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فريضة الحج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة

بني محبة املسلمني وعداوة الهولنديني يف النصف الثاين
من القرن التاسع عرش
The Religious Obligation of the Pilgrimage from Indonesia to Mecca:
The Hostility of the Dutch in the Second Half of the 19th Century
محــل اهتامم الدوائر االســتعامرية الهولندية التي
ّ
مــع بداية القرن التاســع عرش أصبحــت فريضة الحج إىل مكة املكرمة

 أو تؤدي إىل انخفاض العدد السنوي،تقلل من أهميتها
ّ
أقل تقدير
ّ استخدمت كافة الوسائل التي ميكن أن متنعها أو عىل
 ويف النصف الثاين من القرن التاسع عرش أصبحت فريضة الحج إىل.للمســلمني الذين يسافرون إىل مكة املكرمة ألدائها

ً مكة املكرمة مشكل
ة تثري قلق االستعامر الهولندي وبخاصة بعد أن تبني له األثر الكبري الذي ترتكه زيارة مكة املكرمة يف
.التفكري والسلوك للحجاج اإلندونيسيني الذين يقومون بإشعال الثورات الوطنية ضدّه

تبــدأ هــذه الدراســة بتنــاول مكانــة فريضة الحــج عنــد املســلمني يف إندونيســيا والعوامل التــي جعلت لهــا أهميــ ًة خاص ًة إىل

 مع إيــراد بعض اإلحصائيــات التي تؤكد الحرص الشــديد من املســلمني يف إندونيســيا عــى أداء فريضة،جانــب أهميتهــا الدينيــة

. والنتائــج الدينيــة واملنافــع االجتامعيــة التــي ترتتــب عليها بالنســبة إىل الفــرد الذي قــام بهــا أو املجتمــع اإلندونييس،الحــج
 ومعرفة الدوافع واألســباب التي كانت وراء موقفه املعادي لهذه،كام تط ّرقت إىل موقف االســتعامر الهولندي من فريضة الحج

. واإلجراءات التي اتخذها ض ّد املسلمني يف إندونيسيا للحؤول دون إمتامها،الفريضة

. مكة املكرمة،حجاج اإلندونيسيني
ُ  ال، االستعامر الهولندي، فريضة الحج:كلامت مفتاحية

At the beginning of the nineteenth century, the pilgrimage to Mecca became of great interest to Dutch colonial
authorities, who used all means to prevent it, or at least minimize its significance and reduce the number of Muslims
traveling to Mecca each year to perform Hajj. In the second half of the nineteenth century, the pilgrimage of
Indonesian Muslims to Mecca became a problem for the Dutch colonial authorities, particularly after the influence
that a visit to Mecca had on the thinking and behavior of Indonesian pilgrims, who would go on to launch nationalist
uprisings. This study begins by looking at the stature of Hajj for Muslims in Indonesia and the factors that gave it
particular extra-religious significance. The author provides some statistics which demonstrate the great enthusiasm
of Indonesian Muslims for Hajj, and the concomitant religious motivations for the pilgrims, in addition to the
enhanced social prestige of those who completed the journey. The author then moves on to explore the hostility of
the Dutch colonial authorities to the Hajj, and the measures which they took against Muslims in Indonesia to prevent
them going to Muslim holy sites in the Hejaz.
Keywords: Hajj, Dutch Colonialism, Indonesian Pilgrims, Mecca
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مقدمة
مع بداية القرن التاسع عرش أصبحت فريضة الحج ،من بني ّ
كل الشعائر والفرائض اإلسالمية التي يؤديها املسلمون يف إندونيسيا،

ّ
جهدا يف محاربتها ،واستخدمت كافة الوسائل التي يمكن أن تمنعها ،أو عىل
محل اهتمام الدوائر االستعمارية الهولندية ،التي لم تدخر ً
ّ
أقل تقدير تقلل من أهميتها ،أو تؤدي إىل انخفاض العدد السنوي للمسلمني الذين يسافرون إىل مكة املكرمة ألدائها .ويف وقت كان فيه
فتحد من عزيمتهم أو تجعلهم يرصفون النظر عن أداء فريضة الحج
أثر يف املسلمني بإندونيسيا،
ّ
من املتوقع أن يكون لإلجراءات الهولندية ٌ

وخصوصا يف ّ
ً
ً
ً
ظل الهيمنة
كافيا تجيز عدم القيام بها،
دينية
فريضة
بوصفها
ً
مرتبطة باالستطاعة والقدرة ،وقد تصبح املواقف الهولندية ً
مربرا ً
ّ
أن اإلرصار والعزيمة الدينية عند املسلمني تجاوزا هذه
االستعمارية الهولندية،
وتحكمها يف مختلف شؤون حياة الشعب اإلندونييس ،نجد ّ
العراقيل يف سبيل إكمال الركن الخامس من أركان الدين اإلسالمي.

خاص بها وحدها  -بفرض القوانني واإلجراءات التي زادت
قوبل املوقف املعادي من االستعمار الهولندي لفريضة الحج  -عىل نحو
ّ

صعوبتها ،بإرصار من املسلمني يف إندونيسيا عىل أدائها ،وارتفاع أعدادهم ً
سنة بعد أخرى ،حتى أصبحت بعثة الحج اإلندونيسية ،من أكرب

بقاء يف املدينة املقدسة.
بعثات الحج التي تصل إىل مكة املكرمة ،وأطولها ً

ومما زاد من مخاوف السلطات االستعمارية الهولندية من فريضة الحج تطور العالقة بني الدولة العثمانية والشعوب اإلسالمية،

مسمى "الجامعة اإلسالمية" أو "التضامن اإلسالمي"
ً
وخصوصا بعد أن أعلنت الدولة العثمانية سعيها لتوحيد الجهود اإلسالمية تحت ّ
أو "الوحدة اإلسالمية" ،كما أنها أوعزت إىل املسؤولني يف مكة باستغالل فريضة الحج إليصال أفكار الجامعة اإلسالمية إىل مختلف بالد

عد من أكرب البلدان اإلسالمية التي يذهب أبناؤها ألداء هذه الفريضة.
العالم اإلسالمي ،وبخاصة إىل إندونيسيا التي كانت ُت ّ

مهم من تاريخ إندونيسيا يف ّ
ّ
ً
ظل االستعمار الهولندي،
كل ما سبق يجعل دراسة هذا املوضوع والبحث فيه رضور ًة
علمية لتغطية جانب ّ

تمت االستعانة بمنهج البحث التاريخي يف تتبع الحوادث وجمع
ومن تاريخ مكة املكرمة ودورها يف العالم اإلسالمي .ولتحقيق ذلكّ ،
املعلومات من املصادر التاريخية املتنوعة ،وتعليل الحوادث وتحليلها ،وترتيبها وتنظيمها ،للوصول إىل الحقائق التاريخية ،كما فرضت
الجغرافيا التي تحركت فيها هذه الدراسة ما بني جزر الهند الرشقية الهولندية (إندونيسيا) ،ومكة املكرمة يف شبه الجزيرة العربية ،والرتكيبة
الديموغرافيا لسكان هذه الجغرافيا ،سواء كانوا من السكان األصليني أو من الوافدين الحضارمة ،أو كانوا من سلطات االحتالل الهولندي

ومن ارتبط بهم من مستوطنني أوروبيني ،بتبايناتهم الدينية والعرقية والثقافيةّ .
كل هذا فرض استخدام املنهج املقارن بني اتجاهني مختلفني:
رحلة الحج اإلندونيسية وتحليل العوامل الكامنة وراء حرص املسلمني عليها من جهة ،ومعارضة الهولنديني لها ومربرات موقف ّ
كل من
الطرفني من جهة أخرى ،بالنظر إىل ما كان ينتج من هذه الرحلة من متغريات يف اشتعال جذوة املقاومة اإلندونيسية وإذكاء الروح الوطنية
ٍ
تهدد وجودهم يف إندونيسيا.
وتعزيز الهوية اإلسالمية للمجتمع وما يعنيه هذا بالنسبة إىل الهولنديني من
أسباب ّ
الحجاج
يتم رفعها من املوظفني الهولنديني عن ُ
كما كان استخدام املنهج التحلييل االستنتاجي رضور ًة ّ
ملح ًة لدراسة التقارير التي كان ّ

ً
إضافة إىل املعلومات التي كانت تنرشها الصحف الصادرة يف الفرتة الالحقة لزمن الدراسة؛ ملعرفة حقيقة اإلجراءات التي كانت
الجاويني،
تتم بها مواجهتها أو تجاوزها من جهة املسلمني الراغبني يف إكمال فريضة مهمة من
تستخدمها السلطات الهولندية ،والكيفية التي كانت ّ
فرائض الدين اإلسالمي.

