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Yahya Mohamed Ahmed Ghaleb

Ishkālīyāt al-Intimā’ al-Waṭanī  
‘inda al-Muhājirīn al-Ḥaḍārimah fī Indūnīsīyā 
fī al-Niṣf al-Awwal min al-Qarn al-‘Ishrīn

Abstract: In the early years of the twentieth century, the Hadrami community 
showed interest in the place from where their ancestors came to Indonesia. is 
research aims to analyze these historical events and provide logical interpretations 
of them. It relies on historical and contemporary documents, especially newspapers 
issued by the Hadrami community in Indonesia. It also identi es factors, causes 
and consequences of these events through many tracks. First, it extrapolates  the 
development of the community from the beginning of the twentieth century, when 
Hadrami nationalist ideas and feelings of belonging to the Hadrami homeland 
appeared. Secondly, it identi es the reasons behind that, the factors that helped 
its spread and the problems that resulted from these events. irdly, the research 
explores the status of the community after the outbreak of this problem and the 
nature of the relationship between the two groups during the subsequent years 
until the Japanese occupation of Indonesia in 1942. Finally, it studies the impact 
on the future of the Hadrami community in Indonesia.

Keywords: Hadrami Community, Indonesia, Hadramout, Assets, 
Generation.
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Abstrak: Pada permulaan abad ke-20, komunitas Hadrami telah menunjukkan 
keingintahuan tempat asal-muasal nenek-moyang mereka saat datang ke 
Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah 
dan memaparkan penafsiran logis atas peristiwa tersebut berdasarkan dokumen-
dokumen sejarah terkini, khususnya surat kabar-surat kabar yang diterbitkan 
oleh komunitas Hadrami di Indonesia. Artikel ini juga mengidenti kasi faktor, 
sebab, dan akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut melalui berbagai cara. 
Pertama, ekstrapolasi perkembangan komunitas Hadrami dari awal abad ke-20 
di mana gagasan-gagasan nasionalis Hadrami dan perasaan rindu ke kampung 
halaman Hadramaut muncul. Kedua, mengidenti kasi alasan di belakang 
kemunculan gagasan nasionalis dan rindu kampung halaman dan faktor yang 
mendukung penyebarannya dan masalah yang timbul akibat kejadian tersebut. 
Ketiga, mengungkap status komunitas Hadrami setelah pecahnya masalah ini 
dan sifat hubungan antara dua kelompok sepanjang tahun-tahun berikutnya 
hingga pendududan Jepang di Indonesia pada 1942. Akhirnya, kajian ini 
melihat pengaruhnya pada masa depan komunitas Hadrami di Indonesia.

Kata kunci: Komunitas, Hadrami, Indonesia, Hadramaut, Aset, 
Generasi.

امللخص:مع بداية سنوات القرن العشرين، بدأت اجلالية احلضرمية تم باملكان الذي 
جاء منه اآلباء واألجداد إىل إندونيسيا، وقد وصلت التوجهات الوطنية احلضرمية 
إىل أعلى درجاا؛ يف حماولة لنقل الوطن احلضرمي والعيش فيه بكل تفاصيله داخل 
إندونيسيا، مما أدى إىل ظهور إشكالية االنتماء الوطين بني حضرموت وإندونيسيا. 
يسعى الباحث إىل حتليل هذه األحداث التارخيية، وتقدمي تفسريات منطقية هلا باالعتماد 
على الوثائق واملصادر التارخيية املعاصرة هلذه األحداث؛ خصوصا الصحف اليت كانت 
تصدرها اجلاليات احلضرمية يف إندونيسيا، وحتديد االسباب والعوامل والنتائج اليت 
ترتبت عليها من خالل استقراء وضع اجلالية من بداية القرن العشرين، الذي  شهد 
ظهور األفكار ومشاعر االنتماء للوطن احلضرمي، وحتديد األسباب اليت أدت إىل 
ذلك، والعوامل اليت ساعدت على انتشارها، واإلشكاليات اليت ترتبت عليها، وكيف 
أصبح وضع اجلالية بعد تفجر هذه اإلشكالية؟ وطبيعة العالقة بني الفريقني خالل 
السنوات الالحقة حىت احتالل اليابان لدولة إندونيسيا يف سنة ٢٤٩١م، وصوال إىل 

النتائج املترتبة عليها، وأثرها يف مستقبل اجلالية احلضرمية يف إندونيسيا.

الكلمات املفتاحية: اجلالية احلضرمية، اندونيسيا، حضرموت، االصول، املولدون.
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حيىي حممد أمحد غالب

إشكاليات االنتماء الوطني
عند المهاجرين الحضارمة في إندونيسيا

في النصف األول من القرن العشرين

تعلن  الزمان  من  قرون  ولعدة  إندونيسيا  يف  احلضرمية  اجلالية  ظلت 
االنتماء العريب بشكل خاص واالنتماء اإلسالمي بشكل عام، ومل يكن 
للمكان الذي تنتمي إليه أمهية كبرية يف مسرية حياا يف املهجر اإلندونيسي 
وكانت حتقق مكاسبها يف خمتلف جماالت احلياة بفضل انتمائها العريب تارة 

وبفضل انتمائها اإلسالمي تارة أخرى. 
ومع بداية سنوات القرن العشرين، بدأت اجلالية احلضرمية تم باملكان 
الذي جاء منه اآلباء واألجداد إىل إندونيسيا والذي اليزال يرسل مزيدا 

من املهاجرين ويرتفع عددهم يوما بعد يوم. 
ويف العشرينيات والثالثينيات من هذا القرن وصلت التوجهات القومية 
الوطن احلضرمي،  لنقل  اعلى درجاا؛ يف حماولة  إىل  الوطنية احلضرمية 
والعيش فيه بكل تفاصيله داخل إندونيسيا. وأصبح هدف املؤيدين هلذا 
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التوجه هو كيفية إنتاج جيل من األبناء املولودين يف إندونيسيا مبواصفات 
من  القادم  اجلديد  املهاجر  سواء  احلضرمي  الفرد  أصبح  وقد  حضرمية، 
حضرموت أو املتحضرم الذي ولد يف إندونيسيا ومت إرساله إىل حضرموت 
للتعليم والتنشئة واكتساب مكونات الشخصية احلضرمية حيظيان مبكانة 
متميزة داخل اجلالية؛ فكانت هلم األولوية يف العمل التجاري ويف إدارة 
الصحف  وحترير  إدارة  ويف  التدريس،  يف  والعمل  واملدارس  اجلمعيات 
الصادرة عن اجلالية، وحىت يف الزواج فقد كان يتم تفضيلهم على من 
سواهم من أبناء اجلالية، وكانت هذه األفضلية تتم داخل اجلالية وعلى 

مستوى األسرة الواحدة.
وقد أصبح االنتماء الوطين إىل حضرموت ميثل مشكلة بني أنصاره، 

ومشكلة هلم مع اآلخرين، مما ترتب عليه ظهور االشكاليات التالية:
أوال: مشكلة بني أنصاره عندما بدأت جمموعة منهم تدعى احتكارها 
بينهم سنة  فيه، فاشتعل اخلالف  أو أفضليتها  الوطن أو أحقيتها به  هلذا 
عشرين  ملدة  متصارعني  فريقني  إىل  بسببه  اجلالية  وانقسمت  ١٩١٤م، 
سنة، تكبدت خالله اجلالية احلضرمية وكل املنتسبني إليها خسائر يف مجيع 

جماالت احلياة. 
ثانيا: مشكلة هلم مع اآلخرين أي مع املهاجرين من اجلاليات العربية 
األخرى ومع املجتمع اإلندونيسي الذي تقبلهم ومنحهم أفضلية يف املكانة 
ويف الزواج من بناته بفضل عروبتهم وليس حضرميتهم، ومع احلركة القومية 
اإلندونيسية اليت استبعدم من كل تنظيماا بسبب احلضرمية اليت جعلتهم 
يتخذون موقف اخلضوع والتنافس على كسب مودة االستعمار اإلجنليزي 

الذي حيتل حضرموت والوالء لالستعمار اهلولندي الذي حيتل إندونيسيا.
إىل  الوطين  االنتماء  أصبح  فقد  ذلك  كل  من  األخطر  وهو  ثالثا: 
الذين  إندونيسيا  يف  املولودين  أبنائهم  مع  هلم  مشكلة  ميثل  حضرموت 
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وجدوا أنفسهم حتت ضغوط تفرض عليهم االنتماء إىل وطن ال يعرفونه 
االنتماء  فأعلنوا ختليهم عن  إليه،  العودة  فيه وال يستطيعون  يعيشوا  ومل 
الوطين إىل حضرموت بالد اآلباء واألجداد، وأعلنوا يف الرابع من شهر 
فيها  ولدوا  اليت  البالد  إندونيسيا  إىل  الوطين  االنتماء  أكتوبر ١٩٣٤م، 

وعاشوا على أرضها. 
وقد ركز البحث على جزئية االنتماء الوطين للمكان، باعتباره واحدا 
من أهم مكونات اهلوية، ومل يتناول اهلوية العربية للمهاجرين احلضارمة 
بشكل عام ألنه سبق تناوهلا من بعض الباحثني يف املؤمتر الذي عقد يف 

اجلامعة اإلسالمية يف ماليزيا يف عام ٢٠٠٣م.
لالندماج واالنصهار  توثيقا علميا  تقدميها  اليت مت   وكانت األحباث 
الذي أصبح واقعا موجودا بالفعل، وأصبح من املسلمات، كما أن العروبة 
(لغة أو عرق أو وطن) مل تكن متثل مشكلة يف املهجر سواء عند اجلاليات 
املهاجرة أو املجتمعات اليت تعيش يف وسطها وأصبحت  كلمة (عرب) 
عنوانا بارزا لكل املهاجرين العرب يف خمتلف دول العامل. يف إندونيسيا 
اليزال هناك الشارع العريب، واحلي العريب يطلق على األماكن اليت استقر 
فيها أوائل املهاجرين بأعداد كبرية، ومنذ مئات السنني يطلق على األبناء 

من نسلهم تسمية (أحفاد العرب).
املنتسبني  بني  خالف  حمل  يكن  مل  العريب  للوطن  االنتماء  أن  كما 
للجالية احلضرمية يف إندونيسيا فكالمها أعلن االنتماء إليه سواء املتعصبون 
حلضرموت(عرب حضرموت) أو املتعصبون إلندونيسيا(عرب إندونيسيا) 
وكان حمور اخلالف بني اجلانبني هو حضرموت وإندونيسيا ومن الذي 

يستحق االنتماء إليه.  
حقائق  على  تعتمد  علمية  تفسريات  تقدمي  إىل  البحث  هذا  يهدف 
للفترة الزمنية اليت  املعاصرة  التارخيية  تارخيية مت استخالصها من املصادر 
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ظهرت فيها مشكلة االنتماء الوطين داخل اجلالية احلضرمية يف إندونيسيا 
وذلك من خالل تناول اهلجرة احلضرمية إىل إندونيسيا، وعالقتها باملجتمع 
بظهور  العشرين  القرن  بداية  مع  حدثت  اليت  والتطورات  االندونيسي، 
اليت  والعوامل  االسباب  وإيراد  احلضرمي،  الوطن  متجد  اليت  الدعوات 
ساعدت على تنمية هذا الشعور لدى أبناء اجلالية احلضرمية، واالشكاليات 

اليت حدثت نتيجة لذلك والنتائج اليت ترتبت عليها.
 

