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Kejahatan korupsi di Indonesia telah mendatangkan malapetaka bagi kelangsungan
hidup berbangsa dan bernegara. Tidak hanya merugikan dana negara, korupsi juga
merampas hak-hak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Berbagai upaya telah
dilakukan untuk mencegah dan seringkali memberantas praktik korupsi. Baik dengan
menyusun peraturan perundang-undangan, maupun membentuk kepanitiaan untuk
menangani korupsi. Namun korupsi tidak pernah mau meninggalkan bangsa
Indonesia. Kebijakan pidana mati bagi pelaku korupsi diatur dalam ketentuan ayat (2)
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diundangkan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Menurut hukum
pidana Islam, korupsi termasuk dalam kategori discretionary crime. Jadi bukti dan
keputusan hukum diserahkan kepada pemerintah. Penelitian ini mengeksplorasi
fenomena koruptor dengan hukuman mati bagi pelaku dari perspektif hukum pidana
Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan analisisnya
menggunakan pendekatan Maqasid al-Syariah. Masalah penelitian yang harus
dijawab adalah bagaimana penerapan kebijakan pidana mati terhadap korupsi dari
perspektif hukum pidana Islam? Bagaimana kebijakan hukuman mati bagi koruptor
menurut UU Pemberantasan Korupsi? Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama,
kebijakan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Ayat 2 Pasal 2
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, namun penerapan pasal tersebut hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana
korupsi yang dilakukan di Keadaan tertentu, “agar tidak semua pelaku korupsi bisa
dihukum mati. Kedua, hukuman mati dapat diterapkan dalam perspektif hukum
pidana Islam dalam tiga bentuk pidana, yaitu pidana retribusi, pidana hadd, dan
pidana diskresioner. Korupsi termasuk dalam kategori discretionary crime. Suatu
negara dapat menjatuhkan hukuman mati jika dianggap sebagai upaya efektif untuk
menjaga ketertiban dan keuntungan public
Kata kunci: hukuman mati, tindak pidana korupsi, hukum pidana Islam, Maqasid alSyariah
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ملخص البحث:

تسببت جرائم الفساد بندونيسيا يف دمار هائل لبقاء األمة والدولة .ليس فقط أنه يضر أبموال الدولة ،ولكن الفساد
سلب أيضا حقوقا إجتماعية واقتصادية أوسع .مت بذل العديد من اجلهود يف منع املمارسات الفاسدة والقضاء عليها يف
كثري من األحيان .إما عن طريق صياغة القوانني واللوائح وكذلك تشكيل اللجان للتعامل مع الفساد .لكن الفساد ال
يريد أبداً مغادرة األمة اإلندونيسية .ينظم سياسة عقوبة اإلعدام ملرتكيب الفساد يف أحكام الفقرة ( )2من املادة  2من
القانون رقم  31لعام  ، 1999الصادر عن القانون رقم  20لعام  2001بشأن القضاء على الفساد .وفقا للقانون
اجلنائي اإلسالمي ،يتم تضمني الفساد يف فئة جرمية تعزير .لذلك يتم ترك اإلثبات والقرارات القانونية للحكومة.
يستكشف هذا البحث ظاهرة الفاسدين بعقوبة اإلعدام ملرتكيب اجلرائم من منظور القانون اجلنائي اإلسالمي .هذا
البحث هو حبث قضائي معياري مع حتليله ابستخدام منهج مقاصد الشريعة .مشكلة البحث اليت جيب اإلجابة عليها
هي كيفية تطبيق سياسة عقوبة اإلعدام يف الفساد من منظور القانون اجلنائي اإلسالمي؟ ما هي سياسة عقوبة اإلعدام
للفاسدين وفقا لقانون القضاء على الفساد؟ تشري نتائج هذه الدراسة إىل :أوالً ،مت تنظيم سياسة عقوبة اإلعدام ملرتكيب
أعمال الفساد اإلجرامية يف الفقرة  2من املادة  2من القانون رقم  31لعام  1999قانون جو رقم  20لعام 2001
بشأن القضاء على الفساد ،ولكن تطبيق املادة ينطبق فقط ملرتكيب الفساد املرتكبني يف "ظروف معينة" ،حبيث ال ميكن
احلكم على مجيع مرتكيب الفساد ابإلعدام .اثنياً ،ميكن تطبيق العقوابت على عقوبة اإلعدام من منظور القانون اجلنائي
اإلسالمي يف ثالثة أشكال من اجلرمية ،وهي جرمية قصاص ،وجرمية حد ،وجرمية تعزير .الفساد مدرج يف فئة جرمية
تعزير .قد تفرض دولة عقوبة اإلعدام إذا اعتربت حماولة فعالة للحفاظ على النظام العام واملنفعة.

الكلمات املفتاحية :عقوبة اإلعدام ،عمل الفساد اإلجرامي ،القانون اجلنائي اإلسالمي ،مقاصد الشريعة

مقدمة
الفساد مشكلة كبرية ومثرية لإلهتمام كمسألة قانونية فيما يتعلق أبنواع اجلرائم املعقدة للتغلب عليها ،ألن
الفساد حيتوي جوانب متعددة فيما يتعلق ابلسياسة واإلقتصاد والثقافة اإلجتماعية .وقد بُذلت جهود استئصال خمتلفة،
لكنها مل تستطع القضاء على الفساد ،حىت من حيث الكم والنوع من حيث اجلناة.
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إن الفساد هو حرفياً فعل فاسد ،شرير ،غري أمني ،ميكن رشوته ،غري أخالقي ،احنراف عن القداسة
وإتالف مفاصل حياة الناس 1.وف ًقا لقاموس بالكس لو ( ) Black’s Lawيتم الفساد بقصد منح البعض ميزة غري
متناسقة مع الواجبات الرمسية وحقوق اآلخرين .تصرف مسؤول أو ائتماين يستخدم مركزه أو شخصيته بطريقة غري
2

مشروعة وخاطئة للحصول على بعض الفوائد لنفسه أو لشخص آخر ،على عكس واجب وحقوق اآلخرين.

جدا عالجه .كل يوم تقريبا يتم مشاهدة قصة
شديدا يف هذا البلد ومن الصعب ً
مرضا ً
أصبح الفساد ً
الفساد ومساعها من خالل األخبار يف وسائل اإلعالم من قبل اجلمهور .قد يكون الضجر والشعور ابمللل هو ما يشعر
به الناس عندما يرون ويسمعون أخبار الفساد .ولكن هذا هو الواقع ،لقد جاء مرتكبو الفساد املزعومون وذهبوا .مل حتل
احملكمة قضية بعد ،ولكن مت القبض على مرتكب آخر للفساد املزعوم مرة أخرى .حقيقة من بينهم مسؤولون من هذا
البلد ،ألقي القبض عليهم يف عملية اعتقال من قبل جلنة القضاء على الفساد (.)KPK
ونتيجة حلادث اإلعتقال الذي قامت به جلنة القضاء على الفساد ،مت تسمية العديد من اجلناة كمشتبه
هبم .ويف النهاية محلت وسائل اإلعالم ،املطبوعة واإللكرتونية يف وقت واحد ،أخبار ما بعد االلتقاط .أصبحت األخبار
اليت تالحق الفساد قضية وطنية ورمبا حىت قضية دولية .إن قضية مصافحة  KPKملرتكيب الفساد املزعومني تتغلب
على قضااي اجلرمية األخرى اليت نشأت يف جمال القانون اإلندونيسي .هذا ألن هناك وصمة يف التفكري العام أن
املسؤولني الذين لديهم سجل جيد لن يتمكنوا من ارتكاب أعمال إجرامية من الفساد ،ولكن يف الواقع مت القبض على
هؤالء املسؤولني متلبسني من قبل  . KPKيعتقد يف البداية أنه مت اعتقال العديد من املسؤولني بتهمة تلقي رشاوى من
أطراف أخرى .عادة ما يكون الطرف اآلخر هو الطرف الذي لديه عمل أو مصاحل مع املسؤول املعين.

