامر هو األكرث أهمية؟ لتدعم بعد ذلك باملرشح األنسب للفوز باالنتخابات 

الرئاسية.

أمل: املنحة الدميوغرافية

يف الفصول السابقة وضحنا أن أجياالً من القوى العاملة اإلندونيسية سيكون لها تأثري يف تحديد 

الفائز يف االنتخابات الرئاسية يف السنوات العرش إىل الخمس عرشة املقبلة، وميكن االستفادة من القوى 

العاملة اإلندونيسية يف عدد من القطاعات، مبا يف ذلك أن يُستغلوا كرأس مال سيايس واجتامعي 

وثقايف، بل واقتصادي أيًضا. فالشبان الذين بلغت نسبتهم 28٪ من مجموع سكان إندونيسيا، أو ما 

يعادل 45٪ من مجموع الناخبني هم املحدد للمستقبل واألمل فيهم، ويجب استخدام هذه القوة بالشكل 

األمثل من الفائز باالنتخابات الرئاسية. وعىل الحكومة أن ترشك أكرب عدد ممكن من الشبان كمهنيني 

وقوى عاملة يف عدد من املجاالت، سواء أكان ذلك داخل إندونيسيا أم خارجها. ويف سياق االنتخابات 

الرئاسية نرى مشاركة جيل الشباب يف كال املعسكرين واضحة للغاية، وإن مل تصل حدها األقىص بعد، 

وال ميكننا الجزم، أمشاركة الشباب هذه جزء من الحملة االنتخابية لحصد املزيد من األصوات فحسب، 

أم لها معنى أعمق مثل إرشاك الشباب يف الحكومة ويف رسم السياسات يف املستقبل؟

اإلخفاق يف إدارة هذه اإلمكانيات الدميوغرافية سيكون له تأثري مميت يف بقاء األمة اإلندونيسية. 

الحرة دون ضابط، واملخدرات، واملشاجرات،  العالقات  الشبان واملراهقني مشكالت  فال تزال تطارد 
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والتعصب الذي يسيطر عىل بعض املجموعات ذات الهويات املختلفة، وعىل الحكومة أن يكون لها دور 

أكرب يف التعامل مع هذه القضايا. وتشري التقارير التي تصدر عن املؤسسات املهتمة بأوضاع املراهقني 

إىل أن وضع الشباب اإلندونييس ينذر بالخطر، فعىل سبيل املثال، يف عام 2016م قالت الهيئة العامة 

للمخدرات: إن 27.32٪ من متعاطي املخدرات هم من الطالب)1). كام تظهر تقارير مؤسسات أخرى أن 

68٪ من املراهقني اإلندونيسيني معرضون ملامرسة العالقة الجنسية قبل الزواج)2). ومن هذه البيانات 

علينا أن نشعر بالقلق من أن املنحة الدميوغرافية إلندونيسيا رمبا تذهب سدى إذا مل تتعامل الحكومات 

مع مثل تلك القضايا بشكل صحيح، وخصوًصا تلك التي ستفوز يف االنتخابات الرئاسية لعام 2019م. 

فإن العجز عن استغالل هذه القوة الدميوغرافية سيكون له تأثرٌي سلبيٌّ يف مستقبل إندونيسيا. لذلك 

من الضوري أن تعطى األولوية للربامج العامة التي تعزز من تكني الشباب يف إندونيسيا.

)1) ديبنا فيديليا بوتسارنا. 27 يف املئة من متعاطي املخدرات يف إندونيسيا من الطالب. ملعلومات أكرث قم بزيارة

 https://tirto.id/27-persen-pengguna-narkoba-di-indonesia-adalah-pelajar-amp-mahasiswa-czi5.

