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ملخص البحث
يهدف هذا البحث إىل إبراز مبدأ املساواة أمام القانون يف الفقه اإلسالمي وإظهار صالحية 
هذا املبدأ للتطبيق على صعيد العمل القانوين يف إندونيسيا خاصة يف موضوع احلصانة الت يتمتع 
هبا أعضاء جملس النواب يف ظل القانون رقم 17 عام 2014. من املعروف أن الفحص والتفتيش 
يف أعضاء جملس النواب لتورطه أو اشتباهه يف التورط يف اجلرمية جيب أن حيصل على إذن مسبق 
من رئيس اجلمهوية، وذلك أن األعضاء يف جملس النواب يتمتعون ابحلصانة. يعترب هذا اإلجراء 
هذا  دستورية  يف  الطعن  يف  الدستورية  احملكمة  حاولت  وقد  القانون.  أمام  املساواة  ملبدأ  انتهاكا 
القانون ألنه ميثل انتهاكا ملبدأ املساواة ألن التفرقة يف املعاملة القانونية بني أعضاء جملس النواب 
املبادئ  من  املساواة  مبدأ  أن  الوقت. كما  نفس  واجتماعيا يف  طبقيا  متييزا  يعترب  الشعب  وعامة 
األساسية يف الفقه اإلسالمي حيث إن الناس كلها سواسية ل فضل ألحد على أحد، ول لرئيس 
على مرؤوس، ول لغين على فقري. وينتهي هذا البحث إىل الستنتاج أبن احلصانة والمتيازات الت 
يتمتع هبا أعضاء جملس النواب يف احلصول على إذن مسبق من رئيس اجلمهورية لفحصه من جراء 
تورطه يف اجلرمية املعاقب عليها القانون – يف ظل القانون املشار إليه – يتعارض مع مبدأ املساواة 

يف الفقه اإلسالمي.

كلمة السر: مبدأ املساواة، احلصانة، جملس النواب.  
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املقدمة 
منذ أتسيس هذا البالد، حدد الدستور عام 1945 سلطات الدولة الثالث 
وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. تتمثل السلطة التشريعية 
السياسية  األحزاب  من  املمثلني  من  أعضائه  ينتخب  الذي  النواب  يف صورة جملس 
يف  للتجديد  قابلة  سنوات  مخس  النواب  جملس  أعضاء  متثيل  ومدة  إندونيسيا.  يف 
النتخاب العام، والذي يتم من خالله أيضا رئيس اجلمهورية وانئبه. جملس النواب هو 
املؤسسة الرئيسية يف إطار الوظائف التشريعية واإلشرافية، وهي موضحة يف الدستور 
لعام 5491 الذي ينص على أّن »جملس النواب ميلك السلطة لسّن القوانني«3. وتؤكد 
املادة العشرون لذا الدستور أن السلطة التشريعية لديها وظيفة التشريع والتصديق على 

ميزانية الدولة ووظائف اإلشراف على السلطة التنفيذية يف الدولة.4 
متكنهم  والت  اخلاصة،  المتيازات  بعض  ميتلكون  النواب  جملس  أعضاء  إّن 
من أداء الوظائف املنوطة هبم على أكمل وجه. هذه المتيازات تكمن يف احلقوق 
املتعلقة أبداء مهامهم، منها: حّق احلصانة، وحّق الستبيان، وحّق الستجواب، وحّق 
الحرتام، وحّق الستئذان إىل رئيس اجلمهوريّة ألجل الفحص يف اجلرمية املتورطة فيها، 

 .4102/IIX-UUP/67 وهو حق مستمد من قرار احملكمة الّدستورية رقم
حّق احلصانة، مفاده أنه ل ميكن حماكمة أعضاء اجمللس أمام احملكمة بسبب 
البياانت واألسئلة أو اآلراء املعرب عنها شفهيا وكتابيا يف اجتماعات أعضاء جملس 
جملس  واجبات  وسلطة  بوظيفة  املتعلقة  النواب  جملس  اجتماعات  خارج  أو  النواب 
القانون رقم 71 سنة 4102 يف شأن  املادة 422  النواب، وهذ احلق مستمد من 
أعضاء جملس النواب. أما حّق الستبيان فهو حق جملس النواب يف إجراء حتقيق يف 
تنفيذ قانون أو سياسة حكومية ذات صلة ابلتأثريات الامة والسرتاتيجية على حياة 

اجملتمع والدولة.5

3  Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 
2016), Pasal 20: Ayat 1.