أوال: اجلالية احلضرمية يف إندونيسيا وانتمائها الوطين عرب العصور التارخيية
جاءت اهلجرة احلضرمية إىل إندونيسيا متالزمة مع العالقة التجارية اليت 
ربطت بني البالد العربية واجلزر اإلندونيسية، ولذلك فقد كانت الصفة 
أو التسمية العربية يتم إطالقها على كل التجار القادمني من البالد العربية 
إىل إندونيسيا، وخصوصا جتار منطقة جنوب اجلزيرة العربية اليت ارتبط 
اليمنية القدمية ذات احلضارة العريقة،  نشاطها التجاري بقيام الدويالت 
واليت امتد نفوذها إىل مناطق واسعة يف اليمن وهي (سبأ- معني- قتبان- 
حضرموت – محري)، وامتد حكمها يف الفترة من (٧١٥ ق. م)، وحىت 
التجاري  النشاط  تصاحب  كانت  اليت  الظروف  أدت  وقد  (٥٢٥م). 
يف التاريخ القدمي، من حيث طول املسافة بني املنطقتني، وكذلك بدائية 
وسائل النقل املستخدمة، إىل بقاء هؤالء التجار لفترة طويلة يف املناطق 
واملوانئ الساحلية جلنوب شرق آسيا؛ وذلك من أجل تصريف املنتجات 
اليت أحضروها، ويف الوقت نفسه شراء منتجات هذه املناطق، باإلضافة 
إىل انتظار الظروف املناخية املساعدة على اإلحبار مما فرض على التجار 
العرب أو ممثليهم إما االستقرار، أو اإلقامة املؤقتة لفترات معينة يف موانئ 
ومن  األصليني،  سكاا  بني  والعيش  التجارية،  لألغراض  البلدان  تلك 
املعروف أنه أينما هاجر أو استقر املهاجرون اليمنيون يف بلدان االغتراب 



Ishkālīyāt al-Intimā’ al-Waṭanī  493

DOI: 10.15408/sdi.v22i3.2355Studia Islamika, Vol. 22, No. 3, 2015

ولغتهم  قوميتهم  إىل  نسبة  بالعرب  فيها  يعرفون  كانوا  فقد  العربية  غري 
(غالب،٢٠١١،  العربية  اجلالية  أيضا  تسمى  جاليتهم  وكانت  العربية، 

ص٤٥). 
اليمن  بالد  ودخول  املكرمة  مكة  يف  اإلسالمية  الدعوة  ظهور  بعد 
حتت راية اإلسالم،  حتمل جتار اليمن مبا فيهم احلضارمة مسؤولية إيصال 
إليها جتارم، وقد كان وصول اإلسالم  اليت تصل  املناطق  اإلسالم إىل 
وانتشاره يف شبه القارة اهلندية وماليزيا وإندونيسيا والفلبني يف فترة زمنية 
البلدان  إىل هذه  اإلسالم  إذ وصل  وبأسلوب وجهود مشتركة؛  متصلة 
ظهوره،  من  وجيزة  فترة  بعد  العرب  التجار  أيدي  على  جياورها  وما 
عليه  متفق  غري  يزال  ال  البلدان  هذه  إىل  وصوله  تاريخ  حتديد  أن  مع 
بني  وثيقة  قيام صالت  تؤكد  ا  املوثوق  املصادر  أن  إال  الباحثني،  بني 
العرب وهذه املنطقة من القرن الثاين امليالدي، أي قبل ظهور اإلسالم، 
إذ كانت السيطرة على البحار من اخلليج حىت الصني يف أيدي العرب 

(احلداد،١٩٨٥م، ص٩١).
جزيرة  بني  التجارة  حركة  زادت  اهلجري  األول  القرن  اية  ويف 
مدينة  يف  عربية  جالية  استقرت  الوقت  مرور  ومع  والصني،  العرب 
املواين للشحن والتفريغ يف  الصينية اليت كانت تعد من أهم  (كانتون) 
ذلك الوقت بعد عدن والبصرة، وكانت السفن العربية متر بسنغافورة 
الصني، وبالتايل كان هناك جالية  الوصول إىل  قبل  وماليا و سومطره 
التجاري  النشاط  أدى  وقد  السفن.  هذه  فيها  متر  اليت  املواين  يف  مينية 
املراكز  بعضهم يف  العصور الوسطي إىل استقرار  لليمنيني يف  واملالحي 
كما  اهلندي،  املحيط  سواحل  على  املطلة  الكربى  والسياسية  التجارية 
أدى إىل هجرة أعداد كبرية من اليمنيني إىل بلدان شرق آسيا والساحل 

األفريقي (غالب،٢٠٠٨م، ص٣٦).
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وهكذا نستنتج من كتابات العديد من املؤرخني، أن اليمنيني وصلوا 
اليمن  بني  العالقة  هذه  واستمرت  اإلسالم،  ظهور  قبل  إندونيسيا  إىل 
وإندونيسيا ووصلت هذه العالقة ذروا أيام العباسيني يف بالد الرافدين 
بني القرنني الثامن والثالث عشر امليالدي، وبعد سقوط الدولة العباسية 
حتولت هذه العالقة إىل مصر، ونتيجة لتلك العالقة القوية أسس العرب 
ممالك يف السواحل الشمالية جلزيرة جاوا، وأسهموا إسهاما فعاال يف نشر 
الدين اإلسالمي، وكان العرب يف تلك الفترة مسيطرين على التجارة مع 

اجلزر اإلندونيسية (القادري،١٩٩٨م، ص٦٣).
على  احلضارمة  فيهم  مبا  العرب  التجار  حرص  الفترة  هذه  وخالل 
التمسك باالنتماء الوطين للبالد العربية من أجل االستفادة من املميزات 
يف  اآلسيوية  التجارية  واملوانئ  السواحل  يف  العرب  التجار  اليت حققها 
االقتصادية  املكاسب  حتقيق  يف  املكانة  هذه  واستغالل  القدمي،  التاريخ 
ظلوا  أم  كما  األسيوية،  الساحلية  املناطق  يف  اإلسالمي  الدين  ونشر 
من  االستفادة  أجل  من  العربية  للبالد  الوطين  انتماؤهم  عن  يعلنون 
للعروبة بعد ظهور اإلسالم فيها ونزول  اليت حتققت  املميزات اجلديدة 
القرآن الكرمي بلغة أهلها. ونتيجة لزيادة ارتباط التجارة العاملية باملنطقة 
اليمنية؛ فقد شهد بداية القرن الرابع عشر امليالدي هجرة جمموعة كبرية 
من احلضارمة إىل جنوب شرق آسيا، وذلك من أجل التجارة والدعوة 
اجلزر  هذه  يف  قامت  حىت  ١٥٠٠م،  عام  حيل  ومل  اإلسالمي،  للدين 
عشرون إمارة إسالمية، وأصبح اإلسالم هو الدين السائد يف تلك البالد 

(بني،١٩٥٨، ص١١٨).
وبعد وصول االساطيل احلربية الربتغالية إىل املحيط اهلندي يف مطلع 
القرن السادس عشر امليالدي ومهامجتها للسفن التجارية العربية، فضل 
املحلية،  الشعوب  وسط  يف  االندماج  والتجار  املهاجرين  من  الكثري 
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بينهم  املشترك  القاسم  هو  أصبح  قد  اإلسالمي  الدين  وأن  خصوصا 
اليت اليزال جزء كبري منها حيتاج إىل نشر  املنطقة،  وبني شعوب تلك 
على  يفرضوا  أو  ينتظروا  فلم  ذلك،  احلضارمة  أدرك  وقد  اإلسالم، 
الناس تعلم اللغة العربية كي يفهموا اإلسالم، بل أم قد حرصوا على 
التواصل  عملية  هلم  يسر  مما  اإلندونيسي  للشعب  الوطنية  اللغة  تعلم 
من  واسعة  مساحة  ليشمل  اإلسالم  انتشار  على  وساعد  الناس،  مع 
إندونيسيا (غالب، ٢٠٠٨، ص٣٢٦). وقد ترتب على ذلك حتقيقهم 

اآلتية: للمكاسب 
البشرية، . ١ مكوناا  من  جزء  واعتربم  املحلية  املجتمعات  تقبلتهم 

ومنحتهم حق التزاوج من بناا، بل أن هذه املجتمعات كانت حريصة 
على إجياد هذه الروابط مع املهاجرين وذلك من أجل احلصول على 
النسب العريب، مما ترتب عليه اندماج اجتماعي للمهاجرين احلضارمة 

يف إندونيسيا حىت أصبحوا جزء منها
ازدهرت جتارم وزادت مكاسبهم وثروام بفضل الدعم واملساندة . ٢

وأصبحوا  اإلندونيسيني،  واحلكام  السالطني  من  عليه  حصلوا  الذي 
قادة للرأي عند الشعوب املحلية يف املسائل اإلسالمية، ويف التوجهات 
من  كبري  قدر  هلم  أصبح  كما  احلاكمة  األسر  ثقة  وحمل  السياسية. 
النفوذ يف املناطق الساحلية حىت أم تزوجوا من بنات احلكام املحليني 

وحصلوا علي مواقع قيادية يف تلك املمالك.
للمهاجرين  تقدير  حمل  العربية  للبالد  الوطين  االنتماء  كان  وهكذا 
يف  املولودين  ألبنائهم  فخر  وحمل  اإلندونيسي،  الشعب  من  احلضارمة 
املهجر، وحمل اعتراف من االستعمار اهلولندي الذي كان يطلق عليهم 

اسم اجلالية العربية.
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ثانيا: االنتماء الوطين إىل حضرموت
ينبثق مفهوم االنتماء الوطين من املواطنة اليت تعرفها اللغة العربية بأا: املفاعلة 
بني اثنني أو أكثر، قد يصبحون عشرات أو مئات أو ماليني البشر، يتفاعلون 

.(http://www.almaany.com) حول الوطن؛ فيقتسمون كل احلقوق والواجبات
وبذلك حيققون تقارب بعضهم لبعض بانتمائهم هلذا الوطن، وهي عالقة 
تفاعل ألنه ترتب للطرفني وعليهما العديد من احلقوق والواجبات، واملواطنة 
واحيانا  اللغة،  الغالب وحدة  يفرض يف  للوطن كأساس  االنتماء  تقتضي 
كثرية وحدة العرق ووحدة الدين، والبد لقيام املواطنة أن يكون املواطن 
ما يف  بكل  إليها  وينتمي  ا  ويؤمن  للوطن حيترم هويته  ووالؤه كاملني 
عناصر هذه اهلوية من ثوابت اللغة والتاريخ والقيم واآلداب العامة واألرض 
اليت متثل وعاء اهلوية واملواطنة (بركات،٢٠١٣م، ص ١٢٦,١٢٥). ومل 
يكن االنتماء إىل املكان أو الوطن الذي جاء منه املهاجرون احلضارمة ميثل 
إذ  العشرين  السابق، ولكن ذلك تغري خالل سنوات القرن  أمهية هلم يف 
أصبح املكان الذي ينتمي إليه األنسان يشكل حمورا مهما من حماور اهلوية 
واالنتماء؛ وأصبحت  الرقعة اجلغرافية اليت يعيش عليها متثل احلد الفارق بني 

الشعور بالغربة أو االنتماء لديه (زين العابدين،٢٠٠٦، ص١٢٥،١٢٦).
ومع بداية القرن العشرين وجدت اجلالية احلضرمية نفسها يف ظروف 
تدفعها إىل إعالن انتمائها الوطين للمكان الذي جاء منه اآلباء واألجداد؛ 
فبداء عدد من أبنائها العمل على رفع شأن حضرموت وغرس قيم االنتماء 

الوطين إليها، وقد دفعهم إىل ذلك العوامل اآلتية:

السياسة االستعمارية اهلولندية . ١
فبعد أن ختلصت هولندا من مشاكلها األوربية يف مطلع القرن التاسع 
عشر وبعد اتفاقها مع االستعمار الربيطاين يف ماليزيا وسنغافورة على مناطق 

http://www.almaany.com)
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حالق،٢٠٠١م،  ١٨٢٤م،(القوزي،  سنة  يف  املاليو  أرخبيل  يف  النفوذ 
ص١٩٦)، بدأت السياسة االستعمارية اهلولندية تسعي إىل تشديد قبضتها 
على اجلزر اإلندونيسية، وعلى الرغم من مواجهتها لعدد من االنتفاضات 
املحلية من وقت إىل آخر ومواجهتها للمقاومة الشرسة من إقليم إتشيه 
يف جزيرة سومطرة فقد حتقق هلا السيطرة الكاملة على إندونيسيا وذلك 
باملقاومة اآلتشيه يف سنة١٩٠٤م، بعد حرب دامت ملدة  بإحلاق اهلزمية 

ثالثني عام (القادري،١٩٩٨، ص٧٨).
االستعمار  قام  الكاملة،  للسيطرة  إندونيسيا  إخضاع  سبيل  ويف 
اإلندونيسي  الشعب  على  اخلارجي  التأثري  أو حصر  بتحجيم  اهلولندي 
القادمني من  املهاجرين  أو  اجلاليات  الطائفي على  العزل  قانون  بفرض 
وتطبيق  الشرقيني)  بتصنيفهم حتت مسمى (األجانب  إندونيسيا  خارج 
قانون اإلقامة والتنقل عليهم (Jonge 1997, 105) وعلى الرغم من تطبيقه 
األكثر  احلضرمية كانت  اجلالية  فان  إندونيسيا  املهاجرين يف  على كل 
اإلندونيسيات،  من  بالزواج  أفرادها  ارتباط  بسبب  وذلك  تضررا، 
واعتمادهم على التجارة املتجولة اليت حتتاج إىل حرية احلركة واالنتقال 
بني املدن والقرى، وكانت السلطات اهلولندية تعاقب من خيالف ذلك 
بالسجن أو الغرامة أو الطرد من إندونيسيا كما أا رفضت االعتراف 
إندونيسيني  أصبحوا  الذين  احلضارمة  ألحفاد  اإلندونيسية  بالوطنية 
عليها  للحصول  اهلولندية  االستعمارية  للسلطات  تقدموا  عندما  بالفعل 

(Berg بريخ ٢٠٠١، ص٩٢).
هذه السياسة اهلولندية جعلت املهاجرين احلضارمة ال يطمئنون للبقاء 
يف إندونيسيا فاجتهوا لتقوية روابطهم بالبالد احلضرمية، حىت يكون هناك 

