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 أندونيسيا: المقّومات والمعّوقات  الاعايش الديني في
 *دراسة تقييمية في ضوء القرلن الكريم

 
 **د. ز٢نشرم بن حسب ا  طيب

 
 المقّدمة . أ

تيعٌد مسألة التعايق الديين من اٞنسائل اٞنهٌمة اليت تيشغل باؿ العديد من اٞنفكرين اٞنعاصرين، 
سواءه من اٞنسلمٌن أك غًن اٞنسلمٌن. كازداد االىتماـ ّنناقشة ىذا اٞنوضوع اٜنٌي ُب ظٌل حدكث 

 العديد من التوترات ُب العبلقة بٌن أتباع الديانات اٞنختلفة ُب بلدو كاحدو. 
 
ٌ
ا كانت أندكنيسيا أكرب دكلة إسبلمية من حيث عدد السٌكاف، فمن اٛندير باٞنكاف أف كٞن

يوضع كاقعي التعايق الديين ُب أندكنيسيا موضع الدراسة كالتحليل، من حيث تشخيأ أىٌم اٞنقٌومات 
يق التعايق اليت ٬نيكن أف ييبىن التعايق الديين عليها، كالتعٌرؼ على أىٌم اٞنعٌوقات اليت كقفت دكف ٓنق

 الديين اٞنشركع، كما رٚنو القرآف. 
اشتهرت أندكنيسيا ُب اٞناضي بصورة مشرقة ُب التسامح الديين الرائع، إاٌل أف ىذا الوضع قد 
تغًٌن قليبلن ُب اآلكنة األخًنة، ابتداء من ٘نلة الدكؿ الغربية، كُب مقٌدمتها الواليات اٞنتحدة األمريكية، 

. فمنذ تفجًن مبىن التجارة العاٞنية بنيو يورؾ ُب حادم عشر من سبتمرب بشٌن اٜنرب ضٌد اإلرىاب
ـ، أصبحٍت أعٌن العامل مركزة على اٜنركات اإلسبلمية ُب العامل أٗنع ّنا فيها اٜنركات ََُِعاـ 

اإلسبلمية ُب أندكنيسيا. كصار مفهـو اإلرىاب لدل أكثر ككبلء األنباء العاٞنية متعلقان بل مرادفان 
 ـ اٛنهاد اإلسبلمي.ٞنفهو 

فمنذ ذلك اٜنٌن، صار التعايق الديين ُب أندكنيسيا موضعى اىتماـ العديد من الدارسٌن، 
سواء من اٞنسلمٌن أك غًن اٞنسلمٌن. كازداد االىتماـ بدراسة ىذا اٞنوضوع اٜني بعد كقوع العديد من 

 قادمٌن إىل أندكنيسيا. التفجًنات اليت استهدؼ قتل اٞندنيٌن، خاصة من السٌياح الغربيٌن ال
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ىذا البحث ٪ناكؿ إبراز كاقع التعايق الديين ُب أندكنيسيا، بتسليط الضوء على أىم مقومات 
التعايق الديين فيها كأىٌم معوقاتو كذلك. كينطلق البحث ُب ٓنليل كاقع التعايق الديين ُب أندكنيسا 

 من التصور القرآين الصحيح للتعايق الديين اٞنشركع. 
 
 م الاعايش في ضوء القرلن مفهو  . م

إٌف لفظ التعايق ُب اللغة مأخوذة من لفظ سالعيقس الذم يعين اٜنياة. كرد ُب اٞنعجم 
الوسيط، تعايشوا ّنعىن عاشوا على األلفة كاٞنوٌدة. كالعيق معناه اٜنياة كما تكوف بو اٜنياة من اٞنطعم 

 cclxxxiiكاٞنشرب كالدخل.
ق للداللة على العيق اٞنتبادؿ مع اآلخرين كُب االصطبلح، يكثر إطبلؽ مصطلح التعاي

القائم على اٞنساٞنة كاٞنهادنة. كييعٌد ىذا اٞنصطلح من اٞنصطلحات اٜنديثة اليت برزت كشاع استعماٟنيا 
بعد اٜنرب العاٞنية الثانية. ككثًنان ما ييطلق ىذا اللفظ على حالة السلم اليت تعيق فيها  دكؿ ذات 

 cclxxxiiسياسية متباينة.أنظمة اجتماعية، أك عقائد 
أٌما مصطلح التعايق الديين، فيقصد منو أف تلتقي إرادة أىل األدياف، ٚناكيةن كانت أـ 
أرضيةن، ُب العمل من أجل أف يسود األمني كالسبلـي العاٞني، كحٌ  تعيق البشرية ُب جوٍّ من اإلخاء 

-Interمصطلح التعايق الديين لفظ سكالتعاكف على ما فيو من اٝنًن الذم يعٌم البشر ٗنيعان. كيرادؼ 
Religion Coexistence .س ُب اللغة اإل٤نليزية 

كاٛندير بالذكر، مل يرد لفظ سالتعايق الديينس صر٪نان ُب القرآف كال ُب السنة النبوية، إالٌ أنو ال 
كالدليل على  يعين عدـي ذكر ىذا اللفظ عدـى اىتماـ الشرع اٞنتمٌثل بالقرآف كالسنة هبذا اٞنوضوع اٜنٌي.

ذلك أنو كرد ُب القرآف مصطلحات أخرل رٌّنا تكوف أكسع معىنن كأمشل تعامبلن من مصطلح التعايق، 
 منها:

ا النَّاسي ًإنَّا خىلىٍقنىاكيٍم ًمٍن ذىكىرو كىأينٍػثىى مصطلح سالتعارؼس، كما كرد ُب قولو تعاىل: )) (ُ) يىا أىيػُّهى
(. فًمن السياؽ، ييفهم أٌف مصطلح ُّ...(( )اٜنجرات: عىارىفيواكىجىعىٍلنىاكيٍم شيعيوبنا كىقػىبىاًئلى لًتػى 

التعارؼ ُب اآلية السابقة ال يعين ٠نٌرد التعارؼ على األٚناء كالقبائل، كإ٧ٌنا خطاب من ا  
 إىل البشرية ٗنعاء إىل ضركرة تبادؿ اٞنعارؼ كالعلـو كاحملاسن كالفضائل.
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كىالى ٩نىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآىفي قػىٍوـو كرد ُب قولو تعاىل: ))...مصطلح سالتعاكف على الرٌب كالتقولس، كما  (ِ)
اإٍلًٍبًٍ  أىٍف صىدُّككيٍم عىًن اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً أىٍف تػىٍعتىديكا كىتػىعىاكىنيوا عىلىى اٍلربِّ كىالتػٍَّقوىل كىالى تػىعىاكىنيوا عىلىى

(. ييفهم من اآلية السابقة، أٌف ِ(( )اٞنائدة: ًعقىابً كىاٍلعيٍدكىاًف كىاتػَّقيوا اللَّوى ًإفَّ اللَّوى شىًديدي الٍ 
التعاكف على الرٌب كالتقول يعين أف يتعاكف اإلنسافي، سواء مع اٞنوافق أك اٞنخالف، على أداء 
أمرو فيو اٝنًن كاٞنصلحة. كسياؽ اآلية يدٌؿ على أٌف ا  أمر اإلنساف بأف يتمٌسك بقيمة 

