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عام   ال�ان�ة  العال��ة  ال��ب  أعل�   ،١٩٤٥ان�ه�  لل�لفاء  ال�ا�ان  اس��الم  وعق� 

في   بالده�  اس�قالل  الق�ات    ،١٩٤٥أغ���  ١٧اإلن�ون����ن  دخل�  ال��عة  وجه  وعلى 

ح��   ال�لفاء،  ��ادة  ت��  ان�ون���ا  اله�ل���ة ال����ان�ة  الق�ات  دخ�ل  الق�ات  تل�  سهل� 

و��ل�ل م���ف    ی��،لل�الد، وعلى أث� ذل� ح�ث ال��ام ب�� الق�م��� االن�ون����� واله�ل�� 

وعلى أ�ه�ت ب���ان�ا رغ��ها في جل�س اله�ل��ی�� واإلن�ون����� لل�فاوض،    ١٩٤٥ن�ف���  

،   (Linggadjati)ال�غ� م� ال�ع��ات ال�ي واجه� ال��ف�� ت� ال��صل التفا��ة ل��ادجاتي  

في   األولى  �األح�ف  عل�ها  في  ١٩٤٦ن�ف���    ١٥وال����ع  نهائ�ة  و��فة  مارس    ٢٥، 

  . اله�ل��ی�� واإلن�ون�����، وعلى ال�غ� م� ذل� ل� ���أ أ� ت��� في العالقات ب�� ١٩٤٧

في  ذل�  وت��ل  الق�ة،  اس���ام  في  ف��ع�  االتفا��ة  ت�ف��  اس��الة  ه�ل��ا  رأت  لق� 

االن�ون���ة   ال��ه�ر�ة  على  األول  اتفا��ة  ١٩٤٧ی�ل��    ٢١اله��م  ب����ع  ان�هي  وال��   ،

ول�� على ال�غ� م� ذل� ل� ت�ق� ب��د تل� االتفا��ة    ،١٩٤٨ی�ای�    ١٧  (Renville)ر��ف�ل  

د�����   في  ال��ه�ر�ة  على  ال�اني  اله��م  ه�ل��ا  ف���  ال�ه�ئة،  م�  وال��  ١٩٤٨ن�ًعا   ،

، وال�ي انه� ١٩٤٩في مای�    (Van Royen-Room)روم  -ان�هى ب����ع اتفا��ة فان رو��

ومه�ت  وان�ون���ا،  ه�ل��ا  ب��  م�    ال��اع  الف��ة  في  ال����ی�ة  ال�ائ�ة  م�ت��    ٢٣لعق� 

ال����ة ١٩٤٩ن�ف���    ٢  - أغ��� ال�ال�ات  ���ادة  االع��اف  ال��ت��  ق�ر  وق�   ،

اله�ل��� االت�اد  وان�اء  وفي  -االن�ون���ة،  اله�ل���،  ال�اج  سل�ة  ت��    ٢٧االن�ون��ي 

ال  ١٩٤٩د�����   ال�ال�ات  ح��مات  إلى  اله�ل���ة  ال��ادة  نقل  وفي ت�  االن�ون���ة،  ����ة 

وتغ��    ١٩٥٠أغ���   اله�ل��ی�ن،  �ه  أوصى  ال��  الف��رالي  ال�ا�ع  ع�  ان�ون���ا  ت�ل� 

  اس�ها إلى ج�ه�ر�ة ان�ون���ا.
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Summary 
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World War II ended in 1945, and after the surrender of Japan to 
the Allies, the Indonesians declared the independence of their country 
on August 17, 1945. And quickly British forces entered Indonesia 
under the leadership of the Allies and facilitated the entry of Dutch 
forces into the country. As a result, a clash occurred between 
Indonesian and Dutch nationalists. In mid-November 1945 Britain 
showed its desire for the Dutch and Indonesians to sit down to 
negotiate; and despite the difficulties that the two sides faced, an 
agreement was reached (Linggadjati). The agreement was signed in 
initials on November 15, 1946, and finally on March 25, 1947. An 
improvement in relations between the Dutch and Indonesians did not 
took place. 

The Netherlands saw the impossibility of implementing the 
agreement, so it began to use force. The first attack on the Indonesian 
Republic took place on July 21, 1947, and ended with the signing of 
the Renville Agreement on January 17, 1948. But despite this, the 
terms of that agreement did not achieve any kind of appeasement, so 
the Netherlands launched the second attack on the republic in 
December 1948, which ended with the signing of the Van Royen-
Room Agreement in May 1949. This agreement ended the conflict 
between the Netherlands and Indonesia and paved the way for the 
holding of the Round Table Conference from August 23 to November 
2, 1949. The conference recognized the sovereignty of the United 
States of Indonesia, and the establishment of the Dutch-Indonesian 
Federation under the authority of the Dutch Crown. On December 27, 
1949, the Dutch sovereignty was transferred to the governments of the 
United States of Indonesia. In August 1950 Indonesia abandoned the 
federal character recommended by the Dutch, and changed its name to 
the Republic of Indonesia. 
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  مق�مة: 

ا إال في ر��ع ◌ً ول��ها ل� ت��أ ع�لي  ١٩٣٩ان�لع� ال��ب العال��ة ال�ان�ة في س����� 

ذل� إلى ع�ة ع�امل: �ع�ها ی�عل� �ال�ول ال��ار�ة وم��  و��جع ال��� في    ،١٩٤٠عام  

ا م�  �ا ب�رجة �ا��ة ت���ه◌ً ع����   ��تاس�ع�ادها، ح�� �ان� ب���ان�ا وف�ن�ا غ�� م��ع� 

أل�ان�ا ال�ي ب ،  اله��م على  ال�ل��ة  �ال��ادرات  ی�عل�  اآلخ�  الف��ة ◌ُ وال�ع�  تل�  ذل� في 

أرض   على  ن���ة  أ�  ت�ق�  ل�  اج�اح�  )١(ال�اقعول��ها  ال��ب  أح�اث  ت��ر  �ل  وفي   ،

األراضي اله�ل���ة وال�ل����ة، وعلى ال�غ� م� م�اولة    ١٩٤٠مای�    ١٠الق�ات األل�ان�ة في  

الق�ات ال����ان�ة والف�ن��ة دع� ال�قاومة في هات�� ال�ول���، إال أنه�ا ف�ال في ت�ق�� ذل� 

  . )٢( اله�ف

ال����ة على م��ع��اتها في ج��ب ش�ق آس�ا، وه�  كان� ه���ة ه�ل��ا تع�ي انه�ار

، ح�� ت� ��د اله�ل��ی�� وغ��ه�  ١٩٤٢ما ح�ث �الفعل ع�� اح�الل ال�ا�ان إلن�ون���ا عام  

اس��ل� القائ� العام للق�ات ال��ل�ة اله�ل���ة في    ١٩٤٢مارس    ٨، وفي  )٣(م� ق�ات ال�لفاء

ان�هى ح�� االس�ع�ار اله�ل���، واص��� ان�ون���ا  ان�ون���ا للق�ات ال����ة ال�ا�ان�ة، و��ل�  

  .)٤( ت�� ال����ة ال�ا�ان�ة

ال���ع��ات  اح�الل  إلى  وت��راتها  ال�ان�ة  العال��ة  ال��ب  أح�اث  دفع�  لق�  إًذا 

في   إذاعي  خ�اب  في  ه�ل��ا  مل�ة  ص�ح�  األساس  ه�ا  وعلى  د�����   ٦اله�ل���ة، 

ال��ر  )٥( ١٩٤٢ ال��� في م�ألة  االس�قالل    -ان�ون���ا -�أنه س�عاد  ق�ًرا م�  تع�ى   ����

ذل�   في  ��ا  األخ��  األج�اء  �اقي  مع  ی��او�  ال��ل�ة  م�  ��ه ج�ًءا  ت��ح  وال��  ال�اتي، 

  .)٦( ه�ل��ا نف�ها

وعلى ال�غ� م� اعالن ال�ا�ان ل�عار "آس�ا لآلس�����" إال أن ه�ا ال�عار ل� ���� 

ال�اقع، ف��عان ما ات�ه� الس�غالل �افة ال��ارد ال��ج�دة في ان�ون���ا ل��ق��    على أرض 

م�ال�ها االس�ع�ار�ة، ومع اش��اد مقاومة االن�ون����� أعل� القائ� العام ال�ا�اني في األول 

�أنه س���ح �إع�اد االن�ون����� لل��اه�ة في إدارة ال���، و�ال�غ� م�    ١٩٤٣م� أغ���  

  .)٧( مقاومة ال�ع� االن�ون��يذل� اس���ت 
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  األوضاع ال��اس�ة في ان�ون���ا �ع� ال��ب:  -

 ١٩٤٥أغ���    ١٥ان�ه� ال�ع�اء اإلن�ون����ن ف�صة اس��الم ال�ا�ان لل�لفاء في  

في   بالده�  اس�قالل  واعل��ا  ش��،  وال  ق��  ال��ه�ر�ة  ١٧بال  ال���مة  وأقام�ا   )٨( أغ���، 

، ح�� قام اإلن�ون����ن  )١٠(  Hattaونائ�ه م��� ح�َّا   )٩( oSoekarnب�ئاسة أح�� س��ارن�  

�ال��رة العامة ض� الق�ات ال�ا�ان�ة ال��ج�دة في بالده�؛ وذل� به�ف ان��اع ال�ل�ة وال��ادة 

  .   )١١( في ال�الد م� ال�ا�ان���

العل�ا   ال��ادة  أم�  ت��  ق�اتها  اص���  واس��المها  ال�ا�ان  ه���ة  لل�لفاء، وعق� 

أغ���  ١٧ح�� وجه� األخ��ة األم� �ع�م ت�ل�� ال��لة في ال�الد إلى اإلن�ون�����. وفي 

ح��   ١٩٤٥ ال�ا�ان�ة،  الق�ات  مهاج�ة  ت�  ان�ون���ا،  اس�قالل  ��ه  أعل�  ال��  ال��م  وه� 

عادت  و��ل�  ال��اصالت،  و��ق  ال���مة  دور  على  قالئل  أ�ام  في  االن�ون����ن  اس��لى 

  الد إلى أی�یه�. سل�ة ال�

ان�ون���ا،  في  ال��قف  على  لل����ة  ال����ان�ة  الق�ات  ت����  ال��عة  وجه  وعلى 

، وعلى ال�غ� م� إدالء ال����ل��  ١٩٤٥ح�� ن�ل� تل� الق�ات في ج���ة جاوه آخ� س�����  

وأنه  ال�ا�ان��� م� سالحه�،  ت����  به�ف  �أن م���ه� إلن�ون���ا  تف��  ب��ار�ح  ال����ان��� 

�� له� شأن ����ن ال�الد ال��اس�ة، إال أن األم�ر سارت ع�� ه�ا االت�اه، فق� سهل�  ل

س�اس�ها   ع�  ان�ل��ا  ��ف�  و��ل�  لل�الد،  اله�ل���ة  الق�ات  دخ�ل  ال����ان�ة  الق�ات 

االس�ع�ار�ة ع��ما ص�ح ال���� اتلى رئ�� وزرائها في م�ل� الع��م ال����اني �أن مه�ة  

  .)١٢( في ان�ون���ا هي إعادتها إلى ه�ل��االق�ات ال����ان�ة 

ان�ون���ا االس�قالل على وضع ه�ل��ا ال��ئ، فل� ��� �إم�ان   إًذا لق� ب�ه� اعالن 

االق��اد�ة   ال�ول  ب��  م�ان�ها  على  ال���فة  الع����ة  ب�سائلها  ت�اف�  أن  األخ��ة 

وذل� به�ف خل� ن�ع م�  واالس�ع�ار�ة، وه�ا �ف�� س�عة تق��� ب���ان�ا لل�ع� الع���� لها؛  

وال�ي   الغ���ة،  ال�ول  �ه  ت���ع  ال��  االق��اد�  ال�ضع  على  لل�فا�  ان�ون���ا  في  ال�ه�ئة 

كان� ��اجة ماسه لل��اد ال�ام واالم��ازات االق��اد�ة، و��ل� �ان� ه�ل��ا ت��ق للع�دة إلى  

ا ال����ة على  ات�ه� إلح�ام  ال�� �ان� عل�ه ق�ل ال��ب، ح��  ن�ون���ا إلنقاذ االزدهار 

  .)١٣( حال�ها االق��اد�ة
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  ال�ع� ال����اني له�ل��ا �ع� ال��ب: -

اع��افه�   ال����ان��ن  وأعل�  ان�ون���ا،  في  اله�ل���  ال�ج�د  ب���ان�ا  دع��  لق� 

  (Surabaja)����مة ه�ل��ا وت����ها ع���ً�ا، ح�� ألق� ال�ائ�ات ال����ان�ة في س�ا�ا�ا  

أر�ع   ١٩٤٥أك����    ٢٧ی�م   خالل  سالحه�  ن�ع  إلى  االن�ون�����  ف�ها  ت�ع�  م���رات 

    .)١٤( ١٩٤٥ة االن�ون����� اس���ت ح�ي ن�ف���  وع���� ساعة، ول�� مقاوم 

ن�ف���   م���ف  جل�س   ١٩٤٥و��ل�ل  ض�ورة  في  رغ��ها  ب���ان�ا  أ�ه�ت 

لل�فاوض، ومع ذل� رف�� ح��مة ه�ل��ا رفً�ا قا�ًعا إج�اء أ�  اله�ل��ی�� واإلن�ون����� 

م�ه أن ق��ة   و�دراًكا  لل�ا�ان���،  �أنه ع��ل  �ه ووصف�ه  ن�دت  ال��  م�اق�ات مع س��ارن� 

ی��اجع ش��ً�ا أعل�   ل�  اح�ف� �����  -س��ارن�  ال��ه�ر�ة ق� ت��ن مع�ضة لل��� إذا 

، وال��  (Soetan Sjahrir)اس�قالة ح��م�ه، وخلفه ��ئ�� لل�زراء س�تان شه���    -ال�ئ��

  .)١٥( ش�َّل ح��مة م�لفة �ال�امل م� رجال قاوم�ا ال�ا�ان���

لق� تفاق�� األم�ر ���� اس���ار اله�ل��ی�� في ت���� ق�اته� ال��ل�ة في ان�ون���ا، 

أوائل   و��ل� س��  ١٩٤٦وفي  واح�ل�ها،  ان�ون���ا  ج�ر  مع��  على  اله�ل��ی�ن  ال���د   �

أص�ح في ال�الد ح��م�ان، أح�اه�ا في "جاكارتا"، واألخ�� في "ج���اكارتا"، وان�الًقا م� 

اج�اء   على  ال���م���  �ال  وح�  واله�ل��ی��،  االن�ون�����  ب��  ال����ان���  ت�س�  ه�ا 

