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اندونزی، اسرائیل؛ گذشته، حال و چشم انداز پیش رو
ساناز عباسیان؛ پژوهشگر مؤسسۀ آینده پژوهی جهان اسالم

مقدمه
از زمانی که دولت بریتانیا در تاریخ ۲نوامبر۱۹۱۷ موافقت خود را برای ایجاد خانۀ ملی یهودیان در سرزمین فلسطین اعالم کرد 

و در پی آن، اعالمیه ای بالفور منتشر شد، تا کنون، برگ برندۀ رژیم صهیونیستی همواره گسترش مشروعیت وجودی خود در بین 

دولت های مختلف، به ویژه دولت های اسالمی  بوده  است. در این راه، ایاالت متحدۀ آمریکا، پشتیبان همیشگی تل آویو، از هیچ 

تالشی برای رسیدن به این هدف فروگذار نکرده است. انتقال سفارت آمریکا به قدس و اعطای امتیازات چشمگیر به کشورهای 

مقامات  آن،  پی  در  که  است  آن  نمونه های  آخرین  از  اسرائیل  به رسمیت شناختن  ازای  در  امارات  و  بحرین  مراکش،  سودان، 

اسرائیلی از اشتیاق خود برای گسترش روابط با مسلمانان منطقۀ جنوب شرق آسیا خبر دادند. اندونزی، مالزی و برونئی، سه 

کشور مسلمان در این منطقه، هیچ رابطۀ دیپلماتیکی با تل آویو ندارند. اندونزی بزرگ ترین مجمع الجزایر جهان است که بین دو 

خشکی، یعنی جنوب شرق آسیا و استرالیا واقع شده است و ظرفیت سرمایه گذاری های سودآوری در بخش های مختلف دارد. 

اسرائیل که نوستالژی گسترش حضور دوبارۀ یهودیان در سرزمین های گرم اندونزی را در سر دارد، به دنبال کسب مشروعیت در 

جنوب شرق آسیا و تسهیل ارتباط خود با یهودیان استرالیاست. در این بین، اندونزی که از قرن ها پیش، پذیرای حضور یهودیان 

از اقصا نقاط دنیا بوده  است، طی دست کم هفتاد سال گذشته، همواره، سیگنال های مثبتی به رژیم صهیونیستی فرستاده است. 

هرچند این دو به طور رسمی، رابطه ای با یکدیگر ندارند، آمارها از وجود روابط قوی در سطح تجاری و گردشگری بین آن ها 

حکایت می کند. از طرفی، وجود گروه های اسالم گرا که در جامعۀ اندونزی نفوذ قابل توجهی دارند و مخالف برقراری رابطه با 

رژیم صهیونیستی هستند، همواره به پیچیدگی موضوع دامن می زنند؛ اما شرایط فعلی، این گمان را دست کم در فضای بین المللی 
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تقویت می کند که پرجمعیت ترین کشور مسلمان قصد عادی سازی روابط خود با اسرائیل را دارد. مقامات اندونزی، به دالیلی، 

همواره این موضوع را تکذیب می کنند. محبوب نبودن یهودیان و رژیم صهیونیستی در میان اکثریت جامعۀ مسلمان اندونزی و 

تقابل تاریخی میان آن ها می تواند یکی از دالیل محافظه کاری جاکارتا در قبال این موضوع باشد. حال سؤال اینجاست که آیا 

اندونزی می تواند راه بحرین، سودان و مراکش را در به رسمیت شناختن صهیونیست ها ادامه دهد؟ 

پیشینۀ تاریخی 
پیش از آنکه اسپانیایی ها و پرتغالی ها اندونزی را در قرن شانزدهم میالدی تصرف کنند، این کشور در قالب ملوک الطوایفی اداره 

می شد. دو قرن بعد، کمپانی شرقی هلند ادارۀ امور را به دست گرفت که بخش اعظمی از آن ها یهودیان هلندی بودند؛ اما بومیان 

منطقه حاکمیت بیگانگان را برنمی تابیدند و هر چند وقت یک بار، اعتراضاتی را علیه حکومت استعماری ترتیب می دادند. در 

سال ۱۷۴۰ معترضان در جاکارتا به طرز بی سابقه ای سرکوب شدند. در بین سال های اعتراض، ژاپن به مدت سه سال اندونزی 

را اشغال کرد و بسیاری از بومیان و یهودیان به اسارت درآمدند. سه سال بعد، احمد سوکارنو، رهبر جنبش های استقالل طلبی 