٢نالفيو، كإٍف كانت طبيعةي اإلنساف ٕنيل إىل أف يظلم من  العدؿ ُب كٌل تصرفاتو، حٌ  ْناه
كقع ُب االختبلؼ معو.   يقوؿ اإلماـ القرطم ُب تفسًن االية السابقة: سدٌلت اآلية على أٌف  
كفر الكافر ال ٬ننع من العدؿ عليو، كأف يقتصر هبم على اٞنستحٌق من القتاؿ كاالسرتقاؽ، 

قتلوا نساءنا كأطفالنا كغٌمونا بذلك، فليس لنا أف نقتلهم ّنثلو كأٌف اٞنثلة هبم غًن جائزة، كإف 
كيقوؿ القاضي البيضاكم ُب ضركرة ٓنرم العدؿ cclxxxiiقصدان إليصاؿ الغٌم كاٜنزف إليهم.س

ح  مع اٞنخالف ُب الدين: سال ٪نملٌنكم شٌدة بغضكم للمشركٌن على ترؾ العدؿ فيهم، 
كقذؼ، كقتل نساء كصبٌية، كنقض عهدو، تشٌفيان فتعتٌدكا عليهم بارتكاب ما ال ٪نٌل، كمثلة 

(، أٍم العدؿ أقرب ٖ(( )اٞنائدة: ...اٍعًدليوا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىلٞنا ُب قلوبكم ))...
 cclxxxiiللتقول.س

قيٍل يىا أىٍىلى اٍلًكتىاًب تػىعىالىٍوا ًإىلى كىًلمىةو سىوىاءو مصطلح سكلمة سواءس، كما كرد ُب قولو تعاىل: )) (ّ)
نػىنىا نىكيٍم أىالَّ نػىٍعبيدى ًإالَّ اللَّوى  بػىيػٍ ٍيئنا كىالى يػىتًَّخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف  كىبػىيػٍ كىالى نيٍشرًؾى ًبًو شى
(. دٌلت اآلية السابقة على دعوة إىل التعايق بٌن األدياف القائم ْٔ(( )آؿ عمراف: ...اللَّوً 

با ، كرفض الظغياف كاٛنربكت كالكربياء كفرض على إفراد ا  بالعبودية، كعدـ اإلشراؾ 
اٟنيمنة، كذلك بأف يٌتخذ الناس بعضهم بعضان أربابان من دكف ا ، يستمٌدكف التعاليم 
كاٞنبادئ منهم، كيطيعوف ٞنا ٬نلكونو من قٌوة باطشة، ٣نٌا يؤٌدم إىل خلل ُب الكياف البشرم، 

 cclxxxiiكإىل الفوضى العاٞني.
ملو اٞنتفحأ للقرآف، ٩ند  أٌف كثًنان من اآليات القرآنية أشارٍت إىل أٌف التعايق الديين ُب ٠ني
 ٬نكن أف ينقسم إىل قسمٌن:
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، كيعين أف يقبل اإلنساف ُب أف يتصا  مع غًنه ُب أمر دنيوم الاعايش الديني المشروع (ُ)
االن كالوجود كاٛنوار فيما اتفق عليو، على ٗنلة من األخبلؽ اإلنسانية اٜنميدة اليت تفتح ٠ن

 لتبادؿ اٜنوار كاإلقناع. 
كقد أشار القرآف إىل أ٨نية ىذا النوع من التعايق كإحدل كسائل الدعوة اإلسبلمية ُب قولو 

يًن كىملٍى ٫نيٍرًجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم أىٍف تػىبػىرُّكىي تعاىل: )) ٍم الى يػىنػٍهىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى ملٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدِّ
بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى كىتػي  يًن  .ٍقًسطيوا ًإلىٍيًهٍم ًإفَّ اللَّوى ٪نًي هىاكيمي اللَّوي عىًن الًَّذينى قىاتػىليوكيٍم ُب الدِّ ًإ٧نَّىا يػىنػٍ

كىأىٍخرىجيوكيٍم ًمٍن ًديىارًكيٍم كىظىاىىريكا عىلىى ًإٍخرىاًجكيٍم أىٍف تػىوىلٍَّوىيٍم كىمىٍن يػىتػىوىٟنَّيٍم فىأيكلىًئكى ىيمي 
 (.ٗ-ٖ)اٞنمتحنة:  ((ًلميوفى الظَّا

دٌلت اآلية السابقة على أنٌو ُب حاالت السلم ٬نكن للمسلم أف يرٌب غًنى اٞنسلم، كيتسامح 
معو، كيتعامل معو تعامبلن حسنان، كيؤٌمن مصاٜنىو الدنيوية، ك٬نٌكنو من اٞنشاركة ُب خدمة 

ويره كتنميتو. ىذه األمور كٌلها اجملتمع، ك٪نافظ على أمًنو كاستقراره، ك٬نٌكنو من العمل على تط
 تعٌد كسيلةن من كسائل دعوة غًن اٞنسلمٌن لئلسبلـ. 

يقوؿ اإلماـ فخر الدين الرازم ُب تفسًن اآلية السابقة: سكاإلحساف ٟنم يكوف بالرفق 
بضعيفهم، كسٌد خٌلة فقرىم، كإطعاـ جائعهم، ككساء عاريهم، كلٌن القوؿ ٟنم، كاحتماؿ 

طفان مٌنا هبم، ال خوفان كتعظيمان، كالدعاء ٟنم باٟنداية كأف ٩نعلهم من أىل أذيتهم ُب اٛنوار ل
السعادة، كنصيحتهم ُب ٗنيع أمورىم كدنياىم، كحفظ غيبتهم إذا تعٌرض أحد ألذيتهم، 
كصوف أمواٟنم، كعياٟنم، كأعراضهم، كٗنيع حقوقهم كمصاٜنهم، كأف يعانوا على دفع الظلم 

   cclxxxiiعنهم.
الديين اٞنشركع، إحبلؿ طعاـ أىل الكتاب كنسائهم الذم هبما يقـو كمن صور التعايق 

ـي الًَّذينى أيكتيوا التعايق كالتساكن، كما كرد ُب قولو تعاىل: )) اٍليػىٍوـى أيًحلَّ لىكيمي الطَّيِّبىاتي كىطىعىا
ًت كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى الًَّذينى اٍلًكتىابى ًحلٌّ لىكيٍم كىطىعىاميكيٍم ًحلٌّ ٟنىيٍم كىاٍلميٍحصىنىاتي ًمنى اٍلميٍؤًمنىا

افو أيكتيوا اٍلًكتىابى ًمٍن قػىٍبًلكيٍم ًإذىا آىتػىٍيتيميوىينَّ أيجيورىىينَّ ١نيًٍصًنٌنى غىيػٍرى ميسىاًفًحٌنى كىالى ميتًَّخًذم أىٍخدى 
٬نىاًف فػىقىٍد حىًبطى عىمىليوي كىىيوى ُب اآٍلىًخرىًة ًمنى اٍٝنىاًسرً   (ٓ(( )اٞنائدة: ينى كىمىٍن يىٍكفيٍر بًاإٍلً

