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Abstract:
The perspective of Islamic constitutional law, The Unitary State
of the Republic of Indonesia is in harmony with the principles of
Islamic state administration, because the system of government
implemented has embraced the principles of Islamic
constitution such as; al-musâwah (equality), al-‘adâlah (justice), alsyûrâ (democration), al-hurriyyah (freedom). The principle is
contained in the five precepts of the Pancasila. HTI's efforts to
establish a khilafah government according to its version in the
Unitary Republic of Indonesia can disrupt the system, basis and
philosophy of the State, can result in national disintegration, can
eliminate religious tolerance which is substantially the principle
in Islamic state administration. The birth of Perppu Number 2 of
2107 has implications for the closure of opportunities (sadd aldzarî`ah) Community Organizations that have teachings or
understandings contrary to Pancasila grow within the Unitary
State of the Republic of Indonesia and HTI becomes a prohibited
organization living in Indonesia. According to the
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consequentialist approach, the existence of HTI threatens the
sovereignty of the State, so that being included in the category
of levels of sadd al-dzarî`ah which has the effect of causing harm
and danger therefore, to avoid alternative declarations
dissolving HTI is the right choice that must be put forward.
Keywords:
;Islamic state administration; HTI; Perppu Number 2 of 2017
Sadd al-Dzarîah

ملخص البحث:
املوحدة جبمهورية إندونيسيا مع
تتوافق منظور القانون الدستوري اإلسالمي للّدولة ّ
مبادئ الدستور اإلسالمي ،ألن نظام احلكم الذي يتم إدارته قد تضمن مبادئ
الدستور اإلسالمي مثل املساواة والعدالة واملشاورة واحلرية .ويرد املبدأ يف املبادئ
اخلمسة ل لبنجاسيال ) .(Pancasilaميكن جهود حزب التحرير اندونيسيا
لتشكيل حكومة اخلالفة وف ًقا لنسختها يف الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا أن
تعطل نظام الدولة وأساسها وفلسفتها ،وميكن أن تؤدي إىل تفكك الوطين ،وميكن
أساسا يف إدارة الدولة اإلسالمية .إن
أن تقضي على التسامح الديين الذي يعد ً
والدة بريبو رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷هلا آاثر على إغالق الفرص (س ّد الذريعة)
ملنظمات اجمل تمعية اليت هلا تعاليم أو تفامهات تتعارض مع بنجاسيال تنمو يف الدولة
املوحدة جلمهورية إندونيسيا ،وحزب التحرير اندونيسيا هي منظمة حمظورة يف
ّ
إندونيسيا .وف ًقا للنهج الالحق ،فإن وجود حزب التحرير اندونيسيا يهدد سيادة
الدولة ،حبيث يقع يف فئة مستوى سد الذريعة الذي ينتج عنه بعض التهديدات
واملخاطر .لذلك ،لتجنب الضرر ،فإن البديل عن حل حزب التحرير إندونيسيا
هو اخليار الصحيح الذي جيب طرحه.
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رقم  ۲لعام ۲۰۱۷؛ س ّد الذريعة.

مقدمة
ملوحدة جبمهورية إندونيسيا
ملوحدة جبمهورية إندونيسيا القيمة الثابتة" " ،ال ّدولة ا ّ
"ال ّدولة ا ّ
الثمن األخري" .يف اآلونة األخرية ،ت العثور على هذين املصطلحي يف العديد من الكتب
واجملالت وحت الوسائط األخرى سواء اإللكرتونية كانت أو املطبوعة كانت .بدا أن املصطلحي
مها قوة وروح الشعب اإلندونيسي من أجل وحدة األمة ذات الغالبية املسلمة .إندونيسيا دولة
ملوحدة ،ميكن أن يطلق عليها بعد ذلك  ،Bhinneka Tunggal Ikaوهي بلد يتكون
ا ّ
من عدة عناصر من الشعب والعرق واألمة والدين واللغة يف إندونيسيا.
ملوحدة إندونيسيا اليت دافعت عنها مجيع عناصر األمة على حد
إن استقالل الدولة ا ّ
سواء من املدنيي والعسكريي و الرواد االستقالل قد ضحوا ابلطاقة واألموال وحت النفوس وقاد
منزعجا من بعض اجلماعات
األمة يف النهاية حنو االستقالل .ولكن هذا االستقالل ما زال ً
خر هذه الضرابت على نطاق واسع للتساؤل عن إيديولوجية
وعناصر األمة نفسها اليت كانت مؤ ًا

بنجاسيال .وبينما تنعكس بنجاسيال ابعتبارها إيديولوجية األمة اإلندونيسية ذات القيمة يف حياة
ملوحدة
اجملتمع ،إال أنه ميكن القول إهنا كانت مثن األخري عندما كان هذا البلد يف شكل الدولة ا ّ
1
جلمهورية إندونيسيا.

Libasut Taqwa, “Evolusi Gerakan HTI dan Acaman Terhadap Generasi Muda”,
Jurnal Review Politik, Vol 5 No. 1 (Juni, 2015), 2
1
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كانت إحدى احلركة جملموعات املتطرفة على سبيل املثال ،اليت طورت عقيدة اخلالفة
ملوحدة جبمهورية إندونيسيا هي حزب التحرير إندونيسيا
عب الوطنية وهددت سالمة ال ّدولة ا ّ

الذي اختصر بعد ذلك وت اإلشارة إليه يف هذه الدراسة مع  .HTIلقد جذبت هذه احلركة
تعاطف العديد من املسلمي ،وخاصة اجليل األصغر سناً ،وترى هذه اجملموعة أن تراجع
اجملتمعات اإلسالمية يف الدولة يرجع إىل ختليها عن نظام اخلالفة العاملي الذي ميكنه تنظيم حياة

الناس حنو الرخاء واإلزدهار يف عصر اخلالفة.
يف العديد من اجلامعات الكبى ،حكومية كانت أو غري حكومية كانت ،ال يوجد عدد
بدءا من املقاييس الصغرية والكبرية ،كما ال يتم
قليل من الطالب املشاركي يف إدارة هذه احلركةً ،
استبعاد الندوات وحت األنشطة االجتماعية من أنشطته و برانجمه HTI 2.الذي عقد أول مؤمتر
دول يف إندونيسيا يف  ۲۸من مايو  ۲۰۰۰وتطور بسرعة كبرية .بعد سبع سنوات متكنت هذه
اجملموعة من أخذ أتباع ومتعاطفي مع مائة ألف شخص 3،وهو رقم رائع حًقا كمجموعة من
القادمي اجلديد.
وراء شجار أتباع  HTIوشيعته من أجل االستمرار يف الوجود أبرخبيل نوسنتارا ،اتضح
أنه ل ينتج بعد الدب احللو ،فالصراع الذي بدأه عبد الرمحن البغدادي جيب أن ينتهي بشكل
مأساوي ،هو بريبو رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷الذي أوقف حركة التنظيم اهلائلة هذه حبيث ،على
مؤسسيا وقانو ًنيا ،يُعلن أن  HTIقد ت حلها.
أساس بريبو،
ً

بعد حل  ،HTIجاء الرفض من أتباع داخليي هلذه اجملموعة ،مبا يف ذلك من اخلارج،
وحت خبري القانون يف الوالية األستاذ يسريل إحسا ماهيندرا رفض بشدة هذا البريبو ودعا
منظمات اجملتمع املدن واألحزاب السياسية ضد هذا البريبو.يقيم يسريل إصدار هذه الالئحة
Arifuddin Ismail, ”Pemikiran dan Gerakan Keagamaan Mahasiswa: Menelusuri
Merebaknya Radikalisme Islam Di Kampus”, Harmoni Jurnal Multikultural dan
Multireligius, Vol. 3, Juli-September 2012, 49
3 Libasut Taqwa, “Evolusi Gerakan HTI, 3
2

149

al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 14 (1), 2019: 124-145

Abdul Jalil, Muhammad Taufiq

يوضح سياسة احلكومة االستبدادية ،بينما يف احلياة الدميقراطية ،جيب أن مير حل املنظمات
اجملتمعية مثل  HTIمبراحل مثل التحذيرات ،إذا جتاهلها الحًقا ميكن فرض عقوابت إدارية على
4
احلل.
ال ميكن إنكار اجلدال الداعي إىل حل  HTIوإلغاؤه يف بلد دميقراطي مثل إندونيسيا 5.ت
استبدادي حت مع إصدار
تقييم هذا من قبل الدكتور إفضال قاسم وهو أكد أن البريبول يكن
ً

البريبو الذي ميكن أن حيافظ على سالمة الدميقراطية وليس احلد من الدميقراطية كما ذكر
أيضا منصب رئيس اجمللس الفخري
يوسريل ،اعرتف أستاذ القانون الدستوري ،الذي يشغل ً
لرابطة بكالوريوس بنهضة العلماء ( ،)ISNUأنه يرتك من الناحية القانونية جدالً 6.وجيب أن
يكون هناك حتذير ،من حتذير واحد أو اثني أو ثالثة إىل ستة ،يتم إيقاف املساعدة ،يف حالة
عدم وجود مساعدة ،جيب أن تكون قرارات احملكمة قادرة على إلغاء قانونية الكيان القانون.
عالوة على ذلك ،أكد حمفوظ أن وجود  HTIميكن أن يشل احلكومة اإلندونيسية ،مما يعطل
أيضا
استقرار الدولة بشدة .يف الواقع ،قبل اإلعالن عن حل  ،HTIأصدر الرئيس جوكو ويدودو ً

قوي من شأنه أن "يهزم" املنظمات اليت حتاول أن تزعزع إندونيسيا.
ً
بياان ً
إن اجلهود اليت تبذهلا احلكومة للحفاظ على وحدة وتكامل مجهورية إندونيسيا من
االضطراابت اجلماعية اليت ترغب يف تغيري إيديولوجية الدولة هي مهام وواليت تستند إىل
القانون األساسي عام  ،۱٩54وفًقا للباحثي ،ما الذي تفعله احلكومة إبصدار بريبو رقم  ۲لعام
Miko Ardhinata, ”Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi
Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2013, Surya Keadilan, Vol. 1, No. 1, November 2017, 124
5 Imam Mahdi, ”Pembubaran Ormas Radikal dalam Perspektif Perundang-Undangan
(Kajian Khusus Perppu No. 2 Tahun 2017)”, Nuansa, Vol. X, Nomor 2, Desember 2017,
140
6 Miko Ardhinata, ”Kewenangan Pemerintah dalam Pembubaran Organisasi
Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2013, Surya Keadilan, Vol. 1, No. 1, November 2017, 119
4
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 ۲۰۱۷واليت ال تزال حت اآلن جدلية هي جزء من االجتهاد السياسي للزعيم (تصرف اإلمام)
الذي حيتاج إىل التقدير خللق فائدة يف حياة الدولة.