  . )١٦(ال�فاوضات 

أ أرش��ال� وان�الًقا م� ه�ا  ال�اص س��  ال�ف��  م�ع�ثها  ال����ان�ة  ال�ارج�ة  رسل� 

إلى �اتا��ا، و�ان ذل� به�ف إ�قاء ال���مة ال����ان�ة على عل�    ١٩٤٦كالرك ��� في ی�ای�  

�ال���رات ال��اس�ة في ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة، وال��اع�ة ��ل وس�لة م���ة في حل 

  .)١٧( ل��ا والق�م��� اإلن�ون�����ال�ع��ات ال��اس�ة ب�� ح��مة ه� 

وج�ی� �ال��� أنه في ال�ق� ال�� �ان ال����ان��ن م������ ب�جهة ال��� القائلة �أن  

ال�عارض   اله�ل���  ال�أ�  �ان  فق�  س��ارن�،   ���� ل�  ما  م���ة  ت��ن  ل�  ال�فاوضات 

س�ح م�ل� ال�زراء لالع��اف ����ارن� ��اح� م� القادة الق�م��� ق��، وذل� ل�رجة أنه اذا  

   . )١٨(اله�ل��� �إج�اء مفاوضات معه ف����ن م���ه ال�ق�� 
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ب��   ل��ن  في  ال�ائ�ة  �ال��ادثات  اه��امه  ع�م  شه���  أ�ه�  فق�  حال  أ�ة  على 

ب�ون   ت���  ق�ارات  أ�ة  م�  فائ�ة  ال  ألنه  وذل�  ان�ون���ا؛  ح�ل  واله�ل��ی��  ال����ان��� 

ذل�   ال�غ� م�  إلى اإلن�ون�����، وعلى  ال��صل  ال��ف ض�ورة  ل���لي  أب�� شه���  فق� 

تفاه� م� ج��ع اال��اف ال�ه��ة ����� ان�ون���ا، و��ل� ح�صه على ال��صل إلى اتفاق  

  . )١٩( مع ه�ل��ا ح�ل ال��الح اله�ل���ة في ان�ون���ا، ومع ���ة دول العال�

ا س�اسة  ل��ف��  ال�سائل  ع�  ت���  اله�ل���ة  ال�بل�ماس�ة  راح�  �ال��ق لق�  ل�ل�ل 

وال�ال�ات   ان�ل��ا  م�  وخاصة  عل�ها،  ال�ارجي  ال�غ�  ل�����  م�اولة  في  وذل�  ال�ل��ة، 

ففي   األم����ة،  أن�ون�سي"،   ١٩٤٦ف��ای�    ١٠ال����ة  "ك�م��ل�  إقامة  اله�ل��ی�ن  اق��ح 

  وت���ل ح��مة مع ه��ة ت���ل�ة م����ة ���رة د���ق�ا��ة، ���ن لإلن�ون����� ف�ها أك���ة 

ه��ات م����ة  ال�ها�ة  في  لل��ل�ة  ���ح   ���� لل�اج،  م��ال  رئ��ها  ���ن  ووزارة  ج�ه��ة، 

اإلن�ون����ن؛  الق�م��ن  مع  ی��اف�  ال��جه  ه�ا   ��� ول�  األق�ام،  ل���ع  م��ل��  م�  م�لفة 

وذل� ل�غ��ه� االع��اف �ال��ه�ر�ة اإلن�ون���ة دولة ذات س�ادة ق�ل اج�اء أ�ة مفاوضات مع 

  .   )٢٠( ا، و��ل� ل� ت�ف� تل� ال�فاوضات ع� شيءه�ل�� 

وق�اع�ها   ���ال�ها  ال�ارج�ة  س�اس�ها  ر���  الغ���ة  الق��  أن  ی��ح  وه��ا 

الع����ة م� ال��ق األق�ى إلى ال��ق األوس�، وع�� ال��� ب�قة ل��قف ب���ان�ا م� تق���  

االن�ون���  ال��رة  ن�اح  ت��ى م�  أنها �ان�  ی��ح  له�ل��ا  ال�ع�ب ال�ع�  وتأث��ها على  ة، 

ت�عى    -�ع� ال��ب - ال��اورة ال�ي ت���ها ب���ان�ا، ه�ا في ال�ق� ال�� �ان� ��ه ب���ان�ا 

ل�ق��ة اق��ادها، وم� ه�ا ال���ل� ات�ه� ل��ا�ة رؤوس األم�ال ال�اصة بها في إن�ون���ا، 

ف ال�ال�ات ال����ة و��ل� ح�ا�ة ش��ات ال���ول وال���ات ال�را��ة االح��ار�ة، ��ا أن م�ق

خ���   فق�  واالق��اد�ة،  ال��اس�ة  ال��احي  م�  ال����اني  ال��قف  مع  م�فًقا  �ان  األم����ة 

أم���ا على تأث�� ال���ة ال����ة االن�ون���ة على م��ع��اتها ال��اورة في الفل��� م� جهة، 

      .   )٢١( وعلى رؤوس أم�الها م� جهة أخ�� 

ان�ه عق�  أنه  �ال���  في وج�ی�  ال����ة  ال���ة  �ان�  ال�ان�ة  العال��ة  ال��ب  اء 

ان�ون���ا على درجة عال�ة م� ال�عي والق�ة، ول� ��� أمام اله�ل��ی�� س�� ال�عامل مع ه�ا 

ال�اح�ة   م�  ال����ة  ال��ه�ر�ة  ال���مة  ب�ج�د  ق�اع�ه�  م�  ال�غ�  وعلى  ال��ی�،  ال�ضع 

م�   رس�ً�ا  بها  �ع��ف�ا  ل�  أنه�  إال  م��لفة  الع�ل�ة،  رؤ�  وج�د  �ل  وفي  القان�ن�ة.  ال�اح�ة 
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٢٧٨ 

لألح�اب اله�ل���ة ��أن ه�ه ال��ألة، وخاصة ال����ف�� م� أح�اب ال���� ورغ��ه� في ع�م  

اله�ل���ة  ال���مة  أن  إال  إسقا�ها،  وم�اولة  ان�ون���ا  في  ال��ه�ر�ة  �ال���مة  االع��اف 

  كان� على إدراك ����قة ال�ضع. 

ب�   ما  الف��ة  وأب��ل  وخالل  ف��ای�  شه��  مع   �١٩٤٦  االتفاق  إلى  ه�ل��ا  سع� 

مق��لة   شه��� غ��  �ان�  األخ��  ردود  ول��  خارج��ها،  ووز��  االن�ون���ة  ال���مة  رئ�� 

اله�ل��ی�� وس�ادة )٢٢( ل��  اس�قالل  ذات  ان�ون���ة  ج�ه�ر�ة  ���ام  االع��اف  ت����  فق�   ،

ال� �ان�  ب���ا  ال��اواة،  ق�م  على  تق�م  ال��ر  تامة  اع�اء  إلى  ت�مي  اله�ل���ة  ق��حات 

   . )٢٣(االس�قالل ال�اتي مع �قائها داخل ال��ل�ة اله�ل���ة

ومع اق��اب م�ع� االن��ا�ات في ه�ل��ا ت�قف� ال��اح�ات ب�� ال��ف��، ح�ى تألف� 

الع�ل على  ١٩٤٦ی�ل��    ٣أول ح��مة دس��ر�ة �ع� ال��ب في   ، وال�ي أعل�� رغ��ها في 

، ��ا قام� ال���مة ب�ه��ة ال�ضع العام  �عق� م�ت�� في ١٩٤٢د�����    ٦أساس ت���ح  

��)٢٤( )Malinoمال���( دعي  وال��اعات  ،  اله��ات  ج��ع  لل��ر  ال��اع�  العام  ال�اك�  ه 

ال��ت��  في  اش��ك  وق�  اآلراء،  ل��ادل  وم��ل��  م��و���  إرسال  إلى  ال�س��ة  وغ��  ال�س��ة 

م��ل�ن ع� �ع� ال��ر، وعلى ال�غ� م� إعالن ال�اك� العام ال��اع� أن األغل��ة ت�� ع�م  

ن�ون����� وال��ب ال���عي اله�ل��� اع���وا ذل� االنف�ال ع� ه�ل��ا، إال أن ال������ اال

���ا�ة خ�عة م�ب�ة؛ وذل� لع�م اش��اك جاوه وس�م��ه الل�ان ی�لغ ع�د س�انه�ا ن�� خ����  

  . )٢٥(مل��نا، و��ل� ی��ح أن ه�ا ال��ت�� ل� ��ق� اله�ف م�ه

  ارسال ه�ل��ا الل��ة العامة إلج�اء ال�فاوضات:  -

�ال��ق  ال�ل�ل  س�اسة  ل��ف��  ال�سائل  ع�  ت���  االن�ل���ة  ال�بل�ماس�ة  راح� 

ال���وب –ال�ل��ة، و��اء على اتفاق ال���م��� اله�ل���ة واالن�ل���ة تق�ر سف� الل�رد ��ل�ن  

ذل� لل�خ�ل في وسا�ة ق� ت�اه�  )، و Bataviaإلى ب�ا��ا (-االن�ل��� في ج��ب غ��ي آس�ا

في تق��� وجهات ال��� ب�� ه�ل��ا وان�ون���ا، و��ل� ته��ة ال�� لل��ة العامة ال�ي ت�غ� 

  ه�ل��ا في إرسالها لل��ر.  

ی�م   ��ل�ن  الل�رد  ال�قى  ل�ق���   ١٩٤٦أغ���    ٢٩و�الفعل  وذل�  شه���،  مع 

ب اله�نة  م�ألة  ���ا  ��ا  اله�ل��ی��،  مع  ال���  ال�لفاء،  وجهات  وق�ات  ال����ة  الق�ات   ��

وذل� الش��ا� شه��� إ�قاف إرسال ق�ات ه�ل���ة إلى ال��ر ���� لله�نة، ول�� ال���مة 
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٢٧٩ 

اله�ل���ة أعل�� أن إرسال ه�ه الق�ات ���ا�ة أم� ض�ور� ل��ل م�ل ق�ات ال�لفاء، به�ف 

  . )٢٦( ال��اف�ة على األم� والقان�ن ول�� ال�غ� على االن�ون�����

إلى  یه�ف  قان�ن،  م��وع  ال��ل�ان  إلى  اله�ل���ة  ال���مة  ق�م�  اإل�ار  ه�ا  وفي 

ال��ل�ان على ال���وع  اله�ل���ة، و�الفعل واف�  اله�� ال����ة  تأل�� ل��ة عامة إلدارة ج�ر 

  �ع� م�اق�ة اش��ك ف�ها ن�اب م� ج��ع األح�اب. 

وز��   �ع��ه�  أش�اص  ثالثة  م�  الل��ة  ت��ن�  وراء وق�  ���ا  اله�ل���ة  ال���ل�ات 

  .)٢٧( ال��ار، ه�ا �اإلضافة إلى ال�اك� العام ل��ر اله�� ال����ة اله�ل���ة ���� و��ف�ه

ل�ضع  ته�ف  اله�ل���ة  ال���مة  ل�عل��ات  ��ًقا  ال��ر  إلدارة  ال��لفة  الل��ة  كان� 

و  الها�،  م�ت��  لعق�  الالزمة  ال��ت��ات  إع�اد  و��ل�  ج�ی�،  س�اسي  وضع  ن�ام  في  ال��� 

ن�ام ج�ی� لل��ل�ة اله�ل���ة وش�ل العالقة ب�� أج�ائها، و��ل� ی��ح أن أه�اف تل� الل��ة 

ه� م�اق�ة �ل ما ی�عل� �ال��ر، وش�ل العالقة ب��ها و��� ه�ل��ا، و��ل� االت�ال ����لي  

ال�  وال�ول  آس�ا  في ج��ب ش�ق  ال�لفاء  ل�ول  العل�ا  ال��ادة  م�ل  ال�ول�ة  م�ل  اله��ات  ��قة 

  ان�ل��ا.   

ق�ارات  ات�اذ  إلى  ی�مي  �ان  ال��ر  إلدارة  عامة  ل��ة  إن�اء  أن  ی��ح  ه�ا  وعلى 

س��عة وحازمة، وذل� ل�فاد� ال�ج�ع إلى وز�� ال���ل�ات اله�ل���ة، وال�� �ان عل�ه ال�ج�ع  

ات  في �ع� األح�ان لل�هات ال����ة ��ز�� ال����ة أو ال����ة. وج�ی� �ال�الح�ة أن ق�ار 

الل��ة �ان الب� م� ص�ورها �اإلج�اع، وفي حال ع�م االتفاق على أم� م� األم�ر الب� م� 

  . )٢٨(ال�ج�ع إلى ال���مة ال�����ة في الها�

وفي ه�ا االت�اه أرسل ال�اك� العام ال��اع� لل��ر ��اً�ا ل�ئ�� ال���مة االن�ون���ة 

ف ال�فاوضات ع�� وص�ل الل��ة، وذل�  ، اق��ح ��ه اس���ا١٩٤٦س�����   ١٩ال����ة ب�ار�خ 

ال�سا�ة  م�  االن�فاع  م�اولة  و��ل�  االن�ون��ي،  ال�ان�  مع  اآلراء  ل��ادل  م�اولة  في 

به�ه   االن�ون���ة  ال���مة  رئ��  رح�  و�الفعل  ��ل�ن،  الل�رد  ع�ضها  ال�ي  وال�ع�نة 

له�ا   ق�له  ����وب م�  االن�ون���ة  ال�اخل�ة  أوف� وز��  ه�ا االق��احات، ح��  الغ�ض، وفي 

اإل�ار ص�ر بالغ رس�ي أ�ه� االتفاق على ال�الح�ات ال�ي س�ق�م لل��ة ع�� وص�لها، 

  و��ل� ال�ف� ال�� س���ل ال��ه�ر�ة االن�ون���ة في ال�فاوضات. 
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ت�عى إلن�اء عالقة  �ان�  اله�ل���ة  ال���مة  أن  األح�اث  س�اق  م�  ��ه�  و��ل� 

ال�� ات�ح ��ه أه��ة الل��ة ال��سلة لل��ر، واُل�ل�ات ج�ی�ة مع ان�ون���ا، ه�ا في ال�ق�  

دون    -في ح�ود ال�عل��ات ال�ي ص�رت لها-ال�اسعة ال�ي أع��� لها في ات�اذ ق�ارات هامة 

  ال�ج�ع إلي ال���مة اله�ل���ة.