تم تناول املوضوع من خالل محورين أساسيني .فاملحور األول هو :مكانة فريضة الحج عند املسلمني يف إندونيسيا والعوامل التي
وقد ّ

أهمية خاصة إىل جانب األهمية الدينية التي تشرتك فيها ّ
ً
كل الشعوب املسلمة ،مع إيراد بعض اإلحصائيات والعوامل املساعدة
جعلت لها
التي تؤكد الحرص الشديد من املسلمني يف إندونيسيا عىل القيام بها أكرث من غريهمّ .أما املحور الثاين ،فهو موقف االستعمار الهولندي من
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ضده بعوامل داخلية
فريضة الحج ،ومعرفة الدوافع واألسباب التي كانت وراء موقفه املعادي لهذه الفريضة ،وكيفية الربط بني قيام الثورات ّ

ثم نصل إىل الخاتمة والنتائج التي آل البحث إليها.
يف إندونيسيا ،وعوامل خارجية تتعلق بمكة املكرمة والدولة العثمانية .ومن ّ

أولً  :فريضة الحج وأهميتها عند املسلمني يف إندونيسيا
وفرض واجب عىل ّ
ً
كل مسلم ومسلمة
أهمية عند املسلمني أنها ُتم ّثل الركن الخامس من أركان الدين اإلسالمي،
يكفي فريضة الحج
ٌ

ً
إضافة إىل اآليات القرآنية واألحاديث
عىل قدر االستطاعة((( ،ويؤكد القرآن الكريم أهمية هذه الفريضة بتخصيصه سورة تحمل اسمها،

فإن الركن
الرشيفة التي ّ
تحث عىل القيام بها .وإذا كان بإمكان املسلم القيام باألربعة األركان األخرى وهو ال يربح املكان الذي يعيش فيهّ ،
فإن لها عند
ثم إذا كان لفريضة الحج أهميتها ومكانتها عند عموم املسلمنيّ ،
الخامس ال يمكن القيام به إال بالسفر إىل مكة املكرمةّ .

ً
ً
ومكانة أكرب وذلك بفضل العوامل اآلتية:
أهمية أعظم
املسلمني يف إندونيسيا

العوامل الدينية والعلمية
للمكان واألشياء املادية املحسوسة دور كبري يف انتشار الديانات وترسيخها يف نفوس معتنقيها ،ويظهر ذلك عند املسلمني يف إندونيسيا.

فمنذ قديم الزمان كان اإلندونيسيون يميلون إىل الحياة الروحية أكرث من ميلهم إىل الحياة الفكرية؛ ولذلك كان املسلمون األوائل يف

ً
فضل عن مهارتهم يف التكيف مع الحضارة اإلندونيسية
إندونيسيا من الصوفيني .وقد ظهر ذكاؤهم يف التكيف مع األوضاع املحلية،
القديمة؛ فانترش اإلسالم يف ربوع البالد ،وقد استمر أثر العادات والتقاليد الهندوسية والبوذية يف حياتهم الدينية ،وساعدت عىل ذلك
الطرق الصوفية التي رأت رضورة التسامح مع العادات والتقاليد القديمة قبل اإلسالم التي مارسها الجاويون وعدم إزالتها بطريقة عشوائية،

ً
ممارسة
مع إمكانية العمل عىل أسلمة هذه العادات بطريقة تدريجية ،حتى يتمكن املجتمع املسلم اإلندونييس من ممارسة مبادئه الدينية

ً
صحيحة((( .ومع مرور الوقت ترسخت الطقوس التي كانت تمارسها الطرق الصوفية يف الفكر الديني وأصبحت يف نظر املسلمني يف إندونيسيا

منعا لألذى(((.
جزءا من معتقداتهم اإلسالمية،
ً
ً
طلبا للمنفعة أو ً
خصوصا ما يتعلق منها بزيارة قبور األولياء والصالحني وتقديم النذور ً

وقد اقرتنت األهمية الدينية لفريضة الحج باألهمية التعليمية؛ إذ أصبحت مكة املكرمة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش املكان

املفضل للحصول عىل التعليم اإلسالمي وبخاصة بعد تراجع أهمية األزهر يف مرص بسبب االحتالل اإلنكليزي سنة 1882م ،وهجرة بعض

علمائه للتدريس يف الحرم امليك(((.

كما شهدت تلك الفرتة ازدهار تعليم املذهب الشافعي يف مكة املكرمة حتى أصبح الشافعيون يمثلون أغلب طالب الحرم امليك

مدرسا ،كان عدد األساتذة الشافعية يرتاوح ما بني
وأساتذته((( .فمن مجموع أساتذة الحرم امليك الذين يرتاوح عددهم ما بني  50و60
ً

(((
الحجاج الراغبني يف التعلم والتفقه يف أمور دينهم يف مكة
 20و30
مدرسا  .وقد ساهم انتشار املذهب الشافعي يف إندونيسيا يف بقاء كثري من ُ
ً

كثريا من أصحاب املذاهب األخرى.
املكرمة مد ًة أطول ً

1

حاتم محمود منيس ،تقريب الدين بني أيدي املسلمني :الحج أحكام فقهية وأرسار روحية (الجزائر :دار البصائر للنرش والتوزيع ،د .ت) ،ص .26

3

محمد نورى األمني بن إندوت ،الحركة اإلسالمية يف ماليزيا :نشأتها  -منهجها  -تطورها (عمان :دار البيارق ،)2000 ،ص .48

2
4

5
6

أمل فتح الله زركيش ،االتجاه السلفي يف الفكر اإلسالمي الحديث يف إندونيسيا (ماليزيا :الجامعة اإلسالمية ،)2010 ،ص .155

كريستيان سنوك هورخرونيه ،صفحات من تاريخ مكة املكرمة ،عيل عودة الشيوخ (مرتجم)( ،الرياض :دارة امللك عبد العزيز ،)1999 ،ص .508

أحمد بن زيني دحالن ،تاريخ أرشاف الحجاز (1883 - 1840م) خالصة الكالم يف بيان أمراء البالد الحرام (بريوت :دار الساقي للطباعة والنرش ،)1993 ،ص .83

هورخرونيه ،ص .507
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الحجاج اإلندونيسيني يف مكة ،واكتسبوا معارف كثري ًة يف العلوم الدينية واللغة العربية؛
ومع مرور الوقت ،استقر عدد كبري من ُ
فعمل بعضهم يف مجال التعليم ،ووصل عددهم إىل  20مع ّل ًما من أصول ماليوية ،يعمل ثالثة منهم يف الرتجمة من اللغة العربية إىل
اللغة املاليوية(((.

ً
إضافة إىل وجود جالية إندونيسية،
وهكذا كان الرتفاع مكانة مكة العلمية يف املجتمع اإلسالمي ،وازدهار تعليم املذهب الشافعي فيها،
دور يف تشجيع املسلمني يف إندونيسيا عىل إرسال أبنائهم للتع ّلم يف مكة املكرمة ،حتى أصبح عددهم يرتاوح ما بني  3000و 4000طالب يف
ٌ
العقد األخري من القرن التاسع عرش(((.

العوامل االجتامعية
حريصا عىل أداء فريضة الحج أكرث من غريه من املسلمني
لم يكن الدافع الديني هو املحرك الوحيد الذي يجعل املسلم يف إندونيسيا
ً
ً
وسيلة لتحسني وضعهم االجتماعي؛ إذ كان يبدأ اهتمام املجتمع وتقديره للحجاج
فحسب ،بل كان املسلمون يف إندونيسيا يجدون يف أدائها
من بداية إعالنهم القيام بزيارة بيت الله الحرام .وقبل الرحيل بأسبوعني أو ثالثة يتوافد الزوار املو ّدعون إىل بيوتهم ويطلبون منهم الدعاء

يضم األهل
ويتم توديعهم يف موكب كبري ّ
لهم أثناء تأديتهم ملناسك الحج ،ويف أغلب األحيان يقوم الزوار بتقديم املساعدات املالية أو العينيةّ ،
الحجاج من مكة لالحتفال
واألقارب وأبناء البلدة حتى يصعدوا س ّلم الباخرة التي سوف تنقلهم إىل ميناء جدة ،ويظل املجتمع يرتقب عودة ُ

الحاج معه (ماء زمزم ،وتمر ،ومسابح ،وسجاد ...إلخ) .وكانت الفرتة التي يقضيها أغلب
بهذه املناسبة التي تشهد توزيع الهدايا التي يحملها
ّ

الحجاج تمتد من شهر رجب إىل ربيع األول ،وبعضهم كان يتلقّى العلم يف املدارس املوجودة يف مكة أو يف حلقات العلم يف الحرم الرشيف،
ُ
عدة أيام ،وتتحسن حالته االجتماعية واالقتصادية يف معظم األحيان؛ إذ يحرتم املجتمع الحاج،
وكانت االحتفاالت بالحاج العائد تستمر ّ
ويقوم بتكريمه وتقديم التسهيالت الوظيفية له إن أمكن ،وقد يتوىل مناصب مهمة يف الدولة(((.