كمن صور التعايق الديين اٞنشركع كذلك، حسن التعامل مع الوالدين إذا كانا كافرين، ككاف 
كىًإٍف جىاىىدىاؾى عىلىى أىٍف تيٍشرًؾى يب مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه فىبلى الولد مسلمان، كما قاؿ تعاىل: ))
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نٍػيىا  (. يقوؿ اإلماـ البغوم: سكصاحبهما ُٓ(( )لقماف: ...مىٍعريكفناتيًطٍعهيمىا كىصىاًحبػٍهيمىا ُب الدُّ
 cclxxxiiصحبةى إحساف باٞنعركؼ، كالبعد عن اإلساءة إليهما بالقوؿ أك الفعل.س

كمن صور التعايق الديين اٞنشركع كذلك، إعطاء الضمانات لغًن اٞنسلمٌن اٞنساٞنٌن اٞنقيمٌن 
(( كىمىا أىٍرسىٍلنىاؾى ًإالَّ رىٍ٘نىةن لًٍلعىالىًمٌنى ىل: ))ُب ديار اإلسبلـ، كما أشًن باإلٗناؿ ُب قولو تعا

(، كيؤيد معناه قولو صلى ا  عليو كسٌلم: ))ال يرحم ا  من ال يرحم َُٕ)األنبياء: 
 cclxxxiiالناس(( )أخرجو البخارم(.

جاءت كلمة سالناسس ُب اٜنديث السابق بصيغة العمـو ٣نا يدٌؿ على أنٌو يشمل كٌل أحدو 
 اٛننس أك الدين. دكف اعتبار

يقوؿ ابن بطاؿ: سفيو اٜنٌض على استعماؿ الر٘نة ٛنميع اٝنلق، فيدخل اٞنؤمن كالكافر 
 cclxxxiiكالبهائم كاٞنملوؾ فيها كغًن اٞنملوؾ.س

كمن أٗنل ما كرد ُب القرآف من اآليات اليت ٬نكن أف ٤نعلو نرباسان للتعايق الديين اٞنشركع 
(. ىذه اآلية تيشًن إىل ضركرة كجود ٔ(( )الكافركف: كىً ى ًدينً لىكيٍم ًدينيكيٍم قولو تعاىل: ))

 cclxxxiiعبلقة تربط اٞنسلمٌن مع أىل األدياف األخرل مبنٌية على التسامح.
، كيعين أف يتنازؿ اإلنساف عن عقيدتو، أك يقٌدـ نصف عقيدتو، أك الاعايش الديني الممنوع (ُ)

الدنيوم. كقد أشار القرآف إىل يرتؾ بعض تعاليم دينو، كإف كاف ذلك من أجل التصا  
أىفػىتػيٍؤًمنيوفى بًبػىٍعًض اٍلًكتىاًب ضركرة منع ىذا النوع من التعايق، كما ُب قولو تعاىل: ))...

 (.ٖٓ(( )البقرة: ...كىتىٍكفيريكفى بًبػىٍعضو 
من صور التعايق الديين اٞنمنوع الدعوة إىل ما يسمى بوحدة األدياف، كاعتبار أف كل دينو 

إىل اٛننة، كأٌف الرٌب ُب كل الديانات ُب حقيقتو كاحد، إف تعٌددت  صحيح كموصل
 كاختلفت مسٌمياتو.

كمن صور التعايق الديين اٞنمنوع كذلك، مبادلة الكٌفار احملٌبة كاٞنوٌدة، كمشاركتهم ُب 
احتفاٟنم ألعيادىم الدينية اٝناصة هبم. كال شٌك أف أمثاؿ تلك األعياد كاٞنشاركة ُب 

ا غًن مشركعة ُب اإلسبلـ، كغًن مرضية عند ا ، ألهٌنا إٌما أف تكوف مبتدعة ُب االحتفاؿ هب
دينهم، كإٌما أف تكوف منسوخةن باإلسبلـ. كاٞنشاركة معهم فيما فعلوا من األباطيل إقراره ٟنم 

 على الباطل.
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على  كمن صور التعايق الديين اٞنمنوع كذلك، ٕنكٌن الكٌفار ّنا فيهم اٞنبٌشركف اٞننٌصركف،
تنصًن اٞنسلمٌن، كاستغبلؿ كسائل اإلعبلـ اٞنملوكة ٟنم على تشويو صورة اإلسبلـ كإلصاؽ 

 cclxxxiiالتهم اٞنكذكبة لئلسبلـ.
كقد أشار اإلماـ القراُب ُب كتابو سالفركؽس إىل بعض صور التعايق الديين اٞنمنوع، منها: 

 cclxxxii ذلك.سإخبلء اجملالس ٟنم عند قدكمهم، كنداؤىم باألٚناء العظيمة، كغًن
 

 واقع الاعايش الديني في أندونيسيا  . ت
تعترب أندكنيسيا ُب الوقت اٜنا  خامسة دكؿ العامل من حيث كثافة السٌكاف، حيث بل  

ـ. ككاف  ََُِنسمة حسب اإلحصاء األخًن عاـ  237.556.363تعداد سٌكاف أندكنيسيا 
 نسمة. ّٖٕ.َْٖ.ُُٖنسمة، بينما عدد اإلناث بل   َٖٓ.َٕٓ.ُُٗعدد الذكور حينها بل  

cclxxxii  باٞنائة سنويٌان. ْٗ.ُكنسبة ازدياد عدد السكاف ّنعٌدؿcclxxxii 
تطٌبق فيها  مل تكن أندكنيسيا دكلةن دينيةن ثيوقراطيةن، أك دكلةن إسبلميةن ّنعناىا اٜنقيقي، حيث

أحكاـ الشريعة كتعاليم اإلسبلـ كافةن، كإ٧ٌنا ىي دكلة تعرتؼ باألدياف، كجعلت الدين أساسان 
(، Ketuhanan Yang Maha Esaللمواطنة، كجعلت أكىل اٞنبادئ اليت ٕنٌسك هبا ساأللوىية اٞننفردةس )

رةى الشؤكف الدينية. كٟنذا، مل بل جعلت من ضمن الوزارات اليت توٌلٍت مهاٌمها اٜنكومةي اٞننتخبةي إدا
 ينٌأ الدستور األندكنيسي على أناذ الشريعة اإلسبلمية أساسان للتشريع ُب أندكنيسيا. 

تعرتؼ أندكنيسيا بسٌتة أديافو رٚنيةو، كىي: اإلسبلـ، كالكاثوليكية، كالربكتستانية، كاٟنندكسية، 
ةو أتباعان ُب أندكنيسيا، حيث بل  عدد اٞنسلمٌن فيها كالبوذية، كالكنفوثيوثية. كييعترب اإلسبلـي أكثرى ديان

كهبذا  cclxxxii.نسمة 207.176.162م ما يقارب  أمن إٗنا  سٌكاف أندكنيسيا،  87,18%
 العدد من اٞنسلمٌن أصبحت أندكنيسيا أكرب دكلة إسبلمية من حيث عدد السٌكاف.