مكان بديل يف حالة مت إخراجهم من إندونيسيا. 
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الصراع اإلجنليزي العثماين على حضرموت. ٢
للضغوطات  يتعرضون  احلضارمة  املهاجرون  كان  الذي  الوقت  يف 
بني  عليه:  للسيطرة  خارجي  صراع  حمل  كان  وطنهم  فإن  اهلولندية، 
سنة ١٨٣٩م،  عدن  على  السيطرة  يف  الذي جنح  اإلجنليزي  االستعمار 
إىل  التجاري  الطريق  وتأمني  املنطقة  يف  نفوذه  لتوسيع  قاعدة  لتكون 
مستعمراته يف اهلند وجنوب شرق آسيا، وبني الدولة العثمانية اليت شعرت 
اقتراب  بعد  واإلسالمي  العريب  العامل  يف  مكانتها  على  املوقف  خبطورة 
اخلطر األوريب من األماكن اإلسالمية املقدسة يف احلجاز اليت تستمد منها 

مكانتها ومربرات بقائها وسيطرا على البالد العربية واإلسالمية.    
ولكي ختفف الضغوط اإلجنليزية عليها يف املنطقة، فقد حاولت الدولة 
العثمانية استعادة سيطرا على منطقة حضرموت مستغلة إعالن السلطان 
الكثريي يف املناطق الداخلية والئها للدولة العثمانية نكاية خبصمه السلطان 
القعيطي الذي يسيطر على الساحل احلضرمي وحيصل على دعم ومساندة 

من االستعمار اإلجنليزي يف املنطقة.
وقد وجدت الدولة العثمانية يف املهاجرين احلضارمة خري وسيلة لتحقيق 
أغراضها يف حضرموت خصوصا وسكان املناطق الداخلية يف حضرموت 
يعتمدون بصورة رئيسية على األموال اليت يرسلها املهاجرون يف إندونيسيا 
وماليزيا وسنغافورة، ويف خطوة لكسب والء اجلالية احلضرمية يف هذه 
يف  احلضارمة  املهاجرين  أحد   بتعيني  العثمانية  السلطة  قامت  املنطقة 

سنغافورة، قنصًال هلا يف سنة ١٨٦٤م (غالب،٢٠١٣، ص١٠).
وكان هدف الدولة العثمانية من وراء ذلك، إيصال رسالة لالستعمار 
الربيطاين بأن حضرموت من أمالكها، وأن احلضارمة سواء يف الداخل 
يف  احلضرمية  باجلالية  عالقتها  ولتعزيز  رعاياها.  من  هم  اخلارج  أو 
إندونيسيا قامت الدولة العثمانية بتعيني قنصل هلا يف بتافيا( جاكرتا)عام 
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١٨٨٣م، وذلك ملساندة املهاجرين احلضارمة ضد اإلجراءات اهلولندية 
ومطالبتها املستمرة للسلطات اهلولندية بتحسني أوضاعهم وتقدميها منح 
رعاياها  باعتبارهم  لبعضهم،  سفر  جوازات  ومنحها  ألبنائهم  دراسية 

(غالب،٢٠١٣، ص١١).
ويف ظل هذه األوضاع يف إندونيسيا والصراع اخلارجي على حضرموت 
مل جتد اجلالية احلضرمية يف إندونيسيا سوى إعالن حضرميتها وذلك من 

أجل حتقيق املكاسب اآلتية:
احلصول على دعم الدولة العثمانية اليت تعد نفسها املسؤولة على العامل • 

العريب واإلسالمي وهلا مطامع يف السيطرة على حضرموت.
كسب تعاطف االستعمار الربيطاين الذي له نفس املطامع يف السيطرة • 

على حضرموت بعد استيالئه على ميناء عدن ورغبته يف تامني طريق 
التجارة البحرية إىل مستعمراته يف اهلند.

قراراا •  يف  تتراجع  لعلها  اهلولندية  االستعمارية  السلطة  على  الضغط 
ضد املهاجرين احلضارمة، وذلك استجابة لضغوط الدولة اليت سوف 
تنجح يف السيطرة على حضرموت سواء كانت العثمانية أو اإلجنليزية. 
وبعد خروج العثمانيني من مشال اليمن بعد هزميتها يف احلرب العاملية 
األوىل يف سنة ١٩١٨م، انفردت بريطانيا مبصري حضرموت وأصبحت  
تسري األمور حسب مشيئتها فمنعت املؤيدين للدولة العثمانية من دخوهلا 
مما جعل املهاجرين خيضعوا هلا ويعلنوا والئهم هلا حىت يضمنوا وصول 
االموال واملساعدات إىل اقارم يف حضرموت وحىت يتسىن هلم زيارم.

ظهور املشاعر القومية يف إندونيسيا والوطن العريب . ٣
شهد مطلع القرن العشرين تغريات عظيمة يف داخل آسيا؛ متثلت يف 
صحوة شعوب البالد األصليني، ممثلة يف احلركات القومية اليت تدعو إىل 
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التحرر من السيطرة االستعمارية، وقد ظهرت أوىل مراحل هذه الصحوة 
أو النهضة يف إندونيسيا، ومل تستغرق هذه النهضة طويال لكي تتبلور يف 
بني  والتضامن  القومية  أفكار  اليت عززت  السياسية  املبادئ  من  جمموعة 
 Lohanda) خمتلف عناصر املجتمع من اإلندونيسيني والصينيني واحلضارمة

.(2001, 194

وقد أدى تطور العالقة بني اجلالية احلضرمية والدولة العثمانية إىل تقوية 
باألفكار  وتأثرهم  العربية  والبالد  إندونيسيا  يف  املهاجرين  بني  الروابط 
القومية العربية اليت كانت تدعو إىل رفع مكانة العروبة باحلفاظ على لغتها 
الفترة  العربية خالل  اجلمعيات  تأسيس  بواسطة  وذلك  وتراثها،  ودينها 
وذيب  العريب  التراث  إحياء  أهدافها  من  كان  واليت   ١٨٧٥-١٩٠٧

الناشئة وغرس األخالق العربية الكرمية (نصريات،٢٠٠٩، ص٢٤).
بتأسيس  إندونيسيا   يف  احلضرمية  اجلالية  قامت  لذلك  ونتيجة   
مجعية(خري) سنة ١٩٠٥م. وعلى الرغم من أن احلضارمة  وأبناءهم كانوا 
يعتربون أنفسهم إندونيسيني مسلمني، غري أن القومية العربية اليت ثارت 
ضد تركيا يف الوطن العريب ساعدت على انتشار األفكار القومية العربية 
املتطرفة اليت كان شعارها «أنا عريب قبل أن أكون مسلما» وقد ظهر هذا 
الشعار يف عدة مناطق إندونيسية يوجد فيها مهاجرون حضارمة (القادري 

١٩٩٨م، ص ١١٥، ١١٦).
 وبعد أن ظهرت األفكار القومية املتعصبة لألوطان يف مصر والشام 
والعراق وبتأثري شعار حب الوطن من األميان الذي رفعته القومية العربية؛ 
فقد ظهرت الشعارات اليت تؤكد على تعصب املهاجرين ملنطقة حضرموت 
ومنها على سبيل املثال «حنن حضرميون قبل كل شيء» الذي ورد يف 

صحيفة البشري بتاريخ ١٩١٥/٤/١٥م (مكنون،٢٠٠٥م، ص٤٥٨). 



Ishkālīyāt al-Intimā’ al-Waṭanī  501

DOI: 10.15408/sdi.v22i3.2355Studia Islamika, Vol. 22, No. 3, 2015

استمرار اهلجرات من حضرموت . ٤
استمرت اهلجرات يف التدفق على إندونيسيا من منطقة حضرموت، 
االستعمارية  السلطات  ا  قامت  إحصائية  أول  عددهم حبسب  وارتفع 
اهلولندية، يف سنة ١٨٥٩م، من (٧٧٩٢) نسمة تقريبا إىل(٨٠,٠٠٠)
نسمة تقريبا، يف آخر إحصائية أصدرا للمهاجرين احلضارمة قبل سقوط 

 .(Lekon 1997, 265) إندونيسيا حتت االحتالل الياباين يف سنة ١٩٤٢م
هذه األعداد تشمل املهاجرين من حضرموت وكذلك األبناء املولودون 
حضرموت  من  املهاجرون  تدفق  استمرارية  أدت  وقد  إندونيسيا.  يف 
وارتفاع عددهم إىل تقوية االنتماء الوطين إىل بالد اآلباء واألجداد داخل 
اجلالية احلضرمية يف إندونيسيا، وقد جتلت الرغبة يف االنتماء الوطين إىل 
حضرموت يف خمتلف جماالت احلياة اليت تعيش فيها اجلالية احلضرمية يف 

إندونيسيا ومنها:
الزواج والتنشئة االجتماعية: كان التزاوج مع املجتمع اإلندونيسي هو . ١

الوسيلة الوحيدة أمام املهاجرين احلضارمة لتكوين األسرة، بسبب عدم 
إندونيسيا  وجود نساء عربيات أو حضرميات، وبقاء املهاجرون يف 
فترة طويلة من الزمن، وقد لقى هذا الزواج  من اإلندونيسيات انتقادًا 
كبريًا من أصحاب التوجهات احلضرمية باعتباره واحدًا من أسباب 
االستقرار يف إندونيسيا ونسيان حضرموت، وبعد ارتفاع عدد اإلناث 
داخل اجلالية حرص الكثري من اآلباء على تزويج بنام من املهاجرين 
بضرورة  احلضرمية  االسر  القادمني من حضرموت، كما طالبوا من 

إرسال األبناء إىل حضرموت، وتربيتهم على حبها.
التعليم: بدأ هذا الدور مع تأسيس أول مجعية متثلهم وهي مجعية خري . ٢

السنوات  بافتتاح أول مدرسة يف سنة ١٩٠٥م، وخالل  اليت قامت 
على  احلضارمة  املهاجرون  حرص  العشرين  القرن  من  األوىل  العشر 
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الظهور باعتبارهم سكان بلد واحد، وأصبحت  حضرموت معروفة 
باسم الوطن املحبوب الذي يدينون له بالوالء (Kesheh 1999, 34) وقد 
استمر احلضارمة يف فتح املزيد من املدارس، اليت تعتمد على تدريس 
اللغة العربية والدين اإلسالمي، بينما كانت بعض األسر الغنية تفضل 
إرسال أبنائها إىل حضرموت ملدة مخس أو ست سنوات من أجل التعليم 
العادات والتقاليد العربية (درميولني، وفيسمان،١٩٩٨م،  واكتساب 

ص١١٥).
اجلمعيات: كانت يف بداية ظهورها عامة، وتدل على أا متثل مجيع . ٣

ومجعية خري،  سورابايا،  العربية يف  اخلريية  (اجلمعية  مثل  املهاجرين، 
هلذه  الداخلية  الالئحة  وكانت  العربية)  واإلرشاد  اإلصالح  ومجعية 
املنظمات تؤكد على قبول كل العرب الذين يتقدمون بطلب االنضمام 

إىل عضويتها (قانون اجلمعية اخلريية،١٩٠٤م، ص٢).
ومع مرور الوقت بدأت اجلمعيات اجلديدة تتخذ هلا أمساء تدل على 
خصوصية االنتماء الوطين إىل حضرموت، ووصل التعصب يف هذه 
التسميات إىل درجة متثيلها ملجموعة حمددة داخل حضرموت وذلك  
من خالل اعتمادها على النسب، مثل (الرابطة العلوية) اليت تأسست 
يف ٢٧ ديسمرب١٩٢٧م، أو على القبيلة مثل (اجلمعية الكثريية) اليت 
(اجلمعية  مثل  األسرة  أو  ١٩٣١م،  سنة  أكتوبر   ٣٠ يف  تأسست 
العيدروسية)، أو على املنطقة مثل (اجلمعية اليافعية) اليت تأسست يف 
على  تدل  عبارات  اجلمعيات  هذه  قوانني  وتضمنت  ١٩٢٥م،  سنة 
حضرميتها من خالل التأكيد على أن اهلدف من إنشائها هو السعي 
االساسي  (القانون  احلضرمي.  الشعب  تقدم  به  حيصل  ما  كل  يف 
القطر  أهل  من  تتكون  أا  أو   (١٠ ص  العلوية،١٩٢٨م.  للرابطة 
يف  وتتجلى  ص١)،  الكثريية،١٩٣١م.  اجلمعية  احلضرمي،(قانون 
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هذه القوانني روح التعصب الطبقي واملناطقي والقبلي، فقانون مجعية 
اإلصالح ال يسمح ألى شخص ينتمى للسادة العلويني بأن يكون ضمن 
اهليئة اإلدارية،(قانون مجعية االصالح واالرشاد،١٩٣١م،ص٢)، وأن 
كانت كل اجلمعيات ال متانع بأن ينظم هلا أي فرد حضرمي من غري 
قبيلتها ولكنها تشترط إال يكون له صوت يف اهليئة اإلدارية عند اختاذ 

قراراا (قانون اجلمعية الكثريية،١٩٣١م، ص١).
يف . ٤ احلضارمة  للمهاجرين  الثقافية  األنشطة  أبرز  من  تعد  الصحف: 