A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 5
2
H. Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (Minn West,1990), hal. 345
1
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إن النص على فعل إجرامي للفساد كجرمية استثنائية يف سياسة القانون اجلنائي يف إندونيسيا يعين أنه يف
حماولة معاجلة الفساد ،يلزم وجود قانون جنائي خاص ينحرف عن القواعد العامة للقانون .القانون اجلنائي الذي ينظمه
القانون اجلنائي ( )KUHPوكذلك قانون العرض الذي ينظم يف قانون اإلجراءات اجلنائية ( .)KUHAPقضية
3

الفساد هي عمل إجرامي استثنائي وجيب أن تكون التسوية األسبقية من حاالت أخرى.

بناءً على الوصف أعاله ،حتاول هذه الورقة وصف وحتليل جرائم الفساد بتطبيق عقوبة اإلعدام .هذه
الكتابة هي البحث القانوين املعياري أو البحث يف القانون العقائدي .يستخدم املؤلفون هنج املقاصد الشرعية لتحليل
تطبيق عقوبة اإلعدام يف الفساد .نوع البياانت املستخدمة من قبل املؤلف يف هذه الورقة هي بياانت اثنوية ال يتم
احلصول علي ها مباشرة من امليدان  ،ولكن يتم احلصول عليها من دراسة أدبية للكتب واحملفوظات والواثئق والتشريعات
ونتائج البحوث املختلفة.

الفساد كجرمية استثنائية
أيضا
آاثرا سلبية خمتلفة ،ليس فقط على الدولة ولكن ً
من املؤكد أن خصوبة جرمية الفساد يف بلدان ولدت ً
على اجملتمع األوسع .ابإلضافة إىل تقويض أداء البريوقراطية احلكومية ،تسبب الفساد يف دمار هائل لبقاء األمة،
وخاصة شخصية وأخالق اجليل القادم من هذه األمة .وهذا يعين أن الفساد املنتشر مل يضر املالية العامة للدولة
أيضا انتها ًكا للحقوق اإلجتماعية واإلقتصادية للمجتمع ككل ،حبيث يتم تصنيف الفساد كجرمية
فحسب بل كان ً
جيب أن يتم القضاء عليها بشكل غري عادي .وهذا يعين أنه جيب من الناحية القانونية القضاء على فعل الفساد ،وف ًقا
i

هلذا القانون بطريقة غري عادية.

Siahaan, M. (2016). Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. (Jakarta: PT. Grasindo), hal. 40
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مل تعد مكافحة الفساد يف هذا الوقت جمدية الستخدام الصكوك القانونية العادية (التقليدية) ،ولكن
أيضا مع األدوات واللوائح
بطريقة استثنائية من خالل تصنيف الفساد على أنه جرمية ضد اإلنسانية ،حيث يتم التعامل ً
الفنية واإلجرائية النتهاك حقوق اإلنسان .وهبذه الطريقة ،مل يعد الفساد مشكلة داخلية لبلد بل هو مسألة ختص
اجلميع دون أن تكون حمدودة حبدود الدولة واألمة .لذلك حيق لألمة يف العامل أن تشارك يف القتال والسيطرة عليه
كجرمية جيب حماربتها معا.
ii

هذا ما جيعل الفساد خطرا كامنا يصعب القضاء عليه.

إن وجود قانون وثقافة خجل كانت ذات يوم من مسات أمتنا ،ال تزال غري قادرة على توفري العالج
ابلصدمة (العالج ابلصدمة) لألشخاص الذين يرتكبون الفساد يف هذا البلد .ميكن القول أن الفساد أصبح مصدراً
للكارثة أو اجلرمية (جذور الشرور) اليت هي يف الواقع أكثر خطورة نسبياً من اإلرهاب.
يف األساس ميك ن رؤية جهود احلكومة اإلندونيسية يف التغلب على املمارسات الفاسدة منذ والدة العديد
من القوانني واللوائح مبا يف ذلك القانون رقم 31 .لسنة  1999ابالقرتان مع القانون رقم  20لسنة  2001بشأن
القضاء على الفساد 4،القانون رقم  8لسنة  2010بشأن قوانني منع واستئصال غسل األموال  ،القانون رقم  30لسنة
 2002بشأن هيئة القضاء على الفساد والتشريعات ذات الصلة اآلخر .ومع ذلك مل تسفر اجلهود اجلارية عن نتائج
قصوى يف قمع الفساد.
ويف إندونيسيا تستمر ممارسة الفساد من سنة إىل أخرى يف االزدايد .أظهرت نتائج البحث الذي أجرته
منظمة الشفافية الدولية أن مؤشر إدراك الفساد يف عام  2017زاد بشكل ملحوظ مقارنة ابلسنوات السابقة iii.يف هذا
فسادا يف آسيا .وقال أيضا
الصدد ،ذكر  Kwik Kian Gieذات مرة أن إندونيسيا كانت من بني الدول األكثر ً

4

M. S. Ardisasmita, Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata
Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel. (Jakarta: KPK, 2006), hal. 4.

Abdul Mufid 76

Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Vol. 5 Edisi 1 2020, hal. 72-95
P-ISSN: 2527-9424 E-ISSN: 2614-7971
https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1525

أكثر من  300تريليون من األموال من التهرب الضرييب ،وتسرب ميزانية الدولة ،واختالس نتائج املوارد الطبيعية تذهب
5

إىل الفاسدين iv.يبني هذا احلال أن إندونيسيا يف ممارسة طارئة للفساد.

إن صعود املمارسات الفاسدة اليت حتدث يف إندونيسيا هو بطبيعة احلال شديد له آاثر على عرقلة أهداف
التنمية الوطنية واالقتصاد الدولة يف حتقيق جمتمع عادل ومزدهر 6.ليس هذا فقط ،اآلاثر السلبية الناجتة عن هذه
املمارسات الفاسدة دمرت املفاصل احلياة االجتماعية واألمة والدولة 7.لذلك فإن ممارسة الفساد هي عدو حقيقي
8

جيب أن تواجهه الدولة والدولة والقضاء عليهما.