ومن إحدى طرق استنباط احلكم اليت وفًقا للباحث تتوافق مع إصدار هذا الببو هي س ّد
الذريعة .ميكن استخدام هذه الطريقة ملنع ووقف مجيع أشكال األنشطة أو اإلجراءات املسموح
أساسا حت احملمية مبوجب قواني مثل اجملموعات أو اجلمعيات ،ولكن إذا كانت األنشطة
هبا ً
أو اإلجراءات اليت ت تنفيذها وتطويرها ميكن أن تسبب فوضى أو هتديدات ميكن أن تؤدي إىل
التفكك الوطين حبيث تكون الفائدة يف األمة ليست سوى املنظار واألمل.
بسبب هذا األساس يصوغ املؤلف الرتكيز يف هذه الدراسة .أوالً ،ما هو منظور القانون
ملوحدة جلمهورية إندونيسيا كما
الدستوري اإلسالمي حول إنشاء حكومة اخلالفة داخل الدولة ا ّ
اثنيا ،ما هي اآلاثر املرتتبة على  Perppuرقم  ۲لعام  ۲۰۱۷على وجود  HTIمن
طلب ً .HTI

وجهة نظر س ّد الذريعة.

حمور هذا النقاش مهم ابلنظر إىل أن الدولة الوحدوية جلمهورية إندونيسيا إىل حد كبري
مع أساسيات دولة اخلالفة ونظام احلكم اإلسالمي الذي قاتل بقوة من أجل  HTIلديه مالءمة
ولكن  HTIيعتب غري إسالمي  ،كما سيناقش الباحثون يف هذه املقالة .ث  ،ينتهي إصدار بريبوا
رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷لوجود  HTIوسيختتم اجتماع إطالق املنظمات اجلماهريية اليت تنحرف عن
أساس الدولة وهو بنجاسيال .سيتم فحص حل  HTIمن خالل إصدار بريبوا من قبل الباحثي
مع نظرية س ّد الذريعة اليت يشيع استخدامها من قبل اجملاهدين يف استنباط احلكم.
منهج البحث
معاجلة البحث يف هذه الدراسة ابستخدام مدخل الوصفي مع حتليل النوعي النقدي.
بينما يتم إعادة البحث عن نوع حبث املكتبة ،فإن مصادر البياانت هي واثئق الدولة يف شكل
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نسخ من بريبوا رقم  ۲لعام  ، ۲۰۱۷وخمطوطات مجهورية إندونيسيا رقم  ۱۷لعام ،۲۰۱۳
والكتب واجملالت اليت تغطي الفقه السياسة HTI ،ومفهوم س ّد الذريعة ،كان التحليل يف هذه
الدراسة عن طريق تقليل البياانت (تلخيص واختيار األشياء الرئيسية يف شكل بياانت مناسبة،
مع الرتكيز ث تقدي وصف موجز وعالقة مع النظريت املقدمة ابلفعل ،ث استخالص النتائج
والتحقق.
أ .مبادئ احلكم اإلسالمي  /اخلالفة

احلكم اإلسالمي كما قد جتلى يف زمن النب حممد صلى للا عليه وسلم .ويدير خلفاؤه

اخللفاء حكومة إسالمية هلا مبادئ تشمل املساواة .املساواة بي البشرية هي مبدأ إسالمي مبين
على الوعي أبن مجيع الرجال والنساء هم أبناء آدم وهوى ،وهذا ما أوضحه للا سبحانه وتعاىل.
يف كلمته سورة النساء .۱ :4
العدالة .العدالة مبدأ أساسي يؤكده اإلسالم بقوة .يتم ذكر أعمال العدالة مرًاار وتكرًاار يف
القرآن ،وخاص ًة يف سياق تطبيق القانون ،على سبيل املثال يف كلمة للا سورة النساء  ،5۸:حت
حمكوما ابلعدل ،مثل كلمة للا يف سورة املائدة۸ :
لو كانت هناك كراهية ألي شخص ال يزال ً
وما زالت هناك آيت أخرى.

السرية (التداول) .واحدة من آيت القرآن الذي هو أساس مبدأ التداول يف اإلسالم هو
الشورا ۳۸ :بينما األمر لفعل مصيورة ميكن فحصه يف كلمة للا يف سورة أل
كلمة للا سورة ّ
عمران.۱5٩ :
احلرية (احلرية) .احلرية حق متأصل ول يتم فصله عن البشر ككائنات هلا موهبة اجملد من
للا سبحانه وتعاىل من خالل شريعة للا تعاىل .إعطاء مساحة خلدامه احلرية  ،مبا يف ذلك احلرية
الدينية والتفكري وتكوين اجلمعيات والتعبري عن الرأي.
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مساحة احلرية واسعة للغاية لذا جيب أن تكون حمدودة  ،هذه احلدود هي ؛ أوالً ،هذه

احلرية ال تشوه الكرامة والكرامة اإلنسانية ككائن شريف .اثنياً ،ال يتعارض مع حقوق اآلخرين.
اثلثًا  ،ليس ضد القواعد  ،ال قواعد الشريعة ،أو نتائج االتفاقيات اجلماعية ،طاملا أهنا ذات قيمة
جيدة وال تتعارض مع الشريعة .رقابة األمة (إشراف الناس) .يف الشريعة اإلسالمية ،لكل مواطن
احلق أو االلتزام ابإلشراف على الزعيم املختار والسيطرة عليه وتقدي املشورة إليه وانتقاده .النقد
املشار إليه هو نقد بناء موجه حنو الصال العام ،أي القادة وأولئك الذين يتم قيادهتم.

7

ب .بناء حكومة اخلالفة داخل الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا
من الشائع أن يقوم حزب التحرير إندونيسيا بتفويض كبري منذ إنشائه يف األراضي
الفلسطينية بقلم تقي الدين النبهان ،كحزب سياسي مع حركة مستقيمة ويهدف إىل إعادة
أتسيس جمد اإلسالم من خالل إعادة أتسيس اخلليفة اإلسالمي.كحزب سياسي له أيديولوجية
دائما بـ "إنقاذ إندونيسيا ابلشريعة اإلسالمية" و "توحيد املسلمي يف نظام
إسالمية ،يهتف ً
دائما بشكل
اخلالفة" و "رفض التدخل األمريكي" سلسلة من الشعارات اليت يتم التعبري عنها ً
مألوف.
اعتب أتباع ومتعاطفون حزب التحرير أن حزب التحرير كان أيديولوجية وحركة أرادوا إقامة
دولة خالفة ،والسبب الكامن وراء تفكريهم ألن املسلمي يف العال يتعرضون لالضطهاد ،وال
بناء على وحدة جيوسياسية معينة ،واملسلمي الذين يعيشون يف جمموعات غري
يتحدون ً
متكاملة .لذلك حيتاج املسلمون إىل ل مشلهم يف منتدى سياسي واحد يدعى "اخلالفة"  ،وهو
ما متارسه منذ "خالفاء الراشيدين".