ً
مناسبة لتحقيق بعض املنافع االجتماعية؛ مثل تغيري
الحجاج اإلندونيسيني يجعلون من فريضة الحج
وإىل جانب الفوائد الدينية كان ُ
ِ
حجاجا أو مجاورين ،بأخذ شهادة باالسم الجديد من
األسماء من املاليوية إىل العربية ،وكان يقوم بها الجميع سواء كانوا طالب علم أو
ً
العالم الذي يقوم بتغيري االسم مقابل مبلغ من املال ،وبخاصة إذا كانت األسماء السابقة لها مع ًنى قبيح يف اللغة العربية ،أو غري مناسبة للفرد

املسلم( .((1ويف أغلب األحيان تكون األسماء الجديدة من األسماء املفضلة عند املسلمني ،وهناك من كان يفضل تغيري اسمه بأحد األسماء
الدينية املشهورة(.((1

ً
فرصة إلجراء عملية الختان أو تصحيحها يف مدينة
الحجاج الحديثي العهد باإلسالم يف زيارة األماكن املقدسة
وقد وجد الكثري من ُ

تمت يف إندونيسيا كانت تجرى وفق طقوس مختلطة بني اإلسالم والوثنية(.((1
جدة؛ ّ
ألن عملية الختان التي ّ

حرصا عىل القيام بها ،فارتفعت
هذه األهمية واملكانة الكبرية لفريضة الحج عند املسلمني يف إندونيسيا جعلتهم أكرث الشعوب اإلسالمية ً

أعدادهم يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،حتى أصبحت بعثتهم من أكرب بعثات الحج السنوية التي تصل إىل مكة املكرمة ،وأكدت
الحجاج يف مكة
ذلك اإلحصائيات التي وردت يف كتب الرحالة املسلمني الذين زاروا مكة ألداء فريضة الحج يف سنة 1889م .فقد ُق ّدر عدد ُ

7
8

يفيم ريزفان ،الحج قبل مئه سنة :الرصاع الدويل عىل الجزيرة العربية والعالم اإلسالمي ،ط ( 2بريوت :دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،)1993 ،ص .88
املرجع نفسه ،ص .77

الحجاج املعمرين (مكة :جامعة أم القرى1408 ،ه) ،ص .83 - 81
9
سليمان عبد الغني ماليك وسعد الدين أونال ،تاريخ الحج من خالل ُ
 10لقد ّ
تأكدت من ذلك عند زياريت إلندونيسيا يف سنة  ،2005عندما التقيت بشخص مسلم ُيدعى "مرشكني" وعند سؤاله عن سبب تسميته بهذا االسم ،من جهة أنه غري
أن اسمه مأخوذ من القرآن الكريمّ ،
وكل ما ورد يف القرآن صحيح وطاهر بحسب قوله.
مالئم للمسلم ،كان تفسريه لذلك ّ
 11هورخرونيه ،ص .566
12

املرجع نفسه ،ص .577
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ين،
املكرمة بـ  60,000حاج منهم  35,000من جاوة و 15,000هندي ،و 5أو  6آالف تريك ومغريب وألباين وكردي ،وأمثالهم من
بخاري وقازا ّ
ّ
وألفان من العجم(ُ .((1تضاف إىل ذلك اإلحصائيات التي أوردها الرحالة املسترشقون الذين زاروا منطقة الحجاز يف النصف الثاين من القرن
الحجاج يف الفرتة 1894 - 1891م.
التاسع عرش ،ومنها اإلحصائية املتعلقة بعدد ُ
الجدول ()1

عدد الحجاج يف الفرتة 1894 - 1891م
السنة

القومية

الجزائريون
العرب

املرصيون

اليمنيون والحجازيون
السوريون واألتراك
السودانيون
الفرس
الهنود

الجاويون

1891م

1892م

1893م

1894م

3850

4854

15741

1253

2154

1246

2162

1552

6339

8119

13873

6992

1887

2693

7236

2564

5091

9756

13447

7114

288

288

277

462

1954

1185

2644

2465

11047

15997

14801

15485

10817

11508

13856

12126

املصدر :يفيم ريزفان ،الحج قبل مئه سنة :الرصاع الدويل عىل الجزيرة العربية والعالم اإلسالمي،
ط ( 2بريوت :دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية ،)1993 ،ص .21

ّ
ً
مقارنة
تدل املؤرشات اإلحصائية يف الجدول السابق عىل أهمية فريضة الحج عند املسلمني يف إندونيسيا وحرصهم عىل القيام بها،

أن االنخفاض يف حالة
بغريهم من الشعوب اإلسالمية .ويؤكد ذلك التقارب النسبي يف أعدادهم .فالزيادة متدرجة من سنة إىل أخرى كما ّ

الحجاج املقبلون من إندونيسيا تمنحهم
كبريا ،وإذا كانت هناك جاليات إسالمية أكرث منها عد ًداّ ،
فإن األوضاع التي يواجهها ُ
حدوثه لم يكن ً

ً
وأن بالدهم يسيطر عليها استعمار له موقف
األفضلية عىل حجاج البالد اإلسالمية األخرى ،عىل الرغم من أنهم أبعد مكا ًنا وأكرث
مشقةّ ،
ٍ
معاد لفريضة الحج ،ويضع أمامهم الكثري من العراقيل التي قد تدفع غريهم إىل رصف النظر عن تلك الفريضة أو إىل التقاعس عن القيام بها.
حاجا سنة 1898م( ،((1وقد ّ
مرتفعا خالل
ظل عددهم
لم يستسلم املسلمون اإلندونيسيون لهذه الصعوبات ووصل عددهم إىل ًّ 15000
ً

سنوات القرن العرشين حتى وصل إىل أكرث من  50ألف قبل الحرب العاملية الثانية( .((1ويرجع ارتفاع أعدادهم يف النصف الثاين من القرن
التاسع عرش إىل العوامل اآلتية:

13

خليل ساحيل أوغيل ،من تاريخ األقطار العربية يف العهد العثماين (إسطنبول :مركز األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،)2001 ،ص .151 - 150

15

هاري سانت جون فيلبي ،حاج يف الجزيرة العربية ،عبد القادر محمود عبد الله (مرتجم) (الرياض :مكتبة العبيكان ،)2001 ،ص .19

14

ريزفان ،ص .27 - 26
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فريضة الحج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة

ӵӵزيادة رقعة اإلسالم يف إندونيسيا :عىل الرغم من وصول اإلسالم إىل إندونيسيا يف القرون األوىل من ظهوره يف البالد العربية،
وزمانيا ،إذ بدأ ينترش يف السواحل واملوانئ التجارية .وبمرور الوقت وصل
مكانيا
فإن طريقة انتشاره يف إندونيسيا كانت عىل نح ٍو متدرج
ّ
ً
ً

إىل املدن واملراكز الحرضية ،حتى وصل إىل أغلب املناطق والقرى اإلندونيسية يف القرن التاسع عرش( .((1وقد أ ّدى انتشار اإلسالم يف

إندونيسيا وزيادة أعداد املعتنقني له إىل ارتفاع عدد الراغبني يف السفر إىل مكة املكرمة ألداء فريضة الحج.

كبريا يف مجال النقل
ӵӵالنشاط التجاري االستعماري وتطور وسائل النقل وازدهار املالحة البحرية :شهد القرن التاسع عرش
تطورا ً
ً
البحري بفضل تطور وسائل النقل؛ من خالل ظهور السفن التجارية البخارية الحديثة يف املحيط الهندي ،وقيامها بنقل البضائع

ً
إضافة إىل عودة النشاط التجاري إىل بعض املوانئ املهمة؛ مثل ميناء عدن الذي وقع تحت
التجارية بني املوانئ يف آسيا وقارة أوروبا،
ميناء للتجارة
االحتالل الربيطاين سنة 1839م ،وظهور موانئ تجارية جديدة؛ مثل ميناء سنغافورة الذي سيطرت عليه بريطانيا ،وأعلنته
ً

الحرة سنة 1819م( .((1وبعد افتتاح قناة السويس سنة 1896م ،تحسنت طرق املواصالت البحرية ،وتحولت السفن البخارية الحديثة
عىل نح ٍو أوسع من طريق رأس الرجاء الصالح إىل البحر األحمر وعرب قناة السويس إىل البحر املتوسط ،فساعدت قناة السويس يف تقصري

املسافة بني آسيا وأروبا ،وقد أ ّدى ارتفاع عدد السفن البخارية يف النقل البحري وزيادة حمولتها وأمنها وانتظامها وانخفاض أجورها إىل
ً
ونتيجة لهذه الحركة التجارية توفرت وسائل املواصالت بني مكة والرشق األقىص ،وارتفع عدد
رواجا غري مسبوق.
رواج التجارة الدولية ً

الحجاج الذين يسافرون عىل السفن البخارية الهولندية أو اإلنكليزية من باتافيا أو سنغافورة مبارش ًة إىل ميناء جدة يف البحر األحمر(.((1
ُ

ساعد هذا النشاط التجاري ،بني املوانئ اآلسيوية والجزيرة العربية ،عىل إيجاد فرص للكثري من املسلمني يف إندونيسيا واملناطق املجاورة

لها لزيارة مكة املكرمة وأداء فريضة الحج ،وبخاصة بعد ازدهار مدينة جدة كمحطة ،وميناء أو منفذ تجارى دويل ،منذ القرن الثامن عرش(.((1
أن فتح ميناء جدة للمالحة البحرية األوروبية ،وخاصة اإلنكليزية ،قد أدى إىل زيادة النشاط التجاري بها عىل حساب موانئ
ويبدو ّ

البحر األحمر األخرى ،ويف نهاية القرن التاسع عرش زادت أهمية امليناء ليصبح أكرب ميناء تجاري يف البحر األحمر .ويف أغلب األحيان ،كانت

الحجاج املقبلني عن
السفن التجارية بني أوروبا ورشق أفريقيا وإيران والهند والرشق األقىص ترسو فيه ،وكانت جدة تستقبل
سنويا آالف ُ
ً
ً
ً
محم ً
سفينة سنة 1894م ،من مختلف دول
سفينة سنة 1891م ،إىل 184
بالحجاج من 84
لة ُ
طريق البحر؛ إذ ارتفع عدد السفن التي وصلت ّ

مقرا لها ،فكانت تحتوي ّ
ً
كل القنصليات التي لها
العالم.
ونتيجة الرتفاع مكانة مدينة جدة وأهمية مينائها ،اتخذتها البعثات الدبلوماسية ً
رعايا مسلمني يؤدون فريضة الحج إىل مكة املكرمة(.((2

وهكذا ،كان لتطور وسائل النقل والطرق البحرية وازدهار املالحة البحرية والنشاط التجاري بني إندونيسيا وسنغافورة والبالد

مهم يف تشجيع الكثري من املسلمني يف إندونيسيا عىل
األوروبية ،عرب البحر األحمر الذي تطل عليه مواين الحجاز،
ً
وخصوصا ميناء جدةٌ ،
دور ّ

أداء فريضة الحج.