4 نفس املرجع، املادة 20A الفقرة )1(
5  http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr, diakses pada hari senin 21 januari 

2019. 08:57 WIB
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من  معلومات  على  احلصول  يف  النواب  جملس  حق  هو  الستجواب   حّق 
احلكومة بشأن السياسات احلكومية والسرتاتيجية ذات اتثري كبري على حياة اجملتمع 
على  احلصول  يف  النواب  جملس  أعضاء  حق  فهو  الحرتام  حّق  أما  الدولة.6  وأمن 
الحرتام فيما يتعلق مبوقفهم، وذلك يف املناسبات الرمسية ويف القيام بواجباهتم. هذا 
سنة 4102 يف شأن  رقم 71  القانون  من   )G( الثمانني املادة  من  مستمد  احلق 
أعضاء جملس النواب. وحّق الستئذان هو احلق الذي يتمتع به أعضاء جملس النواب 
بضرورة احلصول على إذن مسبق من رئيس اجلمهوريّة ألجل الفحص يف اشتباههم يف 
اجلرمية املعاقب عليها القانون، وهذا احلق مستمد من قرار احملكمة الّدستورية رقم 67/

.2014 /IIX-UUP
إّن حق الستئذان يكون يف القضااي اجلنائية فقط، ويهدف هذا احلق إىل حتقيق 
آلية التوازن بني السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وكذلك من أجل حفظ الشرف 
والكرامة ألعضاء جملس النواب، حّت ميكن ألعضاء جملس النواب من القيام مبهامهم 
وسلطاهتم على أحسن وجه، وكذلك للحفاظ على كرامة مسؤويل الدولة ومؤسسات 

الدولة من هتور وتعسف.
أعمال  ارتكاهبم  يف  املشتبه  النواب  جملس  ألعضاء  فحص  إبجراء  اإلذن  إن 
إجرامية هو شكل من أشكال التدخل يف نظام العدالة اجلنائية - محاية كرامة اإلنسان 
وعدم التعامل بال مبالة وبشكل تعسفي يف نظام العدالة اجلِنائية وهو التزام الدولة 
األساسية  املبادئ  وأحد  النواب.  جملس  ألعضاء  فقط  وليس  مواطن،  وحقوق كل 
واجباته  أتدية  يف  أنه  وهي  ونزيهة،  حرة  قضائية  سلطة  وجود  هو  القانون  لسيادة 
القضائية، قد ل يتأثر القاضي أبي شخص، إما بسبب مصاحل املكتب السياسي أو 

مصاحل املال.
من هنا فإن فإّن بوجود حق الستئذان يسبب إىل الكثري من النقاش والنقد، 
ألنه ميثل انتهاكا مبدأ املساواة أمام القانون ولكن ما زال استعماله حت يومنا هذا يف 
القضاء إبندونيسيا، وبذلك يركز هذا البحث يف قضية املساواة أمام القانون من منظور 

إسالمي.

6  http://www.dpr.go.id/tentang........, diakses pada hari Senin 21 Januari 2019. 
09:15 WIB.
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مفهوم املساواة يف الفقه اإلسالمي 
ىف قاموس احمليط يشرح معىن املساواة يعين اْستـََواي وَتَساَواي: متَاََثاَل، وَسوَّيـُْتُه ِبِه 

َتْسِويًَة، َوَسوَّْيُت بـَيـْنـَُهَما، َوَساَوْيُت، َوَأْسَويـُْتُه به، ُهَا َسَواَءاِن َوِسيَّاِن: ِمْثاَلِن.7 
ومعىن املساواة اصطالحا يعين حصول مجيع األفراد على محاية القانون دون 
الت يفرضها  للتكاليف  املساواة يف اخلضوع  بينهم، وهذه احلماية تعين ابلتبعية  متييز 
القانون، وتعترب املساواة من انحية، واحلرية من انحية أخرى الركنني األساسني الذين 
تقوم عليهما مجيع احلقوق الت يتمتع هبا اإلنسان يف جمتمع دميقراطي.8 ومبدأ املساواة 
من خواص الدين اإلسالمي يعين جعل القوانني واحدة لكل الناس ل فرق بني غين 
وفقري وشريف ووضيع. إّن القانون اإلسالمي واجب التطبيق على مجيع املسلمني ل 
فرق بني امللك املتوج أو العادم الفقري.9 فاملساواة يف الشريعة اإلسالمية أصل عظيم، 
ألّن اإلسالم يقرر مساواة البشر مجيعا يف أصلها األّول، وجيعل تفاضلهم على أساس 

العمل الصاحل وما يقّدمونه من خري.10
ملبدأ  منطقية  نتيجة  هو  الناس  بني  املساواة  مبدأ  أن  أعاله  القتباس  يوضح 
هناك  وليس  أمام هللا،  متساوون  الناس  أن  يفيد  التوحيد  مبدأ  اإلسالم.  التوحيد يف 
فرق بني واحد وآخر، وليس هناك فضل للعرب على األعجم إّل التقوى. ومن هنا 
ميكن القول أن مبدأ املساواة هو أحد املبادئ األساسية يف اإلسالم. وأّن مبدأ املساواة 
والتجارب  اجملتمع،  الوضعي وعرف  القانون  أساسه من  يكتسب  الوضعية  النظم  يف 
السياسة، بينما يف اإلسالم ينبين هذا املبدأ على أساس القرآن الكرمي والسنة النبوية وما 

سار عليه السلف الصاحل.11

7  حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، القاموس احمليط، )مؤسسة الرسالة(، ص: 1297