7

عفيف الدين مهاجر ،فقه السياسة الدولة (جوكجاكرات .57 ،.)2017 ،IRCiSoD :
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جيب على املسلمي العودة إىل الشريعة اإلسالمية ،كما يسميها .ألنه يوجد يف الشريعة
اإلسالم حل جلميع األزمات اليت تعان منها األمة .هناك حاجة إىل الشريعة اإلسالمية لتحسي
معنويت الناس حت يتم تقدميها مباشرة يف خضم حياة األمة والدولة ،مع وضع الشريعة
اإلسالمية جانباً عن طريق إسناد حياة األمة والدولة إىل جانب ترك تعاليم للا سبحانه وتعاىل.
بناء على ذلك ،تعتب الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا مع إيديولوجية بنجاسيال
ً

متناقضة مع تعاليم الشريعة اإلسالمية ،وحت  HTIترفض صراحة أيديولوجية بنجاسيال ،واألسوأ
من ذلك أهنا تعتب ابلطاغوت (اله غري للا) .لذلك ،فإن إنشاء نظام حكم حنو الرخاء والصالح
املشرتكي ،هو أن تصبح دولة كبلدة طيبة ورب غفور هي الوحيدة اليت تدير عجالت احلكومة
كما جتسدها خلفاء الراشدين ،أي نظام اخلالفة.
يف الدستور اإلسالمي ،نظام اخلالفة ونظام احلكم اإلسالمي عبارة عن تعبريين هلما فهم
خمتلف ولكن املضمون هو نفسه .أي أن نظام اخلالفة ونظام احلكم اإلسالمي يف اللغة هلما فهم
خمتلف ولكنهما يؤدين إىل نفس الغرض والغرض .يقال إن نظام احلكم اإلسالمي هو ألنه
8

يهدف ويهدف حنو حتقيق الشريعة اإلسالمية وهو مبين على املبادئ اإلسالمية .اهلدف هو
خلق السعادة واالزدهار للناس يف الدنيا واآلخرة9.
نظام حكومة اخلالفة يف قيادهتا متمسك إبمام يسمى اخلليفة الذي يعين اخللف أو
اخللف ،ألن اخلليفة يصبح بشكل مباشر أو غري مباشر بديالً للنب .يف أداء واجبات النبوة
10
والوالية العظيمة ،وحراسة الدين وتنظيم العال.
Siti Jamilah, “Gerakan Hizbut Tahrir di Kota Pare-Pare (Membaca Pengaruh
Pemikiran Taqyuddin a-Nabhani)”, Jurnal Diskursus Islam, Vol. 3, No. 1, 2015, 6
 9عفيف الدين مهاجر ،فقه السياسة الدولة.42 ،
8

 10حبسب املوردي ،من املتوقع أن يقوم كاهن أو خليفه مبهمة النبوة  ،وتشمل املهمة النبوية ِحراس ِة ِّ ِ
اس ِة الدنْـيَا  ،مبعن آخر ،
الدي ِن َوسيَ َ
ََ
احلفاظ على الدين وحتقيق نظام عاملي عادل ومنصف .ث  ،يسمى منوذج احلكم عادة اخلالفة (أبو احلسن علي حممد بن حممد بن حبيب

املوردي ،األحكام السلطانية (قاهرة  :دار احلديث ،دون السنة).15 ،.
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إن حكومة اخلالفة كما حاولت  HTIيف الدولة الوحدوية جلمهورية إندونيسيا واليت لديها
إيديولوجية بنجاسيال وعلى أساس القانون األساسي عام  ۱٩45ليس من السهل أن تصبح
حقيقة واقعة ،11ميكن أن تصبح فكرة طوابوية ،من املستبعد جداً ألهنا ليست قائمة على
الواقع ،ألن مؤسس األمة اإلندونيسية وافق على نظام حكم دولة إندونيسيا.
من وجهة النظر ،أن بنجاسيال كفلسفة دولة يف وائم ومتشيا مع الشريعة اإلسالمية ،فمن
الواضح أن البانشاسيلة ذات قيمة إسالمية ،وهذا أمر معقول ألنه أوالً ،من الناحية التارخييةُ ،ولد
اإلسالم يف األرخبيل وتطور من خالل خطباء من شبه اجلزيرة العربية ،وخاصة يف منطقة جوى
املعروفة مع واىل سونغو وغريه من الدعاة .اثنياً ،تلتزم الدولة اإلندونيسية أيديولوجياً بنظرية الغزال،

أي مفهوم تعايش الدوافع اليت حيتاجها الدين والدولة .يشبه الغزال الدين كأساس والدولة
كحارس حت ال يساء استعمال الدين ألنه يقول "الدين هو األساس أو املبدئ ،بينما احلكومة
12
أو الدولة هي الوصي .شيء ال أساس له سينهار بال شك وسيختفي شيء ليس له حراسة ".
تتطلب قواعد الدين من الدولة أن تصدر تعاليمها حبيث يكون هلا صالحيات ملزمة.
استنادا إىل جانب احملتوى  ،تشتمل املبادئ اخلمسة الواردة يف البانشاسيال على
اثلثًاً ،
األقل على عنصرين ،مها العقيدة والشريعة اإلسالمية .يف جانب العقيدة ،حيتوي البانشاسيال
على تعاليم التوحيد من خالل أتييد إله الكون ،املبدأ األول .ابإلضافة إىل ذلك ،كانت هناك
أيضا شهادة للنب حممد ابعتباره آخر نب ورد يف ميثاق جاكرات بلغة الشريعة اإلسالمية وهي روح
ً
البانشاسيال احلالية.
يف مستوى الشريعة اإلسالمية ،حيتوي بنجاسيال على مبدأ العدالة يف تنفيذ حياة األمة
والدولة والوحدة الوطنية ،ابإلضافة إىل أن مبدأ املداولة هو مبثابة دعامة للدميقراطية موجهة
Ilyya Muhsin, “Gerakan Penegakan Syariah: Studi Gerakan Sosial Hizbut Tahrir
Indonesia”, Ijtihad Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 12, No. 1, Juni
2012, 44
11

12

أبو محيد حممد بن حممد الغزال ،احياء علوم الدين،جزء ( 1بريوت  :دار املعريفة ،دون السنة).17 ،.
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ابلكامل حنو حتقيق الرخاء والعدالة املشرتكي .يف هذه احلالة ،ميكن فهم أن الدولة الوحدوية
جلمهورية إندونيسيا واليت تستند إىل بنجاسيال و القانون األساسي عام  ۱٩45يف التعاليم حتتوي
على قيم الشريعة اإلسالمية اليت حتتوي على عناصر من التوحيد أو املعتقدات والشريعة اليت
تشمل األفعال.
تتناسب القيم اإلسالمية املوجودة يف البانشاسيال مع اجلوانب األساسية اليت تشكل
األساس لتحقيق حكومة اخلالفة .يف حكومة اخلالفة ،هناك حاجة ملبدأ املساواة (املصوع) بي
إخواننا من البشر .يف الواقع أن البشر لديهم نفس الدرجة من االلتزامات والواجبات واحلقوق
ولون البشرة واللغة والعرق واملوقع والنسب والثروة وما إىل ذلك ،ال ميكن استخدامها كذريعة
ملصلحة بعض البشر على اآلخرين .يتعارض توزيع االمتيازات بسبب عامل اللون أو األصل
العرقي أو النسب أو الطبقة أو املمتلكات أو املوقف مع مبادئ وعقائد اإلسالم اليت تنص على
أن البشر من نفس األصل .ال ميكن احلصول على التميز مع بعضنا البعض إال من خالل
التفان واإلجناز .انظر مثال يف كلمة للا :
َّ ِ
س وِ
ِ
ث
اح َدةٍ َو َخلَ َق ِمْنـ َها َزْو َج َها َوبَ َّ
َّاس اتَّـ ُقوا َربَّ ُك ُم الذي َخلَ َق ُك ْم م ْن نـَ ْف ٍ َ
َيأَ يـ َها الن ُ
13
ِمْنـ ُه َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا َونِ َساءً.
ث قال رسول للا صلى للا عليه وسلم يف احلديث النبوي  :والناس بنو آدم وخلق للا
آدم من تراب.
يف بنجاسيال ،ينعكس مبدأ املساواة بي البشر يف املبدأ الثان ،أال وهو
اإلنسانية العادلة واحلضارية .تُظهر القيم اإلنسانية العادلة واحلضارية أن البشر يتم
التعرف عليهم ومعاملتهم وف ًقا حلركاهتم وكرامتهم كخلق للا تعاىل .بناءً على هذه
14

القيمة ،فإن احملبة والرمحة لبعضنا البعض أمر ال بد منه كمواطن إندونيسي وموقف من

13

القرآن سورة النساء آية 1

 14حممد بن عيسى الرتميذي ،سنن الرتميذي (مصر  :شركة مكتبة و مطبعة مصطفى الباب احللب ،)1٩75 ،جزء 38٩ ،.7
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التسامح وموقف غري تعسفي جتاه اآلخرين.
أيضا ،تعارض إندونيسيا مجيع أشكال االستغالل
استنادا إىل القيم اإلنسانية ً
ً
والقمع من قِبل دولة ضد أخرى ،ومن جانب مجاعة ضد األخرى ،وترفض إندونيسيا
قهر طائفة من الديانت واملعتقدات يف مجاعة أخرى ،ومن جانب البشر ضد البشر
اآلخرين ،من قبل حاكم شعبه .تعارض اندونيسيا التشهري من جمموعة مع أخرى .كما
قد شرح يف سورة احلجرات أية  ۱۱و : ۱۳
َّ ِ
15
وم ِّمن قَـ ْوٍم َع َسى أَن يَ ُكونُوا َخ ْ ًريا ِّمْنـ ُه ْم "
ين َآمنُوا ال يَ ْس َخ ْر قَ ٌ
َ
"ي أَيـ َهاالذ َ
"ي أيها الناس إ ّان خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوابً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم
16

عند للا أتقاكم"
اإلنسانية العادلة واحلضارية تعين احرتام القيم اإلنسانية والتعليم الحرتام كرامة اإلنسان
وضمان حقوق اإلنسان .تستند هذه القيمة إىل إدراك أن البشر متساوون ،ث يشعر الشعب
اإلندونيسي أبنه جزء من البشرية مجعاء ،وذلك بسبب احرتام واحرتام األمم األخرى .تعين
معاملة البشر يف بنجاسيال وضعكل كائن بشري ومعاجلته بطريقة عادلة ومتحضرة.
فيما يتعلق ابإلنسانية ،تلتزم تلك اإلنسانية مببدأ احلرية ،والبشر كمخلوقات ُمتنح هبة
الكرامة وتصبح جزءاً من مبدأ احلكم اإلسالمي .للا اليوم وغدا .من خالل الشريعة اإلسالمية،
فإنه يعطي مساحة خلدامه ،مبا يف ذلك يف احلرية الدينية والتفكري وتكوين اجلمعيات والتعبري عن
اآلراء .ومع ذلك ،هذه املساحة كبرية مبا يكفي لتكون حمدودة؛ أوالً ،ال تشوه احلرية الكرامة
والكرامة اإلنسانية ككائن شريف؛ اثنياً ،ال يتعارض مع حقوق اآلخرين ،واثلثا ،ال يعارض
القواعد ،إما قواعد الشريعة أو نتائج االتفاقيات اجلماعية ،طاملا أهنا ذات قيمة جيدة وال تتعارض

 15القرآن سورة احلجرات أية 11
16

القرأن سورة احلجرات أية 13
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17

مع الشريعة اإلسالمية.