جزءا من التجار العرب الذين وصلوا إىل إندونيسيا
ӵӵالجالية الحرضمية يف إندونيسيا :عرب عصور التاريخ املتعاقبة كان الحضارمة ً
ولكن الفرتة املمتدة
وساهموا بدور كبري يف نرش اإلسالم فيها ،ومع مطلع العرص الحديث هاجر كثري منهم إىل إندونيسيا واستقروا فيها،
ّ

16

حامد القادري ،كفاح أبناء العرب ضد االستعمار الهولندي ،زيك صالح باسليمان (مرتجم) (عدن :جامعة عدن للطباعة والنرش ،)1998 ،ص .25

17 David Warburton, The Hadhramis, and the Hadhramaut and the European Colonial Powers in the Indian Ocean (Johannesburg:
University of Witwatersrand, 1995), p. 14.

 18محمد الحاج أحمد نخعي" ،نشاط املاليو التجاري يف القرن الخامس عرش وحتى القرن الثامن عرش" ،رسالة ماجستري ،كلية دار العلوم ،جامعة القاهرة ،مرص،1997 ،
ص .279
Rajeswary Brown, "Arab Responses to Capitalismiln Southeast Asia, 1830 to the Present," University Malaysia, 2005, p. 279.
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من منتصف القرن التاسع عرش حتى بداية الحرب العاملية الثانية ،شهدت أكرب هجرة يمنية من منطقة حرضموت إىل إندونيسيا ،وكان

ً
أول إحصائية لهم سنة 1859م ،يف حني تشري آخر إحصائية أصدرها االستعمار الهولندي إىل وصول عددهم إىل
عددهم 7792
نسمة يف ّ

(((2
الحجاج بفضل دورها يف
 80,000نسمة عند احتالل اليابان إندونيسيا سنة 1942م  .وقد ساهمت الجالية الحرضمية يف زيادة عدد ُ

نرش اإلسالم يف إندونيسيا من خالل العلماء املقبلني من حرضموت الذين كانوا يقومون بمهمات اإلمامة والخطابة وتعليم الناس أمور
الرشيعة اإلسالمية واللغة العربية واإلفتاء يف املسائل الدينية.

يقدمون القروض املالية للراغبني من أبناء الشعب اإلندونييس يف أداء فريضة الحج،
وكثريا ما كان التجار الحضارمة يف إندونيسيا ّ
ً

أو تقديم العون لهم يف مكة والحجاز من خالل الحضارمة املوجودين بكرثة هناك .ويف أغلب األحيان ،كانت هذه الخدمات مقابل فوائد

مفض ً
الحجاج اإلندونيسيني أكرث من الرشكات اإلنكليزية أو
تعود عليهم .فقد كانت رشكات النقل البحري التابعة للجالية الحرضمية ّ
لة عند ُ
الهولندية؛ لثقتهم الكبرية بالقباطنة والبحارة الحضارمة أكرث من غريهم(.((2

حاجا من سنغافورة إىل جدة .وقد تعرضت هذه الرشكة
ففي عام 1874م ،حملت أربع سفن تابعة إلحدى الرشكات الحرضمية ًّ 3476

إىل هزة كبرية يف سمعتها ،يف سنة 1880م ،عندما تعرض مالحو السفينة البخارية لعاصفة بحرية يف خليج عدن أ ّدت إىل غرقها ،فلقي آالف

الحجاج من إندونيسيا إىل ميناء جدة سنة 1896م ،باملساهمة مع
ثم عادت هذه الرشكة للعمل يف نقل ُ
ُ
الحجاج مرصعهم يف هذه الحادثةّ .
بعض الرشكات الربيطانية والبحارة الهولنديني ،واستمرت عىل ذلك حتى سنة 1908م(.((2

ومع مرور الوقت وطول بقاء الجالية الحرضمية يف إندونيسيا ،ظهر جيل من األبناء املو ّلدين الذين أصبح عددهم يفوق عدد املهاجرين

كثريا منهم زار مكة
األصول املقبلني من حرضموت ،وقد اكتسبوا من اإلندونيسيني الحرص عىل أداء فريضة الحج أكرث من آبائهم ،حتى ّ
أن ً

املكرمة ولم يقم بزيارة حرضموت(.((2

الحجاج من إندونيسيا إىل مكة املكرمة وتفضيل بعضهم البقاء فيها
ӵӵالجالية اإلندونيسية (الجاوية) يف مكة املكرمة:
استمر تدفق ُ
ّ
عدة سنوات ،أو البقاء عىل نح ٍو دائم ،من أجل اكتساب املزيد من املعارف الدينية ،أو للتعليم ،أو للمنافع االقتصادية .وقد شجعهم عىل
ّ
أن عدد املستفيدين
هذا االستقرار توفّر اإلمكانيات املجانية يف مكة املكرمة ،إذ كان الفقراء يحصلون عىل طعامهم اليومي مجا ًنا ،حتى ّ
تم بناء دار ضيافة لفقراء مكة وحجاج بيت الله
يوميا ،وهو عدد يزداد يف أيام الحج والعمرة .كما ّ
بلغ يف بعض السنوات خمسمئة شخص ً

وتم افتتاحها سنة 1900م(.((2
تستوعب أربعة آالف شخصّ ،
وتقدم لهم جميع الخدماتّ ،

وبمرور الوقت ،ارتفع عدد اإلندونيسيني أو "الجاويني"  -كما كان يطلق عليهم يف ذلك الوقت  -وكان املجتمع ّ
املك يعرفهم بفئة

املجاورين الذين كانت أعدادهم يف نهاية القرن التاسع عرش ترواح ما بني 14 و 16ألف نسمة( .((2وقد ساعد وجود هذه الجالية عىل تسهيل

يتم استقبالهم يف ميناء جدة وتوفري وسائل النقل والسكن
مهمة ُ
الحجاج املقبلني من إندونيسيا؛ إذ عمل بعضهم يف مهنة الطوافة ،فكان ّ
Christian Lekon, "The Impact of Remittances on The Economy of Hadhramaut, 1914 - 1967," in Freitag & Clarence-Smith, p. 265.

21

22 Christiaan Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19th Century: Daily Life, Customs and Learning - The Moslims of the EastIndian Archipelago, J. H .Monahan (Trans.) (Leiden: E. J. Brill, 1970), p. 218.
William G. Clarence Smith, Hadhrami Entrepreneurs in the Malay World c1750 to c1940 (Leiden and New York and Köln: Brill, 1997), p. 211.
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املطوفون .وكان هؤالء املطوفون يرسلون وكالءهم إىل إندونيسيا مقابل مبالغ
ومرافقتهم أثناء أداء مناسك الحج ،مقابل مبالغ مالية يتقاضاها ِّ
مالية؛ من أجل دعوة الناس إىل أداء فريضة الحج وتقديم الوعود لهم بتسهيل ذلك عند وصولهم إىل مكة(.((2

أيضا ،االهتمام الكبري الذي كانت تحظى به هذه البعثة من أهل مكة.
الحجاج اإلندونيسيني ً
ومن العوامل املساهمة يف زيادة عدد ُ

عدة مصادر للدخل ترتبط بالحج والعمرة ،وهي :الرضائب والرسوم
فقد كان ملوسم الحج عندهم أهمية اقتصادية كبرية؛ إذ كانت هناك ّ

يتم إنفاقه عىل سبيل الهبات والصدقات للسكان واملقيمني يف مكة املكرمة( .((2ويف ّ
ً
ظل
الحجاج والتجار،
يتم جمعها من ُ
إضافة إىل ما ّ
التي ّ
ً
ً
مقارنة
فإن الفائدة االقتصادية التي يجنيها أهل مكة من هذه البعثة كبرية،
الحجاج اإلندونيسيني ،وبقائهم فرت ًة
طويلة يف مكةّ ،
ارتفاع عدد ُ
الحجاج(.((2
بغريهم من ُ

ّ
ً
إضافة إىل أنه كان لبعثات
محل اهتمام السلطات العثمانية التي كان لها مردود اقتصادي من عائدات الحج،
كما كانت هذه البعثة