إندونيسيا، وقد وصل عددها إىل أكثر من ثالثني صحيفة تصدر باللغة 
العربية، وقد مت تسخريها لتحقيق التوجهات القومية احلضرمية خصوصا 
املهاجرون  يقدمه  الذي  املادي  الدعم  على  يعتمد  كان  أغلبها  وان 
إدارا بواسطتهم أو عن طريق األبناء املؤيدين هلم.  احلضارمة ويتم 
وقد سامهت هذه الصحف بدور كبري يف الدعوة إىل تقوية االنتماء 
إىل الوطن احلضرمي من خالل املقاالت املطولة اليت تتصدر افتتاحياا 
واليت تتضمن عبارات متجد حضرموت واالنتماء الوطين إليها، ومنها 
على سبيل املثال:(دمعة على الوطن). (حضرموت١٩٢٥م، ص١)، 
(الشعب احلضرمي يف الوطن واملهجر). (حضرموت١٩٢٧م،ص١)، 
حياة  مصدر  قائال:(أن  بعنوان(الوطنية)  افتتاحية  احدهم  وكتب 
يعتمد  الذي  وأصله  إليه  ينتمي  الذي  وطنه  هو  وسعادته  احلضرمي 
نفوس  اثر يف  للوطنية احلضرمية  يترك  أنه ال  والغريب يف ذلك  عليه 
أبنائه املولودين ذه الديار) الذين وصفهم الكاتب باللؤم وعدم التربية 
بوطنهم احلضرمي وسخريتهم منه عندما يتم  بسبب عدم اهتمامهم 
ذكره،(حضرموت، ١٩٢٤م. ص١)، كما تضمنت املقاالت الواردة 
احلضرمي  بالوطن  االهتمام  بضرورة  مطالب  الصحف  هذه  داخل 
والعمل على إصالح أوضاعه، ومل تكن هذه الصحف ختلو من أخبار 
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حضرموت اليت يتم وضعها حتت عناوين متجد الوطنية احلضرمية مثل: 
أنباء الوطن احلضرمي، أنباء  (أخبار الوطن، أخبار الوطن املحبوب، 
القطر احلضرمي، ماذا يف الوطن؟) (الزين،١٩٢٥م، ص٤)، ويف سبيل 
تعريف أبناء املهاجرين مبوقع وطنهم اجلغرايف كانت الصحف تقوم بطبع 
خريطة وبيعها بسعر روبية إندونيسية(حضرموت، ١٩٢٥م، ص٤)، 
وقد وصل التعصب عند املؤيدين لالنتماء احلضرمي إىل قيامهم بنشر 
املقاالت وإصدار الصحف باللهجة العامية احلضرمية، منها (برهوت 

والترمجان والصميل واملكوى) (الزين،١٩٢٥م، ص٣٣٩). 
التعاون مع . ٥ أتباع سياسة  االنتماء احلضرمي  السياسية: حاول أنصار 

االستعمار األوريب يف سبيل حتقيق أهدافهم، فاتبعوا سياسة التعاون مع 
االستعمار اإلجنليزي حىت يساعدهم يف كسب قاعدة مناصرة هلم يف 
حضرموت وخصوصا الفريقني املتصارعني اإلرشاديني والعلويني، وقد 
بدأ ذلك مع قيام احلرب العاملية األوىل سنة ١٩١٤م، باشتعال اخلالف 
داخل اجلالية احلضرمية وانقسامها ما بني مؤيد للثورة العربية وحليفتها 
بريطانيا ضد الدولة العثمانية وميثله العلويون، بينما وقف اإلرشاديون 
هذا  اإلجنليزي  االستعمار  استغل  وقد  العثمانية،  الدولة  جانب  إىل 
الديين  نفوذهم  مستغال  العلويني  بتقريب  فقام  واالنقسام،  اخلالف 
والسياسي يف حضرموت واملهجر، وعاقب الطرف اإلرشادي املؤيد 
للدولة العثمانية؛ وذلك مبنعهم من دخول حضرموت من اية احلرب 
والعراقي،١٩٣٢م،  (الكويت  ١٩٢٩م  سنة  حىت  األوىل  العاملية 

ص٤٣٩).
بريطانيا؛  ود  إىل كسب  اجلالية احلضرمية  وقد سعى كل طرف يف 
العام  املستشار  اإلرشاد  مجعية  من  وفد  زار  ١٩٢٧م،  أكتوبر  ففي 
الربيطاين يف بتافيا وطالبوا بضرورة أن تقوم بريطانيا بفرض سيطرا 
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للسادة  وكان  املكال،  يف  بريطاين  مسئول  وتعيني  حضرموت  على 
عام  يف  أخرى  مرة  وتكرر  نفسه،  املوقف  إندونيسيا  يف  العلويون 

.(Kesheh 1999, 111) ١٩٣١م
من  إندونيسيا  يف  اهلولندي  االستعمار  تعاطف  كسب  حاولوا  كما 
االستعمارية  للسياسة  واالحترام  الوالء  إظهار  أتباعهم سياسة  خالل 
حضرموت  يف  هلا  قنصل  بتعيني  وطالبوها  عليها  والثناء  اهلولندية 

(درميولني، وفيسمان،١٩٩٨م، ص١١١).
االقتصاد: اتبع أنصار االنتماء الوطين إىل حضرموت سياسة اقتصادية . ٦

تتفق مع توجهام، إذ كانت أغلب الثروة اليت متتلكها اجلالية تتركز 
على  حصلوا  والذين  حضرموت  من  القادمني  املهاجرين  فئة  يد  يف 
األموال عن طريق العمل التجاري أو بواسطة الوراثة من أبائهم، أو 
عن طريق الزواج من بنات األقارب األغنياء، كما كان رجال األعمال 
يفضلون املولودين يف حضرموت على غريهم للعمل لديهم، وال سيما 
يف الوظائف اليت تتطلب أشخاصا موثوقا فيهم. أما بالنسبة للمولدين 
تتطلب  اليت  أو  الدنيا  الوظائف  قليلة ويف  بأجور  إال  قبوهلم  يتم  فال 

معرفة خاصة باللغة والعادات املحلية (عمشوش،٢٠٠٦، ص٢٠).

ثالثا اإلشكاليات اليت وقعت فيها اجلالية احلضرمية
يف  احلضرمية  اجلالية  وجدت  والوطنية  القومية  األفكار  انتشار  بعد   

إندونيسيا نفسها تقع يف اإلشكاليات اآلتية:
 

كانت اجلالية احلضرمية حترص على تعزيز االنتماء الوطين احلضرمي 
يف مجيع األنشطة والفعاليات اليت يتم إقامتها سواء كانت علمية أو ثقافية 
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يف  السائدة  االجتماعية  العالقة  استحضار  إىل  ذلك  أدى  وقد  دينة،  أو 
املجتمع احلضرمي واليت تقوم على التراتب الطبقي، والذي يقسم املجتمع 
احلضرمي إىل ثالث شرائح اجتماعية هي: السادة، واملشايخ أو القبائل، 

واملساكني (بوجرا،١٩٩٧م. ص٣٤).
 ولكن الوضع اجلديد داخل اجلالية جعل الكثري من املهاجرين يرفضون 
االعتراف بالوضع االجتماعي السائد يف حضرموت، ففي الوقت الذي 
وجد السادة أن أفضلية النسب واملكانة الدينية يف حضرموت وإندونيسيا 
تعد مربرات كافية لكي تكون هلم السيادة والريادة على اجلالية، كانت 
فئة املشائخ والقبائل ترى أن االنتماء القبلي داخل حضرموت حيفظ هلا 
أو يعطيها احلق يف أن يكون هلا مكانة متميزة داخل اجلالية، بينما جند أن 
األفراد الذين مل يكن هلم مكانة كبرية يف حضرموت، وقد تكونت لديهم 
ثروة كبرية يف املهجر بدأوا يطالبون بأن يكون هلم مكانة داخل اجلالية 

تتناسب مع املكانة االقتصادية اليت وصلوا إليها. 
وقد استمر هذا التنافس بني طرف ميتلك الثروة ويفتقد عراقة النسب 
واملكانة الدينية وطرف ميتلك الثروة وعراقة النسب القبلي، ولكنه يفتقد 
واملكانة  النسب  وأفضلية  الثروة  ميتلك  ثالث  وطرف  الدينية،  املكانة 
الدينية يف حضرموت ويف املهجر اإلندونيسي، ما جعل الطرفني األولني 
يتحدوا مع بعض لتكوين ما عرف بطبقة املشائخ، وقاموا بتأسيس (مجعية 

اإلصالح واإلرشاد).
وهكذا أصيبت اجلالية احلضرمية بالنكبة األوىل واملتمثلة بتفجر الصراع 
الداخلي وانقسامها إىل فصيلني متصارعني وخمتلفني؛ ومها اإلرشاديون، 

والعلويون. 
أساس  إىل حضرموت على  الوطين  االنتماء  أن متجيد  من  بالرغم  و 
النظام الطبقي والعشائري، كان له دور كبري يف اشتعال هذا اخلالف، إالَّ 
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أنَّ املشاعر القومية داخل اجلالية احلضرمية زادت بصورة أكرب؛ إذ سعى 
كل فريق إىل إثبات حضرميته وانتماءه إىل حضرموت أكثر من الطرف 

اآلخر.

يف ظل األغلبية احلضرمية يف اجلالية العربية يف إندونيسيا، وامتالكها 
للثروة، وبسبب التعصب حلضرموت، فقد سعوا إىل رفع شأن حضرموت 
العربية  البالد  إىل  ينتمون  الذين  املهاجرين  دور  من  والتقليل  وأبنائها 

األخرى. 
كان  إذ  اإلندونيسي،  املجتمع  تقدير  حمل  جعلتهم  نوعيتهم  ولكن   
أغلبهم من املعلمني والعلماء الذين هاجروا إىل إندونيسيا من أجل تعليم 
أبناء اجلالية احلضرمية وأبناء الشعب اإلندونيسي املسلم. وعلى الرغم من 
كون أغلبهم قد جاء بطلب من اجلالية احلضرمية للتعليم يف مدارسها إال 
انه سرعان ما كان يتم االستغناء عنهم، ومنهم الشيخ أمحد السوركيت  

واألستاذ حممد هاشم 
التونسي، وأسندت مهمة التعليم إىل اخلرجيني من أبناء اجلالية احلضرمية 
الذين رفضوا األفكار اليت تقدم ا بعض هؤالء املعلمني إلصالح أوضاع 
مع  تتالءم  ال  أا  حبجة  وذلك  ص٥)،  (بوروبودور،١٩٢١،  التعليم، 
وأخالق  البالد  مصلحة  مع  وتتعارض  الطالب  فيها  يعيش  اليت  البيئة 
التالميذ وطبائع أوليائهم وما حيتاجه الشعب احلضرمي يف وطنه ومهجره 

(بوروبودور،١٩٢١، ص٤).
 ويتضح املوقف املعادي للمهاجرين من البالد العربية األخرى؛ عندما 
مصر  يف  اإلسالمية  اهليئة  وقيام  اإلسالمية  اخلالفة  بإلغاء  تركيا  قامت 
اإلسالمي  املؤمتر  يف  للمشاركة  إندونيسيا  يف  للمسلمني  دعوة  بإرسال 
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وعندما  اإلسالمية،  اخلالفة  مصري  ملناقشة  مصر  يف  ينعقد  سوف  الذي 
مت عقد مؤمتر يف إندونيسيا الختيار ممثلني هلا اقترح قادة احلركة القومية 
اإلسالمية اإلندونيسية اختيار الشيخ أمحد السوركيت ممثال للجالية العربية.
ينتمى  ال  أنه  حبجة  عليه  االعتراض  فتم  ص٤)،  (حضرموت١٩٢٤م، 
للحضارمة، وكتب احدهم مقال بعنوان:(تطفل غريب) قال فيه: (فما 
بالنا اليوم واألمة احلضرمية تريد أن تستقل بشؤا وتظهر أمام سائر أمم 
من  ماهلا  وتربهن على  الالئق مبجدها ومركزها  باملظهر  العربية  اجلزيرة 
واستمر  املهجر)،  أو  الوطن  الوطنية سواء يف  التامة على وحدا  الغرية 
الكاتب يف متجيد احلضرمية والوطن احلضرمي حىت اختتمه قائال: أعلن 
احتجاجي على ترشيح الشيخ السوركيت واطلب إبداله بترشيح فرد من 
صميم احلضرميني أو ساللتهم؛ يكون من السادة أو املشايخ الذي يقع 
علية اتفاق الشعب احلضرمي لتدل اجلالية احلضرمية على احتادها الوطين 

(حضرموت ١٩٢٤م، ص١).
عن  بدال  احلضرمية  األمة  مصطلح  استخدام  انتشر  الفترة  هذه  ويف 
املشكلة  فكانت  العريب؛  الشعب  حمل  احلضرمي  الشعب  وحل  العربية 

الالحقة هي نتيجة هلذه املواقف املتطرفة.

وطالب  احلضرمية،  الوطنية  التوجهات  اهلولندي  االستعمار  استغل 
احلركات واألحزاب الوطنية اإلندونيسية باستبعاد احلضارمة من عضويتها 
ومن هيئاا اإلدارية حبجة أن ذلك يتعارض مع قوانني املستعمرة اهلولندية 
اليت متنع األجانب من االنظمام إىل املنظمات الوطنية اإلندونيسية. وقد 
 Smith) استمرت الضغوطات اهلولندية حىت حتقق ذلك يف سنة ١٩١٩م

.(2005, 44
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وقد استجاب قادة احلركة الوطنية اإلندونيسية هلذه املطالب، وبدوافع 
الغرية وحب الظهور وجد بعضهم يف ذلك فرصة للتخلص من الشخصيات 
احلضرمية املرموقة اليت حتظى بشعبية كبرية وسط املجتمع اإلندونيسي. هذا 
املوقف من قبل قادة احلركة الوطنية اإلندونيسية مهد لظهور املشكلة الالحقة. 