أمهية عقوبة اإلعدام على الفاسدين
عند النظر إىل املخاطر اليت يشكلها ،يستحق مرتكبو الفساد أن حيكم عليهم ابإلعدام .واعترب أن هذه
اجلرمية حتولت إىل دمار هائل لبقاء األمة .من اجملتمع إىل أحفاد هذه األمة يف املستقبل يعانون ويعانون من العواقب.
v

ومذال دوليًا بسبب تفشي ثقافة الفساد.
لقد أصبح وجود هذه األمة
حماصرا ً
ً

ويف القضاء القانوين  ،هناك ما يربر تطبيق عقوبة اإلعدام يف إندونيسيا .ميكن تتبع ذلك من عدة مواد يف
القانون اجلنائي ( )KUHPحتتوي على التهديد بعقوبة اإلعدام .وخارج القانون اجلنائي ،هناك ما ال يقل عن ستة
قوانني ولوائح هتدد بعقوبة اإلعدام ،مثل قانون املخدرات وقانون مكافحة الفساد وقانون مكافحة اإلرهاب وقانون
vi
أيضا
حمكمة حقوق اإلنسان وقانون املخابرات وقانون أسرار الدولة .ابإلضافة إىل ذلك من الناحية الفلسفية ،يتم ً
vii

تطبيق تطبيق عقوبة اإلعدام واستيعاهبا من خالل مفهوم حكم القانون .Pancasila
hal.

هذا يدل على أن عقوبة

Denny Indrayana, Negara Dalam Darurat Korupsi, (Bandung: Sinar Grafika, 2005), hal . 3.
H. Manao, Korupsi Menghambat Pembangunan Nasional, (Bandung: Sinar Grafika, 2001),

Kejahatan Korupsi dan Penegakkan Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hal. 3.

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 2
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B. Lopa,

A. Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.

5

7

8
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اإلعدام يف إندونيسيا ال تزال موجودة يف اللوائح القانونية يف إندونيسيا عالوة على ذلك ،يُظهر تنفيذ عقوبة اإلعدام يف
viii

إندونيسيا اجتاهاً متزايداً منذ عهد اإلصالح.

على الرغم من أهنا ال تزال حتافظ على عقوبة اإلعدام يف نظامها

القانوين اإلجياب  9،ولكن كدولة تتمسك بقيم حقوق اإلنسان ،تطبق الدولة اإلندونيسية عقوبة اإلعدام على وجه
ix10

التحديد ،حبذر وانتق.

ويف سياق الدميقراطية ،نوقش حتديد عقوبة اإلعدام يف العديد من القوانني يف إندونيسيا بشكل أساسي يف
متثيال جلميع شعب إندونيسيا .وفقا ،Van Bemmelen
اهليئة التشريعية اليت متثل ابملناسبة ممثلي الشعب ،ابعتبارها ً
نقال عن رأي  ، J.J. Rousseauيعتمد القانون ككل بشكل أساسي على اتفاق جمتمعي يتم فيه ذكر اإلرادة
املشرتكة 11.إذا كان هناك سلوك جيب إدانته وف ًقا لإلرادة املشرتكة ،فيجب وصفه من البداية أو كتابته يف القانون.
الغرض من الوصف التفصيلي هو جتنب انتهاك احلرية الفردية ،ألنه يف اتفاقيات اجملتمع ،كل شخص على استعداد
فقط إلطالق جزء صغري من حريته يف احلاوية املشرتكة 12.وابملثل ،عقوبة اإلعدام .إذا كانت عقوبة اإلعدام ال تزال
قابلة للتنفيذ ومقبولة من قبل اإلرادة املشرتكة ،فيجب ذكرها يف شكل قانون مكتوب (القانون).
وهذا يعين أن أحكام عقوبة اإلعدام يف القانون اإلندونيسي تتوافق بشكل أساسي مع نظرية االتفاقات
اجملتمعية أو الدساتري .لذلك من األمهية مبكان ربط أحكام املادة  28أ واملادة  28أوال الفقرة ( )1من دستور عام
 1945ابملادة  28ايء من دستور عام  .1945ويف هذه احلالة ،حتدد املادة  28من دستور عام  1945ما يلي.1 :
جيب على اجلميع احرتام حقوق اإلنسان لآلخرين يف حياة اجملتمع واألمة والدولة .2 .عند ممارسة حقوقهم وحرايهتم،

J. E. Sahetapi, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan
Berencana, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hal. 15.
10
Todung Mulya Lubis & A Lay, Kontroversi Hukuman Mati; Perbedaan Pendapat Hakim
Konstitusi, (Gramedia Kompas, 2007), hal. 335
9

11

J. M. van Bemmelen, Hukum Pidana I: Hukum Pidana Material Bagian Umum, (Jakarta: Binacipta,
1987) hal. 50
12
Ibid, hal. 51

Abdul Mufid 78

Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Vol. 5 Edisi 1 2020, hal. 72-95
P-ISSN: 2527-9424 E-ISSN: 2614-7971
https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1525

يلتزم كل شخص ابخلضوع للقيود املنصوص عليها يف القانون لغرض وحيد هو ضمان االعرتاف حبقوق اآلخرين
وحرايهتم واحرتامها والوفاء مبطالب عادلة وف ًقا لالعتبارات والقيم األخالقية .الدين واألمن والنظام العام يف جمتمع
x

دميقراطي.

لذلك فإن أحكام املادة  28أ واملادة  28طاء الفقرة ( )1من دستور عام  1945مقيدة أبحكام املادة 28

ايء من دستور عام  .1945وابلتايل ،من أجل محاية املصاحل الكربى للقانون الوطين ،جيب أال يفهم فقط األحكام
اجلنائية أو عقوبة اإلعدام يف إندونيسيا .قراءة أحكام املادة  28أ واملادة  28ط من دستور عام  ،1945ولكن جيب
أيضا االهتمام هبا وربطها أبحكام املادة  28ج من دستور عام .1945
ً
وابلتايل ،ميكن تربير تطبيق عقوبة اإلعدام على الفاسدين  ،سواء من الناحية القانونية (القانون) أو
اإلنسانية (املصلحة العامة) .وذلك ألن جرمية الفساد تتعلق ابحلرمان من حقوق الرفاهية للمجتمع األوسع ،حبيث جيب
أن يكون التعامل مع محاية احلقوق العامة xi.إذا مل يكن لعقوبة اإلعدام أثر أو قيمة على اجلاين ،فإن القيمة تكمن يف
انطباعه عن اآلخرين كرادع عام.