8  د. أمحد عطية هللا، القاموس السياسي، )القاهرة: دار النهضة العربية(، ص: 1171 

9  الدكتور أمحد شليب، موسوعة النظم واحلضارة اإلسالمية: اترخ التشريع اإلسالمي واتريخ النظم القضائية 

يف اإلسالم مع حبوث إضافية عن القرآن الكرمي، )القاهرة: مكتبة النهضة املصرية(،  ص: 222
10  د عبد الكرمي زيدان، جمموعة حبوث فقهية، )مؤسسة الرسالة 1982(، ص: 117

11  أ. ابعزيز علي الفكي، املواطنة واملساواة يف احلقوق السياسية، )مركز دراسات السالم والعامل املعاصر(، 

ص: 54
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مبادئ املساواة يف اإلسالم
يف كثري من النصوص تقرير املساواة وجعلها من شعائر اإلميان، كقوله تعاىل:   
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة{12 وقوله -صلى هللا عليه وسلم: »إخوانكم خدمكم«. ويف كثري  }ِإنَّ
من األحكام حتقيق هذه املساواة ، وهكذا يف سائر األحكام اإلسالمية الناس سواسية. 
وقد كانت هذه املساواة يف صدر اإلسالم شعار املسلمني يف حرهبم وسلمهم، وكان 
الذميون واملعاهدون يستمتعون يف بالدهم بنعمة هذه املساواة عماًل. 13فاإلسالم جعل 
املساواة بني املسلمني يف العبادات واملعامالت واحلدود وغريها, فما من عبادة إل وتربز 

فيها املساواة بني الناس بشكل واضح.14
ومن العدل أن تكون املساواة إذا تساوت الشروط يف املرشخني لتوىل الوظيفة 
العامة، واملعيار املعترب يف توليها هو أن يوسد األمر إىل أهله. واملعيار يف تولية الوظائف 
الفوارق األخرى عدا  النظر عن  الدولة اإلسالمية هو »الكفاءة  واألمانة بغض  يف 
تلك الت تقتضيها طبيعة الدولة اإلسالمية من حيث أن اإلسالم صفتها األساسية 
مما يفرض اختصاص املسلمني ببعض الولايت أو الوظائف األساسية  ذات الطبيعة 
الدينية«.15 لكن ليس معىن املساواة أن يستوي يف تويل الوظيفة العامة العامل واجلاهل 
لتويل  املرشخني  يف  الشروط  تساوت  إذا  املساواة  تكون  وإنا  والضعيف،  القوي  أو 
مّيزان بني األشخاص يف  إذا حنن  احلالة  املساواة يف هذه  مبدأ  العامة وخيتل  الوظيفة 

أوضاعهم وظروفهم أو بني الفئات املتماثلة.16

نظرية العدالة يف اإلسالم 
هو  ما  بتجنب  احلق  طريق  يف  الستقامة  وشرعا:  الستقامة،  لغة:  العدالة، 

12   يف سورة احلجرات: 10

13  عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية يف الشؤون الدستورية واخلارجية واملالية، )دار القلم 1988(، 

ص47
ب، تبصري املؤمنني بفقه النصر والتمكني يف القرآن الكرمي )أنواعه - شروطه  14   َعلي حممد حممد الصَّالَّ

وأسبابه - مراحله وأهدافه(، )القاهرة: مكتبة الصحابة 1422(، ص.560
15   ابعزيز علي الفكي، املواطنة واملساواة يف احلقوق السياسية، )مركز دراسات السالم والعامل املعاصر(، 

ص.64
16   نفس املرجع، ص.65
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حمظور يف دينه.17 وقّدم العلماء بدورهم آراء خمتلفة يف تعريف العدل و هو:18 التواون 
والستقامة، التساوي ونفي احملاابة، رعاية وإعطاء حّق املستحق.

العموم،  اإلسالمي على  التشريع  أساسيات  واملساواة ها صفتان من  العدالة 
إّل أن يرتسخ  السياسي يف اإلسالم على وجه اخلصوص. والعدالة ل تقوم  والنظام 
مفهوم املساواة بني الناس، فاملسلمون كّلهم مجيعا سواء إّنا يتفاضلون ابألمور الدينية 
طاعة هللا تعاىل ورسوله. وهكذا يقيم النظام اإلسالمي جمتمعات نظيفة رفيعة، لكّل 
به  الت ل ختدش، وإذا كان احلّق ما شهدت  الت ل متس وحقوقه  فيها كرامته  فرد 
األعادي فإّن أعداء اإلسالم قدميا وحديثا شهدوا للحكم اإلسالمي أبنه حكم العدالة 

واملساواة.19
ومن جهة أخرى إّن مفهوم العدل أكثر من موضوع حقوق اإلنسان، وذلك 
األساسية ومل  اإلنسان  اجملتمع حقوق  ما جتاهل  إذا  معىًن  للعدل من  يكون  ألنه ل 
يعرتف هبا. ومن املعلوم أّن مفهومي العدل واحلقوق يف الوحي مضمنان يف مصطلح 