)2)  بيانات جو ديك: 68٪ من املراهقني اإلندونيسيني معرضني ملامرسة العالقة الجنسية قبل الزواج. 

 https://kumparan.com/go-dok-indonesia/data-go-dok-68-remaja-indonesia-rentan-perilaku-seks-bebas, diakses pada

februari 26 عام 2019م.
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مراحل االنتخابات واالنتخابات الرئاسية

يحظر عىل جميع املشاركني يف االنتخابات -منذ 17 فرباير عام 2018م- القيام بأنشطة الحملة 

االنتخابية حتى 23 سبتمرب عام 2018م. وتبدأ مدة الحملة االنتخابية الجديدة من 23 سبتمرب عام 

2018م إىل 13 أبريل عام 2019م.

وفيام يأيت مراحل الربامج والجداول الزمنية لتنفيذ انتخابات عام 2019م)1) التي أصدرتها 

https://infopemi- :كام هو مقتبس من الصفحة الرسمية )KPU )بالكامل لجنة االنتخابات العامة 

lu.kpu.go.id، األربعاء )28/2/عام 2018م(.:

• 17 أغسطس عام 2017م - 31 مارس عام 2019م: تخطيط الربامج وامليزانية.

• 1 أغسطس عام 2017م - 28 فرباير عام 2019م: صياغة لوائح لجنة االنتخابات العامة.

• 17 أغسطس عام 2017م - 14 أبريل عام 2019م: التهيئة االجتامعية.

• 3 سبتمرب عام 2017م - 20 فرباير عام 2018م: التسجيل والتحقق من املشاركني يف االنتخابات.

• 19 فرباير عام 2018م - 17 أبريل عام 2019م: حل النزاع حول تحديد األحزاب السياسية املشاركة 

يف االنتخابات.

• 9 يناير - 12 أغسطس عام 9102م: إنشاء الهيئة التنظيمية.

• 71 ديسمرب عام 8102م - 81 مارس عام 9102م: تحديث بيانات الناخبني وإعداد قوائم الناخبني. 

71 أبريل عام 8102م-71 أبريل عام 9102م: صياغة قامئة الناخبني يف الخارج.

• 71 ديسمرب عام 7102م - 6 أبريل عام 8102م: ترتيب الدوائر االنتخابية.

• 62 مارس عام 8102م-12 سبتمرب عام 8102م: ترشيح أعضاء مجلس النواب ومجلس املمثلني 

اإلقليميني ومجلس النواب عىل املستوى اإلقليمي ومجلس النواب عىل مستوى املحافظة ووترشيح 

الرئيس ونائب الرئيس.

• 02 سبتمرب عام 8102م - 61 نوفمرب عام 8102م: تسوية النزاع املتعلق برتشيح أعضاء مجلس 

النواب ومجلس املمثلني اإلقليميني ومجلس النواب عىل املستوى اإلقليمي ومجلس النواب عىل 

مستوى املحافظة وترشيح الرئيس ونائب الرئيس.

/https://infopemilu.kpu.go.id  (1(
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• 42 سبتمرب 61 أبريل عام 9102م األعامل اللوجستية.

• 32 سبتمرب عام 8102م - 31 أبريل عام 9102م: الحملة السياسية للمرشحني كأعضاء مجلس 

النواب، ومجلس املمثلني اإلقليميني، ومجلس النواب عىل املستوى اإلقليمي، ومجلس النواب عىل 

مستوى املحافظة، وترشيح الرئيس ونائب الرئيس.

• 22 سبتمرب عام 8102م – 2 مايو عام 9102م: تقرير أموال الحملة االنتخابية ومراجعتها.

• 41 أبريل عام 9102م-61 أبريل عام 9102م: مدة الهدوء.

• 8 أبريل عام 9102م-71 أبريل عام 9102م: التصويت وفرز األصوات.

• 81 أبريل عام 9102م-22 مايو عام 9102م: خالصة فرز األصوات.

• 32 مايو عام 9102م-51 يونيو عام 9102م: حل النزاع نتائج االنتخابات الرئاسية ونائب الرئيس. 

• يوليو-سبتمرب عام 9102م: تنصيب العضوية.

• أغسطس - أكتوبر عام 9102م: النطق بالقسم أو العهد.