 أندكنيسيا كثرة عدد اٞنساجد كمن أدٌؿ الدليل على كوف اإلسبلـ أكثرى دينو أتباعان كمعتنقان ُب
كاٞنصليات، حيث يفوؽ عددىا أربعمائة ألف مسجد كمصلى. أما بالنسبة ٞنعابد أخرل فعددىا كما 
يلي: كنائس الربكتستانية عددىا ما يقارب ثبلثٌن ألف كنيسة، ككنائس الكاثوليكية عددىا ما يقارب 

بعة آالؼ معبد، بينما معابد البوذية عددىا ٖنانية آالؼ كنيسة، معابد اٟنندكنسية عددىا حوا  أر 
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كعلى الرغم من ذلك، تشًن الدراسات اٛنٌدية إىل أف نسبة ازدياد   cclxxxiiحوا  ألف كٖنا٧نائة معبد.
 cclxxxiiبناء اٞنسجد كاٞنصليات ُب أندكنيسيا أقل بكثًن من نسبة ازدياد الكنائس كاٞنعابد فيها.

ندكنيسي يدينوف باإلسبلـ، إاٌل أف اٜنكومة كبالرغم من أٌف الغالبية العظمى من الشعب األ
تعٌهدٍت لؤلقليات من الذين يدينوف بغًن اإلسبلـ ّننح الضماف كتقد  اٜنماية البلزمة ٟنم. فكٌل 
مواطن لو اٜنرية ُب إقامة شعائر دينو، بشرط أف ٓنرـت كلُّ طائفةو من تلك الطوائف بعضها البعض، 

 كال تؤذم غًنىا.
رل اٜنوار بٌن علماء من أجل أف يتحقق  التعايق الديين فيها، فإنو من حٌن آلخر ٩ني

اٞنسلمٌن كبٌن رجاؿ الديانات األخرل، كيستمٌر على شكل التناظر لتفادم حدكث االختبلؼ، 
 كألجل الوصوؿ إىل حل أية مشكلة تتعلق هبم ٗنيعان.

لصراع الديين بٌن على الرغم من أف ىناؾ ديانات ٢نتلفة لدل الشعب األندكنيسي، إال أف ا
أبناء الوطن الواحد يعترب قليبلن نسبيٌان. كىذا اٛنو من السبلـ كاألمن داخل أندكنيسيا ال ٬نكن إغفاؿ 
دكر األغلبية اٞنسلمة فيها، حيث يشهد التاريل أف التوتر كالصراع الديين ُب أندكنيسيا يكثر ُب 

ق اليت تدٌخل فيها اٞننٌصركف من اٝنارج بشؤكف اٞنناطق اليت يكوف اٞنسلموف فيها أقليةن، أك ُب اٞنناط
أىل الوطن الواحد من خبلؿ زرع الكراىية كالعداكة بٌن أتباع الديانات اٞنختلفة، كما سيأٌب بياف 

 ذلك الحقان. 
 
 مقّومات الاعايش بين األديان في أندونيسيا . ث

، أٌف إندكنيسيا كغًنىىا من الدكؿ تسعى دائمان إىل ٓنقيق التعايق الديين بشكلو  من اٞنعلـو
اٞنثا ، إاٌل أٌف ىذا اٜنلم كثًنان ما يتبلشى ُب ظٌل كقوع العديد من التوترات بٌن أتباع الديانات 

أف يقع ُب ىذا اٞنختلفة من أبناء الوطن الواحد، ح  يرل البعض أف ىذا التعايق الديين يستحيل 
 العصر. 

إٌف التعايق الديين اٞنشركع كاٞننشود ال بٌد أف يقـو على ٠نموعة من األسس كاٞنبادئ اليت 
ينطلق منها. فعدـ االىتماـ هبذه األسس كاٞنبادئ أك إجحافها قد يؤٌدم إىل حدكث العديد من 

 اٞنشكبلت ٬نكن ْننبها باٜنفاظ كالتمسٌك هبذه األسس، كىي:  
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ٗنيع أتباع الديانات اٞنختلفة أف تكوف ٟنم قناعة تامة، كإرادة حرٌة، كرغبة مشرتكة  ٩نب على (ُ)
للتعايق، كذلك من خبلؿ استعداد تاـ للتحرر من أٌم تأثًنو خارجيو عن الذات، كالضغوط 

 اٞنفركضة عليهم، مهما كاف شأهنا، كمهما كانٍت أسباهبا.
ا٨نوا كيٌتفقوا على أىداؼ التعايق كغايتو اليت ٩نب على ٗنيع أتباع الديانات اٞنختلفة أف يتف (ِ)

ٔندـ اإلنسانية ٗنيعان، كٓنٌقق مصاٜنها، كُب مقٌدمتها ٓنقيق السبلـ العاٞني، كاألمن، كاألماف، 
كاٜنيلولة دكف كقوع كنشوء النزاعات كاٜنركب اٞنختلفة، باإلضافة إىل دفع أٌم شكلو من 

اف على الشعوب أك اٛنماعات، أك على أشكاؿ الظلم كاالضطهاد كاالعتداء، سواء ك
 األفراد، الذم يصدر عن بعض السياسات اليت ٔنرتؽ حقوؽ اإلنساف.

٩نب على ٗنيع أتباع الديانات اٞنختلفة أف يتعاكنوا ٗنيعان كالقياـ بالعمل اٛناد من أجل  (ّ)
ياف الوصوؿ إىل النتائج اٞنرضية، كاألىداؼ السياسية للتعايق. كىذا األمر ُب غالب األح

 يتطٌلب كضع ٢نٌططو تنفيذم يشرتؾ فيو اٛنميعي لتحقيق اٞنطلب األٚنى.
٩نب على ٗنيع أتباع الديانات اٞنختلفة أف يتبادلوا االحرتاـ فيما بينهم، كأف يثقوا ببعضهم  (ْ)

البعض، حٌ  يستمٌر اٛنهود كالعمل كيتمٌكن اٛنميعي من ٓنقيق أىداؼ التعايق. كما ٩نب 
ى اٞنرجعية العظمى اليت ٕنٌثل القيم العظمى كاٞنثل العليا اليت اجتمعت عليهم أف يٌتفقوا عل

 عليها اإلنسانيةي ليحتكموا إليها عند حدكث أٌم خبلؼو فيما بينهم.
تلك األسس كاٞنبادئ األربعة ىي اليت ٕنٌثل نقطةى االنطبلؽ لتحقيق التعايق الديين ال تقتصر 

ب، كإ٧ٌنا ىي صاٜنة للتطبيق ُب كٌل ٠نتمعو متكٌوف من صبلحيتها للتطبيق على أرض أندكنيسيا فحس
 أتباع الديانات اٞنختلفة. فما أكثرى اليـو ٠نتمعه يتكٌوف من مسلمٌن كغًن اٞنسلمٌن.