ً
ممثلة
تعد نفسها
الحج اإلسالمية املقبلة من البالد التي تقع تحت السيطرة األوروبية "مكانة اعتبارية" سياسية عند الدولة العثمانية التي ّ
للسيادة اإلسالمية عىل املسلمني يف مختلف أنحاء العالم؛ ولذلك فقد حرص املسؤولون العثمانيون يف مكة عىل تذليل الصعوبات أمام بعثة

وتم نرشها يف جريدة اللواء
الحج اإلندونيسية ،وتفاعلوا مع الشكاوى التي تصلهم ،ومن بينها الشكوى التي ُرفعت إىل الخليفة العثماينّ ،

األول /أكتوبر سنة 1905م(.((3
الصادرة يف  13شعبان سنة 1333ه  17 -ترشين ّ

ثان ًيا :موقف االستعامر الهولندي من فريضة الحج
ٍ
راضيا عن انتشار الدين اإلسالمي وسط الشعب اإلندونييس ،ولكنه يف الوقت نفسه لم يكن
عام
لم يكن االستعمار الهولندي بوجه ّ
ً

قادرا عىل إيقاف اإلقبال الكبري عىل اعتناقه ،بسبب انتشار الدعاة واملبرشين يف جميع الجزر اإلندونيسية املرتامية األطراف ،وعدم قدرته
ً
تحول املجتمع اإلندونييس إىل الديانة
عىل منع الناس من الدخول يف الدين اإلسالمي خو ًفا من عداوتهم وثورتهم عليه ،كما أنه لم يجد يف ّ

خطرا يهدد مصالحه االستعمارية يف ّ
ظل استقرار األوضاع يف إندونيسيا تحت حكمه.
اإلسالمية ً

ميز املرحلة األوىل من حقبة
عىل الرغم من هذا التساهل أو العجز من االستعمار الهولندي يف منع انتشار اإلسالم يف إندونيسيا الذي ّ

تغي يف القرن التاسع عرش امليالدي؛ إذ أصدرت الحكومة االستعمارية الهولندية عد ًدا
االستعمار الهولندي إلندونيسياّ ،
فإن هذا املوقف ّ
من القرارات واإلجراءات التي حاولت من خاللها منع املسلمني يف إندونيسيا من أداء فريضة الحج .وهذا املوقف املتشدد من االستعمار

لسفر
ضد هذه الفريضة اإلسالمية
ً
الهولندي ّ
تحديدا ،وضع ً
كثريا من التساؤالت حول األسباب التي دفعته إىل انتهاج سياسة معادية َ
بد من إلقاء الضوء عىل األوضاع الداخلية يف إندونيسيا التي
املسلمني اإلندونيسيني إىل مكة املكرمة أو رافضة لها .ولتفسري هذا املوقف ال ّ

ً
نتيجة لها ،وكذلك العوامل الخارجية التي تأثّر بها املجتمع اإلندونييس ،وكانت
سببا لإلجراءات التي اتخذتها السلطات الهولندية أو
كانت ً
خطرا عىل مناطق نفوذ االستعمار الهولندي يف إندونيسيا.
سببا يف تغيري األوضاع الداخلية حتى أصبحت تم ّثل ً
ً

27
28

هورخرونيه ،ص .546

طرفة عبد العزيز العبيكان ،الحياة العلمية واالجتماعية يف مكة يف القرنني السابع والثامن للهجرة (الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية ،)1996 ،ص .187

سنويا من ُحجاج جزيرة جاوة بـستة عرش مليون روبية،
يتم رصفه
 29يؤكد ذلك ما أشارت إليه التقارير االقتصادية للحكومة االستعمارية الهولندية؛ إذ ّ
ً
قدرت املبلغ الذي ّ
وهو يساوي ربع مليون جنية إسرتليني ،جريدة بوروبودور ،العدد  ،1921/5/10 ،17ص .3
30
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العوامل الداخلية
لم تكن فريضة الحج تثري قلق االستعمار الهولندي يف إندونيسيا ،ولكن ما يرتتب عليها ،أو تأثريها يف شخصية املسلمني وسلوكهم

كان هو الباعث األسايس يف تكوين املوقف املعادي لفريضة الحج .فقد تميز سلوك العائدين من الحج بالحرص الشديد عىل إقامة الشعائر

ً
إضافة إىل ارتفاع مكانتهم يف وسط املجتمع
الدينية ،والتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي والقيام بنرشه يف املناطق التي لم يصل إليها،
اإلندونييس ،ودعوتهم املسلمني إىل أن يكون لهم موقف من السيطرة الهولندية عىل إندونيسيا ،ما جعل االستعمار الهولندي يضع العائدين

من الحج تحت املراقبة الحكومية منذ سنة 1716م(.((3

تعد ذات فائدة يف القرن التاسع عرش الذي كان يتوافد فيه اآلالف من مسلمي إندونيسيا عىل مكة املكرمة
ولكن مراقبة ُ
الحجاج لم ُ

ً
طويلة للدراسة ،ثم يعود إىل وطنه فيكون من هداة الدين اإلسالمي ومن املساهمني
ألداء فريضة الحج ،وقد يبقى بعضهم هناك مد ًة

ضد
أن ظهرت يف إندونيسيا يف القرن التاسع عرش بوادر االضطرابات التي أ ّدت إىل ظهور سلسلة من الثورات ّ
يف انتشاره .وكانت النتيجة ْ
االستعمار الهولندي(((3؛ منها ثورة ديباجنيجارا ،عام 1825م ،يف جزيرة جاوة ،وثورة جماعة بدري( ((3يف سومطرة الغربية .ويف كلتا الثورتني

ضد القوة االستعمارية الهولندية هو املحرك الرئيس لقيامهما واستمرارهما.
كان الجهاد ّ

الحجاج الراغبني يف أداء فريضة الحج ،قامت السلطات االستعمارية الهولندية بفرض إجراءات
وملواجهة األعداد املتزايدة من ُ

جديدة سنة 1810م؛ منها تحديد مبلغ  110فلورين مقابل الحصول عىل جواز السفر .وقد ارتفع هذا املبلغ يف ما بعد ،ليصل إىل  220فلورين

تم فرض غرامة بمبلغ  1000فلورين عىل ّ
كل من يذهب إىل الحج مخالفًا لهذه اإلجراءات(.((3
سنة 1831م ،كما ّ

وقد استغل االستعمار الهولندي استمرار ثورة جماعة بدري التي لم تخمد نريانها إال يف سنة 1840م ،بفرض مزيد من العراقيل يف

مسألة منح جوازات السفر .ففي سنة 1859م ،أصبح عىل ّ
رسميا من املسؤول
خطابا
كل حاج يريد الحصول عىل جواز سفر إىل الحج أن يحرض
ً
ً

ّ
املحل عليه يفيد أنه قد ترك ألرسته ما يكفيها من املال والحاجات الرضورية حتى عودته من الحج( ،((3وكان هدف السلطات الهولندية
من وراء ذلك هو تخفيف مقدار األموال التي يحملها الحاج معه إىل مكة املكرمة ،والتي كانت السلطات الهولندية ُتقدرها بمبلغ مقداره

ً
إضافة إىل ذلك ،كان الحجاج يأخذون بعض األموال األخرى؛ منها  100جلدر ترسلها األرسة إىل ابنها الذي يتلقى
ألف جلدر هولندي(.((3

ً
هدية لعالم دين يف مكة ،كما قد يرسل أحد الورثة مبل ًغا من املال ألداء
التعليم يف مكة املكرمة ،وما بني 50 و 150جلدر يرسلها أحد املريدين

فريضة الحجً ،
بدل من أحد أقاربه املتوفّني .ويف أغلب األحيان يقوم بهذه املهمة واحد من الجاويني املستقرين يف مكة(.((3

Ismail Hakk Göksoy, "The Policy of the Dutch Government towards Islam in Indonesia," I-Epistemology, accessed on 5 / 6 / 2016, at:
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تنظيما
الغراء .وقد نظموا هذه الحركة
ً
التعاليم اإلسالمية ّ
ً
انضم إليها كثري من الناس .واستطاع أنصار هذه الحركة إلحاق الهزيمة بالحكام املحليني وتوسيع نفوذهم يف سومطرة الغربية،
وخصوصا األحياء الشعبية ،وقد
القرى واملدن
ً
ّ
ما جعل االستعمار الهولندي يتدخل للقضاء عىل هذه الحركة قبل أن يتسع نفوذها .واستمرت الحرب بني الجانبني حتى نجحت القوات الهولندية بمساعدة الحكام املح ّليني
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الحجاج الذين يرتددون عىل القنصلية الهولندية يف جدة مطالبني بمساعدتهم عىل الحصول عىل تذاكر للعودة إىل
وبعد أن ارتفع عدد ُ

إندونيسيا؛ بسبب نفاذ أموالهم أو تعرضهم للرسقة ،قامت السلطات الهولندية بفرض قانون (مصاريف الحاج) ،وبموجبه تقوم السلطات
تربر ذلك بأنه
الهولندية بتفتيش ُ
الحجاج عىل نح ٍو دقيق يف امليناء الذي تجمعوا فيه للسفر؛ ملعرفة مقدار املبالغ املالية التي يحملونها ،وكانت ّ