نظر ألنه جيب احلفاظ على القيم اإلنسانية  ،فإن عواقب الوائم ابلطبع لكل شعب
ًا
نظر ألن
إندونيسيا الذين لديهم اختالفات يف الدين واإلثنية واللغة والثقافة أصبحت ضروريةً .ا
تنوع الشخص مبين على قناعة ،فمن املنطقي أال يكون هناك إكراه يف الدين ،فال جيب أن
يكون هناك إكراه على االعتقاد أو عدم اإلميان بدين مشمول يف التدفق .ألن هذا مبدأ يف
ك َآل َم َن َمن ِيف ْاأل َْر ِ
ض ُكل ُه ْم
اإلسالم .كما قال للا يف سورة يونس آية َ " : ٩٩ولَ ْو َشاءَ َرب َ
ِ ِ 18
َِ
مج ًيعا ج أَفَأ َ ِ
ي"
َّاس َح َّ ٰت يَ ُكونُوا ُم ْؤمن َ
َنت تُ ْكرهُ الن َ
شيء آخر ال بد من جعل مبدأ املتديني هو مبدأ التسامح .هذا ينطلق من
إدراك أن مجيع االختالفات ،مبا يف ذلك االختالفات يف الدين هي طبيعة إنسانية.
إنكار االختالف يعين إنكار الطبيعة .وهذه القضية تعتمد مع كالم للا يف سورة
19
الكهف آية  : ۲٩فَ َمن َشاء فَـلْيُـ ْؤِمن َوَمن َشاء فَـلْيَ ْك ُف ْر.

من خالل مبدأ التسامح  ،ليست هناك حاجة لتوحيد الدين ،كما ت تصوره ومتابعته
من قبل  .HTIوابملثل ،ليست هناك حاجة لبذل جهد إلنشاء االعتقاد أبن مجيع األدين
صحيحة .ألنه إذا كان هناك اعتقاد أبن مجيع األدين صحيحة ،فال داعي للتسامح يف الدين.
حقيقة واحدة غالباً ما حتدث هي أن أتباع الدين فخورون بدينهم ويعتقدون أن دينهم
فقط هو الصحيح .ث حاولوا تقوية دينهم من خالل تعزيز مجاعة األخوة بي الديانت بي أتباع
الدين .ابلطبع هذا شرعي ،حت منطقي وعقالن .ومع ذلك ،يصبح من غري املنطقي وغري
املنطقي أن يكون هناك شخص أو مجاعة تؤمن بدين أو طائفة معينة ولكن تكره وتعادي
األدين أو املدارس األخرى ،ال سيما لتبير دماء وممتلكات اآلخرين.
 17عفيف الدين مهاجر ،فقه السياسة الدولة.57 ،
 18القرآن سورة يونس آية 99
 1٩القرآن سورة الكهف آية 29
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على الرغم من أن هذا أمر خطري وغري معقول ،ميكن للمرء العثور على أشخاص
يقومون أبعمال دم ضد أشخاص آخرين ،مبا يف ذلك بي املسلمي .ومن املفارقات أن البعض
منهم يرون أن الفعل يتضمن شكل تقارب للا (االقرتاب من للا) .رمبا كانوا يعنون جيدا ولكن
وسحرا ،لكن ما
العكس هو الصحيح .رمبا كان ينوي تزيي وجهه الديين جلعله أكثر جاذبية ً
حدث قد شوهوه .إهنم مسلحون حبماس شديد يف الدين فقط ،لكنهم غري متوازني ابملعرفة
الدينية الكافية.
لقد فهم الشعب اإلندونيسي أنه يف الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا يتألف من عدة
أدين وقبائل ولغات وثقافات .أصبح هذا التنوع مطلقة .لذلك ،يف األمة اإلندونيسية ،ال تريد
20

أن حيدث تفكك األمة  ،جيب أن يتحد الشعب اإلندونيسي كما هو موضح يف املبدأ الثالث،
أال وهو الوحدة اإلندونيسية ،الوحدة يف التنوع ،بناء التسامح الشديد جتاه رفاهية الشعب
اإلندونيسيا.
إن مبدأ الشورى (أساس املشاورة) الذي هو أساس احلكومة اإلسالمية أو حكومة
أيضا يف املبدأ الرابع لبنكاسيال ،أي الشعبية اليت تقودها حكمة احلكمة يف
اخلالفة موجود ً
االستشارات التمثيلية .يعكس هذا املبدأ األساس السياسي جلمهورية إندونيسيا .إن سيادة
الشعب هي األساس املطلق لطبيعة الدميقراطية يف دولة إندونيسيا .ألنه حيتوي على قاعدتي
أيضا مطلقة  ،أي أنه ال ميكن تغيريها أو
مطلقتي ،فإن طبيعة الدميقراطية يف دولة إندونيسيا هي ً
إلغاؤها.
العالقة معن وزبدة املبدأ الرابع هو النظام الدميقراطي نفسه .مفهوم الدميقراطية يعين أن
كل خطوة تتخذها احلكومة جيب أن يكون هلا عالقة بعناصر الشعب ومن أجله ومن أجله.
هنا ،يصبح الناس العنصر الرئيسي يف الدميقراطية .هذا ما جيب أن يكون الواقع الذي يبين األمة.
 20عفيف الدين مهاجر ،فقه السياسة الدولة.136 ،
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ألن الشعب هو العنصر الرئيسي يف تنفيذ نظام دميقراطي ،فإن إشراف الشعب على القادة
أيضا.
الذين يديرون احلكومة ويتخذون السياسات هو العنصر الرئيسي ً
تتماشى مشاركة الناس يف اإلشراف على القادة مع مبادئ اخلالفة  /احلكومة اإلسالمية
نفسها ،أي ركبة األمة ،وللشعب احلق أو االلتزام ابإلشراف على الزعماء املنتخبي والسيطرة
عليهم وتقدي املشورة هلم وتبلورهم .النقد املذكور هو نقد بناء موجه حنو الصال العام ،وحتقيق
األمل املتبادل واملنفعة املتبادلة ،أي القائد واملأقودة.
يظهر مبدأ العدالة االجتماعية جلميع الشعب اإلندونيسي ابعتباره املبدأ اخلامس أن
الشعب اإلندونيسي يدرك نفس احلقوق وااللتزامات إلقامة العدل االجتماعي يف اجملتمع
21

اإلندونيسي .العدالة االجتماعية جلميع الشعب اإلندونيسي تعين أن مجيع الشعب اإلندونيسي
حيصل على معاملة عادلة سواء يف جماالت القانون والسياسة واالقتصاد والثقافة واالحتياجات
الروحية والروحية من أجل خلق جمتمع عادل ومزدهر يف تنفيذ حياة الدولة .يف جوهرها ،أن
هناك مساواة إنسانية يف احلياة االجتماعية ،ال يوجد فرق يف املستوى أو الطبقات فيه ،كل الناس
حيصلون على حقوق جيب احلصول عليها بشكل عادل.
لذلك ،كل شخص لديه اإلجناز له احلق يف احلصول على مكافأة (جائزة أو مدح)،
متاما كما يكون للشخص املذنب احلق أو اإللتزام يف احلصول على العقوبة (التأبيد أو العقوبة).
ً

لكل شخص يتمتع ابلنزاهة والقدرة احلق يف احلصول على منصب معي؛ جيب الدفاع عن كل
من يعتقد أنه على صواب .وابلتال  ،فإن تكليف مهمة أو تفويض لشخص ليس له طاقة فهو
ظال.
ميكن رؤية مثال على تطبيق العدالة يف اإلسالم يف قصة نزاع يف زمن النب حممد .يف
إحدى املرات ارتكبت عملية سطو على يد مسلم وهو طئمة بن عبريق .سرق الدرع التابع جلاره
21

نفس املرجع.64 ،
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اجملاور امسه قتادة .تركت طئمة عمداً بضائعها املسروقة إىل يهودي يدعى زيد بن سامي .لقد

صدم هذا اليهودي ابلتأكيد عندما وجده صاحب الدروع يف منزل زيد بن سامي .ميكنه فقط
شرح أنه يف الواقع كان العنصر الذي تلقاه من طئمة كوديعة وتفسري قد ت االتفاق عليه من قبل
شعبه.
ومع ذلك ،طئمة ابعتباره اللص الذي دافع فعال بشراسة من قبل شعبه ،حت جاءوا إىل
يهودي وليس ثيمة .لقد صدق النب وأراد
رسول للا .وشهد ًا
زور أمام رسول للا أن اللص كان ً
اضحا أن اليهودي كان برًيئا بسبب هتامة اللص احلقيقي
التصرف .لكن يف النهاية أصبح األمر و ً
والعقاب املستحق ألفعاله .ث نزل سورة النساء آيت : ۱۰۷-۱۰5
توضح الفقرة أعاله بوضوح كيف جيب احلفاظ على العدالة دون التمييز بي الدين
والعرق والشعب والطبقة .ألنه من خالل تطبيق سالم القانون ،سوف يصبح النظام ورفاهية
الشعب حقيقيي يف حياة الدولة .يف هذا الصدد  ،جيعل نظام احلكم اإلسالمي مبدأ العدالة
أساسا لتنفيذ حكومة الدولة اإلسالمية.
هذا ً
مالحظة أفكار ومفاهيم  HTIجلعل الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا دولة إسالمية أو
اخلالفة ،بينما من جانب واحد من بنجاسيال كأساس لدولة إندونيسيا ،كان يف وائم مع مبادئ
اخلالفة  /احلكومة اإلسالمية اليت تشمل مبدأ املساواة واملشاورة واحلرية ،ابإلضافة إىل املبدئ