يعلمون  حضرموت  من  القادمني  املهاجرين  وأصول  اآلباء  يكن  مل 
على  إليه  االنتماء  وفرض  احلضرمي  لوطنهم  تعصبهم  أن  يدركون  أو 
أبنائهم سوف يؤدي إىل نتائج عكسية تدفع باألبناء بعيدا عن حضرموت 
اآلباء وجهودهم  إندونيسيا، وتصبح سلوكيات  من  قربا  وجتعلهم أكثر 
سببا رئيسا يف إعالن األبناء االنتماء الوطين إىل إندونيسيا، وقد تفجرت 
هذه اإلشكالية داخل اجلالية احلضرمية يف الرابع من أكتوبر عام ١٩٣٤م، 
اسم  عليها  إطلق  منظمة  تأسيس  عن  اإلعالن  فيه  مت  الذي  اليوم  وهو 
إحتاد عرب إندونيسيا ، وليس حضارمة إندونيسيا لكي تكون معربة عن 
رفضهم لالنتماء الوطين احلضرمي ورفض أي دور حلضرموت واحلضرمية 
يف حيام املستقبلية، ومت االتفاق بني مجيع املشاركني يف تأسيسه على 
اجلالية  فدخلت  حضرموت.  وليست  وطنهم  هي  إندونيسيا  تكون  أن 
احلضرمية يف خالف جديد خالل الفترة ما بني ١٩٣٤- ١٩٤٢م، حول 

االنتماء الوطين ومن الذي يستحقه حضرموت أم إندونيسيا. 
ومثلما كان ألنصار االنتماء الوطين إىل حضرموت أسبام اليت اختذوها 
ذريعة للسري يف طريق ترسيخ الوطنية احلضرمية وسط اجلالية والتشدد يف 
تطبيقها، كان ألنصار االنتماء الوطين إىل إندونيسيا أسبام اخلاصة اليت 
وجدوا فيها ما يربر رفضهم الوطنية احلضرمية، وإعألم االنتماء الوطين 
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إىل إندونيسيا. وهذه األسباب يف جمملها ما هي إال نتائج للوسائل اليت 
مت استخدمها يف نشر وتنمية االنتماء الوطين إىل حضرموت واليت ميكن 

حصرها فيما يلي:  
أوال: العوامل االجتماعية والثقافية: يتجلى دورها يف املظاهر اآلتية:

الزواج والتنشئة االجتماعية: ادى انتشار الزواج من االندونيسيات . ١
األغلبية  ميثل  الوقت  مع مرور  املولدين، أصبح  إىل ظهور جيل من 
أنشطتهم  يف  اآلباء  انشغال  وبسبب  احلضرمية،  اجلالية  داخل 
ويف  الوطنيات،  لألمهات  األبناء  تربية  تركوا  فقد  االقتصادية؛ 
أمهام،  من  أقارم  مع  األبناء  يعيشها  اليت  االجتماعية  احلياة  ظل 
أبناء الشعب  اليومي يف الشارع مع رفقائهم من  وكذلك تعايشهم 
اإلندونيسي، فقد كان الشعور باالنتماء الوطين إىل إندونيسيا يكرب 
غرس  الصعوبة  من  وأصبح  والسنوات  األيام  مرور  مع  بداخلهم 

االنتماء إىل وطن مل يعرفوه ومل يعيشوا فيه.
إىل  أبنائهم  بأرسال  قاموا  قد  املهاجرين  بعض  أن  من  الرغم  وعلى 
فيها مل تكن  مدة بقائهم  للتنشئة االجتماعية هناك، فان  حضرموت 
ما  وغالبا  واألجداد،  اآلباء  وطن  إىل  باالنتماء  الشعور  لتنمية  كافية 
كانت كل األشياء اليت اكتسبوها يف حضرموت تنتهي مبجرد العودة 
السابق(عمشوش،  يف  كان  حسبما  حيام  وممارسة  إندونيسيا  إىل 
٢٠٠٦م، ص١٨)، بل أن املعاناة اليت كابدوها يف حضرموت بسبب 
بعدهم عن أمهام وأصدقائهم ومقارنتهم بني طبيعة وسهولة احلياة 
يف إندونيسيا وصعوباا يف حضرموت، رسخت يف وجدأم املحبة 

  .(HO Engseng 1997, 132) واالنتماء إىل الوطن اإلندونيسي
من  القادمني  املهاجرين  من  اجلالية  بنات  زواج  لتفضيل  كان  كما 
كبار  ومن  األقارب  من  أغلبهم  إذ كان  عكسية؛  نتائج  حضرموت 
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السن، وأغلب هذه النوعيات من الزواج تعتمد على مبدأ اإلكراه أكثر 
من االختيار؛ جعل الكثري من أبناء وبنات اجلالية احلضرمية يفضلون 
العمر  شريك  اختيار  هلم  يتسىن  لكي  اإلندونيسي،  للوطن  االنتماء 
املناسب مثل أقرأم من أبناء املجتمع اإلندونيسي (املرشد،١٩٣٨م، 

ص٧).
اجلالية . ٢ الوطين داخل  االنتماء  اجلمعيات: سامهت يف ظهور إشكالية 

دفعت  اليت  واملناطقية،  األسرية  العضوية  شروط  بواسطة  احلضرمية، 
إليها  االنتساب  إىل عدم  املولدون  اجلالية وخصوصا  أبناء  من  الكثري 
أو االنسحاب منها، والسعي إىل إنشاء مجعيات تتناسب مع وضعهم 
وواقعهم اجلديد يف املهجر اإلندونيسي، فظهرت مجعية مراعاة اإلخوان 
يف سنة ١٩١٣م، واجلمعية التهذيبية  يف سنة ١٩٢٤م، ومجعية شباب 

.(Kesheh 1999, 131) العرب يف سنة ١٩٢٦م
النظام التعليمي:  تدهورت املدارس التابعة للجالية احلضرمية، واخنفض . ٣

عدد الطالب امللتحقني ا بسبب السياسية التعليمية اليت سار عليها 
أنصار االنتماء احلضرمي، واليت تقوم على أساس ربط التعليم بالواقع 
احلضرمي وليس بالواقع اإلندونيسي الذي يعيش فيه األبناء، واعتماده 
اللغة العربية والتشدد يف استخدامها حىت وصل األمر يف بعض  على 
املدارس إىل معاقبة الطالب الذين يتحدثون بغري اللغة العربية أثناء اليوم 

.(Kesheh 1999, 77) الدراسي
اآلباء  كان  فقد  اهلولندي  التعليم  فرص  من  االستفادة  من  وبدال 
أو  السائد يف حضرموت  الديين  املحلي  التعليم  أوالدهم  على  يفرضون 
التعليم املعمول به يف البلدان العربية األخرى مثل مصر، ما جعل الطالب 
فيه.  يعيشون  الذي  املجتمع  متطلبات  مع  تتناسب  معلومات ال  يتلقون 
ويف الوقت الذي كان النظام احلكومي يعزز الروح الوطنية اإلندونيسية 
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االنتماء  غرس  العربية حترصها على  املدارس  التالميذ؛ كانت  نفوس  يف 
الوطين إىل حضرموت مما جعل طالا يشعرون بأم غرباء وسط املجتمع 

اإلندونيسي الذي يعيشوا فيه.
هذه احلالة اليت وصلت إليها املدارس العربية، دفعت جمموعة من أبناء 
النظر يف  بإعادة  املطالبة  إىل  احلضرمية  للتوجهات  املتعصبني  غري  اجلالية 
النظام التعليمي يف املدارس العربية وتطبيق النظام التعليمي احلكومي الذي 
يعتمد على تدريس اللغة اهلولندية، (شحبل،١٩٣٠، ص٥). ولكي يتم 
حتقيقها البد من التخلص من العائق الذي يقف يف طريق ذلك وهو رفض 
املستقبل هلم  إندونيسيا وطن  واختاذ  القومية حنو حضرموت  التوجهات 

مجيعا.
الصحف: بسبب احنيازها إىل حضرموت وأنصار االنتماء احلضرمي . ٤

ومهامجتها وانتقادها للمعارضني هلذه التوجهات والتقليل من شأم؛ 
اجلالية إىل إصدار صحف تعرب عن  الكثري من أبناء  الذي دفع  األمر 
كيأم وأفكارهم وطموحام باللغة اليت يتكلمون ا فتم إصدار عدة 
صحف باللغة املاليوية،(الزين،١٩٢٥م، ص٣٤٤)، ركزت جهودها 
على احلديث عن املشاكل والقضايا اليت تتعلق بأوضاعهم، ومع الوقت 
استطاعت هذه اإلصدارات أن ترسخ يف وعي الكثري من أبناء اجلالية 

أمهية االنتماء إىل الوطن اإلندونيسي.
ثانيا: اخلالف احلضرمي: 

بعد أن اصيبت اجلالية احلضرمية باالنقسام على اساس طبقي وعشائري 
يف  الوحيد  األمل  هو  للوطن  االنتماء  أصبح  وارشاديني،  علويني  إىل 
توحيدهم، ولكن هذه اخلطوة جاءت متأخرة كثريا، ففي الوقت الذي 
املولدين  من  جتاوب  تلق  مل  فإا  املهاجرين،  أصول  من  استجابة  لقيت 

الذين فقدوا أغلب مقومات االنتماء الوطين إىل حضرموت. 
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وقد سامهت اخلالفات بني أصول املهاجرين القادمني من حضرموت 
يف تذمر املولدين الذين وجدوا أنفسهم بني طرفني متصارعني على أسباب 
ال تعنيهم، وموروثات قادمة من وطن مل يروه ومل يعيشوا فيه، ومل يعد 
إليه، فتكون يف وجدأم موقفًا سلبيًا من االنتماء  هناك امل يف العودة 
فرصة  إندونيسيا  إىل  الوطين  االنتماء  وأصبح  حضرموت،  إىل  الوطين 
لتجاوز اخلالفات الثنائية اليت عصفت باجلالية احلضرمية أكثر من عشرين 
سنة؛ ووسيلة للتخلص من نظام حضرموت العشائري، الذي يقوم على 
إندونيسيا.(  الواقع االجتماعي يف  مع  وربط مصريهم  الطبقي،  التراتب 

احلامد،٢٠٠٢،ص١٨٨). 
ثالثا: العوامل االقتصادية والسياسية

كان مؤيدو االنتماء الوطين إىل حضرموت يعتقدون أن منح املميزات 
االقتصادية للمهاجرين اجلدد القادمني من حضرموت، ولألبناء الذين مت 
أبناء  من  الكثري  يدفع  والتنشئة؛ سوف  للتعليم  إىل حضرموت  إرساهلم 
سبقوهم  من  بركب  واللحاق  (إندونيسيتهم)  عن  التخلي  إىل  اجلالية 
إىل (التحضرم)؛ واا سوف تؤدي كذلك إىل رفع مكانة حضرموت، 
ولكنها جاءت خميبة آلماهلم فقد عززت الكراهية حلضرموت واحلضرمية  
عند الكثري من أبناء اجلالية الذين عربوا عن موقفهم برفض االنتماء الوطين 

إىل حضرموت.  
املواقف  األبناء،  عند  اإلندونيسية  الوطنية  التوجهات  عززت  ومما 
ينادون حبب الوطن  السياسية املتناقضة ألنصار االنتماء احلضرمي الذين 
احلضرمي واملسامهة يف إصالحه، ولكنهم يف الوقت نفسه يتسابقوا على 
تقدمي الوالء لالستعمار الربيطاين ودعوته إىل السيطرة على حضرموت، 
استقالل  الذي كانت احلركة الوطنية اإلندونيسية تسعى إىل  يف الوقت 

بلدها من االستعمار اهلولندي. 
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أنفسهم يف عزلة تامه،  ويف ظل هذه األوضاع السياسية وجد األبناء 
بسبب التوجهات القومية احلضرمية واليت جعلتهم غري قادرين على االشتراك 
يف احلركة القومية اإلندونيسية ولذلك بدأ بعض الشباب بالتفكري يف إنشاء 

منظمة توحد جهودهم يف توجهام املستقبلية (اهلدى،١٩٣٣م، ص٢).
 ولتحقيق ذلك فقد مت تأسيس رابطة عرب إندونيسيا يف عام ١٩٣٠م، 
ولكنها مل حتقق اآلمال اليت كانت معقودة عليها؛ وذلك بسبب اعتمادها 
إىل  باإلضافة  مصريها،  التحكم يف  أرادوا  الذين  األغنياء،  مساندة  على 
جزءا  املولدون  أصبح  الذي  اإلندونيسي  الواقع  عن  بعيدة  كانت  أا 
(القادري، ١٩٩٨، ص١١٨). ومت يف سنة ١٩٣١م، حتويله من  منه، 
تأييد  قاعدة  لكسب  حماولة  يف  وذلك  أعضاء  احتاد  إىل  منظمات  احتاد 
واسعة، والعمل على املشاركة يف احلياة السياسية اإلندونيسية من خالل 
حضور املؤمتر السابع عشر حلزب شركة إسالم، الذي أعلن ترحيبه ذه 
اخلطوة، وتقدمي الشكر ملندوب أحتاد مواليد العرب على حضوره املؤمتر 