 در سال ۱۹۴۹ این کشور مستقل شد. با وجود اینکه اندونزی یکی از جوامع بزرگ یهودی 
ً
اندونزی، اعالم جمهوری کرد و نهایتا

در جنوب شرق آسیا در نیمۀ اول قرن بیستم بود، تاریخ مکتوب اندکی از آن باقی مانده است. با بررسی روند مهاجرت های 

انجام می شد، می توان  اندونزی  به مجمع الجزایر  هند  و شبه قارۀ  از خاورمیانه  میالدی  و ۲۰  قرن های ۱۹  که طی  گسترده ای 

اطالعات بسیاری از این موضوع به دست آورد. یهودیان اولین بار در قرن ۱۷ میالدی در قالب مهاجران کاوشگر وارد اندونزی 

شدند. هنگامی که استعمارگران هلندی مواد خام و منابع اندونزی را کشف کردند، یهودیان هلندی که نقش اساسی در توسعۀ 

جزایر ادویه را ایفا می کردند، در راستای افزایش نفوذ در این منطقه، به دستور خاخام ارشد یهودیان اندونزی، شهرکی اختصاصی 

در جزایر سوندا تأسیس کردند که تاریخ دقیق آن مشخص نیست. بر اساس گزارش هایی که در منابع تاریخی منتشر شده  است، 

اختالفاتی بین مسلمانان و یهودیان اندونزی در جریان بوده  که در بسیاری از موارد به درگیری منجر می شده  است. تا دهۀ ۱۸۰۰ 

میالدی فقط ۲۰ خانوادۀ یهودی در جزایر زندگی می کردند که نه مذهبی بودند و نه در اجتماعات نقش فعالی داشتند؛ اما در دهۀ 

۱۹۲۰ حضور آن ها پررنگ شد و سیل عظیمی از مهاجران از هلند، بغداد و عدن به اندونزی مهاجرت کردند و مراکز اجتماع 

یهودیان در شهرهای متعدد سازمان دهی شد. در سال ۱۹۲۱، ۲۰۰۰ یهودی در جاوۀ اندونزی زندگی می کردند که اکثر آن ها 

تاجر یا از مقامات دولتی بودند. بعد از جنگ جهانی دوم و اعالم استقالل اندونزی، بسیاری از یهودیان که دارایی های آن ها به 

تاراج رفته بود، به استرالیا، ایاالت متحده و اسرائیل مهاجرت کردند. در دهۀ ۱۹۵۰بار دیگر یهودیان در اندونزی  رشد کردند 

و پایگاه های خود را این بار در شهر سورابایا گسترش دادند؛ اما این روند تا بیست سال بیشتر دوام نیاورد و بار دیگر، مهاجرت 

یهودیان از این کشور آغاز شد؛ زیرا احساسات ناسیونالیستی و ضد هلندی در میان مردم اندونزی بیش از پیش شدت گرفته 

بود. ازاین رو بار دیگر، این قوم مهاجر، اندونزی را ترک کردند. اکنون تعداد بسیار اندکی از یهودیان در جاکارتا و سورابایا زندگی 

می کنند که اکثر آن ها پایبند به اصول مذهبی نیستنند.
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دوران معاصر
اندونزی از زمان استقالل تا کنون، شاهد حضور چهار رئیس جمهور با خطوط فکری متفاوت در موضوعات گوناگون بوده  است 

که برقراری رابطه با اسرائیل یکی از آن هاست. برای پاسخ به پرسش ابتدایی الزم است با فضای فکری رهبران سیاسی بانفوذ در 

کشور اندونزی آشنا شویم و سپس به بررسی نیازها و اولویت های اندونزی و اسرائیل بپردازیم. 

از جمله سیاست مدارانی هستند که در شکل گیری  و احمد سیافی معریف  احمد سوکارنو، سوهارتو، عبدالرحمان وحید 

 در رابطه با رژیم صهیونیستی، نقش اصلی ایفا کرده اند. به طوری که تأثیرات آن تاکنون 
ً
سیاست خارجی اندونزی، خصوصا

پابرجاست. احمد سوکارنو که عقاید ضد امپریالیستی و ضد استعماری را دنبال می کرد، معتقد بود اشغال فلسطین در ادامۀ سیاست 

امپریالیستی آمریکا شکل گرفته است و از به رسمیت شناختن آن خودداری می کرد؛ اما وی در زمانی سکان ریاست جمهوری را 

بر عهده گرفت که اندونزی به تازگی استقالل پیدا کرده بود و به گسترش روابط بین المللی برای به رسمیت شناخته شدن و حمایت 