عقوبة اإلعدام كقانون تقدمي
إذا مت تصنيف الفساد على أنه جرمية ضد اإلنسانية ،فيجب تغيري النموذج القانوين يف قضااي الفساد من
املبادئ الرمسية إىل املبادئ املادية للخروج على القانون .ويف الوقت احلاضر ،بناء على املادة  2الفقرة  1من القانون
رقم 1999/31 .قانون رقم  2001/20بشأن القضاء على الفساد ( ،)Tipikorلتحديد شخص كمشتبه به ،ال
ميكن للمحققني أن يستندوا فقط إىل املشتبه الذي ينتهك مبادئ اللياقة أو العدالة أو املعايري اإلجتماعية للمجتمع
فقط (األعمال ضد القوانني املادية) ،ولكن جيب أن يثبت ما إذا كان هناك انتهاك أم ال للوائح القانونية (يعمل ضد
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القانون الرمسي) .وعلى وجه اخلصوص يف  26يوليو  xii،2006ألغت احملكمة الدستورية حمتوايت توضيح الفقرة 1
من املادة  2من القانون رقم 1999/31 .قانون رقم  2001/20بشأن القضاء على الفساد (.)Tipikor
من الواضح أنه من الصعب للغاية تنفيذ النهج الرمسي يف قضية الفساد احلالية ،ألن الفساد غالبًا ما يتم
بشكل منهجي ويشرك األشخاص يف السلطة .وهذا يعين أن أعمال الفساد املستندة إىل اللوائح احمللية ،واملراسيم
الرائسية ،واملراسيم الوزارية أو القرارات املشرتكة سيكون من الصعب معاجلتها إجراميًا إذا اضطروا إىل استخدام
املخالفات الرمسية ،ألن القانون رمسيًا.
ولذلك جيب أن يكون لدى هذا البلد الشجاعة يف الواقع الستخدام مبدأ املعارضة املادية للقانون من
أجل استيعاب القانون والعدالة اليت تعيش يف اجملتمع .ميكن معاقبة العديد من األفعال اليت ال يهددها القانون اجلنائي
مدرجا يف القانون أم ال،
رمسيًا ،ولكن وف ًقا لعادات وروح العدالة االجتماعية .سواء كان العنصر املادي غري القانوين ً
ماداي مرتبطة ابلفعل بسلوك غري الئق وغري الئق.
ليس له أتثري كبري ح ًقا ،ألن طبيعة الطبيعة غري القانونية ً
وأكثر من ذلك ،جيب أن تكون لدى احلكومة الشجاعة لتطبيق مبدأ اإلثبات العكسي أو مبدأ افرتاض
الذنب يف قضااي الفساد  ،يف حماولة لتجنيد وسحب مرتكيب جرائم الفساد اليت كان من الصعب الكشف عنها إىل
السجن .الغرض من هذا اإلثبات العكسي هو إثبات أن األصول اليت حصل عليها شخص ،وخاصة املسؤولني ،الذين
فسادا تنتهك القانون ابلفعل أم ال .على سبيل املثال ،ابلنسبة ألي مسؤول غري راغب أو غري راغب
يشتبه يف ارتكاهبم ً
يف اإلبالغ عن األصول أو اهلدااي اليت تلقاها ،ميكن اإلشارة إىل عدم رغبته يف احلصول على األصول بوسائل غري
قانونية.
اهتماما
هذا ما يسميه ساتيبتو راهاردجو ( ) Satjipto Rahardjoالقانون التقدمي ،وهو قانون أكثر
ً
بنموذج العمل بدالً من النموذج املعياري ،ويرى أن النتائج قد حتققت أكثر من قواعد التنظيم .أي أنه جيب أال يُسمح
للقانون أبن يصبح عاملا ابطنيًا ،والذي يدور فقط حول القواعد واملنطق ،ويعتمد على اإلجراءات والبريوقراطية .حيتاج
ً
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القانون إىل االنسحاب من عامل ابطين وإىل عامل اجتماعي .جيب أن يكون القانون قادراً على تقدمي اخلدمات
xiii

واخلدمات االجتماعية لشعبه .جيب توجيه القانون لتحقيق العدالة والرفاهية لشعبه (حتقيق العدالة للشعب).

ميكن

أيضا
القيام بذلك إذا جترأ إنفاذ القانون على حترير نفسه من الوضع الراهن وليس فقط إعطاء األولوية للقواعد ولكن ً
االنتباه إىل السلوك.
إن قوة القانون التقدمي  -كنموذج للعمل  -ستبحث عن طرق خلنق الفساد كقوة قائمة .القواعد
واألنظمة ليست هي الوحيدة اليت حتدد .ومن هنا يبدو أن روح توفري العدالة للشعب أقوى بكثري من أجل التغلب
على الظروف السيئة اليت سببها النظام والثقافة املوجودة .هذا ما فعله بسمار سرييغار ( )Bismar Siregarوبستان
العارفني ( )Bustanul Arifinذات مرة عندما كاان قاضيني يف احملكمة العليا ،حيث ميكن استخدام روح العدالة
وأخالقها كمصدر للقانون .من هنا جيب على احلكومة أن تصمم على الفور عمليات وآليات وقواعد ملموسة كمرجع
للمنتجات القانونية حلل قضااي الفساد يف إندونيسيا.
سياسة عقوبة اإلعدام يف قانون الفساد
قبل وصف تنظيم عقوبة اإلعدام يف الفعل اإلجرامي للفساد ،يتم شرح تنظيم عقوبة اإلعدام يف القانون
اجلنائي ابعتباره قانوان عاما .أُدرجت عقوبة اإلعدام يف إندونيسيا بشكل أساسي يف القانون اجلنائي ،الوارد يف الكتاب
األول من املادة الثانية من الفصل الثاين من القواعد العامة بشأن اجلرمية.
عقوبة اإلعدام هي يف األساس شكل كالسيكي من أشكال العقوبة ،وهو أمر مفرتض كشكل من
عقااب
أشكال العقاب الذي ميكن أن يكون حذرا من أولئك الذين مل يرتكبوا عمال جمرم .شكل عقوبة اإلعدام ال يزال ً
ذا قوة وسلطة لردع اآلخرين .اجلوهر املثايل للعقاب عند تطبيقه هو مدى قدرة اجلملة على الرعب النفسي لآلخرين،
وليس أن يفعل نفس الشيء .يف كثري من احلاالت ،ليس من غري املألوف أن يكون مرتكبو اجلرائم هو اجملرم الذي
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يواصل ارتكاب اجلرائم بشكل متكرر بسبب خفته عقاب .غالبا ما يكون رفض عقوبة اإلعدام على اجلانب اإلنساين
فقط ضد اجلناة دون النظر إىل اجلانب اإلنساين للضحية نفسه أو عائلته أو أقاربه أو اجملتمع الذي يعتمد على
الضحية .خيتلف األمر إذا غفرت أسر الضحااي اجلناة ،ابلطبع ميكن تغيري احلكم بشروط مسبقة واضحة.
ترتبط سياسة القانون اجلنائي جنائياً بصياغة عقوبة اإلعدام ضدها وينظم مرتكبو الفساد يف القانون رقم
 31لعام  1999قانون  Junctoرقم  21لعام  2001بشأن القضاء على الفساد .ميكن العثور على الئحة عقوبة
اإلعدام يف املادة  2من القانون رقم  31لعام  1999ابالقرتان مع القانون رقم  20لسنة  2001بشأن قوانني القضاء
xiv

على الفساد اليت تنص على ما يلي:

 -1كل من يرتكب أعماال غري مشروعة إلثراء الذات أو شخص آخر أو شركة ميكن أن تضر أبموال الدولة أو
اقتصاد البالد ،جيب أن حيكم عليه ابلسجن مدى احلياة أو السجن ملدة ال تقل عن ( 4أربع) سنوات وحبد
أقصى ( 20عشرين) سنة وغرامة ال تقل عن ( Rp. 200.000.000مائيت مليون روبية) وحبد أقصى
روبية( 1،000،000،000.00 .مليار روبية).
 -2يف حالة فعل إجرامي ابلفساد على النحو املشار إليه يف الفقرة ( )1ميكن تنفيذ عقوبة اإلعدام يف ظروف
معينة.
وف ًقا لتفسري الفقرة ( )1من املادة  2من القانون املتعلق ابلقضاء على الفساد ،ينص على أن "املقصود بـ"
ضد القانون "يف هذه املادة يشمل األفعال املخالفة للقانون بشكل رمسي أو مبعىن مادي ،أي حىت لو مل يتم تنظيم مثل
حقريا ألنه ال يتوافق مع إحساس ابلعدل أو قواعد احلياة
هذه األفعال يف القوانني واللوائح ،ولكن إذا كان الفعل يعترب ً
االجتماعية يف اجملتمع  ،فيمكن إدانة الفعل .وعالوة على ذلك ،تشري كلمة "ميكن" يف هذا احلكم قبل عبارة "اليت
تضر ابلوضع املايل أو االقتصادي للدولة" إىل أن اجلرمية تعترب جرمية رمسية ،أي أن وجود فعل إجرامي من الفساد يكفي
عن طريق استيفاء عناصر الفعل اليت مل تتم صياغتها نتيجة للعواقب "(جرمية مادية ).
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ابإلضافة إىل ذلك ،يف تفسري الفقرة ( )2من املادة  ، 2ورد أن "املقصود ب" ظروف معينة "يف هذا
احلكم هو شرط ميكن استخدامه كسبب للعبء اإلجرامي ملرتكيب فعل إجرامي من الفساد ،إذا ارتكبت اجلرمية ضد
أموال خمصصة للتغلب على حاالت اخلطر والكوارث الطبيعية الوطنية والتدابري املضادة بسبب االضطراابت االجتماعية
13

واسعة النطاق والتغلب على األزمات االقتصادية والنقدية والتغلب على أعمال الفساد اإلجرامية ".