�ع��ها  ال��ر،  مع  التفاق  ال��صل  ه�فها  �ان  اله�ل���ة  ال���مة  س�اسة  فإن  إًذا 

ل�اتي، مع �قائها داخل ن�اق ال��ل�ة ���ء م� أج�ائها، ه�ا في ال�ق�  ال���ة واالس�قالل ا

س�ادة  ذات  ت��ح   ���� ان�ون���ا  ل�ولة  ال�ام  االس�قالل  ی���ون  ال�����ن  ��ه  �ان  ال�� 

  . )٢٩( تامة

  :   ١٩٤٦أك����  ١٤ت���ع اتفا��ة اله�نة  -

في ه�ل��ا؛ وذل�   كان� ال��ألة االن�ون���ة ذات تأث�� فعال على األوضاع ال�اخل�ة

ل�عارضة �ع� األح�اب إرسال ف�ق م� ال��� إلي ال��ر، وعلى ال�غ� م� ذل� اس���ت 

في   ال���د  وأرسل�  ت�جهها  في  اله�ل���ة  عاب�ة  ١٩٤٦س�����    ٢٤ال���مة  غ��   ،

وز��   أعل�  األم�  اس�ف�ال  في  رغ��ها  ولع�م  ح�ث�،  ال�ي  الع�ال  واض�ا�ات  �ال��اه�ات 

���ة أن غ�ض ال���مة وه�فها في ال��ألة االن�ون���ة ه� ال�ص�ل إلى حل ال���ل�ات اله�ل

سل�ي، دون الل��ء إلى اس�ع�ال الق�ة ض� االن�ون�����، ��ا حاول� ال���مة اله�ل���ة ت����  

ان��اب   �ع�  خاصة  ال��ام،  ل�ف�  �ا��ة  غ��  ال��ام�ة  االن�ون���ة  الق�ات  �أن  م�قفها 

  ج�ر األرخ��ل.  ال���ش ال����ان�ة م� ج��ع 

ی�م   في  ت�قف�  فق�  �اله�نة،  ال�اصة  ال�فاوضات  ت����  ل�  ه�ا  م�    ٢٦وان�الًقا 

لع�م ق�رة ال�ف�د على االس���ار في م�اق�ة �ع� ال��ائل دون ال�ج�ع إلى    ١٩٤٦س�����  

ام���دام أن ح�ادث  األح�اث  س�اق  م�  ��ه�  و��ل�  العل�ا،  ق�    -االض��ا�ات   -ال�ل�ات 

ن�ون�����، وجعل�ه� ی�دادون صال�ة في ق��ل ش�و�ه�: وذل� �أن ی�� ت����  ق�ت م��� اال

اله�نة في ج��ع أن�اء ان�ون���ا ول�� جاوه وس�م��ه فق�، وع�م إرسال ق�ات ه�ل���ة إلى  

  .)٣٠(ال��ر، �اإلضافة إلى رفع ال��ار ال��� وال���� وال��� 

كان� جه�د ال����ة ال��اس�ة م����ة ب�� اله�ل��ی�� واالن�ون�����، ح�� ت� ال��صل 

ی�م   ال��ف��  ب��  اله�نة  م�  ١٩٤٦أك����    ١٤لعق�  م����ة  ل��ة  �إن�اء  س�ح  وال��   ،

اله�ل��ی�� واالن�ون����� وال����ان���، وق� س��� "الل��ة ال�����ة لله�نة"، وال�ي �ان مهامها  
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٢٨١ 

ل��ف�� ن��ص اله�نة، ح�� ت�أسها م��ل رای� (ات�اذ اإلج�   Mr. Michailاءات الالزمة 

Wright  .نائ� الل�رد ��ل�ن في م��قة ش�ق آس�ا (  

ال�ي  ال��ة  في  الل��ة  أع�اء  ب��  خالف  وق�ع  حالة  في  أنه  على  االتفاق  ت�  وق� 

م� ال��ر،   ، وه� ال�ار�خ ال���د الن��اب الق�ات ال����ان�ة١٩٤٦ن�ف���    ٣٠ت��هي ی�م  

���ال ذل� ال�الف ل�ئ�� الل��ة للف�ل ��ه، أما في حال وق�ع خالف �ع� ذل� ال�ار�خ ف���  

ل�ق�م  آس�ا  ش�ق  ج��ب  م��قة  في  ال����ان�ة  للق�ات  األعلى  القائ�  إلى  ال��ض�ع  إحالة 

  �الف�ل ��ه. 

�نة و��ل� ��ه� م� س�اق األح�اث م�� ر��ة ال��ف�� اله�ل��� واالن�ون��ي في اله

ك���ة أولى، وذل� في م�اولة لل�ص�ل ل�ل ود� لل��اع ب��ه�ا، وفي ه�ا اإل�ار ت� االتفاق  

ال����ان�ة   ال�الث  الق�ات  ح�ب  أر�ان  ه��ة  رؤساء  م�  م��نة  ف���ة  ل��ة  إن�اء  على 

واله�ل���ة واالن�ون���ة، وذل� ب�ئاسة ه��ة أر�ان ح�ب الق�ات اله�ل���ة ���ر اله�� ال����ة، 

  .  )٣١( �� أم� إ�قاف الق�الل��ف 

ولق� جاءت ردود أفعال م��لفة لل��ف اله�ل���ة عق� ت���ع اله�نة، ح�� وصف� 

�أنه ��اع� على اس���ار ال�فاوضات في ج� مالئ�، وأنه س��ه� ق�ة  �ع� ال��ف ذل� 

ة،  ال���مة ال��ه�ر�ة االن�ون���ة، وم�� نف�ذها على الق�ات ال��ام�ة وغ�� ال��ام�ة ال����

  في ت�ف�� أوام�ها وت�ف�� ش�و� اله�نة.

ال�فاوضات  اله�ل��� ف�صة  ال���عي  ان�ه�ت ص��فة ال��ب  ال�ان� اآلخ�  وعلى 

�ع�قلة  األولى  م�ه�ة  اله�ل���ة،  ال���مة  االن�ل���ة وس�اسة  ال��اسة  ل�هاج�ة  اله�نة،  وعق� 

ال���قة ه�ه  في  االس�ع�ار�ة  م�ال�ها  على  لل��اف�ة  ال��ر  ج��ب   اس�قالل  في  الهامة 

ش�قي آس�ا، ��ا ت� وصف س�اسة ال���مة اله�ل���ة �ال�عف وال����ة لإلن�ل�� ���ا ���  

م�ه   الغ�ض  �ان  إذا  ��ه  م�غ�ب  أم�  اله�نة  أن  ال���فة  وأضاف�  االن�ون���ة،  ال��ألة 

  .)٣٢( ال�ص�ل إلى اس�قالل ال��ر اس�قالال �امالً 

  ٢٢، ب�أت ال�فاوضات ال��اس�ة في  ١٩٤٦أك����    ١٤وم�� ت���ع اتفاق اله�نة في  

م�   م��نة  ال��ن�ة  لل���ن  م����ة  ل��ة  إن�اء  االج��اع  ه�ا  في  تق�ر  ح��  أك����، 

في  ال���  ���قة  ت����  الل��ة  ه�ه  مهام  و�ان�  وال����ان���،  واالن�ون�����  اله�ل��ی�� 

ع� ال�اش�ة  ال��ن�ة  جاوه    ال��ائل  في  ال�لفاء  ���لها  ال�ي  �ال�هات  وال�اصة  اله�نة، 
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٢٨٢ 

  ٣٠وس�م��ه، و��ل� ال��� في ال��ائل ال�ات�ة ع� ان��اب الق�ات ال����ان�ة واله���ة في  

  . )٣٣( ١٩٤٦ن�ف��� 

الل��ة ال�����ة لله�نة في   �إ�قاف ١٩٤٦ن�ف���    ٤وخالل اج��اع  أمً�ا  ، أص�رت 

تأخ� في  ال���  �ان  وق�  القادة    الق�ال،  �ع�  إق�اع  إلى صع��ة  ی�جع  الق�ار  ه�ا  ص�ور 

ال������ �إلقاء سالحه�، و��ل� ی��ح أن اله�نة ما هي إال ت�ه�� لل�فاوضات ب�� اله�ل��ی��  

  واالن�ون�����. 

أما ��أن ال�فاوضات فق� أعل�� ال���مة اله�ل���ة س�اس�ها ال�ارج�ة أمام ال��ل�ان، 

ف�قة ب�� س��ارن� رئ�� ال��ه�ر�ة االن�ون���ة وشه��� رئ��  وال�ي أ�ه�ت أنه ال م�ال لل�

أه��ة   لها  ل��  األش�اص  م�ألة  وأن  واقع،  أم�  ال��ه�ر�ة  أن  اع��ار  على  وذل�  وزرائها، 

أك�� م� ال�ص�ل إلى اتفاق ع�لي، و��ل� ُ�ع� إعالن ال���مة اله�ل���ة له�ا ال����ح أه��ة  

له�ل���ة ح�ى م� أن�ار ال�فاوضة ال�د�ة مع ال���مة ك���ة؛ وذل� ألن ���ً�ا م� األوسا� ا

تع��� شه��� م�   ب���ا  ال�ا�ان،  االن�ون���ة تع��� س��ارن� م� ال����ف�� ال�ی� تعاون�ا مع 

الع�اص� ال����ة ال�ع��لة، و��ل� ی��ح أن ال���مة اله�ل���ة �ان� ت�رك م�� ق�ة ال���ة 

  . )٣٤( ال����ة االن�ون���ة

 :)٣٥( ١٩٤٦ن�ف���  ١٥ (Linggadjati Agreement)دجاتي اتفا��ة ل��ا -

في  ال���ع���  ل��ا�  ح�  ل�ضع  ال�سائل  ع�  ت���  االن�ل���ة  ال�بل�ماس�ة  كان� 

له�الء   ��هل  م�ا  واالق��اد�ة  ال��اس�ة  األوضاع  ت�ه�ر  دون  لل��ل�لة  و��ل�  ان�ون���ا، 

ب��   لل��ف��  ان�ل��ا  ات�ه�  ه�ا  م�  وان�الًقا  االم�ر.  مقال��  على  ال����ة  ال���ع��� 

، وق� �ل�� م� م��و�ها ال�امي في ج��ب ش�ق آس�ا الل�رد ��ل�ن اله�ل��ی�� واالن�ون�����

ب�ل ال���� م� ال�ه� إلن�اح ال�فاوضات ب�� ال��ف��، و�الفعل أث��ت تل� ال�ه�د ع� ال�قاء  

وجه�ي ال��� اله�ل���ة واالن�ون���ة في اتفا��ة ل��ادجاتي، وال�ي وقع� �األح�ف األولى في  

  .  )٣٦( ١٩٤٦ن�ف���    ١٥

ا لل�ادة األولي م� االتفا��ة اع��ف� ال���مة اله�ل���ة �ال���مة ال��ه�ر�ة في و��قً 

ال�ان�ة ع��   ال�ادة  ل��   ��ًقا  أنه  ��ا  ومادورا وس�م��ه،  على جاوه  وس���تها  ان�ون���ا 

واالت�اد   اإلن�ون���ة،  ال����ة  ال�ال�ات  إقامة  إلى  وال��ه�ر�ة  اله�ل���ة  ال���م���  ت�عى 

  .)٣٧( ١٩٤٩له�ل��� ق�ل أول ی�ای� اإلن�ون��ي ا
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٢٨٣ 

ال��  االتفاق  م��وع  ن��ص  ن��  عق�  اله�ل���ة  األح�اب  تعل�قات  جاءت  ولق� 

ال��اف���  ح�ب  أعل�  فق�  ومعارض،  م���  ب��  ما  واالن�ون��ي  اله�ل���  ال�ف�ان  وضعه 

ی����   ال  أنه  ��ا  لل��ر،  االس�قالل  م�  ����ة  درجة  أع�ى  ألنه  ال���وع  له�ا  رف�ه 

ال��ب ال� ��ه  اع���  ال��  ال�ق�  في  ه�ا  ان�ون���ا،  جهة  م�  ت�ف��ه  ل�قة  ال�ا��ة  �انات 

ال���عي اله�ل��� أن ه�ا ال���وع على ال�غ� م� أنه ال ��ق� لل��ر اس�قاللها ال����د، إال 

  أنه خ��ة ن�� االس�قالل. 

الع�ال ح�ب  واف�  االئ�ال -ولق�  م�ه�ا  ال���ن  االش��اك���  ال�����  أح�  ف وه� 

�ال��ه�ر�ة    -ال�زار�  ال���وع  ه�ا  في  ه�ل��ا  اع��ف�  ح��  ت�ف�،  ب�ون  ال���وع  على 

االن�ون���ة، ه�ا في ال�ق� ال�� وافق� ��ه ان�ون���ا على االت�اد ت�� ال�اج اله�ل���، أما 

ال���� ال���ف� ح�ال ال���وع، وما ب�� ال��ار ال����   ال��ب ال�اث�ل��ي فق� انق�� ما ب�� 

  . )٣٨(�أ� مع ح�ب الع�الفي ال

االتفاق  م��وع  ��أن  اله�ل���ة  األح�اب  ب��  ال���  وجهات  اخ�الف  �ل  وفي 

اله�ل���   واألس��ل  ال��ب  أر�ان  ه��ة  رئ��  ت����ات  جاءت  االن�ون��ي،  اله�ل��� 

ال����ة،  ال��ف��  ق�ات  ب�قل��  ال�اص  االتفاق  ت�ف��  إم�ان  في  ت���  وال�ي  لل��ف، 

ة ت�ف�� ال�ل�ات االن�ون���ة ل���ص االتفاق ���� صع��ة االت�ال ب��  و��ل� في إم�ان�

ال��ف  في  ال�اضح  أث�ه  ال��ل  به�ا  ل�أیه�ا  القائ�ی�  ه�ی�  إلعالن  �ان  وق�  ج��شه�، 

  .  )٣٩(وال��ل�ان

اله�ل���  ال�ف�ی�  ب��  االتفاق،  م��وع  على  اله�ل���ة  ال���مة  وافق�  و�الفعل 

وز� أعل�  ح��  في  واالن�ون��ي،  ال��اب  م�ل�  أمام  اله�ل���ة  ال���ل�ات  د�����    �١٠ 

ق�م ١٩٤٦ اإل�ار  ه�ا  وفي  ال���وع،  على  �ال����ع  ال�فاوضة  لل��ة  ال���مة  ت���ح   ،

  ال�ز�� إلى ال��ل� م���ة الل��ة ال�ي أرسل�ها لل���مة، وال�ي أوض��:

��ه�   -  س�اسي  م����  ه�  بل  قان�نً�ا،  م���ً�ا  ل��  ال���وع  واأله�اف أن  ال��اد� 

في  ت��ف�  أن  الب�  ال�ي  وال�قة  ال�فاص�ل  م�  ال���وع  خل�  �ف��  وه�ا  ال��ل��ة، 

  ال�����ات القان�ن�ة وال�س��ر�ة. 