دیپلماتیک دولت ها و مجامع بین المللی نیاز داشت. با این توجیه، رهبران سیاسی اندونزی بر آن شدند تا مراودات تجاری و 

اقتصادی خود را هرچند به صورت مخفی و غیر رسمی، با اسرائیل آغاز کنند. سوهارتو، دومین رئیس جمهور اندونزی، بعد از 

امضای توافقنامۀ اسلو در سال ۱۹۹۳، با اسحاق رابین، نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی، دیداری تاریخی انجام داد. این 

اقدام  امیدواری بسیاری را در مجامع بین المللی و فضای داخلی اسرائیل ایجاد کرد. در دوران ریاست جمهوری عبدالرحمان 

اقتصاد  تثبیت  و  با سوکارنو  فکری وی  تفاوت خط  به دلیل  اما  کید می شد؛  تأ رژیم صهیونیستی  استعماری بودن  بر  وحید هم 

اندونزی، به تقویت روابط اقتصادی با اسرائیل روی آورد؛ حتی وحید در برخی از جلسات از به رسمیت شناختن اسرائیل به عنوان 

دولتی مستقل حمایت می کرد. وی یگانه راه برقراری صلح در منطقه را تشکیل دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطین می دانست؛ 

اما اقدامات وی با مخالفت های گستردۀ مسلمانان در فضای داخلی مواجه شد. احمد سیافی معریف، استاد تاریخ که همواره 

افکار عمومی را تحت تأثیر خود قرار می داد، همانند اسالف خود، از فلسطین حمایت می کرد؛ اما ایدۀ تشکیل دو کشور مستقل 

را رد می کرد. او که رهبر سابق محمدیه، دومین سازمان بزرگ مسلمانان اندونزی بود، اعتقاد داشت با ایجاد کشوری متحد، 

صلح در منطقه برقرار می شود. دیدگاه وی بر این استدالالت استوار است: ۱. محکومیت ایدئولوژی صهیونیسم؛ ۲. مقصرنبودن 

صهیونیست ها به تنهایی در آنچه بر سر فلسطینیان آمده و دخیل دانستن بی اعتنایی اعراب در رقم خوردن سرنوشت فلسطینیان؛ ۳. 

نادیده نگرفتن رشد جمعیت فلسطینیان؛ ۴. سودبردن قدرت های بین المللی از مناقشۀ اسرائیل و فلسطین؛ ۵. لزوم دخالت نکردن 

عوامل خارجی در این بحران.

این سیاست دوگانه و مخفی کاری، تا کنون، یعنی در زمان ریاست جمهوری جوکو ویدودو دنبال شده است. با روی کارآمدن 

دونالد ترامپ، سیاست های حمایتی از رژیم صهیونیستی افزایش یافت که به رسمیت شناختن قدس، به عنوان پایتخت اسرائیل، 

است.  آن  نمونه های  از  کردند،  عادی  اسرائیل  با  را  روابطشان  که  اسالمی  کشورهای  به  تسهیالت  اعطای  و   ۲۰۱۷ سال  در 

به موازات همین موضوع، خبر برقراری رابطۀ رسمی دیپلماتیک بین اندونزی و رژیم صهیونیستی هم قوت گرفت که با تکذیب 
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مقامات اندونزی مواجه  شد.

مبارزه با استعمار و حضور پررنگ مذهب دو رکن اصلی جامعۀ اندونزی است. این کشور بیش از دو قرن در برابر بیگانگان 

مقاومت کرده  است و گروه های اسالمی بر افکار عمومی آن تسلط دارند. جالب اینجاست که یهودیت در اندونزی رسمیت 

ندارد و یهودیان موظف اند تحت عنوان مسیحیت یا دین شناخته شدۀ دیگری، هویت خود را در شناسنامه و کارت های شناسایی 

رسمی ثبت کنند. در سال ۱۹۶۵ قانون مجازات کفرگویی به تصویب رسید که طی آن، هرگونه دگراندیشی و گرایش به آیینی 

غیر از اسالم، کاتولیک، پروتستان، بودیسم، هندوئیسم و کنفوسیوس، در این کشور، ممنوع اعالم شد. این در حالی است که 

در دوران شکل گیری استقالل، طبق مادۀ ۲۹ بند ۲ قانون اساسی، دولت موظف است آزادی و امنیت هر فردی را که می خواهد 

مراسم دینی و وظایف مذهبی خود را اجرا کند، تضمین کند. با وجود این شرایط و فقدان روابط دیپلماتیک بین دو طرف، طبق 