احلق اجملّرد الذي هو أحد األهداف النهائية للشريعة.20 

4102/IIX-UUP/67 قرار احملكمة الدستورية رقم
مقدم الطلب  .1

)1( سفرايدي ويدودو أيديونو.21 )2( مجعية إصالح العدالة اجلنائية اجملتمع.22

17   زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي،  التوقيف 

على مهمات التعاريف، )القاهرة: عامل الكتب(، ص.237
18   حممد حسن قدردان قراملكي، العدل، )دار الكفيل للطباعة والنشر والتوزيع 2016(، ص.15 - 

17
19   إبراهيم عبد الرحيم، السياسة الشرعية )مفهومها – مصادرها – جمالهتا(، )القاهرة: دار النصر للتوزيع 

والنشر 1427(، ص.360 - 363
20   جميد خدوري، مفهوم العدل يف اإلسالم، )دمشق: دار احلصاد للنشر والتوزيع(، ص.267

21  Pekerjaan: Advokat, Alamat: jalan teratai XV Q-6, RT/RW 003/002, Tanjung 
Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai Pemohon 1

22  Alamat: Jalan Cempaka nomor 4, Poltangan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 
Sebagai Pemohon 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 agustus 
2014 memberi kuasa kepada Ifdhal Kasim, S.H., Eramus A.T. Napitupulu, S.H., Wahyudi 
Djafar, S.H., Rully Novian, S.H., Robert Sidauruk, S.H., Adi Condro Bowono, S.H., dan Alfues 
Jebabun, S.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor Institute for criminal Justce 
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عريضة  .2
يف  املتقدمون  يتقدم  ذكرها،  مت  الت  والدستورية  القانونية  األسباب  على  بناًء 
هذه القضية إىل جلنة قضاة احملكمة الدستورية جلمهورية إندونيسيا ليكونوا قادرين على 
اختاذ قرار بشأن األمور التالية:23 )1( منح مجيع طلبات املراجعة القضائية املقدمة من 
 3DM املتقدمني للجميعها. )2( أن أحكام املادة 542 من القانون رقم 71 بشأن
تتناقض مع دستور مجهورية إندونيسيا العام 5491. )3( أن أحكام املادة 542 من 

القانون رقم 71 بشأن 3DM ل متلك قوة قانونية ملزمة.

موضوع الطلب  .3
ابلنظر إىل أن موضوع طلب املقّدم الثاين يتعلق ابختبار دستورية املادة 542 

الت تنص على:
جيب يف الستدعاء والطلبات احلصول على معلومات بشأن حتقيقات   .1
أعضاء اجمللس املشتبه يف ارتكاهبم جرمية على موافقة خطية من احملكمة 

الفخرية ابجمللس. 
يف حالة عدم موافقة احملكمة الفخرية للمجلس على التفاق الكتايب   .2
الفقرة )1( زاد من 03 )ثالثني( يوًما من يوم استالم  إليه يف  املشار 
الطلب، ميكن تقدمي الستدعاء وطلب املعلومات للتحقيق على النحو 

املشار إليه يف الفقرة )1( بغري اتفاق منه. 

تقرير القضاة  .4
يقضي يقول: )1( تطبيق مقدم الطلب األّول غري مقبول. )2( قبول املقدم 
الطلب الثاين جزئًيا )3( رفض املقدم الطلب 2 لآلخر والباقي. )4( األمر أبن ُيكتب 

القرار يف أخبار مجهورية إندونيسيا. 

Reform (ICJR), yang nama pemberi kuasa , selanjutnya disebut sebagai para pemohon.
23  Putusan MK No 76/PUU-XII/2014, hal.18
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مضمون قرار احملكمة الّدستورية رقم 67 سنة 4102
احتوى القرار على عريضة مقدمة من أحد املتقدمني تدعى سفرايدي ويدودو 
أيديونو وجمتمع إلصالح العدالة اجلِنائية يعين حلذف الفقرة )1( من املادة 542 من 
القانون رقم 71 لعام 4102 يعين يبني على »إعطاء امتيازات ألعضاء جملس النواب، 
الفخرية  احملكمة  من  مسبق  إذن  لديه  جيب  القانون  منفذ  عليهم  يفحص  إذا كان 
للمجلس«، وفًقا ملقدم الطلب  فإن املادة أو المتياز ألعضاء جملس النواب قد انتهك 
عدة مواد يف دستور مجهورية إندونسيا عام 5491 والت حتتوي على حقوق متساوية 

أمام القانون وحرية القاضي وطبيعة التمييز.
مثّ بعد ذلك، نص قرار احملكمة الدستورية املتعلق ابختبار الفقرة )1( من املادة 
542 يف القانون رقم 71 لعام 4102 على قبول بعض التماسات مقدمي الطلبات 
ورُفض بعضها. رفضت احملكمة الدستورية حذف املادة، لكن احملكمة الدستورية حلت 
حمل إجراء الرتخيص، الذي مسح يف البداية أّن اإلذن من احملكمة الفخرية للمجلس 

يكون اإلذن من رئيس اجلمهورية.