وقد افتتحت لجنة االنتخابات العامة )KPU( مدة التسجيل للمرشح الرئايس ونائب الرئيس منذ يوم 

السبت الرابع من أغسطس عام 2018م، ومدة التسجيل للمرشحني ملنصب الرئيس ونائب الرئيس هي 

واحدة من مراحل االنتخابات الرئاسية لعام 2019م.

 (PKPU( جدول االنتخابات الرئاسية لعام 2019م املنصوص عليه يف الئحة لجنة االنتخابات العامة

رقم 7 عام 2017م املتعلق باملراحل والربامج والجدول الزمني االنتخابات العامة لعام 2019م سيتم يف 

وقت واحد مع انتخاب املرشحني الترشيعيني يف 17 أبريل عام 2019م.

أما جدول املراحل منذ تسجيل املرشحني حتى التصويت يف االنتخابات الرئاسية )1)عام 2019م فكام 

يأيت:

1 - تتد مدة تسجيل املرشحني الرئاسيني ونائب الرئيس سبعة أيام، من 4 إىل 10 أغسطس عام 2018م.

11 أغسطس عام  5 إىل  املدة من  الرئيس يف  ونائب  الرئيس  للمرشحني ملنصب  الصحي  الفحص   .2

2018م.

3. التحقق من اكتامل وصحة وثائق املتطلبات اإلدارية للمرشحني ملنصب الرئيس ونائب الرئيس خالل 

11-14 أغسطس عام 2018م.

/ttps://infopemilu.kpu.go.id  (1(
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4. إخطار كتايب بنتائج التحقق من اكتامل وصحة وثائق املتطلبات اإلدارية يف 15-17 أغسطس عام 

2018م.

5. إصالحات أو تكميل املتطلبات اإلدارية للمرشحني، خالل  18-20 أغسطس عام 2018م.

6. تقديم اإلصالحات واملتطلبات اإلدارية التكميلية للرشكاء املحتملني من األحزاب السياسية أو مجموعة 

من األحزاب السياسية، خالل 20-22 أغسطس عام 2018م.

7. التحقق من اإلصالحات واملتطلبات اإلدارية التكميلية للرشكاء املحتملني، خالل 22-24 أغسطس عام 

2018م.

8. إخطار كتايب بنتائج التحقق اإلداري املتكرر من لجنة االنتخابات العامة إىل قيادة األحزاب السياسية 

أو قادة األحزاب السياسية املشرتكة، خالل 25-27 أغسطس عام 2018م.

9 - اقرتاح املرشح البديل املحتمل من األحزاب السياسية أو مجموعة من األحزاب السياسية التي ال 

تلبي املتطلبات من 28 أغسطس إىل 10 سبتمرب عام 2018م.

10 - التحقق من اكتامل وثائق املتطلبات اإلدارية للرشكاء املحتملني وصحتها، خالل 11-14 سبتمرب عام 

2018م.

11-اإلخطار بنتائج التحقق من اكتامل وثائق املتطلبات اإلدارية لقادة األحزاب السياسية وصحتها، أو 

ة واملرشحني املحتملني، خالل 15-19 سبتمرب عام 2018م. قادة األحزاب السياسية املُْنَضمَّ

الرئيس واإلعالن عنهم، 20 سبتمرب عام  الرئيس ونائب  12. تحديد املرشحني املشاركني يف انتخاب 

2018م.

13. تحديد الرقم التسلسيل للمرشحني، 21 سبتمرب عام 2018م.

14. تنفيذ حملة املرشحني، من 23 سبتمرب عام 2018م إىل 13 أبريل عام 2019م.

15. مدة الهدوء قبل التصويت، 14-16 أبريل عام 2019م.

16. التصويت عىل انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، 17 أبريل عام 2019م.

ونائب  الرئيس  انتخاب  نتائج  املنازعات عىل  تسوية  يونيو عام 2019م،  17. 23 مايو عام 2019م-15 

الرئيس.

18. النطق بالقسم/ الوعد للرئيس ونائب الرئيس املنتخبني، أغسطس-أكتوبر عام 2019م.
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