�ان ض�ورً�ا؛ وذل� ل�فاد� ح�وث   ١٩٤٦ن�ف���    ١٥أن ال����ع على ال���وع ی�م   - 

 . ١٩٤٦ن�ف���  ٣٠أ�ة م�ا��ات ع�� ان��اب الق�ات ال����ان�ة في 
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٢٨٤ 

القان�ني   أن -  ال�هائي  ال��ل  أما  واقعة،  س�اس�ة  ح��قة  ه�  �ال��ه�ر�ة  االع��اف 

 لل��ل�ة فل� ی�� وضعه إال �ال��ق القان�ن�ة ال�س��ر�ة.

ت���  -  ان�ون���ا  في  ال�اك�ة  العل�ا  اله��ات  على  ال�اج  سل�ة  م��  م�ألة  أن 

 لل�فاوضات ال����ل�ة. 

ال��افقة على ت����   -  الل��ة أن  ان�ون��ي، م� ��ف�� م��او���  -ات�اد ه�ل���رأت 

��ام   إلى  س��د�  ال��ف��  م�  م�ح�ة  دولة  إن�اء  ألن  وذل�  لل�فاوض؛  وس�لة  خ�� 

 .   )٤٠( م�ازعات وخالفات 

على أ�ة حال فق� واف� م�ل� ال��اب على م��وع االتفاق، وعلى ال�غ� م� إ�هار 

ف�� ال��ل�ة اله�ل���ة، و��ل� م�الف�ه  ال�عارضة الم�عاضها ت�اه ال���وع، على اع��ار أنه �

لل�س��ر، إال أن وز�� ال���ل�ات اله�ل���ة أعل� في رده على ال�عارضة أن ن��ص ال�س��ر 

ال��ج�د ��� تع�یلها، وذل� ح�ى ت���ى مع روح الع��، وأن ال���مة س�ف تع�ي به�ا 

 � ال���وع  على  ال��افقة  ت��  و�الفعل  ال�هائي،  االتفاق  ت�ف��    ٣٠ض�    ٦٥أغل��ة  ع�� 

  . )٤١( ص�ًتا

ال��ل�ان   م�افقة  على  م��قفة  واالن�ون�����  اله�ل��ی��  ب��  ال�فاوضات  �ان�  لق� 

االن�ون��ي ال��ق� على االتفاق، وال�� �ان م��ًدا النعقاده ال��ف ال�اني م� شه� ی�ای�  

واته�  )٤٢( ١٩٤٧ ال��ف��،  ق�ات  ب��  ال��اوشات  �ع�  ح�ث�  الف��ة  تل�  وخالل  �اله�ا  ، 

معارًضا  �ان  وال��  االن�ون���ة  الق�ات  قائ�  أص�ر  فق�  اله�نة.  اتفا��ة  اح��ام  �ع�م  اآلخ� 

لالتفاق، ن�اء ح� ��ه ق�اته على ال�قاومة ومقابلة الق�ة �الق�ة، و��ل� ألق� الق�ات اله�ل���ة 

�ال االن�ون���ة  ال��ه�ر�ة  رئ��  نائ�  القي  ب���ا  ال��ادث،  تل�  في  عل�ه  على  �الل�م  ل�م 

اله�ل��ی��، م��ً�ا أنه إذا �ان ل�یه� ر��ة ح����ة في ال�الم، فعل�ه� اح��ام االتفاق وس��  

رخاء  م��ر  س���ن  فإنها  وح���ها  ان�ون���ا  �اس�قالل  اع��ف  إذا   " قال  ح��  ج��شه�، 

إلى م��ق�ن  م�الة  فإنه� ال  االس�ع�ار�ة  أحالمه�  وراء  اله�ل��ی�ن  ان�اع  إذا  أما   له�ل��ا. 

  .  )٤٣( ح�فه� وف�له�"

ی�ای�   في  ال��ر  إلى  اله�ل���ة  ال�فاوضة  ل��ة  عادت  فق�  حال،  �ل  ، ١٩٤٧على 

اله�ل���ة،  ال���ل�ات  وز��  ت���ح  إل�ه  م�اًفا  االتفاق،  ب����ع  ال���مة  لها  ح�� ص�ح� 

وتف��� الل��ة نف�ها، وذل� ب�اء على ت�ص�ة م�ل� ال��اب اله�ل��� ال�� واف� على ض�  
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٢٨٥ 

ال���مة ال�� رف��  اآلخ�  ال�ان�  وعلى  االتفاق.  م��وع  ت���ع  ع��  وال�ف���  ��ح 

ال���وع  إال على ص�غة  االع��اف  أو  ال��افقة  ذل�، وق�رت ع�م  ال��افقة على  االن�ون���ة 

  .)٤٤( األصل�ة ون��صه

ول� ی��ه األم� ع�� ه�ا ال��، فق� اق��ح� ال���مة اله�ل���ة لل��وج م� األزمة، أن  

ا و�دماجه�ا  �ق�م  ال�ف������  مقارنة   ����  ���� ال���وع،  ل���ص  تف��ً�ا  االن�ون��ي  ل�ف� 

اش��اد  وفي �ل  االن�ون�����،  م�  ال�ف�  جاء  ول��  ال��فان،  عل�ه  ���ق�  واح�  رأ�  في 

األزمة أرسل شه��� رئ�� ال���مة وال�فاوض�� االن�ون�����، ��اً�ا إلى ال�ف� اله�ل��� في 

وا١٩٤٧مارس    ١٥ ال���مة ،  ان�ه�ت  و�الفعل  االتفاق،  إلى  ال��صل  ���عة  ی�صي  ل�� 

اله�ل���ة ف�صة وص�ل ال��اب، ف�خ�� ل�ف�ها �ال����ع على م��وع االتفاق ��ا ه� ب�ون  

  .)٤٥( إضافات تف����ة

، وان�الًقا ١٩٤٧مارس    ٢٥و�الفعل ت� ال����ع ال�هائي على اتفا��ة ل��ادجاتي في  

ج�ة اله�ل��� القائ� �األع�ال االم���ي أن الق�� الغ���ة وعلى رأسها  م� ه�ا ابلغ وز�� ال�ار 

ال�ال�ات ال����ة األم����ة و����ان�ا وف�ن�ا وه�ل��ا ��� أن ت��ن م�فقة في س�اس�ها؛ وذل�  

ب��ها ���ل وث�� في ال��االت االق��اد�ة وال�ال�ة، وأ�ة م�اكل أخ�� في   ال�عاون  ل��ق�� 

  .)٤٦(ال��ق األق�ى

االن�ون���ة، وع األوسا�  في  �ال��ح��  ال���ة  ه�ه  ق��ل�  االتفاق  ال����ع على  ق� 

و��ل� في األوسا� اله�ل���ة ال����ة لالتفاق وهي األح�اب االش��اك�ة ال�ع��لة، أما األوسا�  

وال�قهق�   �االس��الم  واته��ها  ال���مة  هاج��  ب�ای�ه،  م��  ال���وع  عارض�  ال�ي  ال�����ة 

�����، و��ل� ع�م اح��ام تعه�اتها أمام م�ل� ال��اب اله�ل���، وت�ص�اته ��أن  أمام االن�ون

  ض�ورة إضافة ال����ح وال�ف��� ال����ر�� إلى م��وع االتفاق ع�� ت���عه.   

وج�ی� �ال��� أن ان�ل��ا وال�ال�ات ال����ة األم����ة ضغ��ا على ال���مة اله�ل���ة 

وس�عة   االتفاق،  األس�اق إلت�ام  مع  ال��ارة  أب�اب  ف�ح   ���� ح�ى  ت���ة  إلى  ال�ص�ل 

العالقات   إعادة  إلى  ش�ی�ة  ��اجة  ه�ل��ا  ��ه  �ان�  ال��  ال�ق�  في  ه�ا  االن�ون���ة، 

  . )٤٧(االق��اد�ة وال��ار�ة مع ال��ر

ل���صه،  واح�  تف���  ال��فان على  ی�ف�  أن  دون  االتفاق  ال����ع على  ت�  وه��ا 

ب��اجع ال�ان� اله�ل��� وت�ك م�ألة ال�ف��� إلى ما �ع� ال����ع. وق� �ان   ح�� ان�هى األم�
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٢٨٦ 

م� أس�اب ت�اهل ه�ل��ا في ال����ع على االتفاق س�ء حال�ها االق��اد�ة �ع� ال��ب، وم�  

إلصالح   ال��ر  في  ال��ج�دة  �ال��وات  االن�فاع  إلى  ماسة  حاجة  في  �ان�  ال���ل�  ه�ا 

�ان� ��ه حالة الغ�اء وال����� في ان�ون���ا س��ة؛ وذل� ���� حال�ها، ه�ا في ال�ق� ال��  

ورقا�ة   ح�ار  و��ل�  ال��اس�ة،  ال�الة  اس�ق�ار  ع�م  ع�  ال�اش�ة  ال��ار�  ال��ادل  تع�ل 

ال�ل�ات اله�ل���ة على االس���اد وال���ی�، م�ا أث� على ال���ة ال��ار�ة، ل�� فق� على  

ال�و  األوسا�  على  ��ل�  بل  وان�ل��ا -ل�ةان�ون���ا،  األم����ة  ال����ة  األخ��،    -ال�ال�ات 

  .   )٤٨(وال�ي ته�ها إعادة ال��ادل ال��ار� مع ال��ق االن�ون���ة 

و��ل� ��ه� م� س�اق األح�اث أن ال�غ�� الغ���ة �ان لها أث� �الغ في ال��صل 

األم����ة ال����ة  ال�ال�ات  أرسل�  ح��  االن�ون��ي،  اله�ل���  االتفاق  ����    )٤٩( إلى  ع� 

في الها� شفهً�ا -سفارتها  االتفاق    -بالًغا  ت�ف�� ن��ص  اله�ل���ة  ال���مة  م�  ��ه  ت�ل� 

ه�ا   وم�  وال�ال�ة،  االق��اد�ة  ال��ائل  وت���ة  األجان�،  وم��ل�ات  حق�ق  �إعادة  ال�اصة 

ت�ف��  ال����ة  ال�����ة  الل��ة  م�  األم����ة  ال����ة  ال�ال�ات  ح��مة  �ل��  ال���ل� 

ال�ال�ات ال���  ح��م�ي  مارس�ه  ال��  ال�غ�  م��  ی��ح  و��ل�  واالق��اد�ة،  ال�ال�ة  ص 

  .)٥٠( ال����ة األم����ة وان�ل��ا، على ال���مة اله�ل���ة ل��عة ت���ع االتفاق مع االن�ون�����

وعلى ال�غ� م� ت���ع االتفاق ب�� ال��ف��، إال أنه ل� ���أ أ� ت��� في العالقات 

  شه��� رئ�� ال���مة االن�ون���ة �أن أس�اب ذل� ت�جع إلى: ب��ه�ا، ح�� ص�ح 

  اس���ار ه�ل��ا في إرسال ن��ات ل���ها ال��ج�د في ال��ر. - ١

ال��ه�ر�ة،  - ٢ اس��ارة  دون  ب�رن��  لغ�ب ج���ة  ال�اتي  �االس�قالل  اله�ل��ی�ن  اع��اف 

 و��ون إج�اء اس�ف�اء أو ان��ا�ات. 

م�اع�ة اله�ل��ی�ن ل��ان مقا�عة �اس�ن�ان ال�اقعة غ�ب جاوه على إعالن اس�قالل  - ٣

 ه�ه ال�قا�عة. 

على  - ٤ ح�ل�ها  في  ان�ون���ا  داخل  ال��ج�دة  اله�ل���ة  ال��ف  ه��م  اس���ار 

 ال��ه�ر�ة. 

مل��ن دوالر،   ٣٠٠ال��جه اله�ل��� ل�ل� ق�ض م� ال�ال�ات ال����ة األم����ة ق�ره  - ٥

 ل�الة في ان�ون���ا، دون اس��ارة ال��ه�ر�ة. �غ�ض إصالح ا
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٢٨٧ 

و��ل� ی��ح أن تل� األس�اب ق� ساه�� في ت�ت� العالقات ب�� ال��ف��، و��ل� ع�م 

  . )٥١( اس���اف اله�ل��ی�ن ل��ا�ه� االق��اد�

اله�ل���ة واجه� أزمة في ت�ف�� االتفاق، و��ل� -وال�اصل أن العالقات االن�ون���ة

وعلى ه�ا األساس ت�خل� أم���ا و�ن�ل��ا، في ال�ق� ال�� ساف� ��ه  ��ء في ال�فاوضات،  

ال�ف�   إلي  اله�ل���  ال�ف�  سل�  ح��  �اتا��ا،  إلى  ال���ل�ات  ووز��  ه�ل��ا  وزراء  رئ�� 

االن�ون��ي م���ة ت��� اق��احات خاصة ���ق ون�ام ت�ف�� االتفاق، و�ل� ال�ف� اله�ل���  

إلى إحالة ال��ض�ع أن ���ن ال�د خالل أر�عة ع�� ی�مً  ال�ف� اله�ل���  ا، ح�ى ال ���� 

  إلى ح��م�ه. 

، وال�ي �فه� م�ها ن�ة ال���مة )٥٢(وت��ر اإلشارة إلى أن ال����ة �ان� ش��ه �اإلن�ار

اله�ل���ة في اس���ام الق�ة حال ع�م رد ال�ف� االن�ون��ي عل�ها في ال��ة ال���دة، س��ا أن  

ال�ف� اله�ل��� ق�مها �االتفاق مع رئ�� ال���مة ووز�� ال���ل�ات الل�ی� �انا م�ج�دی� في  

  . )٥٣( �اتا��ا

ت� ب��ء  ت�ال�  اله�ل���ة  ال����ة  �ان�  ال�ادة  لق�  ت�مي   ١٥ف��  وال�ي  االتفاق،  م� 

اله�ل��� االت�اد  في  -إلن�اء  ال�ارج�ة  األم�ر  ت��لي  ال�ي  اله��ة  إع�اد  و��ل�  االن�ون��ي، 

ب��   ال�����ة  لل��اوشات  نهائي  ح�  ل�ضع  وال�عاون  ذل�،  �ع�  االن�ون���ة  ال����ة  ال�ال�ات 

االق��اد�ة  ت���� األم�ر  إلي  �اإلضافة  ال��ف��،  ال�ارج�ة، وم�ا��ة    ق�ات  �ال��ارة  ال�اصة 

ال��ادل ال��ار� في ج��ع أن�اء ان�ون���ا، ولق� أ�ه�ت ال����ة ر��ة ه�ل��ا ت���� العالقات  

���لها   ال�ي  ال��ا��  وت�ل��  لل��ه�ر�ة،  ال�اضعة  غ��  ان�ون���ا  أج�اء  ب��  وال�عاون 

  . )٥٤( اله�ل��ی�ن في جاوه وس�م��ه إلي ال��ه�ر�ة

رد ال�ف� االن�ون��ي على ال����ة اله�ل���ة في ال�ق� ال���د، وال�� اع���ته لق� جاء  

اله�ل���ة  ی�ف� مع ال����ة  أنه  اله�ل���ة غ�� م�ض، وع�� ال��� ب�قة لل�د ی��ح  األوسا� 

ال�قا�، و��خل تع�یالت على م�ائل أخ��، و��ل�   في �ع� ال��ائل، و��الفها في �ع� 

  �ة في: ت��ل� نقا� ال�الف ال��ه� 

م��ل��   - ١ ت��  وال�ي  ال��ل،  ات�اد�ة  م�ق�ة  ح��مة  تأل��  على  ال��ه�ر�ة  وافق� 

له�ل��ا ولل��ه�ر�ة وألج�اء ان�ون���ا األخ��، ل��ها اش���� أن ���ن لها ن�ف ع�د  

  األع�اء في تل� ال���مة، وأن ت�خ� الق�ارات �األغل��ة ول�� �اإلج�اع.
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٢٨٨ 

ت��� - ٢ إقامة  في  ت�غ�  ان�ون���ا  األخ��، كان�  ال�ول  مع  وق��لي خاص  ل س�اسي 

في  اله�ل���ة  ال����ل�ة  ال�ع�ات  إلى  االن�ون�����  في ض�  ت�غ�  ه�ل��ا  �ان�  ب���ا 

 . ١٩٤٩ف��ة االن�قال، ل��� ت���� ال�ال�ات ال����ة االن�ون���ة ق�ل األول م� ی�ای�  

ان��اب     - ٣ و�ل��  م����ة،  ب�ل���ة  إدارة  إن�اء  ف��ة  ان�ون���ا  الق�ات   رف�� 

اله�ل���ة م� جاوه وس�م��ه ب�ون ق�� وال ش��، و��ل� إنقاص ع�د الق�ات اله�ل���ة 

 ال��ل�ة في ان�ون���ا.   