األساس وراء ترخيص من رئيس اجلمهورية
مينح قاضي احملكمة الدستورية يف القرار املذكور من قبل، سلطة منح التصاريح 
للمجلس  الفخرية  احملكمة  تشغلها سابًقا  الت كانت  النواب  أعضاء جملس  لفحص 
اجلمهورية  للرئيس  السلطة  منح  سبب  أن  حني  يف  اجلمهورية،  رئيس  سلطة  واآلن 

بواسطة احملكمة الدستورية يستند إىل:
التنفيذية  السلطة  أصحاب  بني  والتوازانت  التحقيق  وإنفاذها  احلرس  األّول، 
وأصحاب السلطات التشريعية، حبيث ترى احملكمة أن اإلذن جيب أن أييت من رئيس 

اجلمهورية وليس من احملكمة الفخرية للمجلس.
األمر  هذا  أداة يف  أخالقية هي  للمجلس كمؤسسة  الفخرية  احملكمة  الثاين، 
أعضاء جملس النواب لتفسري أخالقياهتم واإلشراف عليهم يف أداء واجباهتم ومسؤولياهتم. 
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إّن احلق انتهاك ملبدأ املساواة أمام القانون
هناك مبدآن للدولة القانونية واملؤسسات التمثيلية ذات الصلة ألمر اإلستئذان 
مبدأ  هو  والثاين  القانون  أمام  املساواة  مبدأ  هو  األول  اجمللس،  أعضاء  فحص  قبل 
استقالل سلطة القضاة، يف قانون إندونيسيا أّن مبدأ املساواة أمام القانون منصوص 
عليه بواضح يف الدستور لعام 5491 املادة 82D من الفقرة )1( واملادة 72 الفقرة 
)1(. مبادئ سيادة القانون هي نتيجة للتفكري يف املمارسة وعلى الطريقة الت ينبغي أن 
حيكم هبا النظام اجملتمعي، والذي عند تطبيقه سيوجد العديد من اجلوانب يف املمارسة 
يف  التخصص  هو  منها  وواحد  الكافية  والعقالنية  التفكري  على  حتتاج  الت  العملية 
العملية القانونية ألعضاء اجمللس. املبدأ الثاين يف مبدأ سيادة القانون هو مبدأ استقالل 
القضاة أو احلاكم، فإّن إذن يف فحص أعضاء اجمللس هو شكل من أشكال التدخل 
يف السلطة القضائية. على الرغم أن التصريح ل يرتبط مباشرة ابلقاضي، إل أن السلطة 

القضائية تغطي عملية قضائية واسعة. 
اجمللس كما  الرتخيص ألعضاء  هذا  وجود  على  وقعت  الت  األحوال  بسبب 
شرح من قبل، فمن الناحية العملية أنه ليناسب استخدامه على أعضاء اجمللس، ل 
سيما العملية املنطقية ملنح الرتاخيص ل تتفق مع فهم سيادة القانون ألهنا من وراثة 
الرتتيبات القدمية، ومل يعد من املمكن تطبيقه، يعين محاية كرامتهم وشرفهم. يف الواقع 
أن معاملة حلفظ الكرامة والشرف يقصد إىل أّل يتم التعامل مع أعضاء اجمللس بشكل 
تعسفي، ولكن إعطاء اخلصوصية أكثر من غريه كان مقبوًل يف سياق احلالة القانونية 
الت متارسها املمارسات الدستورية املعاصرة يتم يف سياق الضطالع بواجباهتم وليس 

حلماية الكرامة والشرف. 
لزم أن نالحظ أيًضا أن اإلذن له مدة الوقت يعين 03 يوًما، أو إذا مل يتم 
إصدار اإلذن خالل املوعد النهائي فقد يتصرف تطبيق القانون مباشرة لحيتاج إىل 
إذن. سيؤدي إبطاء هذه املواعيد النهائية إىل إبطاء العملية القضائية ألنه زاد تعقيدا 
يف روتني القضاء، وستضيف تكاليف من ميزانية الدولة اإليرادات والنفقات ألهنا تتبع 
بسري روتني الذي أطول من قبل وجود هذ احلّق. مث يتناقض اإلذن بوضوح مع مبادئ 
سيادة القانون ومبادئ العدالة اجلنائية، وهي من بني أمور أخرى: )1( مبدأ املساواة 
أمام القانون )2( مبدأ العدالة السريعة والبسيطة ومنخفض التكلفة )3( مبدأ استقالل 
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السلطة القضائية.
ابإلضافة إىل ذلك، إّن أعضاء جملس النواب حيصل على احلق كان موضوعا 
قانونيا، بغض النظر عن منصبه كأعضاء جملس النواب جيب أن يُعامل متساواًي أمام 
اإلجراءات  قانون  من   41 النقطة   1 للمادة  وفًقا  اجلنائية  اإلجراءات  ويف  القانون. 
اجلنائية، ل ميكن حتديد الشخص إل كمشتبه به أو مشتبه يف ارتكابه جرمية بناًء على 
أدلة أولية كافية. إذا مت احلصول على أدلة أولية كافية وحتديد شخص  كمشتبه به، 
فيمكن للمحقق إجراء فحص املشتبه فيه عن طريق الدعوة املناسبة ومشروعة كما هو 
منصوص عليه يف املادة 211 من قانون اإلجراءات اجلنائية دون احلاجة إىل طلب 