 در سنگاپور شکل 
ً
اکثرا این مبادالت که  بوده  است.  اندونزی و اسرائیل ۱۵ میلیون دالر  آمار، در سال ۲۰۱۵، سهم تجارت 

می گیرد، مبلغی بیش از تجارت رژیم صهیونیستی با کشورهای اروپایی مثل لتونی، لیتوانی و  ایسلند است. این موضوع به یکی 

از اسرار مخفی در دنیای تجارت تبدیل شده  است. اما روابط به تجارت محدود نمی شود و مراودات فناوری و توریستی را هم 

در بر می گیرد. از آنجایی که هر دو، عضو سازمان تجارت جهانی هستند و طبق اساس نامه، هرگونه تحریم اعضا توسط یکدیگر 

ممنوع اعالم شده است، مقامات اندونزی با استناد به این قانون، روابط خود با رژیم صهیونیستی را توجیه می کنند.

اندونزی از نظر میزان دسترسی به مواد معدنی و منابع خام از وضعیت مناسبی برخوردار است. وجود معادن قلع، ذغال سنگ، 

مس و نفت، این کشور را به یکی از صادرکنندگان اصلی مواد خام در منطقه تبدیل کرده است، این موضوع خطر به اصطالح 

افزایش  برای  را  فراهم آوردن شرایط مناسب، بستر  با  بنابراین دولت سعی می کند  افزایش می دهد.  را  اندونزی  ونزوئالیی شدن 

سرمایه گذاری خارجی و داخلی فراهم کند. کشاورزی که یکی از مشاغل پرطرف دار در اندونزی محسوب می شود، تجارت 

توتون، برنج، قهوه و کائوچو را به یکی از بخش های اصلی اقتصاد این کشور تبدیل کرده است. بنابراین، یکی از نیاز های اندونزی 

گسترش تکنولوژی کشاورزی است. از طرفی، میزان عمومیت یافتن تکنولوژی در بین قشرهای مختلف مردم، نسبت به جمعیت 

کشور، بسیار کم است؛ به طوری که تنها ۲۶ درصد از آن ها از تلفن های هوشمند استفاده می کنند و ۳۶ درصد  به حساب های 

بانکی دسترسی دارند. به دلیل واقع شدن فلسطین اشغالی در کشت ناپذیرترین و خشک ترین منطقۀ جهان، رژیم صهیونیستی 

در بخش کشاورزی با سرمایه گذاری های هنگفت به راه حل های پیشرفته ای در زمینۀ روش های نوین آبیاری، انبار محصول، 

پایداری در برابر خشک سالی و آفت نباتی و گیاهی، دفع آفات، تصفیۀ آب و استفادۀ مجدد از فاضالب برای نیازمندی های 

به نمایش گذاشتن تکنولوژی های خود برگزار می کند که  برای  یافته است و هر ساله، نمایشگاه های متعددی  کشاورزی دست 

کشور اندونزی هم در آن حضور پررنگی دارد. از طرف دیگر، مقامات تل آویو بارها تمایل خود را برای انتقال فناوری های خود 

به اندونزی اعالم کرده اند. نیاز مبرم اندونزی به فناوری های پزشکی، تجهیزات تلفن همراه، فناوری های مالی و حسابرسی، از 

زمینه های ایجاد همکاری مشترک  با اسرائیل است که همواره دو کشور از آن استقبال می کنند. در سال ۲۰۰۸، دولت اندونزی 
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مقامات  با حمایت گستردۀ  امضا کرد.  به ارزش ۲۰۰هزار دالر  قراردادی  اسرائیل  و درمانی  پزشکی  فوریت های  با مرکز ملی 

Visit us and you’ll under�(  صهیونیسم در جهت تعمیق روابط فرهنگی میان دو ملت، تورهای زیارتی گسترده ای با شعار

stand us( ساالنه ۳۰هزار زائر مسیحی اندونزیایی را به فلسطین اشغالی می برند که در جریان آن، توریست های مسیحی از 

اماکن تاریخی و مذهبی در کرانۀ باختری و بلندی های جوالن دیدار می کنند؛ در حالی که افراد عادی اجازۀ ورود به این مکان ها 

را ندارند. در مقابل، دولت اندونزی در مانادو، شهرک مسیحی که یهودیان اندکی در آن زندگی می کنند، مقدار زیادی از منابع 

 ۱۵۰هزار دالر برای ساختن بزرگ  ترین 
ً
پولی را برای جذب توریست یهودی اختصاص داده است. در نوامبر ۲۰۱۰ دولت تقریبا