���ن   - ٤ أن   ���� ول��  األج��ي،  لل�ق�  م���ك  ص��وق  إن�اء  ال��ه�ر�ة  ق�ل� 

االن�ون��ي لله�ل��ی�� م��و�ان فق� في م�ل� اإلدارة، وأن ی�� ض� رئ�� ب�� ال�ولة  

 له�ا ال��ل�، وت�خ� الق�ارات �األغل��ة ب�ًال م� اإلج�اع.

ال���وعات   - ٥ م���ات  ب�ع  على  لإلش�اف  م����ة  ل��ة  إن�اء  ال��ه�ر�ة  ق�ل� 

ع��   الل��ة  ت��  أن  على  وذل�  ال��ه�ر�ة،  ن�اق  داخل  ال�اقعة  وال�ل��ات 

 ان�ون��ي وآخ� ص��ي، م� األع�اء األر�عة في الل��ة.

ألص�اب   اش����  - ٦ تع���  مع  العامة  ال��فعة  ذات  ال���وعات  تأم��  ال��ه�ر�ة 

 . )٥٥(ال�ق�ق 

 :  ١٩٤٧ی�ل��   ٢١اله��م اله�ل��� األول على ال��ه�ر�ة  -

ن�ف���  لق�   م�  الف��ة  ی�ل��    ١٩٤٦ت���ت  ال�����ة   ١٩٤٧وح�ى  �ال��اوشات 

أن اله�نة �ان� ��� أن ت��ن واالن��ار االس��ات��ي للق�ات اله�ل���ة، وذل� على ال�غ� م�  

اله�ل���ة ال��ب  انهاء  ت�  الف��ة  ه�ه  م���ف  في  أنه  ذل�  م�  واأله�  ال�فع�ل،    - سار�ة 

  . )٥٦( دجاتين���ة ن��ً�ا ���ج� اتفا��ة ل��ااإلن�و 

اتفاق    تف��� وت�ف��  ب�� ه�ل��ا وان�ون���ا ��أن  ب�ادر األزمة  مارس   ٢٥إًذا �ان� 

وال�ي ح�ث�   ١٩٤٧ الق�ة، ح��   م�ج�دة،  اس�ع�ال  اله�ل���ة  ال���مة  ق�رت  ع��ما  �الفعل 

ال��ه�ر�ة   مع  ال�ل��ة  ال�سائل  ج��ع  اس��ف�ت  بالده  أن  اله�ل���ة  ال���مة  رئ��  ذ�� 

االن�ون���ة   ال���مة  إلى  م���ة  اله�ل���ة  ال���مة  أرسل�  اإل�ار  ه�ا  وفي  االن�ون���ة، 

  � أساس�ة خاصة ب��ف�� االتفاق، وهي: ال��ی�ة، ت�ل� ف�ها ال��افقة على خ��ة نقا 

ان�ون���ا ��ا في ذل� ال��ه�ر�ة في دور االن�قال،  - ١ االع��اف ��ل�ة ه�ل��ا على ج��ع 

 و��ل� �ال�ل�ة ال����ة ل���ل ال�اج في ال���مة االت�اد�ة االن�قال�ة. 
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٢٨٩ 

ل�ول  إن ال��ه�ر�ة االن�ون���ة ل�� لها ح� إقامة عالقات خارج�ة م�اش�ة م��قلة مع ا - ٢

 األخ��. 

 إعادة م��ل�ات األجان� داخل ن�اق ال��ه�ر�ة ب�ون ق�� أو ش��. - ٣

على   - ٤ لإلش�اف  وذل�  االن�قال�ة،  ال�����ة  ال���مة  ت��ع  اق��اد�ة  ات�اد�ة  ه��ات  ت���� 

 ال��ائل االق��اد�ة �ال��ارك، والع�لة األج���ة، ون�ام ال���ی� واالس���اد.

ال��ام واألم� في ج��ع جهات ان�ون���ا ��ا في ذل� إن�اء ه��ة ب�ل���ة م����ة ل�ف�   - ٥

 . )٥٧( ال��ه�ر�ة

ال�ل�ات  ه�ه  في �ل  م�قف صع�  أمام  نف�ها  االن�ون���ة  ال���مة  وه��ا وج�ت 

وافق�  وال���  األم����ة  ال����ة  وال�ال�ات  ان�ل��ا  ق�اصل  ن���ة  على  و��اًء  اله�ل���ة، 

ب�ل�� م���ك؛ وذل�   �إن�اء  ال�اص  ال�ل�ات، ع�ا  ال��ی�ة على ه�ه  ال���مة االن�ون���ة 

خل ال��ه�ر�ة م� اخ��اص ال��ل�� ال���ي، وم� ه�ا ال���ل� ألن حف� األم� وال��ام دا

�إص�ار  ��ه  �ال��  االن�ون���ة،  لل���مة  إن�ار  ش�ل  في  م���ة  اله�ل���ة  ال���مة  ق�م� 

ساعة-األم� وع����  أر�ع  على  - خالل  ال��ا��ة  الق�ات  وس��  الع�ائ�ة،  األع�ال  ب�قف 

ال�اخ في  ��ل�م��  ع��ة  م�افة  إلى  االنف�ال  ال��اد  ح�ود  على  ال��ار  ف�  و��ل�  ل، 

  الغ�ائ�ة في �ع� ال�هات ال�اقعة في ن�اق ال��ه�ر�ة. 

ال�ول  ق�اصل  ت�خل�  واالن�ون��ي  اله�ل���  ال�ان�  ب��  ال��قف  ت�ت�  �ل  وفي 

ال�الث م�ة أخ�� ل�ه�ئة األم�ر، ح�� ق�ل رئ�� وزراء ان�ون���ا إص�ار ه�ا األم� ���� أن 

ف� األم� م� جان�ه، وذل� �ال��قف ع� األع�ال الع�ائ�ة والع�ول  ���ر ال�ان� اله�ل��� ن

ع� الله�ة االس�ع�ار�ة، ل�� ال���مة اله�ل���ة رف�� ذل� وص�ح� لل�اك� العام ال��اع� 

  . )٥٨( ب��ء الع�ل�ات ال����ة

على جاوه وس�م��ه،   ١٩٤٧ی�ل��    ٢١لق� قام اله�ل��ی�ن �اله��م ��امل ق�ته� في  

أج�ا ال��ه�ر�ة  واج�اح�ا  اخ��اص  ض��  تقع  �أنها  اع��ف�ا  ال�ي  األراضي  م�  ����ة  ء 

اله��م،  ه�ا  ل�صف  ب�ل��ي"  "ع�ل  م��لح  ه�ل��ا  ح��مة  اس���م�  ح��  اإلن�ون���ة، 

وح��وا أن���ه�    ع�ز اله�ل��ی�ن م�اقعه�،    -االق��اد�ة والع����ة  –و�ع� ت�ق�� أه�افه�  

    . )٥٩( ��الع����ة في ع�ل�ات ال��ه�� وراء ال��
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٢٩٠ 

ال�اتي  ال���  ب��ام  �ال�غ� م� اع��اف ه�ل��ا  أنه  و��ل� ��ه� م� س�اق األح�اث 

، إال أنها رأت ١٩٤٧مارس    ٢٥في    دجاتي ي ان�ون���ا ��ًقا التفا��ة ل��الل��ام ال��ه�ر� ف

�ع� ذل� اس��الة ال��ف�� ف��ع� في اس���ام الق�ة، وم� ه�ا ال���ل� تق�م� اله�� واس��ال�ا  

ل��اولة ا��اد حل لل���لة االن�ون���ة، وعلى ال�غ� م�    ١٩٤٧إلى م�ل� األم� في ی�ل��  

ا اخ��اصها  في ص���  ت�خل  ال��ألة  ه�ه  �أن  ه�ل��ا  ح��مة  ل�  إص�ار  أنها  إال  ل�اخلي، 

  . )٦٠( ت���� ���قفها وق�ل� ب��خل م�ل� األم� في �ل االه��ام ال�ولي �ال���لة

  :  )٦١( ١٩٤٨ی�ای�  ١٧ (Renville agreement)اتفا��ة ر��ف�ل  -

ه�ل��ا  ب��  ال��ألة  ح��  ت���ان  وان�ل��ا  األم����ة  ال����ة  ال�ال�ات  كان� 

الف�صة لالت�اد وان�ون���ا؛ وذل� ح�ى ال   ال����ة، م�ا س�ع�ي  إلى األم�  ت��ف�ل وت�ل 

ال��ف��ي لل��خل، وه�ا �ف�� ع�ض ان�ل��ا وسا��ها ع�� ب�ء اله��م، ��ا ان�ق�ت ص�ف 

ألن  وذل�  الق�ال،  ل�قف  ال�عي  ���ورة  ونادت  اله�ل���ة،  ال���مة  ت��فات  ال�ول���  تل� 

  .)٦٢( �ج� م�هالل��ء إلى الق�ة ل� ��ق� له�ل��ا اله�ف ال� 

ان��اه م�ل� األم� إلى ال�الة في  ١٩٤٧ی�ل��  ٣٠ولق� وجه� ال�سائل ال��رخة في 

ال���ل األس��الي في م�ل�  العام م�  إلى األم��  ال�سالة األولى م�جهة  إن�ون���ا، و�ان� 

ب��   جاوه وس�م��ه  في  �ان�  ال�ي  الع�ائ�ة  األع�ال  إلى  األم�  ان��اه م�ل�  ولف�  األم�، 

أما ال�سالة ال�ان�ة �ان� م� ِق�ل ح��مة اله��،   ات ال��ل�ة ل��ه�ر�ة إن�ون���ا وه�ل��ا،الق� 

  )٦٣( ١٩٤٧وعلى وجه ال��عة انعق� ال��ل� في أول أغ��� 

ولق� أص�ر م�ل� األم� ق�اره ب�ع�ة ال�ان��� إلى إ�قاف الق�ال، و���اد حل لل��ألة 

ص�ر �ال م�ه�ا أم�ه إلى ق�اته �إ�قاف الق�ال  �ال��ق ال�ل��ة، وعق� ق��ل ال��ف�� للق�ار أ

ی�مي   ال��ه�ر�ة  ١٩٤٧أغ���    ٥- ٤ب��  ح��مة  رئ��  ت����ات  جاءت  ولق�   .

إع�ائه�   و��ل�  اله�ل��ی�ن،  اع��اء  �ع�  �االتفاق  م�ت��ة  تع�  ل�  أنها  م�ض�ة  االن�ون���ة 

   .)٦٤( ال��ان ل�ع� أج�اء ال��ه�ر�ة �االس�قالل ال�اتي

، به�ف ١٩٤٧تق��� اس��ال�ا اق��اًحا ل��ل� األم� في م���ف أغ���  وعلى أث�  

ال��اعي   "ل��ة  �اس�  ال�ع�وفة  الل��ة  ت��ل�  ال����ة،  وتع���  ال�ار  ا�الق  وقف  م�ا��ة 

أخ�� م��ل ه�ل��ا م�ل� األم� �أن ح��م�ه اخ�ارت   ١٩٤٧س�����    ٤، وفي  )٦٥(ال����ة"

���� أبلغ� ج�ه�ر�ة إن�ون���ا ال��ل� أنها اخ�ارت س�   ١٨بل���ا ل����لها في الل��ة، وفي  
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٢٩١ 

أس��ال�ا ����ل لها، ��ا ت� في ال��م نف�ه اخ��ار ال�ال�ات ال����ة االم����ة م� ِق�ل بل���ا  

  .)٦٦( وأس��ال�ا

اله�ل��ی��   ب��  ال�فاوض  ��أن  ال��ف��  في  الل��ة  ن���  حال  أ�ة  على 

�ر م� ال�فاوضات في جاوه، ج�ع� الل��ة و�ع� شه   ١٩٤٨ی�ای�    ١٧واالن�ون�����، وفي  

ع����ة ه�نة  اتفا��ة  في  واله�ل��ی��  م�اد�)٦٧( اإلن�ون�����  ب��ان  إل�اقها  ت�  وال�ي   ،)٦٨( 

یه�ف إلى أن ت��ن أساسًا لل����ة ال��اس�ة ال�هائ�ة، و�ال�غ� م� ع�م ال��صل ل�ل� ال����ة  

�انا على درجة   ال��اد�  و��ان  اله�نة  أن ش�و�  االت�اه  إال  ل���ی�  فق�  ل��  األه��ة،  م� 

م��  م�ال�ه�  في  اله�ل��ی��  ز�ادة  م��  إ�هار   ���� أ�ً�ا  ول��  ال�ق��دة،  لل����ة  العام 

  . )٦٩( ، ب���ا ت�اجع� اآلمال اإلن�ون���ة في ال�قابل١٩٤٧"اإلج�اء ال��ل��ي" ال�اجح عام 

�ا  ما  �ع�  ال��اسي  ال�ضع  ��أن  ر��ف�ل  اتفا��ة  ت����  اتفا��ة ولق�  في  ن 

ومادورا  ��اوه  ال�ال�ات  �ل  على  االن�ون���ة  �ال����ة  تع��ف  ل�  أنها  غ��  ل���اردجاتي، 