إذن من أي طرف أم شخص.
القضاء جيب أل حيتوي على معاملة خمتلفة  وميكن أن نستنتج أن اإلذن يف 
 82D متناقضة، على النحو الذي تضمنه املادة 72 الفقرة )1( والفقرة )3( من املادة
من الدستور لعام 5491، أي املساواة أمام القانون واحلكومة. ألن ذلك اإلذن يف 
للمواطنني  معاملة خمتلفة  فيها  النواب، حت يكون  أعضاء جملس  تطبيقه فقط على 
اإلندونيسيني الذين يواجهون إجراءات قانونية، وجيب على احملقق احلصول على إذن 
يُزعم على أعضاء جملس  قبل أن حيقق احملقق  للمجلس  الفخرية  كتايب من احملكمة 
النواب. تلك املعاملة املختلفة ليطبقه احملقق على املواطنني اإلندونيسيني اآلخرين، 
وميكن للمحقق إجراء حتقيق مباشر. وهذا هو التمييز على أساس وضع الوظيفة العامة 

وخمالفة ملبدأ عدم التمييز واملساواة.
يتمثل أحد املبادئ الت اعتمدها إندونيسيا كدولة قانونية يعين مبدأ املساواة 
أمام القانون، مع شروط موافقة الكتابية من رئيس اجلمهورية على إجراء التحقيقات 
والتحقيقات، سيعوق تنفيذ العملية القضائية الت تتدخل بشكل غري مباشر يف نظام 
إنفاذ العدالة. تنص جلنة القضاء على الفساد يقول أن متطلبات احلصول على موافقة 
كتابية من رئيس اجلمهورية قد أعاقت العملية القضائية برمتها، فالفقرة )1( من املادة 
42 من الدستور لعام 5491 تضمن بوضوح خلو النظام القضائي يف إندونيسيا من 

أّي التدخل.
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قبل  اجلمهورية  رئيس  إىل  اإلذن  يف  النواب  جملس  أعضاء  حق  حتليل 
فحص أعضاء جملس النواب مببدأ املساواة يف اإلسالم

هنا يف شأن مبدأ املساواة يف اإلسالم قال فريد عبد اخلالق يف أمر املساواة أّن 
اإلسالم قرر مساواة أفراد األمة أمام القانون، فإنه قرر كذلك أهنم مجيعا متساوون أمام 
القضاء، فليس لطائفة خاصة حماكمة خاصة، وقد جرى العمل يف الشريعة اإلسالمية 
على حماكمة اخللفاء وامللوك أمام القضاء العادي، وابلطريق العادي، ومن أجل ذلك 
كان رؤساء الدول يف الشريعة أشخاصا ل قداسة لم ول ميتازون على غريهم، وإذا 

ارتكب أحدهم جرمية عوقب عليه كما يعاقب أي فرد.24
ينص البيان على أّن اإلسالم يقدم احلكومة اجلميلة، من خالل تطبيق مبدأ 
املساواة أمام القانون. يرى اإلسالم أن كل الناس متساوون يف أي حمكمة ول يوجد 
أي اخنفاض يف احلقوق ول حقوق إضافية. فاملساواة ليس من جهة العقوبة فحسب 
إذا رجعنا إىل البيان  بل كذلك من جهة عملية تنفيذه، كقول فريد عبد اخلالق. مثّ 
أعاله لرؤية مضمون قرار احملكمة الدستورية رقم IIX-UUP/67/4102 املتعلقة 
قبل  عليه  احلصول  احملقق  على  جيب  الذي  اجلمهورية  رئيس  من  املكتوب  ابإلذن 
اإلستدعاء وطلب املعلومات للتحقيق، فسوف يوجد نقاط الضعف فيه الذي انتهك 
مبدأ املساواة يف اإلسالم، منها 1( يف إثبات رئيس اجلمهورية حق اإلذن، 2( من جهة 

مبدأ املساواة أمام القانون. والبيان لكّلها يعين:

األسباب اليت جعل رئيس اجلمهورية حق اإلذن من منظور اإلسالم. 
ومن املعروف أن للقائد تفويًضا كبريًا يف دين اإلسالم، ألنه يف اآلخرة سيتم 
توجيه الرسالة إىل هللا سبحانه وتعاىل وكذلك مجيع األشخاص الذين يشعرون أّن القائد 
قد ظلمهم فله ذنب. حت يكون القائد ملزماً ابحلفظ على الدوء يف اجملتمع واحلفظ 
على حصول حقوقهم لكل مواطن. وابلتايل ل جيوز للقائد إطالق أو تسهيل الظلم يف 
وليتهم ابستخدام منصبه كقائد، ول سيما يف مسائل احملكمة حيث يتضمن احلقوق 
الت جيب أن حيرسها القائد، أحدها يعين حق املساواة أمام القانون. فيما يتعلق مبوقف 
الزعماء يف اإلسالم جتاه تطبيق مبدأ املساواة أمام القانون يف الدولة القانونية. حتتوي 