ٌا كاف ُب أندكنيسيا ٬نٌثل اٞنسلميوف األغلبيةى العيظمى من سٌكاف 
كاٛندير بالذكر، أنو ٞن

مراًف ميهٌماف ٬نٌثبلف ٚنةن شرعيةن للتعايق الديين الذم يرضاه أندكنيسيا، فينبغي أف ييوضع ُب االعتبار أ
الشرع اٜنكيم، أكال٨نا ربط عملية ٓنقيق التعايق الديين باٛنهود اٞنبذكلة من أجل تقوية الوازع الديين، 
  كالشعور الدائم ّنراقبة ا . فهذا األمر، ال شٌك أنو يؤٌدم إىل أف ٩نعلى اٞنؤمني التقول كاإل٬نافى با

أساسان ُب ٣نارستو للتعايق. فبل ٬نكن فصل التقول من التعايق الديين، بل ال بٌد أف يصبح التعايق 
 الديين اٞنشركع عبلمةن من عبلماًت التقول.
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(( ...كىالى ٩نىٍرًمىنَّكيٍم شىنىآىفي قػىٍوـو عىلىى أىالَّ تػىٍعًدليوا اٍعًدليوا ىيوى أىقػٍرىبي لًلتػٍَّقوىلتأمل قولو تعاىل: ))...
 (. أشارت اآلية الكر٬نة إىل أٌف العدؿ ْناه غًن اٞنسلمٌن تعترب من صور التقول.ٖ)اٞنائدة: 

أٌما ثانيهما، أٌف األسس كاٞننطلقات كاٞنرجعيات اليت ٪نتكم أتباعي الديانات ُب أندكنيسيا ال 
من خلفو. إٌف نصوص بد أف يكوف مستمٌدان من الوحي اإلٟني الذم ال يأتيو الباطل من بٌن يديو كال 

القرآف كاألحاديث النبوية نصوصه مقدَّسة ُب نظر اٞنؤمنٌن، فبل ٠ناؿ أٍف يتبلعب الناسي فيها كيفما 
شاؤكا. فالتعايق الديين الذم يضع النصوص القرآنية كاٜنديثية جانبان ليس من ضمن التعايق الذم 

النصوص الشرعية اليت يؤمن هبا، فما يقـو بو أقرٌه الشرع. كلو تعايق اٞنسلمي مع غًًن اٞنسلم ملتزمان ب
ييعٌد ُب اإلسبلـ من أجٌل العبادات،

cclxxxii  ألنٌو تطبيقه ك٣نارسةه ٞنا طلب الشارعي اٜنكيم منو أٍف يقـو
 بو.

كاٛندير بالذكر أٌف ْناىل ىاتٌن السمتٌن الشرعيتٌن كإغفاٟنا ُب اٛنهود اٞنبذكلة لتحقيق 
ـ كثران ما يسهم بشكل كبًن ُب إحداث الصراع كالتوتر بٌن أتباع التعايق الديين ُب أندكنيسيا اليو 

 الديانات اٞنختلفة.
، نرل أٌف التعايق الديين اٞننشود يعتمد ٓنقيقو على  بالنظر اٞنتفٌحأ إىل كاقع أندكنيسيا اليـو

 ٠نموعة من اٞنقٌومات األساسية، أبرزيىا:
ما فيو من تنوّع ثقافي واجامادي بين  أّول : فهُم المجامع فهما  صحيحا  واديا ، ومعرفة

 أفراده.
س )فمهما اختلٍفنا، فنبقى أٌمةن Bhineka Tunggal Ikaشاع ُب ألسنًة األندكنيسيٌن مبدأ س

، بل فهمو األندكنيسيوف منذ القدـ، ح  قبل استقبلٟنا من  كاحدةن(، ىذا اٞنبدأ الذم توارثو األجياؿي
يا متكٌونة من ٢نتلف األعراؽ، كاللغات، كالديانات، إاٌل أٌف االستعمار. على الرغم من أف أندكنيس

أغلب األندكنيسيٌن فهموا أٌف مشيئة ا  كإرادتو تقتضي أف جعل كٌل ما ُب الكوف مبنيٌان على 
االختبلؼ، سواء أكاف بشران، أـ ٗنادان، أـ حيوانان، بل جعل ا  االختبلؼ سٌنةن كونيةن ٜنكمةو عظيمةو 

شاء ا ي ٛنعل البشرى ٗنيعان مٌتفقٌن، لكٌنو تعاىل أكجد ىذا االختبلؼى كجعلو سببان كجليلةو. لو 
 للتعارؼ كالتآلف، ال للتناحر كالتباغض، كما جعلو سببا للتسابق على اٝنًن، ككسيلة لبلبتبلء.
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جىعىٍلنىا ًمٍنكيٍم ًشٍرعىةن  كىالى تػىتًَّبٍع أىٍىوىاءىىيٍم عىمَّا جىاءىؾى ًمنى اٜنٍىقِّ ًلكيلٍّ يقوؿ ا  تعاىل: ))...
ةن كىلىًكٍن لًيىبػٍليوىكيٍم ُب مىا آىتىاكيٍم فىاٍستىًبقيوا اٍٝنى  يػٍرىاًت ًإىلى اللًَّو كىًمنػٍهىاجنا كىلىٍو شىاءى اللَّوي ٛنىىعىلىكيٍم أيمَّةن كىاًحدى

يعنا فػىيػينىبِّئيكيٍم ّنىا كيٍنتيٍم ًفيًو ٔنىٍتىًلفيوفى   (ْٖ)اٞنائدة: (( مىٍرًجعيكيٍم ٗنًى
عٌلق اإلماـ القرطم على اآلية السابقة قائبلن: سأم ٛنعل شريعتكم كاحدة، فكنتم على اٜنٌق، 

(( ، ((، ُب الكبلـ حذؼ كىلىًكٍن لًيىبػٍليوىكيٍم ُب مىا آىتىاكيمٍ فبٌٌن أنٌو أراد باالختبلؼ إ٬ناف قوـو ككفر قوـو
  cclxxxiiيختربكم، كاالبتبلء االختبار.ستتعلق بو الـ كي، أٍم كلكن جعل شرائعكم ٢نتلفة ل

فىًهم اٞنسلموف األندكنيسيوف أنٌو ليس للمسلم إكراهي غًن اٞنسلم على تغيًن معتقده الديين كال 
إجباره على ذلك. فواجب اٞنسلمٌن ْناه إخواهنم غًن اٞنسلمٌن من أبناء الوطن الواحد ٠نٌرد تبليغهم 

رىم ح  يصبحوا مسلمٌن، فهذا ٢نالف لسٌنة ا  ُب الدعوة اإلسبلمية باليت ىي أحسن، أٌما إجبا
 الوجود.

إٌف التنوع الثقاُب كاالجتماعي كالديين ُب أندكنيسيا ٬نكن أف يصبح عنصر بناءو كارتقاءو ُب 
اجملتمع، كما ٬نكن أف يصبح عنصرى ىدـو ككباالن على اجملتمع. حينما يعامل اٞنسلموف غًنى اٞنسلمٌن 

ة اإلسبلمية اٜنسنة اٞنبنٌية على الرٌب كالقسط، كيقف بعضيهم البعضى على األرضية كفقى النظرة اإلنساني
اٞنشرتكة فيما بٌن أبناء الوطن الواحد، اليت من أ٨ٌنها الشراكة ُب اإلنسانية كاحرتامها، ىذا التنوٌع 

. كلكٍن، لو نظر كلُّ أبناء الوطن الواحد ٢نالفىو ُب الثقافة كالدين  ٬نكن أف يكوفى عامل بناءو كتكاملو
بنظرةو ضيقةو، كُنٌديةو تاٌمةو، كال يقبل إاٌل نفسىو كمن على ىواه، حينئذو تتوٌلد لدل اجملتمًع بأسره 
الضغينةي كإضمار الشٌر كالسوء. كىذه البيئة كاٜنالة تعٌد بيئة خصبة كمناسبة لشيوع الفكر التطرُب 

 كالغلٌو، ح  باسم الدين.
ديانات المخالفة في أندونيسيا أنّهم أبناء وطٍن واحٍد، وأنّو من ثانيا :  عور جميع أىل ال

واجباتهم المشارسة تجاه بلدىم السعي جاىدين دلى رفعة البلد وتقويره وتنميُاو تنمية   املة  
 لمخاَلف الجوانِب، روحية  سانْت أْم مادية .