منارۀ جهان در این شهر اختصاص داد. یهودی های استرالیایی در شناسایی کشور اندونزی به هم کیشان خود نقش ویژه ای دارند؛ 

به طوری که در سال ۱۹۹۰ سوزی لور بنیاد دولو را برای یهودیان ساکن اندونزی تأسیس کرد. اسرائیل هم می خواهد با گسترش 

نفوذ خود در جنوب شرق آسیا، به ویژه در اندونزی، با یهودیان استرالیا آسان تر ارتباط داشته باشد و از ویژگی های ژئوپلیتیکی 

منحصربه فرد اندونزی در گسترش تجارت خود استفاده کند. 

راه پیش رو
با سیاست های متناقض دولت  این کشور  نیست؛ زیرا فضای داخلی  اندونزی و اسرائیل کار آسانی  آیندۀ روابط  پیش بینی 

بخش  قضا  از  که  است  کرده  مبارزه  استعمار  با  متمادی  قرن های  طی  که  است  کشوری  اندونزی  ندارد.  همخوانی  دراین باره 

قابل توجهی از استعمارگران، یهودی های هلند بودند. اگر از بخش تاریخی صرف نظر کنیم، جامعۀ مسلمان این کشور عادی سازی 

روابط را برنمی تابند. بر اساس نظرسنجی سرویس جهانی بی بی سی در سال ۲۰۱۷، ۶۴ درصد از مردم اندونزی دربارۀ اسرائیل 

نظر منفی داشتند؛ در حالی که تنها ۹ درصد به آن خوش بین بودند. همچنین آن ها در طول جنگ یازده روزۀ غزه در سال ۲۰۰۸ 

، ناآرامی های اخیر در ۱۰می۲۰۲۱ و هر منازعه ای که بین رژیم صهیونیستی و فلسطینیان رخ می دهد، در اعالم هم دردی با 

مردم فلسطین و محکومیت اقدامات اسرائیل در صف اول محور مقاومت قرار می گیرند. این درحالی است که با بررسی خط 

فکری و گرایش سیاسی دولتمردان اندونزی می توان  به عالقۀ آن ها به برقراری رابطه با تل آ ویو پی برد. به نظر می رسد یگانه دلیل 

به رسمیت نشناختن اسرائیل به عنوان دولتی مستقل، ترس حاکمیت از گسترش اعتراضات گروه های اسالم گرای داخلی  است. از 

طرفی، مبارزه با استعمار مسئله ای حیثیتی برای اندونزی به حساب می آید و به نمادی اصلی برای آن تبدیل شده است. اندونزی 

کشوری است که روزی رهبرش مبتکر طرح جنبش عدم تعهد در دفاع از ملت هایی بود که نه به امپریالیست تعلق داشتند و نه 

از کمونیسم جانب داری می کردند. از طرفی، اندونزی برای بهره گیری از کمک های آمریکا، تثبیت اقتصاد خود و رفع نیازهایی 

که در باال به تفصیل به آن اشاره شد، به برقراری رابطۀ رسمی و دیپلماتیک با اسرائیل نیاز دارد. با توجه به شرایط گمان می رود 

مقامات جاکارتا هنوز نتوانستند میان مسائل مادی و آرمان هایی که مردم در طول تاریخ برای آن مبارزه کرده اند، یکی را انتخاب 

کنند. در سال ۲۰۱۲ اندونزی با شرط بازگشایی کنسولگری در رام الله، موافقت خود را مبنی بر ارتقای روابط با رژیم صهیونیستی 

به صورت دو فکتو اعالم کرد. این تصمیم بعد از پنج سال مشورت و بررسی اخذ شد و به عنوان نمادی از حمایت این کشور از 
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استقالل فلسطین در عین برقراری رابطۀ رسمی با اسرائیل مطرح شد؛ اما در نهایت، تل آویو آن را رد کرد. این موضوع از اوج 

بالتکلیفی سیاسی اندونزی در رابطه با رژیم صهیونیستی حکایت می کند. پیش بینی می شود در آینده، این موضوع به مسئله ای 

حساس و مناقشه برانگیز در محافل داخلی و بین المللی تبدیل شود؛ اما به نظر می رسد ترجیح اندونزی ادامۀ سیاست یک بام و 

دو هوا در قبال رژیم صهیونیستی است تا هم منافع اقتصادی اش تأمین شود و هم جامعۀ داخلی خود را راضی نگه دارد. 
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