بناء على األحكام الواردة يف الفقرة ( )2من املادة  2وشرح للمادة ما سبق ،ميكن تطبيق عقوبة اإلعدام
على الفاسدين إذا مت تنفيذ الفساد بطريقة معينة .ومبا أن كلمة "ميكن" مستخدمة يف الفقرة ( )2من املادة  ،2فإن
عقوبة اإلعدام ملرتكيب الفساد ذات طبيعة اختيارية .وهذا يعين أنه على الرغم من ارتكاب فعل إجرامي للفساد يف
ظروف معينة على النحو املشار إليه يف الفقرة ( )2من املادة  ، 2فإن مرتكيب الفساد على النحو املشار إليه يف الفقرة
14

( )1من املادة  2ال جيوز احلكم عليهم ابإلعدا.

ويف هذا الصدد ،هناك بعض نقاط الضعف يف تطبيق عقوبة اإلعدام على الفاسدين منها ما يلي:
 -1إن أحكام اإلعدام ابعتبارها هتمة جنائية ال ُهتدَّد إال يف اجلرائم اجلنائية بعض الفساد يف الفقرة ( )1من املادة
 2هو ارتكاب أعمال إثراء الذات  /اآلخرين  /الشركة بطريقة غري مشروعة .لذلك فهي ليست موجهة إىل
مجيع أشكال أعمال الفساد اإلجرامية ،على الرغم من أنه يف تفسري عام يذكر أن الغرض من إصدار القانون
رقم  31لعام  1999هو القضاء على كل شكل من أشكال الفساد .مع هتديد عقوبة اإلعدام يف املادة ،2
فهذا يعين أنه ال ميكن فرض عقوبة اإلعدام على أعمال الفساد اإلجرامية األخرى.
 -2وفقاً للفقرة ( )2من املادة  ،2تشكل عقوبة اإلعدام هتمة جنائية ضد اجلرمية الواردة يف الفقرة ( )1من املادة
 2ويعاقب عليها ابلسجن املؤبد أو السجن ملدة  20سنة .يف القانون رقم  31لعام  1999ابالقرتان مع
R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2008), hal. 28
14
Ibid, hal. 44.
13
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القانون رقم  20لعام  ،2001فإن أعمال الفساد اإلجرامية املهددة ابلسجن مدى احلياة أو عقوبة قصوى
أيضا يف املادة  ،3إساءة استخدام السلطة /
تصل إىل  20سنة سجن ال ترد فقط يف املادة  ، 2ولكن ً
الفرصة  /املرافق بسبب املنصب أو املنصب؛ املادة  12قبول الرشاوى من قبل املوظفني العموميني  /مدراء
الدولة والقضاة واحملامني .لذلك ،شعرت غريب إذا كانت عقوبة اإلعدام مهددة فقط جبرمية يف املادة .2
حيث يرى اجملتمع وينظر إليها من طبيعة الفساد كجرمية املنصب ،وأفعال إساءة استخدام السلطة /
املنصب ،واستالم الرشاوى من قبل موظفي اخلدمة املدنية  /مدراء الدولة ،والقضاة واحملامني يشعرون أبهنم
أكثر خسة من إثراء أنفسهم .ولذلك فإنه يستحق التهديد ابالعدام ،خاصة أن جرمية الرشوة هي األبرز يف
قضااي الفساد املختلفة.
 -3ضعف آخر يتعلق بصياغة ظروف معينة ،والذي يصبح أسباب احلكم على هتمة جنائية ابإلعدام .يف خمتلف
صياغة القانون  ،بعض الشروط اليت هي أسباب التهم اجلنائية صيغت بشكل عام صراحة يف صياغة اجلرمية
ذات الصلة .على سبيل املثال التهم اجلنائية لسوء املعاملة يف املادة  356من القانون اجلنائي والتهم اجلنائية
للسرقة يف املادة  365من القانون اجلنائي .ومع ذلك  ،يف الفقرة  2من املادة  2من القانون رقم  31لعام
 ،1999فإن بعض الظروف اليت هي أسباب التهم اجلنائية مل تصاغ صراحة يف صياغة املادة.
ولذلك منذ صدور قانون القضاء أعمال الفساد اإلجرامية ،مل يتم العثور على أي حكم حمكمة إلدانة
مدان ابلفساد بعقوبة اإلعدام .وهذا على النقيض من قضااي جرائم املخدرات واإلرهاب ،حيث ُحكم على عدد كبري
من اجلناة ابإلعدام .على الرغم من أن القانون ينظم بوضوح عقوبة اإلعدام للمفسدين .العواقب املنطقية يف ضعف
إنفاذ القانون ،واألثر صعب للقضاء على الفساد .ومع ذلك إذا كان تطبيق القانون يطبق قانون الوفاة على األقل،
ادعا أو يقلل الفساد ،بسبب العقوابت والتطبيق الصارم للقانون .وذكر جوكو ( )Djokoأنه
أتثريا ر ً
فيمكن أن يوفر ً
جيب تطبيق عقوبة اإلعدام ألنه ؛
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 -1تضمن عقوبة اإلعدام عدم حترك اجملرم مرة أخرى .اجملتمع ال سيضطرب هذا الشخص مرة أخرى بسبب
"دفن جثته لذا ال داعي للخوف من املدان".
 -2عقوبة اإلعدام أداة قمعية قوية للحكومة.
 -3ابستخدام هذه األداة القمعية القوية ،ميكن ضمان مصاحل اجملتمع حىت يتسىن محاية سالم القانون والنظام.
 -4خاصة إذا كان من املتوقع أن ينفذ التنفيذ العام خوف أكرب من ارتكاب اجلرمية.
وهكذا إذا فرضت ونفذت عقوبة اإلعدام حبق اجلناة من املتوقع أن يكون الفساد قادراً على توفري جهود
وقائية وقمعية ملنع املمارسات الفاسدة 15.لذلك يلزم تطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكيب أعمال الفساد اإلجرامية.

إقرار عقوبة اإلعدام على الفاسدين يف القانون اجلنائي اإلسالمي
وميكن تطبيق عقوبة اإلعدام يف الشريعة اإلسالمية على ثالثة أشكال من اجلرمية وهي جرميه قصاص
وجرمية حدود وجرمية تعزير .ففي قضية جرمية قصاص على سبيل املثال ،يستهدف التهديد بعقوبة اإلعدام مرتكيب
عمليات القتل املتعمد أو املخطط هلا ،حيث جي ب أن يتحمل مرتكبو عمليات القتل املتعمد نفس القدر القانوين من
16

العقا.