من أجل حمايتهم من الوقوع يف أزمة مالية يف مكة يف حال عدم أخذهم املبالغ الكافية ،يف حني كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك هو منع
ً
وخصوصا الفقراء منهم  -هو كيفية الوصول إىل مكة واالستقرار
الحجاج -
الحجاج من البقاء يف مكة فرت ًة
طويلة .فقد كان َه ُّم الكثري من ُ
ُ
ً
وإيابا ،حتى لو كانوا من
ذهابا ً
يتم إجبار املسافرين إىل مكة عىل رشاء تذاكر للسفر ً
فيها والبحث عن فرصة عمل .وبموجب هذا القانون ،كان ّ
عدة سنوات(.((3
طالب العلم الذين يبقون للدراسة هناك ّ

الحجاج املسلمني من خالل تشددهم يف تطبيق
الجدير بالذكر ّ
أن املوظفني الهولنديني ساهموا بدور كبري يف تشديد الخناق عىل ُ
ً
بالحجاج اإلندونيسيني حتى أثناء سفرهم؛ بتعرضهم
اإلجراءات التي تتخذها حكومتهم.
ونتيجة لذلك ،كان األذى الهولندي يلحق ُ
لإلهانات والسخرية من قبطان السفينة الهولندية ومساعديه طوال فرتة الرحلة من إندونيسيا إىل ميناء جدة وأثناء عودتهم .كما كان
ً
إضافة إىل املكانة الكبرية والتقدير من املجتمع اإلندونييس ،دور
الحجاج بعد عودتهم من مكة املكرمة،
للمالبس العربية التي يرتديها ُ

والحجاج الذين قضوا فرت ًة
الحجاج العاديني ُ
الحجاج من املوظفني الهولنديني الذين ال يفرقون بني ُ
يف املعاملة القاسية التي يتعرض لها ُ
ٍ
ٍ
ً
ً
وملراقبة عىل
دقيق
دينية كبريةً .وهؤالء يكون تأثريهم يف املجتمع اإلندونييس أكرب ،فكانوا يخضعون لتفتيش
طويلة يف مكة واكتسبوا معارف
نح ٍو دائم(.((3
الحجاج عىل إحضار شهادة تؤكد أداءهم لفريضة الحج ،بحجة التخلص من
ووصلت األمور إىل أن قامت السلطات الهولندية بإجبار ُ

تحل دون
"الحجاج املزيفني" الذين يضعون العمائم عىل رؤوسهم مثل مدريس الدين وغريهم(،((4
ولكن هذه اإلجراءات ّ
الحجاج لم ُ
ضد ُ
ُ
ّ
ضد االستعمار الهولندي .ففي عام 1873م ،قامت ثورة يف أتشيه يف سومطرة الغربية ،وتطورت من ثورة وطنية إىل
قيام الثورات اإلسالمية ّ
ثورة إسالمية خاضها املسلمون تحت راية الحرب املقدسة أو الجهاد املقدس ،وهي ُت َع ّد من أقوى الحروب التي خاضها الشعب اإلندونييس

أمدا ،وأكرثها رضاوةً ،وقد امتدت خالل الفرتة 1903 - 1873م( .((4كان للحجاج دور
ضد االستعمار الهولندي يف القرن التاسع عرش ،وأطولها ً
ّ
كبري يف قيام هذه الثورة من جهة قيادتها ،واالشرتاك فيها وتقديم الدعم لها ،وبرز هذا الدور عىل نح ٍو أكرب يف التمرد اإلسالمي الذي اشرتك
الحجاج سنة 1888م ،وعرف باسم جهاد "الباننت" املقدس من أجل إنقاذ الروح الدينية(.((4
فيه عدد كبري من ُ

الحجاج" ،وهو يتعلق بمدى
الحجاج ،قامت هولندا بفرض مجموعة من اإلجراءات مثل قانون "اختبار ُ
ويف سعيها لتقليل عدد ُ
(((4
معرفتهم للمعلومات التي ُت ّ
مكنهم من أداء فريضة الحج بطريقة صحيحة ،وال يسمح لهم بالسفر إال بعد اجتيازه .

العوامل الخارجية
مع قيام بعض الثورات الداخلية وارتفاع مستوى كراهية الشعب اإلندونييس وعداوته لالستعمار الهولندي ،بدأت السلطات
وخصوصا يف ّ
ظل استمرار بعثات
رئيسا يف ذلك،
االستعمارية الهولندية تبحث عن األسباب الكامنة وراء ذلك ،فوجدت ّ
ً
أن ملكة املكرمة ً
دورا ً

الحج السنوية إليها.
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أن الحكومة الهولندية كانت ّ
مط ً
فإن هذا االهتمام
لعة عىل األوضاع يف الحجاز؛ وذلك عرب بعثتها يف إسطنبولّ ،
وعىل الرغم من ّ

توقّف عىل جمع املعلومات التي تربز أهميتها عند دراسة التاريخ املحيل للمنطقة .ويف سنة 1838م ،بدأت الحكومة االستعمارية ُتويل فريضة
خاصا .وبعد مرور ثالثني ً
الحجاج وتسهيل العالقات
الحج
سنة ،سمح األتراك للهولنديني بفتح قنصلية لهم يف جدة لرعاية مصالح ُ
اهتماما ً
ً
الحجاج املقبلني من الهند الرشقية الهولندية إىل مكة املكرمة .وتشري املصادر الهولندية
التجارية ،يف حني كان الهدف األسايس منها مراقبة ُ
(((4
أن القنصل الهولندي شُ غل ّ
الحجاج أكرث من اهتمامه بجمع املعلومات عنهم .
إىل ّ
بحل املشكالت التي كانت تواجه ُ
ّ
كل ما سبق ذكره دفع السلطات االستعمارية الهولندية إىل االهتمام بدراسة املكان الذي يسافر إليه املسلمون ألداء فريضة الحج،

ومعرفة دوره وأثره فيهم .فلجأت إىل املسترشقني من أبنائها ملساعدتها يف هذا املجال ،ومنهم سنوك هورخرونيه(Snouck Hurgronje ((4

الحجاج اإلندونيسيني واملقيمني يف مكة ،ودرسهم عن قرب
الذي قىض يف مدينة جدة خمسة أشهر ،ويف مكة سبعة أشهر ،وتعايش مع ُ
ً
إضافة إىل العرشات من الرسائل التي كان يبعثها إىل املسؤولني الهولنديني ،ومجموعة من املقاالت التي
كتابا يف ذلك سنة 1888م،
وأصدر ً
عدة مجالت(.((4
نرشها يف ّ

الحجاج املقبلني من
الحجاج اإلندونيسيني ،يقول سنوك هورخرونيه ّ
إن االختالط النشيط لهؤالء ُ
وبخصوص دور مكة وتأثريها يف ُ
ً
قوى
مختلف جزر الهند الرشقية الهولندية مع بعضهم،
إضافة إىل املقيمني يف مكة ،ينجم عنه تبادل اآلراء واألفكار التي تؤدي إىل إيجاد ً

أن الكثري من هؤالء
أن اإلسالم ينرشها من مركزه الروحي يف مكة .كما ّ
وطنية تتحدى جموع غري املسلمني (الهولنديني) ،وهذه القوى يبدو ّ
ثم إ ّنهم يطيعون
ُ
الحجاج يتع ّلمون الواجبات الدينية يف مكة ويعتادون أداءها ،فإذا رحلوا إىل بلدهم عادوا شديدي التمسك بعقيدتهمّ ،
أوامر قادتهم املوجودين يف مكة ،ويمكننا أن ندرك مدى هذا التأثري من خالل الكتيبات اليدوية املستعملة يف املدارس اإلسالمية يف جاوة
تحل املؤلفات األدبية الجديدة التي ُأ ّلفت يف مكة ّ
وسومطرة وبورنيو .ويف أغلب األحيانّ ،
محل املؤلفات املكية القديمة يف املدارس اإلسالمية
مقدمة الحاجات املستوردة إىل إندونيسيا .ويقوم بتأليف هذه
يف جزر الهند الرشقية الهولندية عند صدورها .وتأيت الكتب املقبلة من مكة يف ّ
الكتب علماء جاويون استقروا يف مكة ،أو علماء ّ
مكيون يحظون بتقدير سكان الهند الرشقية واهتمامهم(.((4
وقد توفرت هذه املؤلفات بعد إنشاء مطبعة حكومية يف مكة سنة 1884م ،وقد كانت لها أهمية خاصة بالنسبة إىل إندونيسيا؛ إذ كانت

تطبع الكتب باللغة العربية وباللغة املاليوية(.((4

وتأيت خطورة الحج ،من وجهة النظر الهولندية ،من األخبار التي يحصل عليها الحاج يف مكة املكرمة من أبناء الجالية اإلندونيسية

ضد الكافرين.
املستقرة هناك ،والذين يحدثون أبناء جلدتهم املقبلني ألداء فريضة الحج عن عظمة اإلسالم يف أيامه األوىل ،وعن الجهاد ّ

كما يصورون لهم عظمة السلطات العثمانية وقوتها ووجوب الخضوع والتبعية لها بوصفها املسؤولة عن املسلمني يف جميع أنحاء العالم،