(حضرموت،١٩٣١م ص٤).
احتاد  تأسيس  فتم  األفضل؛  إىل  الوضع  تغري  مل  اجلهود  هذه  ولكن 
عرب إندونيسيا، ممثال لكل املعارضني للتوجهات احلضرمية الذين أعلنوا 
واجبات حنو  عليهم  وأن  وليس حضرموت،  إندونيسيا  بأن وطنهم هو 
اإلندونيسي،  الشعب  باقي  مثل  فيه،  حقوق  وهلم  اإلندونيسي،  الوطن 
وقد أكدوا ذلك من خالل التزامهم فيما عرف (بقسم الشباب العريب)  
أبناء  كل  أمام  مفتوحه  إندونيسيا  عرب  احتاد  يف  العضوية  وكانت   ،
العرب الذين ولدوا يف إندونيسيا، مع السماح للمهاجرين الذين ولدوا 
إندونيسيا مثانية عشر  يف حضرموت ومر على هجرم واستقرارهم يف 
على  احلزب  هذا  قام  وقد  إليه(أنصاف،١٩٤٠، ص١)  االنضمام  سنة 
وليس  إندونيسيا  املهاجرين يف  ألبناء  بإندونيسيا وطنا  االعتراف  أساس 
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حضرموت أو مصر أو سوريا أو غريها. وعلى هذا األساس ختلص احلزب 
الواقع االجتماعي يف  مع  نفسه  العشائري، وربط  نظام حضرموت  من 

إندونيسيا،(القادري،١٩٩٨،ص١٢٣).
رابعا: وضع اجلالية احلضرمية بعد ظهور إشكالية االنتماء الوطين:

تشكيل  إعادة  إىل  و «اإلندونيسية»  اخلالف بني «احلضرمية»  أدى 
فريقني  إىل  تتكون  اجلالية  أن حول اخلالف  فبعد  املتصارعني،  الفريقني 
أعاد  قد  اجلديد  اخلالف  فان  واإلرشاديون،  العلويون  مها  متنازعني؛ 
تشكيل اجلالية حبسب االنتماء الوطين، سواًء كان إىل إندونيسيا أم إىل 

حضرموت، وأصبحت اجلالية احلضرمية تتكون من املجموعات التالية:
أوال: احلضارمة األصول: وهم مهاجرو اجليل اجلديد، الذين ولدوا يف 
حضرموت من أب وأم حضرمية، وعاشوا فترة من حيام يف حضرموت، 
وكان يطلق عليهم لقب األصول أو أقحاح أو واليايت، أو العرب التوتك 

(Arab Totok) وهي (كلمة إندونيسية مبعىن األصل أو صحيح النسب).

وتعد هذه الفئة امتدادا للهجرات السابقة، يف أهدافها املتعلقة بالتجارة، 
وكسب الرزق، ونشر اإلسالم، وقد جاءت غالبية هؤالء املهاجرين من 
املناطق الداخلية يف حضرموت، ويصعب معرفة عددهم احلقيقي، باستثناء 
بعض املعلومات اليت أشارت إىل عدد املهاجرين القادمني من حضرموت 
بلغ  الذي  احلضارمة  عدد  إمجايل  فمن  ١٨٨٥م،  سنة  إحصائية  ومنها 
حضرموت  يف  ولدوا  الذين  املهاجرين  عدد  كان  نسمة،   (٢٠٥٠١)

 .(Berg 1988, 70) (٢٤٢٥) رجال و ٨٣ طفال
باإلضافة إىل اإلحصائيات اليت كانت تصدرها السلطات االستعمارية 
اهلولندية كل ثالث سنوات بعدد الذين مت السماح هلم بدخول إندونيسيا، 
الفترة املمتدة من  إىل (١٦,٢٤١) نسمة خالل  إمجايل عددهم  ووصل 

سنة ١٩٠٠م، إىل سنة ١٩٣١م.( اجنرامس، ٢٠٠١م. ص١٤٩).
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الفئات  مع  قد عاشت  املهاجرين االصول  فئة  أن  الرغم من   وعلى 
فرضت  اليت  العامة  األوضاع  ظل  يف  احلضرمية  اجلالية  داخل  األخرى 
عليها، إال أنه كان هلا خصوصياا اليت ميزا عن غريها، وجعلت أكرب 

عدد منها حيافظ أو حيتفظ باالنتماء الوطين إىل حضرموت، ومنها:
جاءت هذه الفئة من منطقة حضرموت مباشرة، بعد أن عاشت جزًء . ١

من حياا يف حضرموت ورمبا كان هلم زوجات وأوالد هناك مما جعل 
ارتباطهم حبضرموت كبريًا جدًا.

العزل . ٢ سياسة  اهلولندي  االستعمار  تطبيق  بداية  مع  وصوهلم  توافق 
اجلالية  فيها  مبا  املهاجرة  اإلندونيسي واجلاليات  الشعب  بني  الطائفي 
احلضرمية، من خالل فرض قانون اإلقامة والتنقل،ومنع اجلنسية الوطنية 
عنهم، وقد ساعدت هذه اإلجراءات يف عدم ذوبان هذه الفئة وسط 

املجتمع اإلندونيسي، كما حدث ملن قبلها.
أيديهم، وكان هلم دور كبري يف . ٣ تتركز يف  االقتصادية  الثروة  كانت 

هذه  حرصت  وقد  الصحف،  وإصدار  واملدارس  اجلمعيات  تأسيس 
للتعليم والتنشئة على غرس  أبنائها إىل حضرموت  الفئة على أرسال 

قيم االنتماء للوطن احلضرمي. 
وعلى الرغم من أن أغلبيه األصول كانت مع االنتماء إىل الوطين إىل 
حضرموت إال أن ذلك ال خيلو من وجود من وقف إىل جوار املولدين 
وشجعهم على توجهام الوطنية حنو إندونيسيا،(شحبل،١٩٣٠، ص٥).
ثانيا: املولدون أو الرباناكان Peranakan، (كلمة ماالوية مبعىن املولد): 
وهم الذين ولدوا من أب حضرمي وأم غري حضرمية، سواًء ولدوا يف 
إليه  بلد آخر هاجر  إندونيسيا أو يف ماليزيا أو يف سنغافورة أو يف أي 
احلضارمة، وقد ارتفعت أعدادهم يف إندونيسيا حىت أصبحوا ميثلون أغلبية 
اجلالية احلضرمية، إذ وصلت نسبتهم إىل ٨٨٪ يف إحصائية سنة ١٨٨٥م، 
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فمن إمجايل عدد اجلالية احلضرمية الذي بلغ (٢٠٥٠١)، وبلغ عدد الذين 
ولدوا يف إندونيسيا(١٧,٨٥٧)، وكان املولدون ينقسموا إىل جمموعتني: 
املجموعة االويل: وهي اليت استعادة جزًء من عروبتها باكتساا للغة 

العربية وتتكون من:
إندونيسيا  يف  حيام  من  فترة  وعاشوا  ولدوا  الذين  األبناء  أوًال: 
للتعليم والتنشئة  أو البالد العربية األخرى  ومت إرساهلم إىل حضرموت 
األصول  املهاجرين  من  الفئة  هذه  أباء  يكون  ما  وغالبا  االجتماعية، 
يرسلون  كانوا  والذين  حضرموت،  يف  حيام  من  فترة  عاشوا  الذين 
أبناءهم يف سن مبكرة إىل وطنهم احلضرمي؛ كي يتشربوا منه عادام 
اإلسالمي  الدين  تعاليم  يتلقون  أم  جانب  إىل  وثقافتهم،  وتقاليدهم 
العربية،(النظاري، ١٩٩٩م. ص ٢٦١)، ووصل  وآدابه وثقافته ولغته 
عبد  بن  شيخ  يقوم  أن  إىل  حضرموت،  إىل  األبناء  بإرسال  االهتمام 
يعود  أن  جيب  وهو  وصيته،  يف  خاصا  شرطا  بوضع  الكاف  الرمحن 
أبناؤه وأحفاده املقيمون يف إندونيسيا وسنغافورة إىل حضرموت لتلقي 
اإلرث  على  احلصول  قبل  احلميدة  والتقاليد  العادات  واكتساب  العلم 
من أوصيائهم (HO Engseng 1997, 142)، وكان وضعها داخل اجلالية 

بالتايل: يتصف 
أغلبها تنتمي إىل األسر الغنية القادرة على أرسال أبنائها إىل حضرموت. . ١
إن أغلب الذين كان يتم أرساهلم من إندونيسيا إىل حضرموت كانت . ٢

العربية  باملدارس  التحقوا  قد  وأم  سنة،   ٥-١٥ بني  ما  أعمارهم 
يف  يقضوا  كانوا  وأم  حضرموت،  إىل  سفرهم  قبل  إندونيسيا  يف 

حضرموت من ٥- ١٠ سنوات.
بعد عودم إىل إندونيسيا، أصبحوا حمل تقدير وثقة من اآلسرة واجلالية . ٣

احلضرمية فأسند إليهم اآلباء إدارة أعماهلم التجارية.
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إن هذه الفئة ذاقت نعيم املهجر اإلندونيسي، وعرفت قيمته وخصوصا . ٤
فكانت  حضرموت،  يف  واحلرمان  احلياة  صعوبة  شاهدت  أن  بعد 

حريصة على استمرار النجاح االقتصادي الذي حققه اآلباء. 
الفئة عرفت مقدار املعاناة والتعب واجلهد الذي بذله اآلباء . ٥ إن هذه 

إعالن  يف  ذلك وساندوهم  فقدروا  املهجر،  النجاح يف  حىت حققوا 
االنتماء إىل حضرموت.

حصوهلا على تعليم متميز يف الوطن العريب مكنها من توىل إدارة شؤون . ٦
اجلمعيات واملدارس والصحف التابعة للجالية احلضرمية. 

تأثرا مبا جرى يف . ٧ اجلالية احلضرمية  أكثر مكونات  الفئة  كانت هذه 
الوطن العريب من تغريات وتطورات فكرية وعلمية وسياسية من خالل 
قدرا على شراء الكتب والصحف العربية من الوطن العريب، فكانت 
خالل  من  اإلندونيسي،  واملجتمع  احلضرمية  اجلالية  يف  تأثريًا  أكثر 

قدرا على الكتابة والتأليف باللغتني العربية واإلندونيسية.
العربية   باملدارس  والتحقوا  إندونيسيا  يف  ولدوا  الذين  األبناء  ثانيا: 
يف  كلها  حيام  وعاشوا  منها،  خترجوا  حىت  فيها  تعليمهم  واكملوا 
إندونيسيا ومل يسافروا إىل حضرموت أو البالد العربية، وكان وضع هذه 

الفئة داخل اجلالية يتمثل يف النقاط التالية: 
ميثلوا أبناء األسر املتوسطة من إذ التصنيف االقتصادي، ولكنها غري . ١

قادرة على إرسال أبنائها إىل حضرموت، ففضلت ألبنائها االلتحاق 
باملدارس العربية يف إندونيسيا.

كانت تأيت يف املرتبة الثانية يف اهتمامات اآلباء، من إذ االعتماد عليها . ٢
بالنشاط  املتعلقة  األخرى  والوظائف  التجارية  املشروعات  إدارة  يف 

االقتصادي.
وبالتايل . ٣ إندونيسيا  يف  العربية،  املدارس  يف  التعليم  مسئولية  حتملت 
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كانت تعمل حتت إدارة األصول أو املواليد الذين تلقوا تعليميهم يف 
حضرموت والبالد العربية.

يف . ٤ واالشتراك  العربية  اجلمعيات  تأسيس  يف  فاعل  دور  هلم  كان 
املناصب  بينما كانت أغلب  اإلدارية،  مناصبها  بعض  أنشطتها، ويف 
القيادية يشغلها األصول أو املواليد الذين تلقوا تعليميهم يف حضرموت 

والبالد العربية. 
كانت مترددة يف اختاذ قرارها وتعيش يف حرية كبرية بسبب ارتباط . ٥

عملها مع الفئة اليت تدعم االنتماء احلضرمي بينما كانت تشعر بأا 
أكثر قربا من املجتمع اإلندونيسي. 

عدم . ٦ بسبب  عمل  بال  أصبحوا  بعدما  الفئة  هذه  أوضاع  تدهورت 
احتياج املدارس العربية ملعلمني وعدم قدرم على إكمال تعليمهم أو 

احلصول على وظائف حكومية ألم يفتقدوا للغة اهلولندية.
كانت أكثر فئات املولدين معاناة داخل اجلالية احلضرمية، فال اآلباء . ٧

الذين  إخوام  عليها  حصل  اليت  واملكانة  االهتمام  نفس  أعطوهم 
سافروا إىل حضرموت والبالد العربية، ومل يسلموا من سخرية الفئة 

اليت انصهرت يف املجتمع اإلندونيسي.
ما . ٨ وغالبا  إندونيسيا،  يف  األخرى  باجلاليات  احتكاكا  أكثر  كانت 

كانت تقارن بني الوضع املتقدم الذي حصلت عليه اجلاليات األخرى 
وبني الوضع املتدهور الذي وصلت إليه اجلالية احلضرمية.