أما يف قضية جرمية احلدود ،فإن التهديد بعقوبة اإلعدام يستهدف مرتكيب زان احملصن واحلرابة والبغي
والردة .بينما يف مشكلة جرمية التعزير ،فإن التهديد بعقوبة اإلعدام يستهدف مرتكيب اجلرائم خارج القصاص واحلدود
اليت تعتربها الدولة (احلكومة) خطرة للغاية على بقاء اجملتمع واستفادته .يف السياق أعاله ،فإن عقوبة اإلعدام اليت
تطبق على حاالت معينة مثل املخدرات واإلرهاب والفساد داخلة يف نطاق عقوبة التعزير املسماة ابلقتل السياسي،
D. Prakoso, Masalah Pidana Mati (Soal Jawab), (Bandung: Bina Aksara, 1987), hal. 43
A. Q. Audah, al-Tasyrì’ al-Jina’iy al-Islàmìy: Muqàranah bi al-Qanûn al-Wadh’I, (Kairo: Mu’assasah
al-Risalah, 1992), hal. 663.
15
16
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وهي عقوبة اإلعدام اليت ال ينظمها القرآن والسنة ،ولكن خضعت للسلطات أو الدول سواء التنفيذ أو إجراءات
17

التنفيذ.

فيما يتعلق ابلفساد ،تدخل العقوابت على الفاسدين يف نطاق جرمية التعزير بسبب تعقيد طريقة عمل
األفعال اإلجرامية الفساد .لذلك فإن حتديد القانون وقراره يف أيدي السلطات (أوىل األمر) لذا عند حتديد نوع العقوبة
جيب على السلطات االنتباه إىل مبادئ العدالة واملنفعة العامة .من خالل اإلهتمام ابملصلحة العامة املهددة بشدة
جبرمية الفساد احلالية ،ميكن تربير عقوبة أشد تعزير يف شكل عقوبة اإلعدام على الفاسدين ابإلسالم .قد تفرض دولة
عقوبة اإلعدام إذا اعتربت حماولة فعالة للحفاظ على النظام العام واملنفعة xv.وذلك متاشياً مع رأي بعض العلماء
املعاصرين مثل عبد القادر عودة يف كتاب "التشريع اجلنائي اإلسالمي 18،وعبد العزيز أمري يف كتاب "التعزير يف الشريعة
19

اإلسالمية " ووهبة الزحيلي يف كتابه الفقه اإلسالمي وأدلته.

جدا ابلقيم أساس اإلنسانية يف العامل
إن الغرض من تطبيق القانون اجلنائي اإلسالمي هو يف الواقع معين ً
الذي حتتضنه مخسة أشياء ،وهي الدين والروح (النفس) واملال و العقل والنسل .إن محاية احلقوق اإلسالمية ليست
على اإلطالق هبة من احلاكم أو هبة من اجملتمع ،ولكنها هبة من هللا سبحانه وتعاىل من أجل احلفاظ على حقوق
اإلنسان األساسية اخلمسة ،يسرد القانون اإلسالمي ابستمرار عقوبة اإلعدام كواحد من أنواع العقوبة الرئيسية ،وكذلك
احلد األقصى للعقوبة.
فيما يتعلق هبذا ،كأحد أعمدة التكوين النظام القانوين اإلندونيسي ،ابإلضافة إىل القانون الغرب والقانون
العريف  ،تتمتع الشريعة اإلسالمية مبوقع كبري يف تطوير النظام القانوين اإلندونيسي .يتجسد هذا يف إيديولوجية الدولة
اإلندونيسية يف املبدأ األول الذي ينص على أن الالهوت هو هللا تعاىل ،مما يعين أن الدولة اإلندونيسية جيب أن
17

Ibid, hal. 664
Ibid, hal 72
19
Wahbah Zuhaili,
18

Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), hal. 24
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تستوعب القيم اليت تعيش يف تعاليم الدين ،وخاصة اإلسالم .لذلك كدولة ولدت من بذور فكر العلماء ،حترتم
إندونيسيا بشدة الشريعة اإلسالمية اليت هلا يف هناية املطاف الشريعة اإلسالمية مكانة مهمة يف تشكيل وجتديد القانون
دائما مبكانة عالية يف نظر القانون اإلندونيسي.
يف إندونيسيا .وهكذا عند تقدمي االعتبارات الدستورية ،يتمتع اإلسالم ً
فيما يتعلق حتديداً بعقوبة اإلعدام ،ميكن استخدام الشريعة اإلسالمية كمرجع رئيسي للنظر يف قراراهتا القانونية.

حتليل السياسات بشأن عقوبة اإلعدام بسبب الفساد يف ضوء مفهوم مقاصد الشريعة
األساس الرئيسي للشريعة اإلسالمية هو اإلعتقاد أبن الشريعة اإلسالمية مستمدة ملنفعة البشرية ،سواء يف
الدنيا أو يف اآلخرة ،من خالل التمسك أبعدل قانون على الرغم من أن الوسائل املعتمدة بشكل صريح ليست واردة
يف القرآن والسنة .هذا يعين أنه كما قال ايسر عودة ،جيب أن يكون هدف القانون اإلسالمي (املقاصد) أساسا
ومنهجية أساسيني إلنشاء نظام قانوين إسالمي فعال  20.ويف هذه احلالة كما أكد ابن القيم ،أوضح هللا سبحانه
وتعاىل طرق (األساليب) مبا وصفه هبدف إقامة العدل بني البشر وإقامة البشر ابلعدل .لذلك كل وسيلة أو سياسة
21

ميكن أن تلد العدالة ،مث ميكن القول أهنا جزء من (قانون) اإلسالم.

وميكن تعريف مقاصد الشريعة بوضوح وبيان من آراء العلماء املختلفة .على سبيل املثال ،يعرف اإلمام
الغزايل مقاصد الشريع ة على أهنا غرض شريعة هللا سبحانه وتعاىل من أجل خملوقاته للحفاظ على دينهم وروحهم
وعقلهم ونسبهم وممتلكاهتم 22.وقال الشاطيب أن مقاصد الشريعة جتسد صاحل البشرية يف الدنيا واآلخرة 23.ويعرف

Jasser Auda, Maqàsìd Sharì‘ah as Philosophy of Islamic Law, (Colombia: The International
Institute of Islamic Thought, 2009), hal. 54-55
21
I. al-Qayyim Jauziyah, I’lam al-Muwaqqa’in. (Beirut: Dar al-Jail, 1973), hal. 26
22
A.H Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul, (Maktabah al-Jundi, n.d), hal. 251
23
A. Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Fiqh, (Dar al-Ma’rifah, n.d), hal. 2
20
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أمحد الريسوين مقاصد الشريعة على أهنا األهداف اليت حتددها الشريعة ملصلحة اإلنسان 24.يقول وهبة الزحيلي أن
مقاصد الشريعة هي قيم وأهداف للشريعة ضمنية يف كل أو معظم قوانينها .وتعترب هذه القيم واألهداف أهداف وأسرار
شرعية ،أسسها الشريعة يف كل نص قانوين 25.ويعرف يوسف القرضاوي مقاصد الشريعة على أهنا هدف لنصوص
وقوانني معي نة جيب أن تتحقق يف حياة اإلنسان ،سواء يف شكل أوامر أو حمظورات أو جواز كأفراد أو عائالت أو
26

أشخاص.