أيضا عن أهمية إسطنبول العاصمة السياسية للعالم اإلسالمي التي توازي أهمية مكة؛ بالنظر إىل أنها املركز الديني للمسلمني.
ويحدثونهم ً

فإن
وتأيت خطورة الحج ً
الحجاج سواء يف السفينة التي تنقلهم ،أو يف الحج من مختلف مناطق إندونيسيا؛ ولذلك ّ
أيضا من اجتماع ُ
املناطق التي فيها ثورات ومشكالت مع الهولنديني ،وبخاصة منطقة أتشيه يف أغلب األحيان يتحدث أبناؤها بفخر عن مقاومتهم لالستعمار

 44نيقوالوس فان دام وآخرون ،هولندا والعالم العريب منذ القرون الوسطي حتى القرن العرشين ،أسعد جابر (مرتجم) (الهاي :وزارة الخارجية الهولندية،)1987 ،
ص .42
ً
سياسيا للشؤون اإلسالمية والعربية
مستشارا
تم تعيينه
 45كريستيان سنوك هورخرونيه ( :)1936 - 1857مسترشق هولندي ،أعلن إسالمه وتزوج امرأ ًة
ً
مسلمة وزار مكةّ .
ً
تم تعيينه أستا ًذا يف جامعة ليدن يوم  23كانون الثاين /يناير  .1907انظر :القادري،
يف باتافيا خالل الفرتة 1907 - 1889م.
ً
ونظرا إىل خدماته الجليلة التي قدمها لحكومتهّ ،
ص .35
Aljunied, p. 115.
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مارتن فان برونسن ،الكتاب العريب يف إندونيسيا ،قاسم السامرايئ (مرتجم) (الرياض :مكتبة امللك فهد الوطنية ،)1995 ،ص .25
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الهولندي الكافر ،ما يثري أبناء املناطق الخاضعة للسلطات االستعمارية الهولندية ويجعلهم يعيدون التفكري يف عالقتهم باالستعمار

الهولندي ،ويف رضورة مقاومته وإخراجه من مناطقهم بوصف ذلك من واجبات املسلم الدينية(.((4

يصل أثر مكة املكرمة إىل أعىل درجاته يف الربع األخري من القرن التاسع عرش ،مع ظهور األفكار التي تدعو إىل تكوين اتحاد

مسمى "الجامعة اإلسالمية" أو "التضامن اإلسالمي" أو "الوحدة اإلسالمية" .وقد وجد السلطان العثماين عبد
إسالمي عاملي تحت
ّ
ً
وسيلة لتقوية مركز الدولة العثمانية يف العالم اإلسالمي ،فقام بإرسال مجموعة من العلماء
الحميد الثاين (1918 - 1842م) يف هذه األفكار
والشخصيات املشهورة إىل املسلمني يف الهند وجاوة وسنغافورة وماليزيا ،وسومطرة ،وغريها ،تدعوهم إىل إحياء روح الخالفة اإلسالمية(،((5

ً
وأن لها الحق يف السيادة عليها ،سواء كانت تحت نفوذها
تع ّد نفسها
مسؤولة عن الشعوب اإلسالميةّ ،
خصوصا ّ
ً
أن الدولة العثمانية كانت ُ
أو تحت االحتالل األجنبي(.((5

وقد أوعزت السلطات العثمانية إىل املسؤولني بمكة يف استثمار فريضة الحج إليصال أفكار الجامعة اإلسالمية إىل مختلف بالد العالم

عد من أكرب البلدان اإلسالمية التي يذهب أبناؤها ألداء هذه الفريضة(.((5
اإلسالمي ،وبخاصة إىل إندونيسيا التي كانت ُت ّ

كبريا يف اإلندونيسيني املستقرين يف مكة ،وكانت آمالهم كبري ًة
لقد كان تأثري الحركات اإلسالمية التي تجتاح العالم اإلسالمي ً

وكثريا ما
بنجاحها ،وأعلنوا تأييدهم لها من خالل قيامهم بجمع التربعات للدولة العثمانية خالل فرتة حربها مع روسيا (1878 - 1877م).
ً

يوم تتخلص فيه مناطقهم يف إندونيسيا من املشكالت الداخلية وي ّتحدون تحت راية الجهاد
يعبون عن أمانيهم املتم ّثلة بأن يأيت ٌ
كان هؤالء ّ

يتم التخلص منه وإقامة إمرباطورية إسالمية تضم ّ
كل األرايض اإلندونيسية(.((5
املقدس ّ
ضد االستعمار الهولندي؛ حتى ّ

(((5
ً
قنصل لها
ويف سعي السلطات العثمانية إىل تقوية عالقتها باملجتمع اإلسالمي يف إندونيسيا ،قامت بتعيني عبد العزيز املوصيل

كبريا يف كسب الدعم للقضايا العثمانية،
إىل حني وصول القنصل العثماين يف عام 1883م ،وقد استطاع القنصل العثماين أن يحقق
ً
نجاحا ً
لدور األيتام ولجرحى الحرب ،وكذلك للمشاريع التي تقوم بها الدولة العثمانية(.((5
بالحصول عىل تربعات مالية ُ

عملت الدولة العثمانية عىل إيصال رسالتها إىل العالم اإلسالمي وتقوية عالقتها به ّ
فوجهت دعو ًة للعرب
بكل الوسائل املمكنةّ ،

واملجتمع اإلسالمي يف إندونيسيا إلرسال أبنائهم لاللتحاق باملعاهد العلمية العليا يف إسطنبول عىل نفقة السلطان العثماين ،وأرسلت ّأول
ثم الثالثة سنة 1898م ،ثم الرابعة
بعثة من الطلبة اإلندونيسيني للدراسة يف إسطنبول سنة 1890م ،تلتها البعثة الثانية سنة 1896مّ ،

سنة 1899م(.((5
49
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يلماز أوزتونا ،تاريخ الدولة العثمانية ،عدنان محمود سليمان (مرتجم) ،املجلد الثاين (إسطنبول :مؤسسة فيصل للتمويل ،)1990 ،ص .156

 51جاد طه محمود ،الجامعة اإلسالمية واالستعمار الربيطاين يف جنوب الجزيرة العربية يف ضوء الوثائق الربيطانية (الرياض :دارة امللك عبد العزيز،)1999 ،
ص .132
 52يحيى محمد أحمد غالب ،املهاجرون اليمنيون يف إندونيسيا وعالقتهم بالدولة العثمانية ،يف الفرتة (1924 - 1850م) (اإلسماعيلية :جامعة قناة السويس،
 ،)2013ص .11
53

هورخرونيه ،ص .594

 54عبد العزيز الخرض املوصيل ُولد يف بغداد ،عمل يف تجارة التوابل والقهوة بني مدينة بنكولو يف إندونيسيا والعراق ،وحقق ثرو ًة كبريةً ،وتزوج من بنات األرسة الحاكمة
هناك ،ثم انتقل إىل العاصمة باتافيا يف جاوة وعمل يف رشاء األرايض الزراعية وحقق ثرو ًة كبريةً ،وقد احتفظ بتبعيته للدولة العثمانية ،وحصل عىل جنسيتها ،وتويف عام 1885م.
انظر :يحيى محمد أحمد غالب" ،الهجرات اليمنية إىل جنوب رشق آسيا (إندونيسيا ،ماليزيا ،سنغافورة) ،يف النصف األول من القرن العرشين" ،رسالة دكتوراه ،جامعة املنوفية،
مرص ،2011 ،ص .243

55 Sumit K. Mandal, "Natural leaders of Native Muslim: Arab Ethnicity and Politics, in Java under Dutch Rule," in Ulrike Freitag & William
Clarence-Smith (eds), Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s to 1960s (Leiden and New York and Köln: Brill, 1997), p.
19.
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ويف محاولة ملنع التأثري الخارجي املقبل من مكة املكرمة ومن العاصمة العثمانية إسطنبول ،طالب املسترشق سنوك من حكومته بقطع

ّ
أن الخالفة ليست مثل البابوية ال شأن لها بالسياسة ،بل هي رئاسة سياسية،
كل صلة تربط البالد اإلندونيسية بالعالم اإلسالميُ ،م ّبي ًنا ّ
ألن خطورتها عىل االستعمار الهولندي أكرب من القومية الوطنية ،وطالبها باتخاذ مواقف
محذرا حكومته من انتشار أفكار الجامعة اإلسالمية ّ
ً
مشريا إىل رضورة منع القناصل األتراك من التواصل مع املسلمني
صارمة ملنع التقارب بني املسلمني يف إندونيسيا وباقي الدول اإلسالمية،
ً
يف إندونيسيا ،وإيقاف جمع التربعات لسكة حديد الحجاز وتقديم املعونات لضحايا الحرب العثمانية ،ومنع ذكر السلطان العثماين يف خطبة

الجمعة ،ومراقبة التعليم الديني(.((5

وبفضل التقارير التي كان يرفعها سنوك ،عرفت السلطات الهولندية خطورة الدور الذي تقوم به مكة املكرمة يف موسم الحج ،أو من

خالل الجالية اإلندونيسية التي استقرت فيها .ويف محاولة لتضييق الخناق عىل املقيمني يف مكة املكرمة ،طالبت السلطات الهولندية من