دولً�ا، )٧٠( وس�م��ه لها م��ً�ا  ال��ه�ر�ة وجعل  االتفاق  ه�ا  انق�  فق�  ذل�  ال�غ� م�  ، وعلى 

ال��ت�� ه�ل��ا م� وأص�ح لها ح� ال���� في األم� ال����ة، ه�ا في ال�ق� ال�� م�ع ��ه  

  .  )٧١( ج�ي ث�ار ان��اراتها الع����ة ال�ي حقق�ها

كان -١٩٤٨ی�ای�    ٢٣وعق� ال����ع على االتفا��ة سق�� ال�زارة االن�ون���ة في   

���� رد الفعل ال�ع�ي، وس�عان ما ت��ل� وزارة    -Sjarifuddinی�أسها أم�� ش�ف ال�ی�  

  . )٧٢( ٨١٩٤ی�ای�    ٢٩رئاس�ة ی�أسها م��� ح�ا في 

ال�ضع  ت�ه�ر  وج��ة  ف��ة  ��ع�  ال�ه�ئة،  م�  ن�ًعا  ر��ف�ل  اتفا��ة  ب��د  ت�ق�  ل�  إًذا 

ذروته   و�لغ  الق�ال���عة  ت��د  اله�ل��ی��  في  ب��  ال�ئ���ة  الق�ا�ا  حل  ل�ع��ة  وذل�   ،

ذل�   في  ��ا  الفعل�ة،  سل��ها  على  ت�اف�  أن  إن�ون���ا  ج�ه�ر�ة  أرادت  فق�  واالن�ون�����، 

وح�تها وعالقاتها ال�ارج�ة، ح�ى ی�� نقل ال��ادة م� ه�ل��ا إلى ال�ال�ات ال����ة إلن�ون���ا،  

ل�� ه�ل��ا ل� ت�غ� في أن ت��ف� ال��ه�ر�ة به�ه ال�ل�ة، لق� أرادت ال��ه�ر�ة أن ت��ن  

م���   ال�ال�ات ال����ة االن�ون���ة م��قلة ت�اًما ع� ه�ل��ا، ول�� اله�ل��ی�� رغ��ا في ات�اد 

  .)٧٣(مع ال���مة اله�ل���ة، وه��ا واصل �ل ��ف الع�ل م� جان� واح� ن�� أه�افه

وان�الًقا م� ه�ا ات�ه� ال���مة اله�ل���ة إلى إن�اء ما ���ى �ال���مة االت�اد�ة 

، ��ا ت� تع�یل ال�س��ر اله�ل��� ���ا ی�عل� �االت�اد  ١٩٤٨مارس    ٩ال��ق�ة إلن�ون���ا في  
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٢٩٢ 

ن�ون��ي، وم�اولة ح��مة ه�ل��ا إن�اء دول م� جاوه الغ���ة ومادورا وس�م��ه اله�ل��� اإل

ال��ی�  االق��اد�  ال��ار  �ل  وفي  االتفاقات،  إل�ه  دع�  ال��  االس�ف�اء  دون  ال����ة 

لل��ه�ر�ة زادت ه�ه االج�اءات م� ال�� وع�م ال�قة ب�� ال��ف��، واته� �ل ��ف ال��ف 

  . )٧٤( ��ف�لاآلخ� �ان�هاك اتفاق ه�نة ر 

  : ١٩٤٨د�����   ١٩اله��م اله�ل��� ال�اني على ال��ه�ر�ة  -

أغ���   في  ه�ل��ا  في  ائ�ال��ة  ح��مة  ت��ل�  الق��ة ١٩٤٨لق�  �ل�  وق�   ،

إن�ون���ا، ه�ا على ال�غ� م� االتفاقات ال��قعة مع ال��ه�ر�ة وال�ي صان�   األساس�ة هي 

ت�ع �ان�  ه�ل��ا  ل��  اله�ل���ة،  ال���ات  ال���ات  أم�ال  ل�ل�  ل�ع��  نهائي  حل  لف�ض  ى 

مع   الق�م�ة  ال���  ت����  به�ف  ال�س��ر،  ه�ل��ا  ع�ل�  اإل�ار  ه�ا  وفي  ن�ا�ها،  ج��ع 

  .)٧٥(م��وع االت�اد اله�ل���

وفي ال�ق� ال�� �ان� ��ه ال��ه�ر�ة ت�اجه ضغ� ه�ل��ا م� ال�ارج �ال���� عل�ها 

اق��ادً�ا، �ان ال���ع��ن یه�دونها م� ال�اخل في �ل ت�ه�ر األوضاع االق��اد�ة، و��ل� 

دب�  ال���ل�  ه�ا  وم�  ال��ه�ر�ة،  ان�اء  في  وال��ع  ال��الة  ان��ار   ���� ال���  زاد 

ا لله��م  خ�ة  ففي  ال���ع��ن  ال��ه�ر�ة،  على  ال����    ١٩٤٨أغ���    ١١ل��لح  عاد 

م�س�   ال��رة    (Muso)ال���عي  قام�  ح�ى  ال��ف���ي  لالت�اد  ی�ع�  وأخ�  ان�ون���ا،  إلى 

مادی�ن   في  في     (Madiun)ال�����ة  ال�الي �ل�  ١٩٤٨س�����    ��١٨اوه  ال��م  وفي   ،

ي، ��ا ت���� ق�ات ال���مة س��ارن� م� ال�ع� ال�فاع ع� ال��ه�ر�ة ض� ال��� ال���ع

، وفي نها�ة أك���� ق�ل م�س�، و��ل� ت���� ح��مة ١٩٤٨س�����    ٣٠واس��� الق�ال ح�ى  

  .)٧٦( ال��ه�ر�ة م� اخ�اع ال���ع��� وان���ت عل�ه�

أعل�  ال�اخل،  في  ال���ع���  على  �الق�اء  ال��ه�ر�ة  ح��مة  ان�غال  أث�اء  وفي 

ال�س��ر   العام لل��ر  ال�اك�  ، وق� أد� رف� ح��مة ١٩٤٨س�����    ٢٠ال��ی� في  م��ل 

  . )٧٧( ال��ه�ر�ة م�ا�عة ال�س��ر، إلى ه��م ه�ل��ا على ال��ه�ر�ة

في   ه��مها  اله�ل���ة  الق�ات  ب�أت  ج���اك�تا   ١٩٤٨د�����    ١٩و�الفعل  على 

ماج�و   على  لل����ة  وات�ه�  ال��ه�ر�ة،  للق�ات    (Maguwo)عاص�ة  ال���  ال���اء 

ا م�  ال��ل�ة  ت����  ��ا  العاص�ة،  دخ�ل  م�  ت����  و��ل�  جاوه،  وس�  في  الن�ون���ة 

ال�زراء م�  وغ��ه�  وح�ا وشه���  اس��اع  )٧٨(ال��� على س��ارن�  ذل�  م�  ال�غ�  وعلى   ،
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٢٩٣ 

الف��� أول س�دی�مان اله�ب م� ال��ار اله�ل��� إلى خارج العاص�ة، وات�ه ل����� الق�ات 

  .  )٧٩( ع ه�ل��اال��ل�ة ل��ض غ�ار ال��اجهات م

ال��رة  أن  إال  ال��ه�ر�ة  لقادة  ه�ل��ا  اع�قال  م�  �ال�غ�  أنه  إلى  اإلشارة  وت��ر 

���� ت��ن �ع��ة ع� وص�ل اله�ل��ی��،   اس���ت، ��ا ت� تأل�� ح��مة م�ق�ه في س�م��ه 

  . )٨٠( ول�� �ل الق�ال م���ً�ا في جاوه ���ادة ال���ال س�دی�مان

ال�اح�ة  م�  ال��اح  �ع�ي  ه�ل��ا  �ه  قام�  ال��  الع����  الع�ل  ن�اح   ��� ول� 

ال��اس�ة، فق� ادان� ل��ة ال��اعي ال����ة م�قف ه�ل��ا في تقار��ها ل��ل� األم�، وال�� 

تق���ها أل�ة م��رات م��قة ��أن خ�ق  ن� ع لى خ�ق ه�ل��ا ل�عاه�ة ر��ف�ل، وذل� دون 

ال��قف  األم����ة ض�ورة  ال����ة  ال�ال�ات  ��ه  ال�� وج�ت  ال�ق�  ه�ا في  ���ج�  -اله�نة، 

مارشال في   -م��وع  الس���امها  ع����ة  ت�ه��ات  أو  مع�ات  أ�ة  ه�ل��ا  م�ح  ع� 

  .        )٨١( ان�ون���ا

  :     ١٩٤٩مای�   ٧( Van Royen-Room)روم -ان رو��اتفا��ة ف - 

وعلى   ت�ه�ر ال��قف في ان�ون���ا،  ١٩٤٨ت�ت� على اله��م اله�ل��� في د�����  

وجه ال��عة �ل� رئ�� ل��ة ال��اعي ال����ة جل�ة �ارئة ل��ل� األم�، و�الفعل اج��ع  

د�����، ح�� �ال� ب�قف ا�الق ال�ار، والع�دة إلى ما وراء خ��� اله�نة   ٢٢ال��ل� في  

ال�ي ح�دتها اتفا��ة ر��ف�ل، ول�� ه�ل��ا اس���ت في اع�الها الع�ائ�ة، ورف�� االف�اج ع�  

  .)٨٢( ل�� ال��اس��� االن�ون�����ال�ع�ق

اتفا��ة ر��ف�ل  ب���ا �ان�  لق� أعل� م�ل� األم� أن اله�ل��ی�� ش��ا ه��ًما م�اشً�ا 

سار�ة، ودعا ال��ل� إلى إعادة ح��مة ال��ه�ر�ة واالس�قالل ال�امل إلن�ون���ا، ��ا تعاون�  

اله�ل��ی��  ١٩ ل�قا�عة  آس���ة  ب���ان)٨٣( دولة  ان�ق�ت  ال�ی�  ت�  ،  ولق�  أ�ً�ا،  أن���ه�  �ا 

ال��ف ع� أن األم�ال ال�ي ت�فقها ه�ل��ا في جه�دها ل��� ال������ اإلن�ون�����، ت�او�  

وهي   مارشال  خ�ة  ���ج�  األم����ة  ال����ة  ال�ال�ات  م�  ت�لقاه  �ان�  ال��  ال��لغ  تق��ً�ا 

�ال���قة  م��ورة  ال����ة  ال�ال�ات  �ان�  و����ا  م��جة،  ح�اب�ة  بها    ع�ل�ة  أخ��  ال�ي 

  .)٨٤(س��ارن� االن�فاضة ال�����ة، ل� ��� أمامها س�� وقف ال��اع�ات واألم�ال ع� ه�ل��ا

ت��ي م�ل� األم� في   اله�ل���  ال�ع��  م��وع مق�م   ١٩٤٩ی�ای�    ٢٨وفي إ�ار 

م� ���ا وال��� وال��و�ج، و�ان في م��له ی�� على: وقف الع�ل�ات ال����ة م� جان�  
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٢٩٤ 

ال��ه�ر�ة رجال  م�  ال��اس���  ال�ع�قل��  س�اح  اله�ل���ة  ال���مة  وا�الق   ه�ل��ا، 

ال�ااالن�ون���ة ال�الح�ات  م�ح  مع  ل��ل� ،  م��لة  واع��ارها  ال����ة  ال��اعي  لل��ة  سعة 

اله�ل��ی��   ب��  ال�فاوضات  اس���اف  و��ل�  رس��ة،  ��فة  ال�فاوضات  في  األم� 

مارس   ١٥واالن�ون����� ���اع�ة تل� الل��ة، وذل� به�ف ت���ل ح��مة ات�اد�ة م�ق�ة ق�ل  

  ل م� أك���� م� نف� العام.، واج�اء ان��ا�ات ال��ل� ال��ابي االن�ون��ي ق�ل األو ١٩٤٩

ال��اعي  ل��ة  ابلغ�  ال���وع،  على  اله�ل���ة  ال���مة  اع��اض  اس���ار  ومع 

، وال�ي ارجع� ال��� في ذل� ل�ف� ال���مة ١٩٤٩ال����ة م�ل� األم� في أول مارس  

األم�   م�ل�  رأ�  ال���ل�  ه�ا  وم�  عاص��ها،  إلى  ال��ه�ر�ة  ح��مة  ع�دة  اله�ل���ة 

على    ١٩٤٩مارس    ٢٣ال�ق��حات االن�ون���ة وال�ق��حات اله�ل���ة، ف�اف� في    ال��ف�� ب��

  .  )٨٥( عق� م�ت�� ال�ائ�ة ال����ی�ة ���ی�ة الها�، وذل� �اش��اك ل��ة ال��اعي ال����ة

مائ�ة  على  ال�ل�س  على  ه�ل��ا  اج�ار  في  ���ً�ا  دوًرا  ال�ارج�ة  ال�غ��  لع��  لق� 

لع�   ح��  لع�� ال�فاوضات،  ��ا  اإلن�ون�����،  ل��اع�ة  هاًما  دوًرا  نه�و  اله���  ال���� 

األم� ال����ة ال�ور ال�ئ�� في ت���ة ال���لة ع� ���� ال�فاوضات، ه�ا في ال�ق� ال��  

ح��مة  ن�اح  �ع�  وخاصة  ح�ج،  م�قف  في  نف�ها  األم����ة  ال����ة  ال�ال�ات  ��ه  وج�ت 

ا على  الق�اء  في  االن�ون���ة  في  ال��ه�ر�ة  ال�����ة  تل�  ١٩٤٨ل��رة  م�  وان�القا   .