متشابكة يف جذور بنجاسيال ،هناك أيضا هذه املبادئ ،حلم  HTIوحت اجملموعات األخرى
أبعد ما يكون عن ممكن.
ميكن القول ،أن بنجاسيال هو احلكم األخري الذي ال ميكن الطعن فيه ،وعالوة على
ذلك ،سيتم استبداله بنظام اخلالفة الذي ليس يف إطاره إطار واضح ومثبت يف إطار الدولة
وسط التعددية الدينية ،واألعراق والثقافات املختلفة مثل مجهورية إندونيسيا املوحدة ،إن اجلمع
بي الدولة يف نظام الدولة اإلسالمية على النحو الذي تسعى إليه  HTIال ميكن أن يؤدي إال
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إىل تفكك وطين ،حيث ستفصل املناطق اليت يقطنها سكان من غري املسلمي أنفسهم عن
وحدة مجهورية إندونيسيا  ،مما سيضر ابلدولة نفسها.
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن اتريخ حكومة اخلالفة اليت أشاد هبا  HTIواليت استمرت حوال
ثالثة قرون فقط من وقت النب 22حت زمن اخلليفة املنشور ،اخلليفة هارون الرشيد ،اخلليفة
املكمون ،اخلليفة املعتصم ،اخلليفة املتوكل حت غادر اخلليفة الوثيق قصة حزينة وخفض القيم
اإلنسانية بي املسلمي ،وتعرض كثري من العلماء للتعذيب ،واجللد ،والسجن حت املوت ،وقتل،
وقطع رأسه .على سبيل املثال ،أمر اخلليفة املنشور جبلد اإلمام أبو حنيفة عندما رفض تعيي
ٍ
متردا على املنشور
قاض وسجنه حت املوت يف السجن .اإلمام مالك ،إلصداره فتوى قد خترج ً
23

بسبب القسوة اليت ارتكبها .ت القبض عليه ،وجلده بسبب الفتوى.
من الواضح أن استبدال الدولة الوحدوية جلمهورية إندونيسيا بدولة اخلالفة يتجاهل
بوضوح مبدأ التسامح بي املتديني يف إندونيسيا  ،يف حي أن التسامح نفسه مبدأ جيب امتالكه
ودعمه يف نظام دولة اخلالفة .تتطلب اخلالفة اليت ابدر هبا  HTIإدارة حكومة مع النظام

جنبا إىل جنب ،واألعراق املختلفة والقبائل
اإلسالمي ،بينما تزدهر التعددية الدينية والسالم ً
هشة كبرية وحت
والبوادية هي أصول قيمة للغاية مملوكة جلمهورية إندونيسيا ،وسوف تشكل ّ
كبريا سالمة الدولة.
تفكك األمة ً
هتديدا ً

ابإلضافة إىل ذلك ،ستكون هناك فوضى داخل اجملتمع اإلسالمي نفسه ،ومن املؤكد أنه
سيكون هناك صراع من أجل مدارس عدة مدارس يف اإلسالم سيتم تقنينها وتنفيذها من قبل
الدولة ،خاصة من املنظمات الكبرية يف إندونيسيا مثل مجاعة حممدية و هنضة العلماء .إذا ت
إضفاء الشرعية على إحدى املنظمات اجلماهريية واملدارس من قبل الدولة ،فمن احملتمل أن
تشتعل األعمال العدائية والصراعات وحت تقتل بعضها البعض وسفك الدماء ،وتعتب

22

23

ابن خلدون ،مقدمة ابن خلدون (بريوت  :دار اإلحياء الرتاث العريب ،دون السنة).2٩2 ،.

أيب جعفار حممد بن جرير الطباري ،اتريخ الطباري  :اتريخ الرسول و امللوك (قاهرة  :دار املعارف ،دون السنة)350 ،.
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اجلماعات اليت حتجم عن متابعة مدارسها غري خملصة وخيانة للدولة لعدم مشاركتها يف مدارسها.
أيضا ،لن يكون من املمكن للمنظمات األخرى اليت لديها مدارس خاصة هبا جتنب تصديق
الدولة عليها .جيب أوالً جتنب ظهور الفوضى واملصاعب بي املتديني من االستفادة من تطبيق
دولة اخلالفة أو احلكومة اإلسالمية .هذا وفًقا لقواعد الفقه " :درء املفاسد مقدم على جلب
24
املصال"
تلقائيا وحتل كل قواعد الدولة اإلندونيسية مثل بنجاسيال
جعل حكومة اخلالفة حتل ً
ودستور مجهورية إندونيسيا لعام  ۱٩45والدميقراطية مع نظام الدولة اإلسالمية ،على الرغم من
أن هذه القواعد الثالثة ال تتعارض بشكل كبري مع اإلسالم وحت وفًقا للتعاليم واملفاهيم

اإلسالمية .بنجاسيال ،مجيع التعاليم الواردة فيه تتفق مع مبادئ احلكومة اإلسالمية .على سبيل
املثال ،مبدأ الشورى هو ذو مغزى وله قيمة الدميقراطية ،احلرية ،تعين احلرية اليت ال تزال مقيدة
حبرية اآلخرين ،وليس احلرية املطلقة.
ت أتسيس بنجاسيال والقانون األساسي  ۱٩45كأساس للدولة ابعتباره قرًاار مشرتًكا من
ِقبل زعماء ومؤسسي األمة واللجنة التحضريية لالستقالل اإلندونيسي ( )PPKIيف عام ،۱٩45
مما أدى إىل رفض األحكام ورفضها وكذلك عصيان أحكام أوىل األمر .بينما يف التعاليم
اإلسالمية ،فإن إطاعة أوىل األمر طاملا أهنا ذات قيمة جيدة وال تتعارض مع الشريعة تصبح
ضرورة مثل إطاعة أحكام الشريعة من للا سبحانه وتعاىل .هو أيضا ضرورة ،معارضة ورفضه هو
شكل من أشكال التمرد .قال للا تعاىل يف سورة النساء آية " : 5٩يأَيـها الَّ ِذين آمنُوا أ ِ
َطيعُوا
َ َ
َ َ
25
ا ََّّللَ َوأ َِطيعُوا َّالر ُس َول َوأ ُْوِل ْاأل َْم ِر ِمْن ُك ْم"

24
25

عبد الرمحن بن أبو بكر السيوطي ،األشبح والنظائر (بريوت  :دار الكتب العلمية  1403 :هـ).87 ،.

القرآن سورة النساء آية .5٩ :
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ج .اآلاثر املرتتبة على

بريبوPerppu/

(لوائح احلكومية البديلة) من املنظمات

اجملتمعية رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷ضد وجود حزب التحرير إندونيسيا من منظور
سد الذريعة

س ّد الذريعة صياغتان تتألفان من السد و الذريعة .معن السد هو اإلغالق ،يف

حي أن الذريعة هي مصدر من لفظ ذرع" .الذريعة" تعين "الوسيلة" أو "الوسيط"
واصطالحا هي "الطريق املؤدي إىل شيء حمظور ألنه ميكن أن يؤدي إىل ضرر" 27.إذا
أصبحت الكلمتان تركيبا واحدا وهو س ّد الذريعة ،فهذا يعين إغالق شيء معيب
وختزين حفرة 28.وف ًقا ملصطلح الشاطب س ّد الذريعة هو رفض شيء مسموح به حت ال

26

يسلم إىل شيء حمظور.
أما ابلنسبة تعريف إصطالحي كما ذكره اإلمام الشيوكان يف مقتبسة من شفيع
30
ظاهري ،لكنه سيؤدي إىل أمور حمظورة.
الدين صديق ،فإن س ّد الذريعة شيء قانون
ً
2٩

إذاً املقصود من س ّد الذريعة ما هو ظاهر ظاهريً ولكنه سيجلب إىل احملرومي.
وف ًقا ملا قاله ابن القيم اجلوزية ،وف ًقا ملا أوردته وهبة الزحيلي ،الذريعة فهو أمر
يؤدي إىل اآلخرين .هذا الشيء ليس معناه العام ،لكن ميكن فهمه من قرنه ،أي
احلديث عن وسيط يؤدي إىل الطاعة والفساق يف الشريعة .لذلك ميكن أن نرى أن
الذريعة هلا معنان ،وهي احملظوراة (س ّد الذريعة) واملطلوب فعلها (فتح الذريعة) .31من
26
27

منور ،قاموس املنوّر (جوكجاكرات  :مكتبة بركريسيف.44 ،)1٩84 ،
امحد ورسون ّ

يتم التعبري عن هذا التعريف من قبل اإلمام الشاطب .انظر  :ابراهيم بن موسى أبو اسحاق الشاطب ،املوافقات يف األصول الشريعة