كحدة الشعب، ككحدة من نظر إىل تاريل أندكنيسيا خاٌصة، ٩ند أٌف الشعور بوحدة الوطن، ك 
لدل األندكنيسيٌن قبل استقبلؿ أندكنيسيا، كباٝنصوص بعد أف عقد فيو  اللغة بدأ يتنامى جليٌاى 

الشٌبافي األندكنيسيوف مؤٕنرىم الثاين، إٍذ قٌرركا فيو أناذ لغة كاحدة ىي اللغة األندكنيسية، كشعب 



 
 

1504 

                                                                                                                                                                                     

األندكنيسي. كٚني قرار مؤٕنرىم ىذا بػس ٬نٌن كاحد ىو الشعب األندكنيسي، ككطن كاحد ىو الوطن 
  cclxxxii(.Sumpah Pemuda Indonesiaالشٌباف األندكنيسيٌنس )

كسًنة رسوؿ ا  صلى ا  عليو كسلم تربز لنا أٌف من أكلويٌات ما يقـو بو الرسوؿ بعد ىجرتو 
إىل اٞندينة اٞننٌورة إبراـ عقد التحالف مع اليهود باالتفاؽ على اٞنسؤكلية اٞنشرتكة ُب الدفاع عن اٞندينة 

اليهود، على الرغم من  ضٌد أٌم ىجـو خارجي. فاٞنسلموف سواءه من األنصار أك اٞنهاجرين، ككذلك
 اختبلؼ معتقدىم إالٌ أهنم ٗنيعان ُب عاتقهم مسؤكلية مشرتكة ُب الدفاع عن الوطن. 

فالتاريل يشهد أٌف التطٌور كاالرتقاء ال ٬نكن أف يتحٌقق ما مل يعمل أبناءي الوطن الواحد 
ضة، فبل هنضة إذا ّنختلف خلفياهتم على ما فيو خًنه كصبلحه للوطن. فالتعايق شرطه أساسيه للنه

 قاـ البعض بالبناء كبينما اآلخركف يقوموف هبدـ ما انبىن، كما يقوؿ الشاعر:
 إذا كنت تبين كغًنؾ يهدـ  م  يبل  البنياف ٕنامو

ثالثا : الداراف با خر، سواء سان اداراف المسلمين بغير المسلمين، أو اداراف غير 
سلمين يغفلوا وجود أية فوارق جوىرية وموضودية المسلمين بالمسلمين. وىاا ل يعني أّن الم

 بين اإلسالم، سدين محَكم ومحفوظ من قبل ا ، وبين الديانات األخرم المحّرفة المبّدلة.
جرل العرؼي ُب أندكنيسيا خاصةن، كُب العامل عامةن، أٌف اٞنناطق اليت ٬نٌثل اٞنسلموف فيها أغلبيةى 

بشكل ٣نتاز، كلكن ُب مقابل ذلك أٌف كضع األقلية اٞنسلمة  السٌكاف جرل التعايق الديين اٞنشركع
ُب اٞنناطق اليت ٬نثل غًن اٞنسلمٌن األغلبية فيها كضعه ال ٪نسد عليو. كىذا األمر إٍف دٌؿ على شيءو 
فإ٧ٌنا يدٌؿ على أٌف للمسلمٌن استعدادان أكرب لبلعرتاؼ باآلخر كيتسامح مع غًنىم، ِنبلؼ غًن 

 ب ٟنم التقبل ّنن ٫نالفهم، خاصةن حينما يكونوا من األكثرية. اٞنسلمٌن الذين يصع
كمن أدٌؿ الدليل على ذلك، ما عيرؼ ُب تاريل أندكنيسيا باسم سحذؼ سبع حركؼ من 

ا أعلن سوكارنو اإلعبلف Penghapusam Tujuh Huruf dari Piagam Jakartaكثيقة جاكرتاس )
ٌ
(. ٞن

ـ، فبعده بيوـو كاحدو جاءه كفد نصراين من  ُْٓٗأغسطس  ُٕالرٚني الستقبلؿ أندكنيسيا ُب 
شرؽ أندكنيسيا تطالب الرئيس ُنذؼ سبع حركؼ من كثيقة جاكرتا اليت ٕنثل اٞنبدأ العاـ ُب شأف 

 Dengan Kewajibanإدارة اٛنمهورية الفتية، كىي كلمة سكجوب تطبيق الشريعة اإلسبلمية ٞنعتنقيهاس )

menjalankan Syari‟at islam bagi pemeluk - pemeluknya.)   كىذه اٞنطالبة ُب نفس الوقت
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مصحوبة بالتهديد أف شرؽ أندكنيسيا ذك أغلبية نصرانية ستنفصل عن أندكنيسيا ُب ظٌل عدـ 
 االستجابة هبذه اٞنطالبة. 

فعلى الرغم من أٌف اٜنركؼ السبعة اٞنطالىبة ُنذفها ال تتطرؽ إىل أٌم شأف من شؤكف غًن 
إاٌل أٌف أغلبٌية النصارل حينها ال تعرتؼ بأحٌقية اٞنسلمٌن ُب تطبيق شريعة دينهم، حٌ   اٞنسلمٌن،

كصل هبم األمري إىل أف يهٌددكا اٜنكومة الفتية باستجابة مطالبهم، كإال االنفصاؿ من الوطن 
  cclxxxiiالواحد.

 ال تعرتؼ ىذا النوعي من السلوكٌيات ال ٔنتلف عن سلوكيات الدكؿ االستعمارية الكافرة، اليت
بأدياف البلداف اٞنستعمرة، بل ٓناكؿ جاىدةن طمسى ىويٌات أبناء تلك البلداف بإبعادىم عن دينهم، 

 كاٜنيلولة دكف تطبيق شعائر دينهم.  
كُب بعض اٞنناطق ذات أغلبية غًن اٞنسلمٌن ُب أندكنيسيا، الوضع ال ٫نتلف كثًنان عٌما جرل 

ت أغلبيةو ىندكسيةو مثبلن، كاجو اٞنسلموف إىل اآلف العديدى من ( ذاBaliُب اٞناضي. ُب جزيرة با  )
الصعوبات ُب تطبيق شعائر دينهم، مثل منع حجاب اٞنرأة اٞنسلمة اليت تعمل، سواء ُب الدكائر 

  cclxxxiiاٜنكومية أك ُب الدكائر اٝناصة.
مقٌومات  إف االعرتاؼ ُنٌق اآلخرين، كإف اختلف معنا ُب اٞنعتقد كالعبادة، مقٌوـه أساسي من

ٓنقيق التعايق الديين اٞنشركع. فبل ٬نكن أف تتحقق التعايق الديين ُب ظٌل عدـ االعرتاؼ ُنق الغًن 
 ُب أداء شعائر دينهم.  