ل�ي  وذل�  اإلن�ون�����،  مع  ال��اع  إلنهاء  ه�ل��ا  على  ال����ة  ال�ال�ات  األه�اف ضغ�� 

ت�ف�غ مع ال�ول الغ���ة ل��اجهة االت�اد ال��ف���ي وال��� ال���عي، و�الفعل ت� ال��صل في  

ب�� ه�ل  ١٩٤٩مای�    ٧ ال��اع  انه�  ال�ي  ال�عاه�ة  �اتفا��ة  إلى  ��ا وان�ون���ا، وال�ي ع�ف� 

  .)٨٦( روم-فان رو�� 

ال���مة  ع�دة  على  م�افق�ها  ه�ل��ا  اعالن  ه�  ال�عاه�ة  ت����ه  ما  أب�ز  و�ان 

ال��ه�ر�ة إلى ج���اكارتا، مع ا�الق س�اح �ل ال�ع�قل��، و��قاف الع�ل�ات الع����ة ب��  

ال����ی�ة به�ف نقل ال��ادة إلى ال�ال�ات   ال��ف��، �اإلضافة إلى ال��ه�� لعق� م�ت�� ال�ائ�ة

  . )٨٧( ال����ة االن�ون���ة

وع�� ال��� ب�قة ل��ائج تل� ال�فاوضات ی��ح م�� دور ال�ال�ات ال����ة األم����ة 

تل�  ل��ائج  س�وره  ع�  �اتا��ا  في  العام  األم���ي  الق��ل  أع�ب  ح��  ان�احها،  في 

�اس�   إل�ها  أن  -"فان رو�� ال�فاوضات، مق��ًحا اإلشارة  أك� فان رو��  ذل�  أث�اء  روم". وفي 



  الهولندية    –المفـاوضات االندونيسية                                           شريف محمد أحمد عبد الجواد                

 م)٢٠٢١أبر�ل (  -٣ج – لعاشر العدد ا                                          �ة املصر�ة                                        وا��ضار ية التار�خالدراسات مجلة 

   

٢٩٥ 

ه�ل��ا س�ل��م �ه م� جان�ها في ت�ف�� ه�ا االتفاق، ول� تل�أ إلى ات�اذ أ� اج�اءات أو أع�ال 

ان�قام�ة، ه�ا في ال�ق� ال�� وجه ��ه رو�� ال��� لل��ة األم� ال����ة ودورها في ال��صل 

اآل ال�ان�  وعلى  ال��ف��،  ب��  اتفاق  ت�ف��  إلى  في  ال�وح  ب�ف�  ال��امه  روم  أك�  خ� 

  .)٨٨( االتفاق

، ١٩٤٩ی�ن��    ٣٠على �ل حال فق� ت� جالء الق�ات اله�ل���ة ع� ج���اكارتا في  

وت� ا�الق س�اح س��ارن� �م��� ح�ا و���ة ال�ع�اء االن�ون����ن، وان�الًقا م� ذل� ات�ه� 

في   مهامها  ل��اش�ة  ا١٩٤٩ی�ل��    ١٣ال���مة  و��ل�  ال�ي ،  ال��ار�  ح��مة  مه�ة  ن�ه� 

  .)٨٩( كان� ق� ت��ل� عق� سق�� ج���اكارتا في أی�� اله�ل��ی��

 :      ١٩٤٩م�ت�� ال�ائ�ة ال����ی�ة  - 

ه�ل��ا  مع  مفاوضات  أ�ة  إلج�اء  ال�هاب  ق�ل  صف�فه�  ل��ح��  االن�ون����ن  ات�ه 

وفي ه�ا اإل�ار اس��اع�ا أن ��ف�ا إلى جان�ه� م�جهي ال���ة ع�ً�ا بلً�ا وال�ول    بالها�،

ذاتً�ا ال���قلة  على  )٩٠( األخ��  للق�اء  ق�ل  م�  عل�ه�  االع��اد  اله�ل��ی�ن  حاول  وال�ی�   ،

  ال��ه�ر�ة. 

في الها�   -ت�� إش�اف األم� ال����ة- ل حال انعق� م�ت�� ال�ائ�ة ال����ی�ةعلى �

، ح�� ق�ر االع��اف ���ادة ال�ال�ات ال����ة ١٩٤٩ن�ف���    ٢  - أغ���  ٢٣في الف��ة م�  

اله�ل���)٩١( االن�ون���ة االت�اد  وان�اء  أن  -،  على  اله�ل���،  ال�اج  ت�� سل�ة  االن�ون��ي 

ال�عاون ب�� تل� ال �ول��� ال���قل��� في م�ال ال�فاع والعالقات ال�ارج�ة، �اإلضافة  ��ه� 

جالء   تع�ي  الق�ارات  تل�  و�ان�  االت�اد،  اع�اء  م��لف  ب��  اق��اد�  اتفاق  اب�ام  إلى 

ت� نقل ال��ادة اله�ل���ة إلى    ١٩٤٩د�����    ٢٧، وفي  )٩٢( ال���ش اله�ل���ة ع� ان�ون���ا

االن�ون�� ال����ة  ال�ال�ات  أغ���  ح��مات  وفي  ال�ا�ع    �١٩٥٠ة،  ع�  ان�ون���ا  ت�ل� 

  .  )٩٣( الف��رالي ال�� أوصى �ه اله�ل��ی�ن، وتغ�� اس�ها إلى ج�ه�ر�ة ان�ون���ا
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٢٩٦ 

  �ات�ةال

و��فة عامة ی��ح أن ان�ون���ا ق� خاض� م�حلة ���لة م� ال��اع وال�فاح في 

الف��ة،   تل�  في  ال�ول�ة  �الق��  في عالقاتها  هامة  أح�اث  وواجه�  االس�ع�ار،  ق��  م�اجهة 

وال�ي ش�ل� دولة ان�ون���ا ال�عاص�ة ب��جهاتها ال��اس�ة واالق��اد�ة والع����ة، وذل� �ع�  

، وح�ي ح��لها على ١٩٤٥م�� ان�هاء ال��ب العال��ة ال�ان�ة عام    أن عاش� ف��ة ع���ة

  . ١٩٤٩االس�قالل عام 

وت��ر اإلشارة إلى أن م�قع ان�ون���ا ذو األه��ة االس��ات���ة واالق��اد�ة �ان ذا 

تأث�� فعال في ت�ال� ق�� االس�ع�ار عل�ها، وذل� ل�أث��ها على األح�اث في م��قة ال����  

���قة الهامة م� العال�، و��ل� ��نها م��ًرا لل��اد ال�ام، وه� ما جعل الق��  الهاد� تل� ال

ف��ة م���ة، �ي   أك��  ال�قاء  ت�اع� ه�ل��ا ����قة غ�� م�اش�ة ل����ع  الغ���ة  االس�ع�ار�ة 

  ت�اف� على م�الح الغ�ب في ال�ها�ة ض� ال�� ال���عي في م��قة آس�ا. 

�� اس�قالله ل� ت�� ه�ل��ا س�� االن��اب، وفي �ل ت��� ال�ع� االن�ون��ي ب��ق 

و��ل� ی��ح أن ت���ة س��ارن� وزمالئه في ت�ق�� االس�قالل ال��اسي، وت���� دولة م�ح�ة  

  أث��� ن�احها، ه�ا في ال�ق� ال�� ت���رت ��ه ال�ولة ح�ل ش���ة س��ارن�.  
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٢٩٧ 

  )١مل�� رق� (

  

  

  
 
* Nationaal Archief, Den Haag, Inventaris van het archief van het 
Ministerie van Koloniën: Indisch Archief, 1945-1953, 30B Akkoord 
van Linggadjati, NL-HaNA_2.10.36.15_30B_06, De Overeenkomst 
van Linggadjati, geparafeerd 15 november 1946, getekend 25 maart 
1947.     
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٢٩٨ 

  )١ش�ل رق� (

  

  . ٣٢، صح�ود ج�ه�ر�ة إن�ون���ا ��قا التفاق ل���اردجات

  

  

  .٣٣، ص ح�ود ج�ه�ر�ة إن�ون���ا ��قا التفاق ر��ف�ل

وزارة االس�عالمات �ان�ون���ا: أن�ون���ا، ت�ج�ة ق�� االس�عالمات والعالقات العامة ال���ر: 

      .  ��١٩٧٧فارة أن�ون���ا �القاه�ة، م��، 
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٢٩٩ 

  اله�ام�:  
 

  ،٢)، �١٩٤٥- ١٩١٤ال�����  ر�اض ال���: العالقات ال�ول�ة في الق�ن الع����، (ت��ر األح�اث لف��ة ما ب��  )  ١(

          .٣٩٣ص، ١٩٨٣ال��س�ة ال�ام��ة لل�راسات وال��� وال��ز�ع، ب��وت، 

م��� ال��� سل��: ت��ر ال��اسة ال�ول�ة في الق�ن�� ال�اسع ع�� والع����، دار الف�� لل��� وال��ز�ع، القاه�ة،  )  ٢(

  . ٤٤٨ص، ٢٠٠٢

القاه�ة،  ٣( ال����ة،  ال�ه�ة  م���ة  م���د،  ح��  ت�ج�ة  وأرضها،  شع�ها  إن�ون���ا  س���:  دی��   (١٩٦٢  ،

  . ١٢٥ص

ال��اس�ة  )  ٤( االوضاع  داود:  وان  أح��  الع����، رسالة  وان  الق�ن  في  ومال���ا  ان�ون���ا  في  لل��ل���  وال��ار�ة 

     . ١١٩، ص١٩٨٠د���راه، غ�� م���رة، �ل�ة دار العل�م، جامعة القاه�ة، 

ال��� إلن�اء    ، على١٩٤٢  د�����  ٦في    (Queen Wilhelmina)ال��اب اإلذاعي لل�ل�ة و�له�ل���ا    ن�)  ٥(

و��راساو وس�ر��ام  و�ن�ون���ا  ه�ل��ا  ب��  ه�اك  ،ك�م��ل�  أنه  ال�ل�ة  أوض��    ال�ات  على  �امل  اع��اد  ح�� 

  . أن��:ال���ادلة ال��اع�ة ل�ق��� االس�ع�اد مع ول�� ال�اخل�ة، ���ونه ی�عل� ���ا ج�ء ل�ل ال���ف وح��ة

- Documents, Conference on Indonesia, Vol. 1, New Delhi, January, 1949, P.5.  

(6) Pelzer (Karl), Postwar Plans for Indonesia, Far Eastern Survey, Vol. 12, No. 1 (Jan. 11, 

1943), P.2.                :وأنظر كذلك  

وثائ� ال�ثائ� دار - أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة:  م�اف� ال����ة،  ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان،  رق�  ٩٧رق�   ،  م�ف�ة   ،

أك����  ، ب�ار�خ  تق��� ع� ال��ألة االن�ن�س�ه، ��أن:  ة ال�ل��ة ال����ة ���ی�ة الها��ف�ض ال،  ١، ملف رق�  ١٤٧

، تع��� ن�ر ال�ی� حا��م، دار الف��، ١٩٤٥& ج�اعة م� ال��لف�� الغ�����: تار�خ ع��نا م��    .، س�� ١٩٤٦

 . ٥٦٣، ص١٩٧١-١٩٧٠دم��، 

       .١٧، ص١٩٥٨ال��ام�ة األم����ة ض� ان�ون���ا، دار الف��، القاه�ة، ) م��فى به�ج ن�ار: ٧(

في  ٨( إن�ون���ا  في  ال�س��ر  على  ال��افقة  ت�  لل��ه�ر�ة،  ١٩٤٥أغ���    ١٨)  رئ�ً�ا  س��ارن�  ان��اب  ت�  ��ا   ،

وفي   لل�ئ��،  نائً�ا  ح�ا  ب�ئاسة    �٥م���  رئاس�ة  وزارة  ت���ل  ت�  االس�عالمات س�����  وزارة  أن��:  س��ارن�. 

م��،   �القاه�ة،  أن�ون���ا  ��فارة  العامة  والعالقات  االس�عالمات  ق��  ت�ج�ة  أن�ون���ا،  ،  �١٩٧٧ان�ون���ا: 

       .  ٣٠ص

��ل�ة اله��سة في جاك�تا، ث�    ١٩٢٠في بل�ة بل��ار في ش�قي جاوه، ال��� عام    ١٩٠١) أح�� س��ارن�: ول� عام  ٩(

، واع�قل أك�� م� م�ة، أ�ل� س�احه ع��ما أف�ج  ١٩٢٩ال����راه م� ه�ل��ا. ب�أ الع�ل ال��اسي عام  ح�ل على  

أن��:   لل��ه�ر�ة.  رئ�ً�ا  ال�ان�ة  العال��ة  ال��ب  نها�ة  �ع�  أص�ح  ال��اس���،  ال�ع�قل��  ع�  م���د ال�ا�ان��ن 

ج االسالمي،  ال�ار�خ  ما٢٠شاك�:  آس�ا  ش�قي  ال�عاص�(ج��ب  ال�ار�خ  االسالمي، ،  ال����  وأن�ون���ا)،  ل���ا 

     .٣٨٧، ص٢، �١٩٩٧َع�َّان، -دم��-ب��وت
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٣٠٠ 

 

ح�ا:١٠( م���  عام    )  عام    ١٩٠٢ول�  اع�قل  ه�ل��ا،  في  روت�دام  جامعة  في  االق��اد  درس  س�م��ه،  ج���ة  في 

ال�ان�ة  ١٩٣٥ العال��ة  ال��ب  نها�ة  �ع�  إن�ون���ا،  اح�ل�ا  ع��ما  س�احه  ال�ا�ان��ن  ا�ل�  ل�ئ�� ،  نائً�ا  أص�ح 

      .    ٣٨٨-٣٨٧ال��ه�ر�ة. أن��: م���د شاك�: م�جع ساب�، ص ص

  و��ل�:. ١٤٧، ص١٩٤٧) قه� ال�ی� ی�ن� االن�ون��ي: ه�ه هي ان�ون���ا، م��عة ال����ي �األزه�، القاه�ة، ١١(

- Foreign Relations of the United States, Diplomatic Papers, 1945, Vol. VI, The British 
Commonwealth, The Far East, United States Government Printing Office, Washington: 
1969, Netherlands East Indies, Memorandum by the Chief of the Division of Northern 
European affairs (Cumming), Washington, October 8, 1945, PP.1158-1159.       

القاه�ة،  )  ١٢( االع��اد،  م��عة  ال�ائ�ة،  ان�ون���ا  �القاه�ة:  ان�ون���ا  اس�قالل  ل����ات  العام  ، ص  ١٩٤٦ال���� 

       .١٧٤-١٧١ص

الغ�����:  ١٣( ال��لف��  م�  ج�اعة  م��  )  ع��نا  دم��،    ،١٩٤٥ق�ا�ا  الف��،  دار  حا��م،  ال�ی�  ن�ر  تع��� 

          .٤٩١- ٤٩٠، ص ص١٩٨٥

القاه�ة،  ١٤( وال���،  لل��اعة  الق�م�ة  ال�ار  س�ور،  ال�ح��  ع��  م�اجعة  أن�ون���ا،  ِق�ة   :���� ل���   (١٩٦٢  ،

      و��ل�:  .١٦ص

  -  Neill (Wilfred T.), Twentieth-Century Indonesia Columbia University Press, New 
York and London, 1973, PP.325-326.         

(15) Kattenburg (Paul), Political Alignments in Indonesia, Far Eastern Survey, Vol. 15, 
No. 19 (Sep. 25, 1946), P.291.   

       .  ����١٧: م�جع ساب�، صل��� ) ١٦(

(17)  FO, Telegram From Foreign Office to Moscow, 24th January 1946, Immediate, 

Secret, www.cvce.eu, P.1.        

 (18) F.R.U.S., Diplomatic Papers, 1945, Vol. VI, The British Commonwealth, The Far 
East, Memorandum of Conversation, by the Chief of the Division of Southeast Asian 
affairs (Moffat), Washington, November 8, 1945, PP.1170-1171.         