جزء ( 1بريوت  :دار الكتب العلمية.176 ،.)2011 ،

28
مكرم بن منظور ،لسان العرب جزء ( 3بريوت  :دار الصدر ،دون السنة)207 ،.
حممد بن ّ

 2٩الشاطب ،املوافقات257 ،.
 30شفيع الدين صديق ،أصول الفقه (جاكرات 104 ،.) 2011 ،Kencana Prenada Media :
31

وهبة الزهيلي ،أصول الفقه اإلسالمي ،جزء ( 2شري  :دار الفكر873 ،.)2001 ،
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هذا التعريف ،هناك اختالف مع الفهم الذي عب عنه الشاطب ،ألن الذريعة وف ًقا له
تقتصر فقط على الوسطاء احملظورة.
على مستوى اجلوانب الناجتة وف ًقا البن القيم كما نقل عن شفيع الدين صادق،
ميكن تصنيف الذريعة إىل أربعة أنواع مبا يف ذلك؛ أوالً ،اإلجراء الذي من املؤكد أنه
ضررا (مافسادا) مثل تناول اخلمور اليت ميكن أن تؤدي إىل السكر وأفعال
سيسبب ً

الزان اليت تسبب غموض األنف .اثنياً ،الفعل املسموح به أو املوصى به بشكل
أساسي (املستحب) ،مع ذلك ،يستخدم عن قصد كوسيط لشيء شرير (املفسدة) أن
حيدث ،مثل الزواج من امرأة طلقت ثالثة حت ميكن للمرأة أن تتزوج (التحل) .أمثلة
أخرى مثل البيع والشراء بطريقة معينة تؤدي إىل عنصر الراب.
شرا وبشكل عام ال
اثلثًا ،الفعل املسموح به ً
أساسا ولكن ليس عن قصد خيلق ً
مقصودا .القبح الذي من املرجح أن حيدث أكب
يزال هذا الشر حيد ًاث حت لو ل يكن
ً
نتيجة للخري الذي حتقق .مثل األواثن املتعبدة اليت يعبدها املشركون .ورابعا ،وهو عمل
مسموح به بشكل أساسي ولكن ،يف بعض األحيان ميكن أن يسبب الشر أو
املفسدة .أن نفعها أكب من سيئتها .مثل رؤية امرأة يتم تفضيلها وانتقاد زعيم ظال32.
جعل اإلمام مالك وأمحد بن حنبل الذريعة من الشرع .يف حي أن أبو حنيفة
والشافعي يف بعض األحيان جعال من الذريعة دليال ،لكن يف بعض األحيان رفضوها
كدليل .على سبيل املثال ،يسمح الشافعي لشخص مسن (مثل املرضى واملسافر)
مبغادرة صالة اجلمعة واستبداهلا بصالة الظهر ،لكن عليه الصالة سراً حت ال يُرتك
33
صالة اجلمعة عمداً.
تقبل علماء املالكية واحلنابلة حجتها كدليل الشريعة ،وتشمل أسباهبا ما يلي:

 32شفيع الدين صديق ،أصول الفقه.167 ،.
33

عبد الرمحن دهالن ،أصول الفقه (جاكرات  :عمزة.23٩ ،.)2010 ،
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كما قال للا تعاىل يف سورة األنعام آية " : ۱۰۸وَالتَسبـوا الَّ ِذين ي ْدعو َن ِمن دو ِن للاِ
َ ُ ْ ْ َ َ ُْ ْ ُْ
34
فَـيَ ُسبـ ْوا للاِ َع ْد ًوا بِغَ ِْريعِلْ ٍم".
ال:
س قَ َ
ذكر يف احلديث رواه البخاري ،أن ال جيوز توبيخ والديه َ :ح َّدثـَنَا اَ ْمحَ ُد بْ ُن يـُ ْونُ ْ
الر ْمحَنَ ،ع ْن َعْب ِد للاِ بْ ِن َع ْم ٍر َوَر ِض َي
َح َّدثـَنَااِبْـَر ِاهْي ُم بْ ُن َس ْع ٍد َع ْن أَبِْي ِهَ ،ع ْن ُمحَْي ٍد بْ ِن َعْب ِد َّ
ِ
صلَّى للاُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم )إِ َّن ِم ْن أَ ْك َِب الْ َكبَا ئِِر أَ ْن يـَلْ َع َن
ال :قَ َ
للاُ َعْنـ ُه َما قَ َ
ال َر ُس ْو ُل للا َ
ِ ِ ِ
ِ
الر ُج ُل أ ََاب
الر ُج ُل َوالِ َديِْه قَا َل) :يَ ُسب َّ
ف يـَلْ َع ُن َّ
َّ
الر ُج ُل َوال َديْه( قْي َلَ :ي َر ُس ْوَل للاَ ،وَكْي َ
35
الر ُجل ،فَـيَ ُسب أ ََابهُ َويَ ُسب أ َُّمهُ).
َّ
إن عقيبة توبيخ آابء اآلخرين ،كما لو أن لعن والديه ليصبح خطيئة كبرية .جتنب هذه
األفعال هو جزء من سد الذريعة.
هناك أربعة احتماالت ميكن أن حتدث يف سد الذريعة .أوالً ،ابلتأكيد والثان أكثر
احتماال ،والثالث ممكن ،واند ارً ما يكون الرابع .36تعتب حجج العلماء التالية أمثلة على احتمال
ً
أن يكون سد الذارعة مثل حفر آابر على الطرق العامة كإجراءات قانونية تؤدي حتماً إىل
عواقب قانونية غري قانونية ،إال أن العلماء وافقوا على حظرها ،لكنهم شككوا يف مالءمة
املسؤولية والعقوابت إذا حدثت .تقع على أشخاص آخرين.
أعطى اإلمام الشاطب مثاالً على بيع العنب ،حيث كان عدد قليل من الناس
يستخدمونه لصنع اخلمور .ال ينطبق إغالق املنشأة على حالة مماثلة ،ألن فوائد اإلجراءات
القانونية تتجاوز عيوهبا ،يف حي أن اخلطر اندر احلدوث .بيع األسلحة للعدو أثناء احلرب أو
بيع العنب لصانعي املشروابت الكحولية ،من املرجح أن يؤدي إىل كارثة .من احملتمل أن تتسبب
املرأة اليت تذهب مبفردها يف حدوث طي طيين هلا.

 34القرآن سورة األنعام آية 108
 35حممد بن إمساعيل البخاري ،صحيح خباري ،جزء ( 4لبنون  :دار الفكر ،دون السنة)6٩ ،.
Jasser Audah, al-Maqâshid Untuk Pemula, terj.: Ali Abd Moen’im (Yogyakarta:
SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), 96
36
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ال يزال موقف السد الذريعة كأحد أساليب استنباء احلكم مثار خالف ،خاصة على
حمور اإلمام مدهب ،فهناك ثالث جمموعات كبرية على األقل ال توافق على السد الذريعة،
متاما مرة واحدة ال تعرتف بذلك.
متاما ،والبعض اآلخر يقبلها ً
بعضها يقبلها ً
وطورت
على سبيل املثال ،مالكية واحلنابلة ،قبلت هااتن اجملموعتان ً
متاما السد الذارعةّ ،
جمموعة املالكية هذه الطريقة يف نقاشات خمتلفة حول الفقه وأصول الفقه حت ميكن تطبيقها
على نطاق أوسع .ذكر وهبة الزحيلي ،نقالً عن رأي اإلمام ابن القيم ،أن ربع املشكالت يف
اإلسالم ميكن حلها ابستخدام سد الذريعة37.
متاما على سد الذريعة
يف هذه األثناء ،ل توافق هااتن اجملموعتان ،احلنافية والشافعيةً ،

كوسيلة إلقرار القانون .يف بعض احلاالت ،تقبل هذه اجملموعة كطريقة يف وضع قانون ولكن
ليس يف حاالت أخرى 38.استخدم الشافعي سد الذريعة يف حالة تدفق املياه إىل املزارع أو
مسببا ألنه سيكون وسيلة ملنع فعل احلصول على
احلقول ،ومنع الشافعي تدفق املياه .لقد كان ً
مؤقتا ،فاملياه كانت رمحة للا اليت ميكن
أيضا كوسيلة حلظر شيء خففه للا ً
شيء مسح به للا و ً
ألي شخص الوصول إليها 3٩.استخدمت احلنافية سد الذريعة يف حالة املرأة اليت تزين نفسها
عندما تويف زوجها ،ومنعته احلنفية ألنه استطاع أن جيذب التعاطف ورغبة الرجال يف الزواج
ممنوعا من الزواج ألنه كان ال يزال يف فرتة العدة 40.مجاعة الظاهرية ،ابن حزم،
ً
مؤقتا ،وال يزال ً
هذه اجملموعة ل تقبل ول تعرتف بسد الذريعة كوسيلة لتحديد القانون .والسبب يف ذلك هو أن
41
سد الذريعة جمرد ختمي مؤقت ،فالقانون يتطلب اليقي.