فاٞنتفٌحأ ٞنا ذيكر أعبله، يشعر أٌف عملية ٓنقيق التعايق الديين ُب أندكنيسيا ٬نكن أف ٩نين 
ؤكلٌن ُب ىذا األمر، حاكمان كاف أك ١نكومان، عاٞنان ُب ٖنارىا اٞنرجٌوة، إذا تكاتف جهودي ٗنيًع اٞنس

الدين أك من العواـ. ألٌف كٌل مقٌوـ من اٞنقٌومات الثبلث اٞنذكورة أعبله ٬نكن أف يلعب دكرىه بشكلو 
. ، حينما تبذؿ كلُّ جهةو أفضل ما لديها من أجل ٓنقيق ىدؼو مشرتؾو  فٌعاؿو

 
 في أندونيسيا المعّوقات في سبيل تحقيع الاعايش الديني . ج

بالنظر الدقيق إىل مسألة اٞنعٌوقات ُب سبيل ٓنقيق التعايق الديين ُب أندكنيسيا، ٬نكن القوؿ 
 أنٌو بشكلو عاـو تنقسم اٞنعٌوقات إىل قسمٌن أساسيٌن، ٨نا: معٌوقات داخلية، كمعٌوقات خارجية.

 أٌما اٞنعٌوقات الداخلٌية فهي تتمٌثل ُب النقاط التالية:
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من أتباع الديانات بتعاليم دينهم. ىذا األمر ليس مقتصران باٞنسلمٌن  جهل العديد (ُ)
فحسب، فكم من أتباع الديانات األخرل ال يعلموف من تعاليم دينهم إاٌل الشيء 
القليل، الذم ُب أغلبو يتعٌلق بشكلٌيات الدين. كىذا األمر ال شٌك ُب أنٌو مؤثٌػره بشكلو  

ق الديين. لو فهم كٌل أتباع الديانات بتعاليم دينهم كبًنو ُب اٜنيلولة دكف ٓنٌقق التعاي
فهمان صحيحان كسطيان بعيد عن اٛنهل كالغلو كالتقليد األعمى، لكاف التعايق الديين أمران 

 متحٌقق الوقوع.
عقلٌية ضٌيقة لبعض العلماء الديين كرجاؿ الديانات األخرل. لئن كاف كٌل علماء الدين  (ِ)

ألدياف، كلكن ال ينبغي أف يدفع ذلك االعتقادي إىل إجبار يعتقدكف أٌف دينهم ىو أصٌح ا
معتقدو معٌنو على غًن معتنقيو. كقد نٌبو ا  رسولو صلى ا  عليو كسلم أف دكره يقتصر 
ُب التبلي  كليس ُب إجبار الناس العتناؽ اإلسبلـ، فبل إكراه ُب الدين. كليس مفهـو 

اؽ اإلسبلـ، كإ٧نا من أجل إزالة كل اٞنوانع اٛنهاد ُب اإلسبلـ من أجل قهر الناس العتن
 اليت ٓنوؿ دكف االختيار اٜنٌر ٞنعتقدو معٌٌنو.

اتٌباع بعض أىل األدياف منهجى الغلٌو كالتطٌرؼ ُب فهمهم ك٣نارستهم لدينهم، كابتعاديىم  (ّ)
عن اٞننهج الوسطي. ُب العصر اٜنا  يرتبط السلوؾ التطرُب ببعض ٣نارسة اإلرىاب. 

 يتعٌلق بتعاليم ديانةو معٌينةو، كإف كانت أغلبي كسائل اإلعبلـ اليـو تربط بٌن كاإلرىاب ال
 اإلرىاب كاٛنهاد اإلسبلمي، إالٌ أٌف الواقع ينكر ىذا األمر. 

ىػ اٞناضي إرىابه مارسٍتو الكنيسةي  ُّْٔلقد ظهر ُب أندكنيسيا قبيل عيد الفطر عاـ 
( حيث إهٌنا ٕننع اٞنسلمٌن ُب Gereja Injili Di Indonesia)GIDI اإل٤نيلية ُب أندكنيسيا 

ا مل Papua، ُب جزيرة بابوا  Tolikaraكالية توليكارا
ٌ
، من أف يؤٌدكا صبلة عيد الفطر. كٞن

يلق اٞنسلموف باٟنم بذلك اٞننع، قامت الكنيسة بتحريك النصارل للهجـو على اٞنسلمٌن 
مسبقان من قبل النصارل،  اٞنصٌلٌن. كقد كشفت الشرطة فيما بعد أف اٟنجـو ٢نطط

فلو أدرؾ كٌل طرؼو أف لكل  cclxxxiiكشارؾ ُب التخطيط رئيس بلدية توليكارا اٞنسيحي.
أتباع دين معٌن حٌق ُب ٣نارسة شعائر دينهم من غًن اإلضرار باآلخرين ٞنا حدثٍت مثل 

 تلك اٜنادثة.
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عدـ احرتاـ كالتزاـ أتباع الديانات اٞنختلفة للقوانٌن كاللوائح اليت كضعٍتها اٜنكومةي  (ْ)
للحيلولة دكف كقوع الصراعات بٌن أتباع الديانات اٞنختلفة. لو التـز كٌل طرؼ اٝنضوع 
ٓنت سلطة القانوف ٞنا حدث الصراعي بٌن األطراؼ، كلتحٌقق التعايق بٌن أتباع الديانات 

 اٞنختلفة. 
٣نٌا حدثت ُب أندكنيسيا مؤٌخران حادثة ىجـو بعض اٞنسلمٌن إحدل الكنائس غًن ك 

. قبل تلك اٜنادثة أرسل اٞنسلموف التحذير Aceh Singkilالرٚنية ُب كالية آتشيو سنكيل 
إىل بعض رجاؿ الدين اٞنسيحيٌن الذين يتلمس منهم القياـ بدكر تنصًنم ُب اٞننطقة. ٍبٌ 

ء رجاؿ الدين اٞنسيحيٌن قاموا ببناء الكنائس ٛنماعتهم دكف اكتشف اٞنسلموف أٌف ىؤال
أٌم إذف رٚني من اٜنكومة احمللية. فلٌما رأل اٞنسلموف أنو ليس ىناؾ أية اجراءات أمنية 
تٌتخذ للتعامل مع ىذا األمر، شٌن بعض اٞنسلمٌن اٟنجـو على الكنيسة، ٣نا أدل إىل 

ـ كل طرؼ باللوائح كالقوانٌن اليت فلو التز   cclxxxiiموت العديد من ٗناعة الكنائس.
 تنظم ىذا األمر ٞنا حدثا مثل تلك اٜنادثة.