(19) F.R.U.S., 1946, Vol. VIII , The Far East, United States Government Printing Office, 

Washington: 1971, Netherlands East Indies, The Counsul General at Batavia (Foote) to 

the Secretary of State, Batavia , January 17, 1946, PP.797-798.      

تع��� ن�ر ال�ی�    ،�٢  ال��م،  ىج. ب. دروز�ل: ال�ار�خ ال�بل�ماسي، تار�خ العال� م� ال��ب العال��ة ال�ان�ة إل)  ٢٠(

  و��ل�: .٢٧٨، ص١٩٧٨حا��م، دار الف��، دم��، 

- Central Intelligence Agency, Basic Dutch-Indonesian  Issues and the Linggadjati 
Agreement, 9 June 1947, Secret, P.3.  

      . ٣٢- ٣١، ص ص١٩٤٨ال��اه�ة، دار ال��اعة ال����ة ال��ی�ة، القاه�ة،  ع��ة م���: أن�ون���ا) ٢١(

  ال�زراء  رئ��  م�  خ�اب  ت���  م�اد  �اق��اح  ١٩٤٦  مارس  ١٤  في  اله�ل���  ال��ان   على  اإلن�ون����ن   رد)  ٢٢(

�االع��اف  �ال�  شه��� اإلع�ال  اله�ل���ة،  اله��  ج�ر   في  ال��ه�ر�ة  �ال��ادة   اله�ل���  ��ه    ل��   الف�ر�   و 
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٣٠١ 

 

 أنه   على  اله�ل��ی�ن   اق��حه  ال��  ال��م��ل�  اع���ت  وج�ی� �ال��� أن ال��ه�ر�ة.  ال����  تق���  في  اإلن�ون�����

    ل���� م� ال�فاص�ل أن��: ج�ی�. اس� �ت� اله�ل���ة ال����ة الس�عادة م�اولة م��د

- Central Intelligence Agency, Basic Dutch-Indonesian  Issues and the Linggadjati 
Agreement, Op. Cit., P.3.    

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٢٣( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

أك����  ، ب�ار�خ  تق��� ع� ال��ألة االن�ن�س�ه، ��أن:  ة ال�ل��ة ال����ة ���ی�ة الها��ف�ض ال،  ١، ملف رق�  ١٤٧

     .   ، س�� ١٩٤٦

عق�  ٢٤( م�  )  الف��ة  في  مال���  ب�ئاسة  ١٩٤٦ی�ل��    ٢٥  -١٥م�ت��  م�ك،  فان  العام   Governor(  ال�اك� 

General van Mook( أن��:   .لل��� في إعادة ت���� ال��ر 

- F.R.U.S., 1946, Vol. VIII , The Far East, The Consul General at Batavia (Foote) to the 
Secretary of State, Batavia , July 16, 1946, Confidential, P.834.    

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٢٥( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

أك����  ، ب�ار�خ  تق��� ع� ال��ألة االن�ن�س�ه، ��أن:  ة ال�ل��ة ال����ة ���ی�ة الها��ف�ض ال،  ١، ملف رق�  ١٤٧

     .   ، س�� ١٩٤٦

      .  ) نف� ال�ث�قة٢٦(

  وأن�� ��ل�:  .، س�� ١٩٤٦س�����   ٩، ب�ار�خ  ال���لة األن�ن�س�ة م� الها�، ��أن: ) نف�ه ٢٧(

- Van Helsdingen (W. H.), The Netherlands-Indonesian Agreement, Pacific Affairs, Vol. 
20, No. 2, Jun., 1947, P.186.           

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٢٨( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

ال�ل��ة  �ف�ضال ،  ١، ملف رق�  ١٤٧ ���ی�ة الها�ة  ��أن:  ال����ة  ب�ار�خ  ال���لة األن�ن�س�ة م� الها�،   ،٩  

      .  ، س�� ١٩٤٦س����� 

          .  ، س�� ١٩٤٦س�����  ١٨، ب�ار�خ ال���لة األن�ن�س�ة ، ��أن: ) نف�ه ٢٩(

            . ، س�� ١٩٤٦س�����   ٣٠، ب�ار�خ  ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة، ��أن: ) نف�ه ٣٠(

  ١٩، ب�ار�خ  : ال���رات األخ��ة لل��ألة االن�ون�س�ة��أن  م� القائ� �األع�ال إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة،    ،) نف�ه  ٣١(

             . ، س�� ١٩٤٦أك���� 

  ) نف� ال�ث�قة.٣٢(

      .   ، س�� ١٩٤٦أك���� ، ب�ار�خ آخ� ت��رات ال���لة االن�ن�س�ه، ��أن: نف�ه ) ٣٣(

        .  ، س�� ١٩٤٦ن�ف���   ١١، ب�ار�خ  ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة، ��أن: ) نف�ه ٣٤(
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٣٠٢ 

 

في  ٣٥( االتفا��ة  م��دة  على  ال����ع  ت�   (Linggadjatiوه� ح�الي    ،  �ع�  على  ج�لي  ج��ب   ١٣م���ع  م�ًال 

Cheribon  ،جاوة ل�س�  ال��الي  ال�احل  اتفا��ة  و��ار    على  �اس�  االتفا��ة  م��دة  أو    Cheribonإلى 

Linggadjati. :أن��  

 - Van Helsdingen (W. H.), Op. Cit., P.186.   

       .  ٢٣، ص١٩٦١) م��� م���د ال��وجي: ح��ة اس�قالل أن�ون���ا، م��عة جامعة األس���ر�ة، ٣٦(

(37) Nationaal Archief, Den Haag, Inventaris van het archief van het Ministerie van 

Koloniën: Indisch Archief, 1945-1953, 30B Akkoord van Linggadjati, NL-

HaNA_2.10.36.15_30B_06, De Overeenkomst van Linggadjati, geparafeerd 15 

november 1946, getekend 25 maart 1947.           .(١) أن�� مل�� رق�    

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٣٨( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

���ی�ة الها��ف�ضال،  ١، ملف رق�  ١٤٧ ال����ة  ال�ل��ة  ��أن:  ة  اله�ل���ة،  ال����ة  اله��  ب�ار�خ  ج�ر   ،٢٥  

          .، س�� ١٩٤٦ن�ف��� 

نف�ه  ٣٩( ��أن:  )  االن�ون�سي،  االتفاق  وم��وع  االن�ون�س�ة  ال���لة  ت��رات  ب�ار�خ  اله�ل���-أخ�  د�����   ٢، 

           . ، س�� ١٩٤٦

،  ١٩٤٦د�����    ١٦، ب�ار�خ  ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة–أخ� ت��ر في ال���لة االن�ون�س�ة  ، ��أن:  ) نف�ه  ٤٠(

           .س�� 

ال)  ٤١( ���ف�ضنف�ه،  ال����ة  ال�ل��ة  الها� ة  ��أن:  �ی�ة  اله�ل���ة،  ال����ة  اله��  ال��اب    -ج�ر  م�ل�  م�افقة 

           . ، س�� ١٩٤٦د�����  ٢٣، ب�ار�خ اله�ل��� على م��وع االتفاق

ال����ع  ١٩٤٧مارس    ٥في  )  ٤٢( ال��ه�ر�ة  لل���مة  اإلن�ون��ي  ال��ل�ان  ذل�  ،أجاز  ال�ل�ات    ومع  أوض�� 

 Van  . أن��:  ت��� �ال��ورة إلى تف��� ال���مة اله�ل���ة و��انها ال��عل� �االتفا��ةال��ه�ر�ة أن م�افق�ها ال  

Helsdingen (W. H.), Op. Cit., P.186. -     

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٤٣( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  ���ی�ة الها��ف�ضال،  ١،  ال����ة  ال�ل��ة  ال�ارج�ة،  ،ة  وز��  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�    م� 

           .، س�� ١٩٤٧ی�ای�  ١٣، ب�ار�خ العالقة ب�� ه�ل��ا ورس�ا–أخ� ت��رات ال���لة االن�ون�س�ة ��أن: 

، ب�ار�خ  ت��رات ال���لة االن�ون�س�ة  آخ���أن:    م� القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة،  ،نف�ه)  ٤٤(

            .، س�� ١٩٤٧ف��ای�  ١٧

  ٢٤، ب�ار�خ  ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:    م� القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة،  ،نف�ه  )  ٤٥(

            .، س�� ١٩٤٧مارس 
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٣٠٣ 

 
(46) F.R.U.S., 1947, Vol. VI, The Far East, United States Government Printing Office, 

Washington:1972, The Chargé in the Netherlands (Benton) to the Secretary of State, 

The Hague, March 26, 1947, Secret, P.911. 

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٤٧( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  الها��ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  ال�ل��ة  وزارة    ،ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 

           .، س�� ١٩٤٧مارس  ٢٤، ب�ار�خ ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:  ال�ارج�ة،

  ٣١، ب�ار�خ  ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:    ��ا�ة إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة،م� القائ� �األع�ال �ال  ،نف�ه  )  ٤٨(

           .، س�� ١٩٤٧مارس 

  . أن�� ١٩٤٧أب��ل  ١٧اع��ف� ال�ال�ات ال����ة االم����ة �ال��ه�ر�ة االن�ون���ة في ) ٤٩(

  -  F.R.U.S., 1947, Vol. VI, The Far East, The Acting Secretary of State to the Embassy in 

the Netherlands, Washington, April 24, 1947, confidential, P.919.    

(50) F.R.U.S., 1947, Vol. VI, The Far East, The Secretary of State to the Consulate General 

at Batavia, Washington, May 2, 1947, confidential, P.920.  :و��ل� 

وثائ� ال�ثائ� دار - أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة:  م�اف� ال����ة،  ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان،  رق�  ٩٧رق�   ،  م�ف�ة   ،

رق�  ١٤٧ ملف  الها��ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  ال�ل��ة  وزارة    ،ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 

   .، س�� ١٩٤٧مای�  ١٢، ب�ار�خ ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:  ال�ارج�ة،

ف�ل�ه�ل��ا  �ال�ل�ان، م�اف ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٥١( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  الها��ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  ال�ل��ة  وزارة    ،ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 

     . ١٩٤٧مای�  ١٩، ب�ار�خ ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:  ال�ارج�ة،

مفاده أنه إذا ل�    شه���،العام ال�� ���ل ال���مة اله�ل���ة إن�اًرا نهائً�ا إلى    ال�اك�أرسل    ١٩٤٧مای�    ٢٧في  )  ٥٢(

، ت��ع ال���مة ال��ه�ر�ة ل���مة م�ق�ة ی���ع ف�ها ال�اج اله�ل��� �ال�ل�ة الفعل�ة، فإن ال��یل س���ن ال��ب

  :أن�� .دجاتيان ذل� �ع�ي ان�هاء اتفا��ة ل��او�

- (Margueritte Harmon) Bro, Indonesia: land of challenge, Harper & Brothers Publishers, 
New York, 1954, PP.63-64.         

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٥٣( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  الها��ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  ال�ل��ة  وزارة    ،ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 

           .١٩٤٧ی�ن�ه  ٢، ب�ار�خ ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:  ال�ارج�ة،

م���ة ه�ل���ة -ج�ر اله�� ال����ة اله�ل���ة��أن:    م� القائ� �األع�ال �ال��ا�ة إلى و��ل وزارة ال�ارج�ة،  ،نف�ه  )  ٥٤(

        .  ٥٦٤و��ل�: ج�اعة م� ال��لف�� الغ�����: م�جع ساب�، ص .�١٩٤٧ن�ه ی   ٢، ب�ار�خ إلى ان�ن�س�ا

ال�ارج�ة،   ،نف�ه  )  ٥٥( وزارة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  اله�ل���ة��أن:    م�  ال����ة  اله��  اخ�الف  -ج�ر 

            .١٩٤٧ی�ن�ه  ١٦، ب�ار�خ  وجه�ي ال��� االن�ون���ة واله�ل���ة في ت�ف�� ن��ص االتفاق
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٣٠٤ 

 

(56) Kennedy (Raymond), Truce in Indonesia, Far Eastern Survey, Vol. 17, No. 6 (Mar. 

24, 1948), P.65.  

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٥٧( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  الها�ة  �ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  وزارة    ،ال�ل��ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 

           .، س�� ١٩٤٧ی�ل�ه   ٢٢، ب�ار�خ آخ� ت��رات ال���لة االن�ن�س�ة��أن:  ال�ارج�ة،

  نف�ه.  ) ٥٨(

(59) Kennedy (Raymond), Op. Cit., PP.65-66.   :وأنظر كذلك 

   .١٨صلویس فیشر: مرجع سابق،   - 

    .٧٧-٧٦، ص ص ١٩٥٧) ج�ن ف�س�� داالس: ح�ب أم سالم، العال��ة لل��اعة وال���، القاه�ة، ٦٠(

االتفا��ة به�ا االس� ن��ة إلى ال�ف��ة األم����ة ر��ف�ل، ال�ي أت��� لل�فاوضات م� ق�ل ح��مة ال�ال�ات   س���)  ٦١(

م�   أص�ح  أن  �ع�  الل��ة،  �ل�  على  ب�اء  آخ�  ال����ة  م�ان  على  ت�ف�  أن   ���� ال  األ��اف  أن  ال�اضح 

  . أن��:لالج��اع

- Hyde (Charles Cheney), The Status of the Republic of Indonesia in International Law, 
Columbia Law Review , Vol. 49, No. 7 (Nov., 1949), P.958.  

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٦٢( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  الها��ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  ال�ل��ة  وزارة    ،ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 

           .، س�� ١٩٤٧ی�ل�ه  ٢٨، ب�ار�خ آخ� ال��ادث في  ان�ن�س�ا��أن:  ال�ارج�ة،

(63) Agha (Issam Abdul Ghani), The United Nations and national independence: the 

Indonesian question: A peaceful settlement; the Algerian problem: A case study in 

evolution, M.A Thesis, Graduate Student Theses, Graduate School,  Montana State 

University,  1961, PP.13-14.    

ف�ل�ه�ل��ا  ال�ل�ان، م�اف� ال����ة، أرش�� ال�ارج�ة  وزارة الق�م�ة: وثائ� ال�ثائ� دار)  ٦٤( ، م�ف�ة رق�  ٩٧رق�   ، 

رق�  ١٤٧ ملف  الها��ف�ضال،  ١،  ���ی�ة  ال����ة  ال�ل��ة  وزارة    ،ة  و��ل  إلى  �ال��ا�ة  �األع�ال  القائ�  م� 
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، وال�� دعا إلى إنهاء  ١٩٤٩ی�ای�    ٢٣  -٢٠انعق� ال��ت�� اآلس��� ح�ل إن�ون���ا في ن��دلهي في الف��ة م�  )  ٨٣(
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