24   فريد عبد اخلالق، يف الفقه السياسي اإلسالمي مبادئ دستورية، )القاهرة: دار الشروق(، ص.229
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اجلملة على التأكيد أبن الشخص الذي يشغل منصًبا كقائد ل حيتاج إىل أن يكون 
والواجبات،  احلقوق  بنفس  مواطن  يتمتع كل  الدولة،  حياة  مرؤوسيه. يف  من  أعلى 
بغض النظر عن موقعه ودرجتهه. لذلك، مُينع رئيس الدولة من معاملة مواطنيهم بطريقة 

متييزية. 
النواب  جملس  ألعضاء  مرخًصا  ليكون  للرئيس  السلطة  إعطاء  فإن  لذلك، 
الذين سيتم فحصهم يسبب انتهاك القانون نّصه قرار احملكمة الدستورية رقم 67 لعام 
املذكورة  الكلمات  الشريعة اإلسالمية،  وعلى أساس  يتماشى مع  فإنه ل   ،4102
أعاله يعين أن القائد أو السلطان مارس احلقوق املساواة على املواطنني ليس أن يوافق  
القائد أو الرئيس على احنراف هذ احلق. وكل الناس خاضع لشرية هللا وقانونه ولو كان 
اخلليفة نفسه بل إّن اخلليفة كان أشدهم خضوعا لا من بني سائر الناس حبكم األمانة 
الت مجعها يف عنقه ويعد نفسه يف دنياه للحساب عليها يف أخراه. من الواضح أن 
القائد هنا ملزم أبن خيضع لقوانني بلده أكثر من أي جمتمع آخر وأن يطيع كل املبادئ 
القائمة فيه، ل سيما يف مبدأ املساواة أمام القانون، حبيث خيول سلطة رئيس اجلمهورية 
يف إعطاء ذلك اإلذن جعل نفسه انتهاك مبدأ املساواة أمام القانون، رغم أنه القائد 

الذي جيب احلفاظ على ذلك املبدأ.

قرار احملكمة الدستورية من منظور مبدأ املساواة يف اإلسالم
يعترب ذلك قرار احملكمة الدستورية رقم 67 سنة 4102 قد انتهك مبدأ املساواة 

أمام القانون بوجود األطراف املنتهكة يف عمليته، واألطراف منها:

فيه اختالف املعاملة أمام القضاء  .1
ميكن أن ينظر إليه يف املعاملة القضائية، يعامل احلاكم أعضاء جملس النواب 
بوجود ذلك احلق معاملة خمتلفة عن غريه من األشخاص األخرى، يعين يف واجبة على 
منفذي القانون أن يطلب اإلذن من رئيس اجلمهورية قبل فحصهم. وذلك الذي يعترب 
فإذا كان  اإللي،  التشريع  اإلسالم على  القضاء يف  يعتمد  و  املساواة.  مبدأ  انتهاك 
الناس أمام التشريع سواء، فهم عند تنفيذه كذلك سواء، ل تفريق يف ذلك بني القاضي 
واملقضي له، واحلاكم واحملكوم، وكل إنسان يف اإلسالم تطاله يد القضاء كائنا من كان 
حني يقتضي األمر ذلك، وقد عمل ابملساواة أمام القضاء منذ عهد النيب صلى هللا 
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عليه وسلم وعهد اخللفاء الراشدين.25

وعلى ذلك فاملساواة تعين العدالة، والعدالة تكمن يف عدم التفرقة بني إنسان 
وآخر سواء يف النظرة أم املعاملة على أساس خلقي خيرج عن فعل اإلنسان واختياره. 
ولذلك يف اإلسالم أّن املساواة أمام القانون يكون أساسا إلدارة احلياة الجتماعية، يف 
حني أن مبدأ املساواة الوارد يف اإلسالم كما ذكر من قبل، خمتلف ابملفاهيم املساواة 
األخرى، والفرق تقع يف مصادرها وأشكالا. مبدأ املساواة يف اإلسالم صدر آايت 
القرآن الكرمي والسنة النبوية وسار عليه اخللفاء الراشدون حت يكون املساواة ليس أمام 
القانون فحسب ولكنها تشمل أيضا املساواة أمام هللا وأمام الشريعة. وبعبارة أخرى، 
فإن نطاق مبدأ املساواة يف اإلسالم هو أوسع من املفاهيم املساواة األخرى واإلسالم 
أكثر روحانية كدين على أساس التعاليم أو توضيح أن مصدرها من القرآن واحلديث. 
التفريق يف املعاملة القضائية أّن ذلك احلّق انتهك مبدأ املساواة مع أنه  فلذا بوجود 

انتهك القرآن واحلديث، ألهّنما مصدر من مبدأ املساواة يف اإلسالم.