 كأٌما اٞنعٌوقات اٝنارجية، فهي كثًنةه، كلكن أ٨ٌنها ما يلي:
دكر اٜنركات التبشًنية اٝنارجية ُب زرع التفٌرؽ كالصراعات الداخلية بٌن أبناء الوطن  (ُ)

ة أعبلىا، تشًن األدلٌة الكثًنة اليت ٗنعها اٞنذكور  Tolikaraالواحد. ففي حادثة توليكارا 
مكتبي الشرطة احملٌلي أٌف ىناؾ أيادم خفٌية من جهةو خارجيةو ٟنا دكره كبًنه ُب زرع التفٌرؽ 

 GIDI. كبعض األخبار تشًن إىل أٌف الكنيسة اإل٤نيلية ُب أندكنيسيا Papuaبٌن أبناء بابوا 
م دكلة إسرائيل الصهيوين، ٣نا يشًن إىل قامٍت بفرض أتباعها بصب  جدراف بيوهتم بعلى 

كيرل البعض  cclxxxiiكجود عبلقة كٌدية بٌن الكنيسة اإل٤نيلية كدكلة إسرائيل الصهيوين.
أف تلك اٜنادثة ذات توجهات سياسية، إٌذ لو قاـ اٞنسلموف بعدىا هبجـو مضادة، 

فتصبح للمطالبة باالنفصاؿ من أندكنيسيا،  Papuaفستكوف فرصة ذىبية لنصارل بابوا 
  cclxxxiiمن قبل. Timor Timurدكلةن مسيحيةن مستقٌلة كما حدثٍت لتيمور الشرقية 

دكر اٜنكومة ُب إقامة العدؿ بٌن أتباع الديانات كإدارة الصراعات اٞنتوٌقعة حدكثيها بٌن  (ِ)
أتباع الديانات اٞنختلفة. ال شٌك ُب أٌف ا  يزع بالسلطاف ما ال يزع بالقرآف. كٟنذا، 

ع اٝنبلؼ، كليس اٝنبلؼ الناشب بٌن اٞنسلمٌن فحسب، كإ٧نا يشمل  حكم اٜناكم يرف
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كذلك اٝنبلؼ الناشب بٌن أتباع الديانات اٞنختلفة. لؤلسف الشديد، كإٍف كانٍت أغلبية 
سٌكاف أندكنيسيا من اٞنسلمٌن إاٌل أٌف توٌجوى اٜنكومة األندكنيسية اٜنالية ىو اٝنوؼ من 

كيظهر ىذا  ، كالتضييق على النشاطات اإلسبلمية.Islamphobiaاإلسبلـ كقٌوة اٞنسلمٌن 
األمر جليان ُب اٞنواقف اليت أخذهتا اٜنكومة ُب التعامل مع الصراع بٌن أتباع الديانات 
اٞنختلفة، حيث كثًنان ما تقف اٜنكومة مدافعان عن حقوؽ األقلية غًن اٞنسلمة، كهتضم 
حقوؽ األغلبية كتتغافلها، على الرغم من أنٌو ُب كثًن من اٜنٌن يكوف سبب التوتر 

 من طرؼ األقلية.  كالصراع 
ال شك أٌف موقف اٜنكومة الغًن احملايدة قد يشكل معٌوقا ُب طريق ٓنقيق التعايق 
الديين، بل يؤدم ىذا األمر إىل ظهور بعض اٜنركات اليت تستغل ىذا الوضع ُب دعم 

 أجندهتا السياسية ٞنعارضة اٜنكومة. 
أٌف العديد من اٞنعوقات اٝنارجية  كحٌن نوازف بٌن خطورة اٞنعوقات الداخلية كاٝنارجية، ٤ند

٬نكن تفاديها بالتغلب على اٞنعوقات الداخلية، اليت من أىم كسائلها نشر الوعي بأ٨نية التعايق 
الديين، كقياـ العلماء كرجاؿ الديانات اٞنختلفة برتشيد أتباعها ٥نو التعاكف على الرب كالصبلح، ال 

بٌد أف ٓنضر اٜنكومة بدكر فعاؿ ُب اٜنيلولة دكف تدٌخل  على الكراىية كالعداكة. إضافة إىل ذلك، ال
 خارجي، كأف تقف موقفان ١نايدان ُب التعامل بٌن الصراعات بٌن أتباع الديانات اٞنختلفة.  

 الخاتمة . ح
كاف اٞنرحوـي األستاذي ١نمد ناصر، أمٌن عاـ لرابطة العامل اإلسبلمي مسبقان، قاؿ يومان ُب 

ـ ّنكاسار  ُٕٔٗعبلـ ضٌد من قاـ بإحراؽ الكنائس اليت حدثت عاـ تعليقو على ىجـو كسائل اإل
Makassar سال شٌك أف إخواننا اٞنسيحيٌن يشعركف بأملو شديدو ُنادثة إحراؽ الكنائس، كلكن ال :

ينبغي أف ينظر اٞنرء إىل تلك اٜنوادث إىل ىذا اٜنٌد فحسب...:، ٍب يقوؿ: سإف اإلسبلـ لو تعاليم 
التسامح الديين، فبل ينبغي لغًن اٞنسلمٌن أف ٫نافوا عن اإلسبلـ. ٞنا كانت دينية كاضحة حوؿ 

الكنائس تقـو بدكر خفي ُب تنصًن اٞنسلمٌن بش  الوسائل من خبلؿ قٌوهتا اٞنادية، فهذا األمر ىو 
  cclxxxiiالذم دفع بعض اٞنسلمٌن إىل اٜنفاظ على دينهم كعقيدهتم.س

ُب أندكنيسيا منذ القدـ التعايق الديين بٌن  كقاؿ ُب موضع آخر: سال شٌك، أنو قد ٓنقق
الديانات اٞنختلفة. كاآلف، كيف صار ىذا التعايق ُب خطرخل اٛنواب ال يقتصر ُب أف لكل دين 
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يوجب معتقديو على القياـ بدعوة الناس إىل الدخوؿ ُب دينو، كلكن السبب اٜنقيقي ىو السعي 
دؼ، كىو السيطرة على العامل اإلسبلمي، فصار اٜنثيث من حركة التنصًن الغريب من أجل ٓنقيق اٟن

 cclxxxiiاٞنسلموف األندكنيسيوف باٝنصوص، ضحٌيةن لتلك اٜنركة اٞننافية للتعايق.س
إٌف ٓنقيق التعايق الديين اٞنشركع ُب أندكنيسيا ليس حلمان مستحيبلن، كإ٧نا أمر قريب الوقوع، 

كز من معوقاتو. كىذا األمر يتطلب بذؿ خاصة أف مقومات التعايق الديين اٞنشركع أكثر قابلية للرب 
اٛنهود اٞنشرتكة ُب نشر الوعي بأ٨نية ٓنقق التعايق الديين اٞنشركع، كأف يلعب العلماءي كرجاؿي الدين 
 دكران أساسيٌان ُب غرس ثقافة التعاكف على الرب كالصبلح ٝنًن الوطن بدال من ثقافة الكراىية كالعداكة. 

 ضركرة أف تقـو اٜنكومةي موقفان ١نايدان ٕنارس العدالةى كالقسطى ُب كال ننسى أمران مهمان آخر ُب
سياستها ْناه أتباع الديانات اٞنختلفة، كأف ٕنانع تدٌخبل خارجيان الذم ٕنارسو حركة التنصًنية 

 كالتبشًنية اليت تشكل خطران أماـ مشركع ٓنقيق التعايق الديين اٞنشركع.
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