وهكذا  ،ميكن فهم مقاصد الشريعة على أهنا هدف قانوين لتحقيق املنفعة اإلنسانية .ويف هذه احلالة ،مبزيد
من التفصيل  ،الغرض من الشريعة هو كيفية حتقيق املنفعة أو املنفعة (جلب املشلحة  /املنفعة) وجتنب الضرر أو الفساد
(دفع املفسدة) .لذا فإن صياغة نظرية املفشدة أو نظرية املصلحة تتضمن مفهومني أساسيي ،ومها جلب املصلحة
(اخلري) وجتنب الشر (الضرر) حلياة اإلنسان .ويطلق على مقاصد الشريعة احلكمة اليت هتدف إىل إقامة الناموس ،سواء
كانت مطلوبة أم ال ،ألنه يف كل قانون يقرره هللا جيب أن تكون هناك حكمة ،وهي الغرض النبيل وراء احلكم .ومن
بني علماء األصول ،تسمى مقاصد الشريعة أسرار الشريعة ،وهي األسرار الكامنة وراء القوانني اليت وضعتها الشريعة يف
شكل منفعة للبشر يف الدنيا ويف اآلخرة.
أيضا ملصطلح املصلحة ،ألن هدف الشريعة نفسها هو املصلحة .يف هذه احلالة،
مقاصد الشريعة مرادفة ً
أعطى عز الدين بن عبد السالم التعريف أبن املصلحة يف شكلها احلقيقي متطابقة مع املتعة والنعمة ،يف حني أن

A, Raisuni, Nazhariyah al-Maqashid ‘Inda al-Imam al-Syathibi, (al-Dar al-‘Alamiyah li alKitab al-Islamiyah, n.d),hal. 7
25
Wahbah Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamì, (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hal. 225
26
Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fì al-Islàm: Makànatuhà, Ma`àlimuhà, Thabì`atuhà,
Mauqifuhà min al-Dìmuqràthiyah, wa al-Ta’addudiyyah wa al-Mar’ah wa Ghair al-Muslimìn.
(Beirut: Dar al-Syuruq, 2001), hal. 25
24
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شكل اجملاز هو السبب الذي جيلب املتعة والنعمة 27.يف غضون ذلك ،وفقاً لنجم الدين الطويف ،فإن املصلحة هي
تعبري عن قضية تؤدي إىل الغرض من السرية يف شكل عبادة أو تقليد.
كما أوضحنا سابقاً ،فإن نظرية املصلحة اليت تستخدم كأساس لقياس مقاصد الشريعة تتكون من
مفهومني ،مها )1( :إدراك املصاحل والصالح واملتعة لإلنسان ،واليت تسمى "جلب املنايف"  /املصاحل .و ( )2جتنب
اإلنسانية من الضرر والشر ،وهو ما يسمى "دفع املفاسد" .وحبسب اإلمام الغزايل ،فإن املصلحة ال جتلب الفوائد
أيضا على الغرض من مشروع "وضع" يف القوانني اليت تنعكس يف
(األرابح) أو تتجنب املضرات فحسب ،بل حتافظ ً
28

مفهوم محاية الدين واحلياة والعقل والنسب وامللكية.

حتديد مزااي (مصلحة أو مضرة) فعل ما ،ولتحقيق األهداف الرئيسية لتشكيل القانون وتطويره ،فإن
املعايري هي االحتياجات اإلنسانية األساسية .ينقسم الطلب على االحتياجات األساسية ،من قبل علماء رائدي نظرية
املقاصد إىل ثالثة مستوايت ،وهي :الضرورايت واحلاجيات والتحسينيات .ففي هذه احلالة ،اهلدف األرئيسي هو
الضرورايت يف تطوير القانون الذي جيب حتقيقه بشكل مطلق ومجيع املطالب أو األوامر مطلقة وحمددة .ومن جهة
29

أخرى ،فإن احملظورات املتعلقة ابلضرورة هي صارحة ومطلقة ،والقوانني الناجتة عنها حرام.

أيضا بشكل شامل .هذا ما قاله يوسف
إن الشريعة اإلسالمية هي يف الواقع نظام شامل جيب فهمه ً
صصا فقط لشخص (فرد) بدون عائلة ،ليس فقط لعائلة واحدة بدون
القرضاوي" :إن القانون (اإلسالم) ليس خم ً

Ibnu Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Beirut: Dar al-Kutub al-

27

’Ilmiyyah, n.d), hal. 1-12

…A. H, Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilmi al-Ushul
29
A. Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Bandung: Kencana Perdana Media Group, 2008), hal. 213
28
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جمتمع ،وليس جملتمع واحد بشكل منفصل بدون جمتمعات أخرى يف نطاق املسلمني .كما أنه مل يتم حتديده لدولة
30

واحدة فقط بشكل منفصل عن دول العامل األخرى ".

طور اإلمام ابن تيمية 31نظرية املصلحة يف سياسة القانون ابإلشارة إىل آيتني يف سورة النساء ،ومها اآليتان
 58و  .59تنص األية  58على أنه جيب على القادة الوفاء ابلوالية والنزاهة يف القانون .إذا كان الزعيم قد أوىف
ابلتفويض وكان عادالً ،فإنه من واجب الناس أن يطيعوا ألوىل األمر أبفضل طاعة .لذلك فإن أهم قاعدة لسياسة
القائد يف الدين هي وضع السياسة على أساس مصلحة الشعب ومصلحة الوطن وليس لصاحل نفسه.
هذا أمر مهم  -كما قال ايسر عودة  -أن الشريعة اإلسالمية اليت مت حتديدها حىت اآلن ليست على
األرض وليست معاصرة ،ألهنا مل متس اجلوهر القانوين (املقاصد) الوارد يف األدلة الشرعية .ابإلضافة إىل ذلك ،متيل
الدراسة للشريعة اإلسالمية حاليا إىل عكس املناهج النصية بدالً من السياقية  -فهي مل تعد قادرة على استيعاب
التغيريات يف اجملتمع املعاصر اليت تكون معقدة للغاية .ويف الواقع ،مت وضع قانون بقصد توفري الراحة واألمن والرفاهية
للحياة الفردية واالجتماعية .هنا تكمن أمهية مقاصد الشريعة  -اليت هلا نفس معىن مفهوم املصلحة  -كمفهوم مناسب
32

جداً للتطبيق يف سياق احلياة الوطنية والدولة.

يف هذا السياق ،للدولة دور هام يف إنشاء أنظمة وترتيبات قانونية قادرة على محاية احلقوق األساسية
للمواطنني والشعب بشكل عام .الدولة أو السلطات مسؤولة عن منع أي جرمية من شأهنا إحلاق الضرر ابلناس والدولة
والتغلب عليها .هلذا السبب جيب أن تتم صياغة السياسات القانونية حبق حلماية واستفادة الناس (مصلحات العام).