كانت ترى أن مستقبلها يف إندونيسيا خري من مستقبلها يف حضرموت . ٩
ومن األفضل هلا االندماج الكامل يف املجتمع اإلندونيسي، ولذلك فقد 

قادت هذه الفئة املولدين يف إعالن االنتماء الوطين إىل إندونيسيا.
إندونيسيا ومل  يف  وعاشت  ولدت  اليت  الفئة  الثانية: وهي  املجموعة 
التعليم، ما  العربية أو التحقت ا ولكنها مل تستمر يف  تلتحق باملدارس 
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جعلها تندمج وتنصهر يف املجتمع املحلي اإلندونيسي، وهي متثل األغلبية 
وهذه الفئة وجدت نفسها تعيش يف األوضاع التالية:

من . ١ هاجروا  الذين  األصول  املهاجرين  أبناء   أغلب  تشمل  كانت 
تكن  وبالتايل مل  والفقر  يعانوا من اجلهل  والذين كانوا  حضرموت، 
هذه الفئة من املهاجرين تم بتعليم أبنائها ومل تكن متتلك األموال اليت 
تشجعها على تعليم أبنائها، وكان يتم االستعانة م يف العمل التجاري 

باعتبارهم أيادي عاملة جمانية.
مل يعد للكثري من أبناء  هذه الفئة رابطة أسرية مع حضرموت، بسبب . ٢

التواصل  اآلباء  رفض  بسبب  أو  كامل،  بشكل  األسر  هذه  هجرة 
قرارًا  واختاذهم  إليها،  بالعودة  التفكري  أو  حضرموت  يف  األهل  مع 

باالستقرار الدائم يف إندونيسيا (الزين،١٩٢٥م، ص١٠٧). 
أقارا، . ٣ كانت تقضي أغلب وقتها مع األمهات اإلندونيسيات أو مع 

اآلباء مل  أن  التجارية كما  باألعمال  اآلباء  انشغال  ظل  وخصوصا يف 
يتحدثوا معهم باللغة العربية وإمنا باللغة اإلندونيسية، يف ظل حرص اآلباء 
على إتقان اللغة اإلندونيسية باعتبارها عامل مساعد يف نشاطهم التجاري.

العريب . ٤ الوطن  عن  تعرف  تكن  فلم  بالتعليم  التحاقها  لعدم  نظرا 
وحضرموت الشيء الكثري باستثناء ما يتحدث به اآلباء املهاجرين عن 
األوضاع املتعبة هناك؛ من اجلفاف وتدهور األوضاع واحلروب وعدم 
االستقرار. مما رسخ الكراهية للوطن احلضرمي ويف الوقت نفسه رسخ 

قوة االنتماء للوطن اإلندونيسي.
القاسم . ٥ هي  اجلدد  املهاجرين  وبني  بينهم  املتبادلة  الكراهية  كانت 

املتبادلة  والسخرية  الشارع  يف  واملشاحنات  واالختالفات  املشترك 
حتدث بشكل دائم.

كانوا أكثر املولدين معاناة بسبب اندماجهم يف املجتمع اإلندونيسي؛ . ٦
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فكانوا حمل انتقاد وسخرية من اآلباء ومن فئة املولدين املتعلمني سواء 
يف الوطن العريب وحضرموت أو يف املدارس العربية يف إندونيسيا، ومل 

يكونوا ميارسوا سوى األعمال االقتصادية املتواضعة.
وهكذا جند أن اجليل الذي تكون يف املهجر يعيش للمستقبل أكثر من 
عيشهم للماضي أو احلاضر، ألم مل يعيشوا يف املاضي، فليس عندهم 
وال  صنعهم  من  ليس  احلاضر  أن  ورمبا  به،  يعتزون  أو  إليه  حينون  ما 
عن  فضًال  به،  التمسك  إىل  يدفعهم  فيه ما  فليس  إدارته،  يف  يشاركون 
الدفاع عنه، أما املستقبل فإنه م وهلم، رضوا أم أبوا، وهو مفتوح هلم 
أن  على  قادرون  وأم  وطموحام  وآماهلم  ألحالمهم  خصب  وجمال 
شعارهم  وأصبح  ص٤٨).  مقبول،(١٤٣٤ه-،  املستحيل،  فيه  يصنعوا 

الوطن الذي يعيش عليه أحفادنا وليس الوطن الذي دفن فيه أجدادنا. 
وقد متترس كل فريق وراء القناعات اليت أعلنها فيما يتعلق باالنتماء 
الوطين سواء أكان إىل حضرموت أو إىل إندونيسيا، وسعى كل منهما 
موقف  وسلبيات  أخطأ  وكذلك  موقفه  أفضلية  أو  صحة  إثبات  إىل 
الطرف اآلخر، والن العلويني واإلرشاديني كانوا مع االنتماء الوطين إىل 
حضرموت، فقد أعلنوا تعليق خالفام مؤقتا، وتوحدوا يف جبهة واحدة 
ضد الفئة اليت أعلنت انتمائها الوطين إىل إندونيسيا، واليت كان أغلبها من 
املولدين، وقد برزت مظاهر اخلالفات بني الطرفني يف خمتلف املجاالت 

واألنشطة اليت تقوم ا اجلالية (اإلخاء، ١٩٤٠م، ص٦).
 وجه أنصار احلضرمية إىل أتباع الوطنية اإلندونيسية جمموعة من التهم 
منها: إن موقفهم هذا ليس نابعًا من قناعام وإمنا هو تقليد للمولدين من أبناء  
اجلاليات األخرى وخصوصا منها اهلولندية (املرشد، ١٩٣٧م، ص١٦)، وأن 
موقفهم السليب من القضية الفلسطينية اليت تعد قضية كل العرب واملسلمني يدل 

على انسالخهم عن العروبة (املرشد، ١٩٣٧م، ص٧).
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بينما اجته أنصار االنتماء الوطين إىل إندونيسيا للتخلص من املوروث 
العشائري الذي كان سببا يف اشتعال اخلالف األول، فتم جتاوز الطبقية 
واأللقاب األسرية وأصبحت  األخوة هي القاسم املشترك بني اجلميع، 
كما قامت هذه الفئة باستخدام منشوراا الصحفية وإبداعاا األدبية يف 
انتقاد كل الصفات السلبية للمهاجرين األصول، ومنها البخل الشديد، 
وعدم تقدميهم العون واملساعدة املالية للمحتاجني، وسعيهم إىل اكتساب 
املرياث  على  للحصول  اجلالية  أغنياء  بنات  من  الزواج  طريق  عن  املال 

(اهلدى،١٩٣٣م، ص٤). 
وتعد رواية (فاطمة) اليت كتبها حسني بافقيه، وحتولت إىل مسرحية 
مت عرضها يف املؤمتر الثالث الحتاد عرب إندونيسيا يف مدينة (مسارانغ) 
للممارسات  االنتقادية  األدبية  األعمال  أكثر  من  ١٩٣٨م،  إبريل  يف 
املتعدد  الزواج  اجلالية، وخصوصا  أفراد  بعض  عن  تصدر  اليت  اخلاطئة 
للمهاجرين احلضارمة يف القرى واملدن اإلندونيسية وتركهم لزوجام 
وأبنائهم يف هذه املدن عند االنتقال إىل غريها بسبب عملهم التجاري، 
اليت صورت مدى  اهلادفة  الثانوية  املشاهد  الرواية بعض  كما تضمنت 
اجلهل  ومدى  العربية،  املدارس  إليها  وصلت  اليت  والفوضى  التدهور 
عليها،(املرشد، ١٩٣٨م، ص١٦)،  القائمون  يعيشه  الذي  واالستبداد 
الذين  الناس  بعض  فيها  يعيش  اليت  املتناقضة  الصفات  تناولت  كما 
يبيعون  األمر  هم يف حقيقة  بينما  الفاضلة،  التدين واألخالق  يظهرون 
الربا،  مثل  حمرمة  جتارية  أعماال  ميارسون  أو  املال  من  بقليل  ذمتهم 

(املرشد، ١٩٣٨م، ص١٥). 
الفئة الطريقة اليت اتبعها أنصار االنتماء احلضرمي  كما انتقدت هذه 
االبن  شخصية  على  احلكم  ومقياس  التربية  كانت  إذ  أبنائهم  تربية  يف 
استيالء  وبعد  يقضيها يف حضرموت،  اليت  الفترة  مبقدار  ورجولته؛ هي 
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السعوديني على احلجاز؛ حتولت األفكار من التربية احلضرمية إىل احلجاز 
وظهر العديد من األبناء  بالزي السعودي، فلبسوا العباءات والعقال بدال 
فانتشرت  التوجه حنو مصر  والقمصان والعمائم. مث ظهر  األلفيات  عن 
كلمات مثل (أفندي) و ( متشكرأوي)، واتسعت دائرة لبس الطربوش 
املصري. بينما حرص أصحاب التوجه حنو العراق على لبس القلنسوات 

والفيصليات على الرؤوس،(انصاف، ١٩٣٨م، ص١). 
إىل  الوطين  االنتماء  أيدوا  الذين  للمولدين  انتقادام  وجهوا  كما 
إندونيسيا  موقفهم مؤكدين هلم أن  بالتراجع عن  حضرموت وطالبوهم 
(السالم، ١٩٣٧م،  بتأكيد ذلك،  املستقبل وأن األيام كفيلة  هي وطن 
ص١٠)، بينما استمر الطرف الثاين يف توجهاته حنو حضرموت وخصوصا 
يف املدارس اليت كان اليوم الدراسي فيهما يبدأ بتمجيد الوطن احلضرمي إذ 
كان يتم اختتام نشاط الطابور الصباحي بترديد النشيد الوطين احلضرمي:

حضرموت يا بالدي أنت رمز العظمة

كل من يأيت إليك غازيا سوف يالقي ايته.
وقد استمر هذا اخلالف والصراع بني مكونات اجلالية احلضرمية حىت 

قالت اليابان كلمتها باحتالل إندونيسيا سنة ١٩٤٢م.

نتائج البحث
أدى اخلالف بني «احلضرمية» و «اإلندونيسية» إىل إعادة تشكيل . ١

الفريقني املتصارعني فبعد أن جعل اخلالف األول اجلالية تتكون من 
فريقني متنازعني مها: العلويون واإلرشاديون، فان اخلالف اجلديد قد 
أعاد تشكيل اجلالية حبسب االنتماء الوطين سواء أكان إىل إندونيسيا 

أو إىل حضرموت. 
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أدى التعصب للحضرمية ومتجيد االنتماء الوطين إىل حضرموت إىل نقل . ٢
اإلرث القبلي واالجتماعي السائد فيها إىل إندونيسيا، فظهر ما عرف 
باخلالف العلوي اإلرشادي، والذي ترتب عليه انقسام اجلالية إىل فريقني 
متصارعني ومتنازعني فترة طويلة من الزمن، وأدى إىل خسائر كبرية 

للجالية احلضرمية يف إندونيسيا يف مجيع جماالت احلياة العامة.
مصغرة . ٣ صورة  وكأا  اجلالية  داخل  الضيقة  االنتماءات  ظهرت 

لألوضاع اليت كانت سائدة يف حضرموت، ومبوجب ذلك  ظهرت 
يف إندونيسيا اجلمعيات اليت متثل ذلك: اجلمعية الكثريية، والرابطة 

العلوية وبعد ذلك اجلمعية اليافعية وغريمها.
التشدد باالنتماء املكاين إىل حضرموت جعلت جمموعة املهاجرين . ٤

الذين ال ينتمون إليها يعلنون االنتماء الوطين إىل إندونيسيا، وخاصة 
أبناء  منطقة يافع اليت جاءت منها األسرة القعيطية اليت حتكم أغلب 

وأهم مناطق حضرموت،.
قيام . ٥ إىل  املناطقي  والتشدد  اجلالية  داخل  احلضرمية  الرتعة  أدت 

إىل  ينتمون  ال  الذين  اآلخرين  العرب  أبناء   باستبعاد  احلضارمة 
حضرموت، على الرغم من اخلدمات اجلليلة اليت قدموها يف املجال 

التعليمي يف املدارس العربية احلضرمية يف إندونيسيا. 
احلضرمية على . ٦ رفعوا مكانة  عندما  مداه وذلك  إىل  التشدد  وصل 

من سواها حىت بني أبنائهم فكان لألبناء  القادمني من حضرموت 
باملدارس  الوظائف  ويف  الزواج  يف  األفضلية  فيها  نشأوا  الذين  أو 
أدى ذلك إىل  االقتصادية وغريها، وقد  واجلمعيات، ويف األعمال 
الوحدة االجتماعية داخل األسرة، وذلك خبلق األحقاد بني  متزيق 
األبناء ، والعداوة بني املولدين يف إندونيسيا واملهاجرين القادمني من 

حضرموت.
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كما أن احلضرمية والتشدد هلا جعل أبناء  الطبقات ذات املستوى . ٧
املهجر  آلن  وذلك  التوجهات؛  هذه  ترفض  املتواضع  االجتماعي 
بفضل عروبتهم  أفضل من مكانتهم يف حضرموت  منحهم مكانة 

وليس حضرميتهم.
االنتماء الوطين إىل إندونيسيا منح األبناء  حق االشتراك يف احلركة . ٨

اهلولندي باعتباره عمًال وطنيًا  القومية اإلندونيسية ضد االستعمار 
السلطات  ما جعل  اهلولندية  املستعمرة  وليس خروجًا على قوانني 
اهلولندية عاجزة عن اختاذ قرار بإخراجهم من إندونيسيا مثلما كانت 

تقوم به ضد بعض املهاجرين الصينيني.
وجد املولدون ترحيبًا كبريًا من احلركة القومية واملجتمع اإلندونيسي، . ٩

فمنحوهم حق احلصول على اجلنسية اإلندونيسية بعد قيام الثورة، ومت 
تعيينهم يف عدد من املناصب احلكومية، وفاز بعضهم يف االنتخابات 
اليت  اإلندونيسية  لألحزاب  ممثلني  باعتبارهم  اإلندونيسية  النيابية 
ترشحوا بامسها، وباعتبارهم إندونيسيني قبل أية اعتبارات أخرى. 