 37وهبة الزهيلي ،أصول الفقه اإلسالمي.888 ،
 38وهبة الزهيلي ،أصول الفقه اإلسالمي.88٩ ،

 3٩حممد بن إدريس الشافعي ،األم ،جزء ( 7بريوت  :دار املعرفة24٩ ،.)1٩٩0 ،
 40عبد الغان الغامني الدمشقي ،اللبب يف شرح الكتاب ،جزء ( 1بريوت  :دار املعرفة467 ،.)1٩٩7 ،
 41وهبة الزهيلي ،أصول الفقه اإلسالمي.88٩ ،
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يف افتتاح الفقرة الرابعة من القنون األساسي عام  ۱٩45جلمهورية إندونيسيا ذكر أن
"بعد ذلك ،لتشكيل حكومة دولة إندونيسية حتمي األمة اإلندونيسية أبكملها وسفك الدماء
اإلندونيسي أبكمله وتعزيز الرفاهية العامة ،وتثقيف حياة األمة ،واملشاركة يف تنفيذ النظام العاملي
على أساس االستقالل والسالم األبدي والعدالة االجتماعية ،ت صياغة االستقالل الوطين
اإلندونيسي يف دستور دولة جلمهورية إندونيسيا ،والذي ت تشكيله يف هيكل دولة مجهورية
إندونيسيا اليت كانت السيادة على أساس إله واحد ،اإلنسانية العادلة واحلضارة والوحدة
اإلندونيسية والشعبية بقيادة حكمة احلكمة يف التشاور /التوكيل ،وحتقيق العدالة االجتماعية
42
جلميع الشعب اإلندونيسيا".
إن جتسيد صوت الفقرة الرابعة من افتتاح القنون األساسي مجهورية إندونيسيا لعام
 ،۱٩45مبا يف ذلك حرية تكوين اجلمعيات والتجمع وإصدار الرأي هو جزء من حقوق
اإلنسان يف حياة األمة يف الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا .لذلك  ،وجود  HTIكشكل من
أشكال ضماانت القنون األساسي  ۱٩45للمواطني لالنضمام والتجمع يف منظمة جمتمع
للمشاركة يف التنمية من أجل حتقيق األهداف الوطنية يف حاوية الدولة املوحدة جلمهورية
إندونيسيا على أساس بنجاسيال
املنظمات اجملتمعية جبميع أشكاهلا موجودة وتنمو وتتطور مبا يتوافق مع اتريخ تطور احلياة
يف اجملتمع واألمة والدولة .يف اتريخ النضال من أجل استقالل مجهورية إندونيسيا  ،كانت
كة االستقالل مبا يف ذلك بودي أوتومو ( Budi
منظمات اجملتمع املدن املنتدى الرئيسي يف حر
 ، )Utomoوحممدية ،وهنضة العلماء وغريها من املنظمات اجلماهريية اليت ت أتسيسها قبل
استقالل مجهورية إندونيسيا .حيتوي دور منظمات اجملتمع املدن اليت حاربت إبخالص وطواعية

 42صفحة القانون األساسي جلمهورية إندونيسيا عام 1 ,.1٩45
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جدا لرحلة األمة والدولة .وابلتال ،
وسجلها التارخيي على قيمة اترخيية وممتلكات وطنية مهمة ً

من املتوقع وجود  HTIابلتأكيدكذلك .لكن اتضح العكس.
تنفيذاً ألحكام املادة  ۲۸من القانون األساسي جلمهورية إندونيسيا لعام ، ۱٩45
سنت احلكومة القانون رقم  ۱۷لعام  ۲۰۱۳بشأن املنظمات اجملتمعية والقانون رقم  ٩لعام
 ۱٩٩۸بشأن حرية التعبري يف األماكن العامة .يف القانوني ،ت إدراج حقوق كل مواطن كشكل
من أشكال احلماية احلكومية حلقوق اإلنسان .ومع ذلك ،يف إطار محاية حقوق اإلنسان،
واجب على كل مواطن حبماية حقوق اإلنسان لآلخرين.
ت إدراج أتكيد محاية حقوق اإلنسان وااللتزامات اإلنسانية يف املادة  ۲۸ج من القنون
األساسي عام  ۱٩45جلمهورية إندونيسيا ،واستناداً إىل هذه األحكام ،ميكن أن نستنتج أن
مفهوم حقوق اإلنسان على أساس املادة  ۲۸جياء من القنون األساسي عام  ۱٩45جلمهورية
إندونيسيا ليست مطلق (نسب) .وهذا يتماشى مع وجهة نظر الرابطة يف النقطتي األوىل والثانية
من إعالن ابنكوك بشأن حقوق اإلنسان لعام Declaration on Human Bangkok( ۱٩٩۳
 .)Rights 1993ويؤكد ختام النقطتي األوىل والثانية من إعالن ابنكوك أن اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان يف سياق الرابطة جيب أن أيخذ يف االعتبار اخلصائص اإلقليمية والوطنية
وخمتلف اخلصائص التارخيية والثقافية والتارخيية والدين  ،حبيث ال ينبغي تفسري تفسري اإلعالن
العاملي حلقوق اإلنسان وحتقيقه يف تناقض مع اخللفيات الثالثة املقصودة.
إن تطوير محاية حقوق اإلنسان كما هو موصوف  ،من اجلوانب الوطنية واإلقليمية
والدولية على حد سواء  ،قد ميز محاية حقوق اإلنسان يف ظل الظروف العادية (السالم) ويف
حاالت الطوارئ ( .)Emergencyيف القانون الوطين ،سنت احلكومة القانون رقم  ۳٩لعام
43

 ۱٩٩٩بشأن حقوق اإلنسان ،والقانون رقم  ۲6لعام  ۲۰۰۰بشأن حماكم حقوق اإلنسان ،
43

شرح بريبو رقم  2لعام  2017خبصوص املنظمات اجملتمعية2 .
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والعديد من القواني األخرى املتعلقة حبماية حقوق اإلنسان والقانون رقم  ۲۳يف عام ۱٩5٩
دستوري
بشأن حالة اخلطر ،واليت كانت حالة تستبعد محاية حقوق اإلنسان .يستند االستثناء
ً
إىل الفقرة ( )۱من املادة  ۲۲من القانون األساسي .۱٩45
تقرير  Perppuرقم  ۲لسنة  ۲۰۱۷فيما يتعلق ابلتغيريات يف القانون رقم  ۱۷لعام
 ۲۰۱۳بشأن املنظمات اجملتمعية على اعتبار أن الدولة ملزمة حبماية سيادة  NKRIعلى أساس
بنجاسيال وقانون األساسي  ،۱٩45حيث تستند انتهاكات مبادئ وأهداف املنظمات
االجتماعية إىل بنجاسيال والقانون األساسي  ۱٩45وهو حقري للغاية يف ضوء أخالق الشعب
اإلندونيسيا ،بغض النظر عن اخللفية اإلثنية والدينية والوطنية ملرتكبيها.
ابإلضافة إىل ذلك ،فإن القانون رقم  ۱۷لعام  ۲۰۱۳الذي ينظم املنظمات اجملتمعية ل
ينظم بشكل شامل املعايري اليت تتعارض مع بنجاسيال وقانون أساسي  ، ۱٩45مما أدى إىل
44
فراغ قانون يف حالة العقوابت الفعالة املطبقة كأمر مسلم به.
ميكن تصنيف شرط بريبوا على منظمات اجملتمعية املدن اليت وقّع عليها الرئيس جوكو

ويدودو يف  ۱۰يوليو  ۲۰۱۷يف نظر الفقه كشكل من أشكال تصرف اإلمام (سياسة الزعيم).
أن سياسة القائد جيب أن تكون متوافقة مع املنفعة .ذكر يف قواعد الفقه " :تصرف اإلمام على
45
الرعية منوط ابملصلحة.

الفائدة املتوقعة هي إنشاء دولة مواتية خللق السالم والسالم واالزدهار يف حياة األمة
والدولة .ال شك أن وجود عدد من املنظمات اجلماهريية مثل  HTIاليت رفضت بوضوح
أيديولوجية دولة إندونيسيا وحاولت استبداهلا بنظام حكومة اخلالفة ليست مشكلة يف إطار
الدولة الوحدوية جلمهورية إندونيسيا املليئة خبيانة األمانة ،املليئة ابالختالفات يف الدين والعرق
Dian Kus Pratiwi, “Impilkasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Oraganisasi Kemasyarakatan di Indonesia”, PJIH, Vol. 4 No. 2 Tahun 2017,. 291
44

 45السيوطي ،األشبح والنظائر121 ،.
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واإلثنية واألمة .وابلتال ،مبا يف ذلك املنظمات اجلماهريية اليت تتعارض مع بنجاسيال وقانون
أساسي  ،۱٩45كما هو منصوص عليه يف فصل ( )۳( 5٩أ) و (( )4ب) و (ج) بريبوا رقم
 ۲لعام  .۲۰۱۷هذه التفامهات واإلجراءات ال تؤدي ابلتأكيد إىل مصلحة عامة "الشاملة" يف
الدولة.
بناء على أحكام فصل ( )۳( 5٩أ) (( )4ب) و (ج) بريبو رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷ذكر
ً
:

"القيام أبعمال عدائية جتاه العرق أو الدين أو الشعب أو الطبقة"
"حيظر على منظمات اجملتمعية املدن القيام أبنشطة انفصالية هتدد سيادة الدولة املوحدة
جلمهورية إندونيسيا؛ و/أو االلتزام ابلتعليمات أو التفامهات اليت تتعارض مع بنجاسيال وتطويرها
ونشرها ما مدى أمهية وحالة الطوارئ يف هذا البلد من التعاليم والتفامهات اليت تتعارض مع
بنجاسيال"
ما مدى خطورة هذا البلد وحالته الطارئة من التعاليم والتفامهات اليت تتناف مع
البانشاسيال  ،لذلك جيب أن يولد بريبو رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷فيما يتعلق ابملنظمات االجتماعية؟
استنادا إىل سجالت الوكالة الوطنية ملكافحة اإلرهاب ( )BNPTلعام  ،۲۰۱۷هناك ۱۷
ً
منطقة/مدينة يف جاوى الشرقية مصابة بفكر التطرف وأيديولوجية اخلالفة .أصبحت اجلامعات
الكبى املعروفة يف املدن الكبى يف إندونيسيا يف يوجياكرات وابندونغ وغريها من املدن أماكن
مزدهرة للتفاهم .وميكن تصنيف ذلك من حيث األزمات القهرية ،اليت حيق فيها للرئيس وضع
اللوائح احلكومية كبديل للقانون.
العبارات املتعلقة إبحلاح القوة يف سياق الفقه تسمى الضرورة أو الطوارئ .يف تطبيق
األحكام القانونية يف حاالت الضرورية ،فإنه خيتلف عن األحكام القانونية العادية .حت لسبب
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إعالن مبر يف انتهاك األحكام القانونية العادية كما يطبقها العلماء عادة ،مثل قواعد الفقه " :
الضرورة تبيح احملظورات".