مدة أكرث من الفرتة الالزمة
الحجاج الذين يحتاجون إىل املساعدة املالية أو تذاكر للعودة ،يف حال بقائهم ّ
قنصلها يف جدة بعدم التعاون مع ُ
الحجاج الذين يقعون يف ضائقة مالية يف الحجاز،
ألداء فريضة الحج ،ورفضت املقرتح الذي قدمه قنصلها بإنشاء جمعية خريية ملساعدة ُ

معونة مادية من
حتى ال يكون عندهم أمل يف الحصول عىل املساعدة ،ووجهت املوظفني إىل رضورة تنبيه ُ
الحجاج إىل أنهم لن يحصلوا عىل ُ
القنصل الهولندي يف جدة ،يف حال نفاذ أموالهم أو فقدانها يف الحج(.((5

ً
وأن وضع
أشد املسلمني
أن اإلندونيسيني من ّ
محافظة عىل الحجّ ،
وقد وصل املسترشق الهولندي سنوك هورخرونيه إىل قناعة مفادها ّ

"إن عىل الحكومة الهولندية أن تسلك
العقبات أمامهم من الحكومة الهولندية سوف يجلب لها الكراهية واالضطرابات .لذا ،يوصيها بقولهّ :

سبيل ً
ً
صنعا يف الطريقة التي اتبعتها يف فريضة الزكاة ،فقد أعلنت أنها
وسطا ،فال
ّ
تحث عىل فريضة إسالمية وال تنهى عنها ،وقد أحسنت ً
أحدا عليها بالقوة ،وال تمنعها"( .((5ولكن السلطات االستعمارية الهولندية لم تتقبل هذ
تعتربها من قبيل الصدقة االختيارية ،فال تحمل ً
الرأي واستمرت يف موقفها املعادي لفريضة الحج ،ويف وضع العراقيل أمام املسلمني يف إندونيسيا ،حتى وصل األمر بها إىل فرض ضمان

مقداره خمسمئة روبية عىل ّ
كل مسلم إندونييس يرغب يف أداء فريضة الحج ،ما دفع الكثريين منهم إىل الهروب من هذه اإلجراءات بالتسلل
إىل سنغافورة والسفر منها إىل مكة املكرمة(.((6

أن السياسة االستعمارية الهولندية يف إندونيسيا لم تنجح يف منع املسلمني يف إندونيسيا من السفر إىل مكة املكرمة ألداء
وهكذا نجد ّ

فريضة الحج ،وذلك لألسباب اآلتية:

ӵӵانتشار الدين اإلسالمي يف إندونيسيا حتى أصبح دين األغلبية.

الحجاج من السفر إىل مكة.
ӵӵتخوف االستعمار الهولندي من قيام ثورة ّ
ضده يف حالة استخدام القوة ملنع ُ

ӵӵمساحة إندونيسيا الكبرية تجعل من الصعوبة تطبيق اإلجراءات الهولندية أو تمنع التسلل منها إىل املستعمرات اإلنكليزية والسفر منها.
فرض اإلجراءات أو ّ
ӵӵعدم امتالك االستعمار الهولندي للقوات الكافية التي ّ
تمكنه من إخماد الثورات يف حالة اشتعالها.
تمكنه من ْ
تمسك املسلمني يف إندونيسيا بفريضة الحج واستخدام ّ
كل الوسائل من أجل تحقيقها.
ّ ӵӵ
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خامتة
تعدت أهميتها املجال الديني ،لتساهم يف صناعة الحوادث التاريخية وترتك
يكتسب البحث أهميته من تناوله لفريضة دينية إسالمية ّ

ضد االستعمار الهولندي الذي بدأ يشعر
بصماتها يف املجال السيايس يف الدول ذات العالقة؛ فقد حركت هذه الفريضة الشارع اإلندونييس ّ
حد لتأثري فريضة الحج يف املجتمع اإلسالمي
بخطورة املوقف ،وبدأ يتخذ اإلجراءات التي يحاول من خاللها حماية مناطق نفوذه بوضع ّ
يف إندونيسيا .ومع مرور الوقت وتطور الحوادث املرتبطة بفريضة الحج ،اتسع املجال املكاين املرتبط بها ليشمل مكة املكرمة ،والعاصمة

ّ
املحل يف إندونيسيا واالستعمار الهولندي ،ما جعل نتائج هذا البحث تدور حول املحاور التالية:
العثمانية ،إىل جانب املجتمع

املحور األول :يتعلق باملسلمني يف إندونيسيا
يحث عليها الدين اإلسالمي واإلرث
وإن هذه األهمية ّ
إن املسلمني يف إندونيسيا من ّ
أشد املسلمني محافظة عىل أداء فريضة الحجّ .
ّ

ً
إضافة إىل الطرق الصوفية التي ساهمت يف انتشار اإلسالم يف إندونيسيا.
الديني القديم للمجتمع اإلندونييس،

تعددت الفوائد التي تعود عىل املسلمني يف إندونيسيا من أداء فريضة الحج وزيارة مكة املكرمة فأصبح لها مردود:
ّ
ӵӵديني :يكمل به املسلم أركان دينه املفروضة عليه.

ӵӵتعليمي :يكتسب املسلم وأبناؤه العلوم الدينية املختلفة.

ӵӵاجتماعي :يحصل املسلم عىل مكانة مرموقة يف مجتمعه تعود عليه بمنافع دنيوية.

ӵӵسيايس :تنوير الوعي السيايس للمجتمع اإلسالمي ،فيدرك املسلم واجباته نحو وطنه ،ويبحث عن حقوقه املغتصبة.
الحجاج.
ӵӵاقتصادي :الحصول عىل فرص عمل يف مكة يف مجال التجارة ويف الطوافة وخدمة ُ

املحور الثاين :االستعامر الهولندي

تعامل هذا االستعمار مع فريضة الحج من منظور سيايس ،وليس من ديني ،استنا ًدا إىل النقاط التالية:
ӵӵعدم معارضته ملمارسة الشعائر الدينية التي يقوم بها املسلمون يف إندونيسيا.

خطرا عىل مناطق نفوذه.
ضد فريضة الحج ،ولكنه وجد يف اآلثار التي ترتكها يف سلوك املسلمني العائدين منها
ӵӵلم يكن ّ
ً

وع ّد هذه الفريضة السبب الرئيس لقيام تلك الثورات ،ما جعله يضع
ӵӵربط بني قيام الثورات اإلسالمية ّ
ضده وبني أداء فريضة الحج َ
القيود أمام املسلمني الراغبني يف السفر إىل مكة.

ّ ӵӵ
تركزت جهود الهولنديني يف رصف اهتمام املسلمني يف إندونيسيا عن فريضة الحج ،ولم يقم بمنعهم ،فكان يسمح للذين تجاوزوا
الصعوبات والرشوط التي وضعها بالسفر إىل مكة املكرمة.

يدعي ،وإنما خو ًفا عىل مصالحه ومناطق نفوذه
ӵӵلم تكن اإلجراءات التي اتخذها من أجل مصلحة الشعب اإلندونييس ،كما كان ّ
يف إندونيسيا.

املحور الثالث :مكة املكرمة
إىل جانب مكانتها الدينية العظيمة ،ارتفع شأنها يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش استنا ًدا إىل ما ييل:
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الحجاج أو طالب العلم الذين كان لهم دور كبري يف مجتمعاتهم بعد عودتهم
ӵӵدورها يف نرش اإلسالم يف العالم اإلسالمي من خالل ُ
وخصوصا يف إندونيسيا.
إليها
ً

أهم مراكز التعليم الديني يف البالد العربية واإلسالمية يف ّ
ظل تراجع دور األزهر يف مرص بسبب وقوعها تحت
ӵӵأصبحت من ّ
االحتالل اإلنكليزي.
ӵӵارتفاع مكانتها السياسية فقد حرصت السلطة العثمانية يف إسطنبول عىل أن تصبح السيادة عىل مكة للباب العايل ،بعد أن كانت ً
تابعة
للسلطة الحاكمة يف مرص واليمن.

ӵӵأصبحت مرك ًزا للسياسة اإلسالمية بظهور حاجة القوة السياسة اإلسالمية يف إسطنبول إىل دعمها يف مجال إعادة هيبة الخالفة
اإلسالمية ،ونرش أفكار الجامعة اإلسالمية.

كبريا وتخاف أثرها يف الرعايا املسلمني الذين يقعون تحت سيطرتها.
ӵӵأصبحت الدول األوروبية تعمل ملكة
ً
حسابا ً

الحجاج املسلمني يف الدول التي تقع تحت سيطرتها بسبب تأثريها
ӵӵالجهد الكبري الذي بذلته الدول األوروبية يف سبيل منع وصول ُ

فيهم ،وخو ًفا من هذه الدول عىل مناطق نفوذها.

ӵӵقيام الدول األوروبية بإرسال املسترشقني والدبلوماسيني والجواسيس إىل مكة املكرمة؛ من أجل مراقبة بعثات الحج اإلسالمية ورفع

ً
تاريخية تتناول
قدمت ماد ًة
عما يدور بني املسلمني خالل فرتة الحج ،فظهرت العديد من مؤلفات املسترشقني والرحالة التي ّ
تقارير ّ
مختلف مجاالت الحياة يف مكة املكرمة والحجاز.
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