أصبح حزب عرب إندونيسيا مسامها يف احلياة السياسية اإلندونيسية . ١٠
إىل  اإلندونيسية  احلكومة  أرسلته  الذي  الوفد  يف  مشاركا  وعضوا 

مصر للحصول على االعتراف.
ظهور . ١١ يف  الرئيس  السبب  هو  كان  حضرموت  ملنطقة  التعصب 

اخلالفات بني أبناء  اجلالية احلضرمية يف إندونيسيا ويؤكد ذلك:
أن اخلالف األول الذي حدث بني املهاجرين يف سنة ١٩١٤م، • 

مها:  متصارعني  فصيلني  إىل  اجلالية  بسببه  انقسمت  والذي 
والتقاليد  العادات  بسبب  كان  إمنا  والعلويون،  اإلرشاديون 
واإلرث االجتماعي الذي كان سائد يف حضرموت ورغبة كل 

طرف إثبات أحقيته حبضرموت أكثر من الطرف األخر. 
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أن التعصب للعروبة مل يكن ميثل مشكلة داخل اجلالية أو لدى • 
القرآن،  لغة  باعتبارها  العربية  نظرا ملكانة  اإلندونيسي  املجتمع 
وملكانة املنطقة العربية اليت ظهر فيها اإلسالم ولوجود األماكن 
فريضة  ألداء  باآلالف  اإلندونيسيون  إليها  يسافر  اليت  املقدسة 

احلج.
أن الذين أعلنوا االنتماء الوطين إىل إندونيسيا وخصوصا املولدين • 

عن  وأعلنوا  بل  العريب،  أصلهم  عن  يتخلوا  مل  إندونيسيا  يف 
اعتزازهم بذلك من خالل املنظمات اليت أسسوها.

أن املجتمع اإلندونيسي الذي تقبل انتمائهم للوطن اإلندونيسي • 
مل يطلب منهم التخلي عن األصل العريب، إذ ظل يطلق عليهم 

أبناء  العرب أو من نسل العرب. 
امتداد أثر هذه اإلشكالية إىل الوطن احلضرمي وظهور التعصب • 

هلذا التوجه عند أبنائها، وسعيهم إىل تكوين أو فرض شخصية 
مستقلة هلذه املنطقة عن اجلوار الذي تعيش فيه أو تتعايش معه، 
وترتب على ذلك ظهور إشكالية االنتماء الوطين بني حضرموت 
ألبناء   املتعاقبة  األجيال  ترافق  اإلشكالية  هذه  والتزال  واليمن، 
حضرموت يف الداخل واخلارج حىت اليوم، وستكون موضوع 

حبوث قادمة مبشيئة اهللا تعاىل.
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اهلوامش
تأسست يف ١٩١٥/٨/١١م، كان هلا دور كبري يف املجال التعليمي، وصل عدد . ١

املدارس التابعة هلا ثالثني مدرسة تقريبا يف عام ١٩٣٥م، وارتفع إىل ١٣١مدرسة، 
سنة ٢٠٠٣م، يتلقى فيها الطالب التعليم من الروضة إىل الثانوية، باإلضافة إىل 
مستشفيني، وصل عدد فروعها إىل ١٠٥ فرع، يف خمتلف املدن اإلندونيسية، وبلغ 

.(Slama 2005, 39) عدد املنتميني إليها ٥٠٠,٠٠٠ عضوا تقريبا
نسبة إىل جدهم علوي بن عبد اهللا بن أمحد بن عيسى املهاجر، وقد اختاروا . ٢

ألنفسهم هذا االسم؛ ليتميزوا عن بقية العلويني بالعامل اإلسالمي، وكانوا من 
أوائل القادمني إىل إندونيسيا. ومتتع هؤالء بالزعامة الدينية على اجلالية احلضرمية، 
وعلى املجتمع املسلم يف إندونيسيا بلغ عددهم يف إندونيسيا (١٧٧٦٤) نسمة 

(وثيقة إحصائية، ١٩٣٩م، ص٢٢).
أمحد بن حممد السوركيت، ولد سنة ١٨٧٥م ببلدة ادفو من أعمال دنقلة بشمال . ٣

السودان، تلقى تعليمه يف املعاهد الدينية يف السودان مث رحل إىل احلجاز سنة 
١٨٩٥م واستقر يف احلرم املكي، ويف سنة ١٩١٠م،، طلبته مجعية خري من أجل 
إدارة التعليم يف مدرستها، وبسبب فتواه جبواز زواج العلوية من غري العلوي، 
مت االستغناء عنه من مدرسة مجعية خري؛ فانضم إىل مجعية اإلصالح واإلرشاد 
يف ١٩١٤/٩/٦م  ويف سنة ١٩١٥م أسس مدرسة اإلصالح واإلرشاد، وظل 
يعمل بالتدريس فيها؛ حىت استقال منها يف سنة ١٩٢١م، وعمل يف التجارة، مث 
عاد للتعليم، واستمر كذلك حىت تويف سنة ١٩٤٣م ودفن يف مقربة (تانه أباغ) 
يف جاكرتا أثناء االحتالل الياباين إلندونيسيا. (بامطرف، ٢٠٠٣م. ص ٦٣.)

ولد يف مدينة (توزور) جنوب تونس، سنة ١٨٨٢م. وَدرَس يف جامع الزيتونه، . ٤
وبعد أن أكمل تعليمة بدأ مهنته كصحفي. وقد أدت كتاباته إىل غضب احلكومة 
االستعمارية الفرنسية. اليت حاولت إلقاء القبض علية سنة ١٩٠٨م, مما دفعه للهروب 
إىل ليبيا اليت غادرها إىل تركيا بعد اشتعال احلرب اإليطالية التركية. ويف إسطنبول 
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التقي بالسيد أيب بكر العطاس الذي كان يدرس القانون يف تركيا وعرض عليه السفر 
إىل بتافيا للتدريس يف مجعية خري فوافق وسافر إليها يف سنة ١٩١٢م، وقد كان له 
دور بارز يف مدرسة مجعية خري. وبعد فترة من عمله بالتدريس فيها قدم استقالته، 
والتحق بالعمل يف مدارس مجعية اإلرشاد. وقد استغل موهبته الصحفية من خالل 

.(Alatas 2005, 189) إصدار صحيفة (بوروبودور). تويف يف ١٥يوليو عام ١٩٤٢م
تأسس يف مدينة (مسارانغ) يف ٤ أكتوبر عام ١٩٣٤م، مبوجب االجتماع الذي . ٥

حضره حوايل ٤٠ فردا، ويف اية املؤمتر مت اإلعالن عن تشكيل هيئة إدارية 
الكاف(  ونوح  (رئيسا)،  باسويدان  الرمحن  عبد  أعضاء:  مخسة  من  لالحتاد 
(أمني  السقاف  وسقاف  ثانيًا)،  (سكرتريًا  ماسكىت  وسامل  أوًال)،  سكرتريًا 
ولكنه  عام ١٩٣٧م،  منذ  السياسي  العمل  يف  االحتاد  شارك  وقد  صندوق)، 
مل يغري امسه إىل حزب إال يف املؤمتر العام الذي عقد يف جاكرتا يف الفترة من 

.(Haikal 1986, 335) (١٨- ٢٥) إبريل عام ١٩٤٠م
مت إعالنه يف ١٩٣٤/١٠/٤م، وتضمن األسس اآلتية: ١- إندونيسيا هي الوطن . ٦

األم. ٢- أرض العرب هي أرض األجداد. ٣- اللغة العربية هي لغة اإلسالم 
وجيب استخدامها مثل اللغة اإلندونيسية. ٤- جيب علي اجلالية العربية القيام 
عرب  تعطى  أن  احلكومة  على  جيب   -٥ إندونيسيني.  كمواطنني  بواجبام 
الثقافة  مع  تتالءم  اإلندونيسية جيب أن  الكايف. ٦-الثقافة  االهتمام  إندونيسيا 
احتاد عرب  تستمر جهود  أن  تتنايف مع اإلسالم. ٧-  العربية كما  جيب أال 

.(El Hamdy 2005, 12) إندونيسيا يف نشر اإلسالم
الصحف . ٧ يف  اندونيسيا  يف  تأسست  اليت  العربية  املدارس  من  عدد  ذكر  ورد 

هذه  ومن  العشرين  القرن  من  االول  النصف  يف  تصدر  كانت  اليت  العربية 
املدارس: (١-مدرسة حضرموت الداخلية يف سورابايا.، ٢- مدرسة املعارف 
اإلسالمية يف سورابايا، ٣- املدرسة العربية يف امبون، ٤- املدرسة اإلسالمية 
مبكاسر( ساالويسي) ٥- مدرسة التراحم العربية يف ترنايت،٦- مدرسة الناشئة 
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فماكاسان( جزيرة مادورا)، ٧- مدارس عنوان الفالح بتاوي وكان هلا فرع 
للبنات، ٨- مدرسة الفالح ببندوسو، ٩- مدرسة سبيل اهلدي يف منادو، ١٠- 
االحتاد  املدرسة االحسانية التقل، ١١- املدرسة العربية قرنتالو، ١٢-مدرسة 
بامفنان، ١٣- مدرسة دار العلوم األزهرية يف سوكابومي، ١٤- املدرسة اخلريية 
فربولنقو،  اإلحسان  مدرسة   -١٦ ماالنغ،  الترقي  مدرسة   -١٥ بانيوانغي، 
١٧- مدرسة حضرموت الداخلية يف مسارانغ، ١٨- مدرسة مشائل اهلدي يف 
بكلونان، ١٩- املدرسة اإلسالمية جبمرب، ٢٠-املدرسة العربية بالصولو، ٢١- 
اندونيسية،  فروع يف عدة مدن  اإلرشاد وهلا  مدرسة  الصولو، ٢٢-  مدرسة 
٢٣- مدرسة مجعية خري وهلا فروع يف عدة مدن اندونيسية، ٢٤- املدرسة 
واليت  لذكرها  املجال  يتسع  ال  اليت  املدارس  من  وغريها  بكالونان)  السلفية 
الوطنيني ووصل عددها إىل  مع  بالتعاون  أو  منفرد  املهاجرين بشكل  إنشائها 
أكثر من ستني مدرسة منها ٥٢ يف جزيرة جاوا، والباقي يف سنغافورة ومالكا 
العرب  أبناء  ألف من  يقارب ٨٠٠٠  الطلبة ما  تظم من  وبورنيو،  وسومطرا 

وبنام ومن غري العرب ( حضرموت، ١٩٢٥م، ص٣).
تدور أحداثها حول بطلها (خمتار)، وهو شاب من املواليد، يعمل مدرسًا يف . ٨

هذا  يكن  ومل  حضرمي)،  (ثري  ناصر  ابنة  فاطمة  من  تزوج  عربية،  مدرسة 
الزواج كامال؛ ألن فاطمة كانت ماتزال طفلة، ولكن والدها اشترط على خمتار 
أن تبقى فاطمة عند والدا حىت تصل إىل سن الزواج، وقبل وفاة ناصر قسم 
ثروته ثالثة أقسام: احلصة ذهبت لفاطمة، والثانية ألخيها يوسف، بينما خصص 
القسم الثالث البنه الذي فقده منذ وقت طويل، وكان نتيجة لزواج سابق من 
احدى االندونيسيات، وقد تركها بعد والدة أبنه بثالثة شهور، وبتتابع أحداث 
الرواية تظهر حقائق جديدة تثبت أن خمتار هو االبن الثالث لناصر الذي تركه 
منذ زمن طويل. وتنتهي املسرحية بعودة خمتار إىل زوجته الطفلة وأخته، وأقفل 

.(Jonge 2005, 29) (ال إله إال اهللا) الستار على صوته وهو يردد بصوت عاٍل
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