46

مدفوعا بوجود منظمات
يف هذه احلالة ،فإن إصدار بريبو منظمات اجملتمعية ،ألنه كان ً
بناء على بريبوا ،ت حل
مجاهريية يف القيام أبدوارها وأهدافها يهدد سيادة مجهورية إندونيسيا ،و ً
املنظمات اجلماهريية من قبل احلكومة دون املرور بعملية قضائية على النحو املنصوص عليه يف
القانون منظمات اجملتمعية رقم  ۱۷لعام  .۲۰۱۳إذا ت حل األرام اليت تنتهك أحكام القانون
دون الدخول يف إجراءات احملكمة حمظورة ألهنا تنتهك أحكام القانون .ومع ذلك ،ألنه يف
ظروف وحاالت الطوارئ اخلطرية ،ميكن حل أفكار  HTIوجهودها بشأن اخلالفة اليت هتدد
دولة إندونيسيا بدون إجراء قضائي.
إن اجلهد املبذول إلقامة دولة اخلالفة على األرض يف إندونيسيا هو عمل من شأنه أن
أيضا يف مفسدة يف
يسبب أعمال شغب داخل الدولة  ،وكذلك حل  HTIميكن أن يتسبب ً
شكل رفض قوي  ،مظاهرات من قبل املتعاطفي مع  HTIالسابق نفسه .العيبان وسوء الفهم
يواجهان بعضهما البعض  ،لذلك ما جيب اختياره هو أخف ضرر  ،وهو تفريق  HTIبسهولة
أيضا يف تطبيق طريقة سدر الدزارية .لذلك  ،سياسة احلكومة عن طريق
أكب  ،وهذا مدرج ً
إصدار بريبوا منظمات اجملتمعية وحل  HTIوفقا لقواعد الفقه  " :إذا تعارض املفسداتن روعي
أعظمهما ضررا ابرتكاب أخفهما".
حت لو كانت اجلماعة اإلسالمية/اخلالفة اإلسالمية ،وفًقا جلماعة  ،HTIهي النموذج
املثال للحكومة كما وعد للا 48،ألهنا تقوم على اإلسالم ،وقد جسد الصحابة ذات يوم كخليفة
للنب ،وهذا ابلطبع هو املصلح .بينما قامت إندونيسيا ببناء ركيزة قوية ومبدأ يرتكز أساس الدولة
47

 46السيوطي ،األشبح والنظائر84 ،.

 47نفس املرجع.78 ،
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على البانشاسيال ودستور عام  ،۱٩45فإن حتويلها إىل دولة اخلالفة سيصبح بدالً من ذلك

مفسدة يف شكل صراعات قبلية وعنصرية ودينية وميكن أن تؤدي إىل تفكك وطين ألن
إندونيسيا تتكون من قبائل وأعراق وأدين خمتلفة .وابلتال ،هناك مصاحلة مرغوب فيها ولكن
هناك مفسدات واليت ستحدث ،يف هذا السياق ،أول شيء فعله هو رفض احملن .وهذه القضية
4٩
توافق مع قواعد الفقهية  " :درء املفاسد مقدم على جلب املصال ".
الغرض من القاعدة املذكورة أعاله ،إذا ت تطبيق نظام اخلالفة يف إندونيسيا ،فمن املؤكد
أن له آاثر الصراعات بي اجلماعات واألعراق واألشعاب واألدين والفريق اليت تعيش يف وائم
وسالم معهم .لذا فإن رفض النزاع هو ما جيب طرحه بدالً من احللم ابلصلح من خالل نظام

اخلالفة املطلوب.
مع والدة بريبوا رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷فيما يتعلق ابملنظمات اجملتمعية ميكن إغالق الطريق
(سد ال ّذريعة) من جديد ظهور تعاليم أو تفامهات تتناقض مع بنجاسيال .كطريقة لتأسيس
الشريعة اإلسالمية ،يعن سد الذريعة حبظر اختاذ إجراءات قانونية ،ألنه خيشى أن يؤدي ذلك إىل
أعمال غري قانونية.
تعتب اجلمعيات واجملموعات مثل إنشاء منظمات اجملتمع احمللي إجراءات/أفعالية قانونية
مضمونة وحممية مبوجب القانون .ومع ذلك ،كان خيشى أن يؤدي ذلك إىل أعمال غري قانونية
50

مثل إنشاء حكومة اخلالفة واستخدامها كمنتدى لنشر التعاليم أو التفامهات اليت تتعارض مع
بنجاسيال ،واليت ت حظرها .وابلتال ،فإن بريبوا رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷فيما يتعلق ابملنظمات
االجتماعية يعين صراحة إغالق املنظمات اجملتمعية اليت لديها تعاليم أو تفامهات تتناقض مع
بنجاسيال اليت تولد من جديد داخل الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا ،ومنعت  HTIمن
العيش يف مجهورية إندونيسيا.
49
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ميكن إلغاء تصنيف احلكومة من خالل إلغاء ترخيص إنشاء كيان قانون

HTI

وما

يرتتب عليه من حل على مستوى ساد الدزارية الذي إذا ت تركه بدون رقابة سيؤدي ابلتأكيد إىل
ضرر وخطر على استقرار حياة الدولة ،ألنه من الواضح أن ذلك سيؤسس دولة خالفة ولن يقبل
ابنكاسيال وأساس الدولة .على مستوى التنفيذ ،ابستخدام مصطلحات الفلسفة األخالقية،
تشتمل طريقة الدزارية احلزينة على مقاربة تبعية تعين أن االستخدام والتطبيق يعتمد على نوع
العواقب اليت تسببها .إذا كانت العواقب مؤكدة ،يصبح سد ال ّذريعة وسيلة بديلة جيب اتباعها.
اخلامتة

من منظور القانون الدستوري اإلسالمي ،تتواءم الدولة املوحدة جلمهورية إندونيسيا مع

مبادئ إدارة الدولة اإلسالمية ،ألن نظام احلكم املطبق قد تبن مبادئ الدستور اإلسالمي مثل؛
املساواة ،والعدالة ،واملشاورة ،واحلرية .ويرد املبدأ يف املبادئ اخلمسة لبنجاسيال.
ميكن جلهود  HTIلتشكيل حكومة خالفة وفًقا لنسختها يف دولة املوحدة جلمهورية
إندونيسيا أن تعطل نظام الدولة وأساسها وفلسفتها ،وميكن أن تؤدي إىل تفكك وطين ،وميكن
أساسا يف إدارة الدولة اإلسالمية .إن الدميقراطية اليت
أن تقضي على التسامح الديين الذي يعد ً
هي جتسيد ملبدأ الشريعة ميكن أن متزق من رحم األرض  ،على الرغم من أن مبدأ الشريعة هو
مبدأ يف وحدة اإلسالم.
ت رفض بنجاسيال وقانون أساسي عام  ۱٩45كأساس للدولة الناجم عن االتفاق
املتبادل بي مؤسسي وقادة الدولة من قبل  ،HTIعلى الرغم من أن أساس الدولة وفلسفتها ال
يتماشيان مع التعاليم اإلسالمية .رفض وجود بنجاسيال والقانون األساسي  ۱٩45يعين عدم
قبول قيم وتعاليم اإلسالم الواردة فيها ،ابإلضافة إىل أولئك الذين ال يطيعون أحكام أول األمر.
بطبيعة احلال ،فإن إصدار بريبوا للتنظيم االجتماعي رقم  ۲لعام  ۲۰۱۷بشأن وجود
 HTIمن وجهة نظر سد ال ّذريعة الذي له معن حظر اإلجراءات القانونية ،ألنه خيشى أن يؤدي
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ً بشكل صريح يعين ضمنا۲۰۱۷  لعام۲  فإن إصدار بريبوا رقم، وهكذا.إىل أعمال غري قانونية
إغالق وسائل (سد الذريعة) منظمات اجملتمع اليت هلا تعاليم أو تفامهات خمالفة لبنجاسيال
حمظور على العيش يف مجهورية
 ًاHTI ولدت وانتشرت داخل مجهورية إندونيسيا املوحدة وأصبح
.اندونيسيا
 يف خطوات وأهداف تنظيمها يهدد سيادة الدولةHTI  فإن وجود،وفًقا للنهج الالحق

 حبيث يشمل ذلك فئة السد الدرزية اليت ستؤدي ابلتأكيد إىل،املوحدة جلمهورية إندونيسيا
إحلاق ضرر وخطر على استقرار الدولة بسبب رفضها الصريح لألساس والفلسفة والية
 هو خيار احلكومةHTI  فإن البديل عن حل، لتجنب املزيد من االستقاللية، لذلك.بنجاسيال
. وللا أعلم ابصواب،الذي جيب طرحه ألنه مدرج يف أخاف الضرارين
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