فيه التمييز أمام القضاء  .2
يبدو أن أعضاء جملس النواب يف هذا األمر قد منحوا امتيازًا يف املعاملة القضائية، 
ألنه جملرد التصال به وفحصه جيب أن حيصل على إذن من رئيس اجلمهورية. يف حني 
أنه ابلنسبة لألشخاص اآلخرين، إذا قام منفذي القانون ابلفحص، ميكن فحصهم 
على الفور دون احلاجة إىل طلب إذن من رئيس اجلمهورية، حبيث يُرى امتياز أعضاء 

جملس النواب.
على الرغم من اإلسالم يشرح بواضح أن مجيع البشر هم نفس الشيء. لذلك، 
ل ينبغي أن يكون فيه متييز على أي أساس إّل التقوى إىل هللا سبحانه وتعاىل. اإلسالم 
على  اإلنسانية  اليمنة  ألن  اآلخرين.  البشر  على  اإلنسانية  اليمنة  صراحة  يرفض 
البشر اآلخرين هي السبب الرئيسي لكل الشر يف العامل، سواء بشكل مباشر أو غري 

25   مكتبة الشاملة، القيم اإلسالمية، )الكتاب منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية بدون بياانت(، 

ص. 59
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مباشر. ومعىن املساواة هو حصول مجيع األفراد على محاية القانون دون متييز بينهم، 
وهذه احلماية تعين ابلتبعية املساواة يف اخلضوع للتكاليف الت يفرضها القانون، وتعترب 
املساواة من انحية، واحلرية من انحية أخرى الركنني األساسني الذين تقوم عليهما مجيع 

احلقوق الت يتمتع هبا اإلنسان يف جمتمع دميقراطي.26
أن املساواة وعدم التمييز ها وجهان لعملة واحدة، حيثما يكون هناك التمييز 
بني البشر يف احلقوق ويف الواجبات، يعين ذلك انتفاء املساواة ألّن املساواة تشرتط 
البشر على أساس اجلنس واللون والقومية. صار بوجود اإلذن من  التمييز بني  عدم 
رئيس اجلمهورية أن حيصلوا أعضاء اجمللس على ظروف خاصة تنهتهك املساواة بينهم 

ألّن ذلك احلق فيه التمييز بسبب اختالف الدرجة يف احلكومة.27
ويف النهاية، بعد ذكر الباحث نقاط الضعف يف ذلك القرار املتعلق حبق أعضاء 
جملس النواب ميكن اإلستنتاج  أن وجود حق أعضاء جملس النواب يعين اإلذن إىل 
انتهاكا ملبدأ املساواة يف  النواب قد مّثل  رئيس اجلمهورية قبل فحص أعضاء جملس 
اإلسالم، بوجود األسباب اآلتية، يعين: اختالف درجة املسلمني، اختالف املعاملة 
أمام القضاء، فيه التمييز أمام القضاء، مكانة رئيس اجلمهورية يف منح ذلك اإلذن، 

اخلامتة 
لقد جاء اإلسالم بنظرية املساواة التامة حيث قرر املساواة بني الناس مجيًعا على 
اختالف شعوهبم وقبائلهم، فهم متساوون يف احلقوق والواجبات، يرى اإلسالم أن كل 
الناس متساوون يف أي حمكمة ول يوجد أي اخنفاض يف احلقوق ول حقوق إضافية. 
فاملساواة ليس من جهة العقوبة فحسب بل كذلك من جهة عملية تنفيذه، ول يصّح 
مبعاملة خمتلفة أمام القضاء كما وجد يف ذلك قرار احملكمة الدستورية. مثّ من حيث 
الواجبات،  البشر يف احلقوق ويف  التمييز بني  إذا يكون هناك  القضاء،  أمام  التمييز 
البشر على أساس اجلنس  التمييز بني  انتفاء املساواة ألّن املساواة تشرتط عدم  فهو 
واللون والقومية وكذلك أّن أحد من أساس احلزب هي منع المتيازات الت تتنايف مع 

26    د  أمحد عطية هللا، القاموس السياسي.......، ص.1171

27   د علي حسن حممد الطوالبه، حق املساواة يف الشريعة اإلسالمية واملواثيق الدولية، )مركز اإلعالم 

األمين(، ص.8
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مبدأ املساواة املواطنني، وتكافؤ الفرص أمام اجلميع. فال ميتاز واحد حبكم خاص ول 
بطرق حماكمة خاصة بل مجيعهم أمام القانون سواء، واإلسالم ل مييز واحًدا يف التمتع 
ابحلقوق فلم جيعل منزلة أو ميزة ووجود اإلذن من رئيس اجلمهورية أن حيصلوا أعضاء 
اجمللس على ظروف خاصة انتهك املساواة بينهم ألّن احلق فيه التمييز بسبب اختالف 
الدرجة يف احلكومة. وبذلك عرفنا أن وجود حق أعضاء جملس الواب ينتهك على مبدإ 

املساواة، بسبب وجود تلك األسباب املذكورة.
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