Yusuf al-Qaradawi, Min Fiqh al-Daulah fì al-Islàm: Makànatuhà, Ma`àlimuhà, Thabì`atuhà,
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Mauqifuhà min al-Dìmuqràthiyah, wa al-Ta’addudiyyah wa al-Mar’ah wa Ghair alMuslimìn. (Beirut: Dar al-Syuruq, 2001), hal. 12
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Ibnu Taimiyah, Al-Siyàsah al-Syar’yah fi Islàih al-Rà’i wa al-Ra’iyah, (Beirut: Maktabah alMuayyad, 1993) hal. 1-2
32
Jasser Auda, Maqàsìd Sharì‘ah as Philosophy of Islamic Law ….hal. 54
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أحدها هو النظر يف تطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكيب الفساد كشكل من أشكال إنفاذ القانون موجه حنو املنفعة
واملنفعة العامة.
هلذا السبب ،هناك أدوات منهجية يقدمها خرباء الفقه لتحقيق احلوار بني النصوص والواقع واملصلحة يف
صياغة القانون ،وهي:
حتقيق املناط وهو جهد للتعرف على مضمون الشيء القانوين والتحقق منه لتجنب األخطاء الفنية يف
التعديل بني قانون واحد والشيء 33.يف هذه احلالة ،يُفهم وجود النصوص القانونية كمبدأ توجيهي لتحقيق منفعة
الناس .إن مبدأ "زعيم (قانون) السياسة جتاه الشعب جيب أن يقوم على املنفعة" يصبح األساس األويل لسلطة القائد
يف حتديد السياسات القانونية املوجهة لصاحل الشعب.
إعتبار مالت األحكام ،أي النظر يف حالة تطبيق القانون اليت مت اعتمادها على جهاز حتريك املناط
ومراقبتها .إذا كان اجلهاز األول (حتقيق املناط) يشدد على أمهية الفهم والتعميق ملا سيحدث ،فعندئذ يتطلب جهاز
إعرتاف إعتبار مالت األحكام أن يفهم ويفكر فيما حيدث (املتوقع) 34.يف هذه احلالة ،تنطبق قاعدة دفع املسفدة
مقدم على جلب املصاحل .هذه القاعدة هي استمرار للقواعد السابقة ،أي أن السياسة القانونية تدعم بشكل أساسي
املنفعة العامة .عندما ختتلط املنفعة ابلضرر أو حتتوي على ضرر ،عندها جيب أن متنع السياسة القانونية االستفادة منها.
هذا يعين أن رفض الضرر جيب أن يكون له األسبقية على االستفادة.
مراعات التغرية اليت تراقب التطورات والتغريات اليت حتدث يف الواقع ،ألن السياسات القانونية ميكن أن
تتغري بناءً على التغريات يف الزمان واملكان  .يف هذه احلالة ،تطبق القاعدة "تغري األحكام بتغري الزمان واملكان
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والظروف والعادات واألهداف" .ابستخدام هذه القاعدة ميكن للسلطات مراجعة قراراهتا وسياساهتا إذا مل تعد
السياسات القانونية السابقة ذات صلة.
مع مقاربة نظرية املقاصح أو نظرية املصلحة ،ميكن اعتبار جرمية الفساد كجرمية طوارئ (ضرورية) ،ألهنا
أيضا إىل املستوى القانوين للضرورية .يف هذه
هتدد حقوق اإلنسان األساسية .لذلك جيب أن يشري تطبيق القانون ً
احلالة ،ميكن استخدام عقوبة اإلعدام كبديل ملنع الفساد يف إندونيسيا واالنتقام منه.
يف سياق نقاش قانوين إذا مت تطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكيب الفساد ،فإن قاعدة إذا تعارضت
املفسداتن فاألخذ على أخف الضررين ،فيجب جتنب أكرب ضرر أبخذ أخف الضرر كمعيار للقادة (الدولة) .توفر
هذه القاعدة حالً للزعيم إذا واجهت حالتني سيئتني ،ومها اختاذ سياسة قانونية أخف من أجل جتنب واحدة أكرب.
وبعبارة أخرى فإن الدولة أو القائد هلا السيادة الكاملة حتديد السياسة القانونية ،فضال عن كسر النزاع
والشك يف اجملتمع حول إجيابيات وسلبيات تنفيذ عقوبة اإلعدام للمفسدين .وذلك ألن الدولة ُمنحت سلطة إنشاء
نظام قانوين قائم على مصاحل ورفاهية العديد من الناس ،بينما يف نفس الوقت ال يسبب األذى أو الظلم للناس
أنفسهم.
وابلتايل فإن تطبيق عقوبة اإلعدام على الفاسدين له فائدة كبرية للمجتمع بشكل عام أو على األقل
يصبح اختيار القانون الذي حيتوي على أقل األضرار بدالً من السماح جلرائم الفساد ابالنتشار يف اجملتمع .لذا فإن
فكرة عقوبة اإلعدام على الفساد هي يف األساس شيء إجياب وهي شكل من أشكال التقدم القانوين يف إندونيسيا.

إختتام
بناء على الوصف أعاله ،يستنتج الباحث على أنه يف قانوننا الوضعي على حد سواء األحكام العامة
واخلاصة ال يزال هناك هتديد بعقوبة اإلعدام ملرتكيب اجلرائم مثل الفساد وخاصة يف ظروف معينة .بعض الظروف هنا
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هي عبء على مرتكيب الفساد إذا ارتكبت اجلرمية على سبيل املثال خالل كارثة طبيعية وطنية ،أو تكرار فعل إجرامي
من الفساد ،أو عندما تكون البالد يف حالة أزمة اقتصادية ونقدية.
وقد مت ابلفعل تنفيذ سياسة عقوبة اإلعدام ملرتكيب أفعال الفساد اإلجرامية ينظم يف الفقرة ( )2من املادة
 2من القانون رقم  31لعام  1999جو من القانون رقم  20لعام  2001بشأن القضاء على الفساد ،ولكن تطبيق
هذه املادة ال ينطبق إال على مرتكيب أعمال الفساد اإلجرامية املرتكبة يف "ظروف معينة" ،حبيث ال ميكن احلكم على
مرتكيب الفساد ابإلعدام .اثنيًا ،ميكن تطبيق عقوبة اإلعدام من منظور القانون اجلنائي اإلسالمي يف ثالثة أشكال من
اجلرميه ،وهي جرمية قصاص وجرمية احلدود وجرمية التعزير.
ومن منظور الشريعة اإلسالمية  ،من املؤكد أن تطبيق عقوبة اإلعدام على الفاسدين يف إندونيسيا ال ميكن
فصله عن سياق السياسة الشرعية ومقاصد الشربعة نفسها .إن فحص تطبيق عقوبة اإلعدام سيؤدي إىل منتجات يف
شكل قوانني وأنظمة واليت ابملناسبة هي نتيجة منطقية للحياة الدميقراطية يف إندونيسيا .ويف مقاربة املقاصد الشرعية
يراعي القانون اإلسالمي تطبيق عقوبة اإلعدام على مرتكيب الفساد يف إندونيسيا.
إن مقاصد الشريعة كنظرية قانونية اليت تبحث رئيسيا جبعل جلب املنفعة ودفع املفسدة مرجعيتني لشيء
يفعله البشر؛ وجعل اإلحتياجات اإلنسانية األساسية اهلدف الرئيسي يف تطوير الشريعة اإلسالمية .ومن هنا فمن
املتوقع أن تولد نظرية مقاصد الشريعة سياسة قانونية قادرة على حتقيق املنفعة ومنع الضرر ،وذلك جلعل حياة جمتمعية
عادلة ومزدهرة يف الدنيا ويف اآلخرة.
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