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ملخص
تتطرق هذه الدراسة إىل مناقشة القضااي االجتماعية اليت وقعت يف ماليزاي من وجهة النظر
اإلسالمي .وقد هنجت هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي من خالل استقراء القضااي املتعلقة
ابجملتمع املاليزي يف املراجع واملصادر املتوفرة لدى الباحثات ووصفها ،وأيضا حتليلها من املواقف الغربية
واملاليزية واإلسالمية .وستتناول هذه الدراسة احملاور اآلتية :القضااي الثقافية مثل التوجه اجلنسي ،واهلوية
اجلنسية؛ والقضااي األخالقية مثل حرية التعبري ،واالختالط بني اجلنسني واخللوة بني غري املتزوجني؛
والقضااي األسرية مثل تطور أدوار الزوجني ،وتربية األوالد أثناء الوابء .وهدفت هذه الدراسة إىل تسليط
الضوء على هذه القضااي املختارة من املنظور اإلسالمي وكذلك إعطاء اآلراء املربرة عند العلماء والباحثني
فيها .ومن مث ،توصلت هذه الدراسة إىل النتائج املهمة من أبرزها :الكشف عن آراء العلماء واخلرباء
واستكشاف مواقفهم اإلسالمية جتاه مقاربة ماليزاي على التعامل مع هذه القضااي االجتماعية.
الكلمات املفتاحية :قضااي اجتماعية  -ماليزاي  -وجهة النظر اإلسالمي  -القضااي الثقافية -
القضااي األخالقية  -القضااي األسرية
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Abstract
This study discusses the social issues that occurred in Malaysia
from the Islamic point of view. This study has taken the descriptive
analytical approach by describing issues related to the Malaysian society
in the references and sources available to the researchers, as well as
analysing them from Western, Malaysian and Islamic attitudes. This study
will address the following topics: cultural issues such as sexual orientation
and gender identity; ethical issues such as freedom of expression, mixing
of the sexes and intimacy among the unmarried; and family issues such as
developing the roles of spouses and children’s education during the
epidemic. This study also aimed to shed light on these selected issues from
the Islamic perspective, as well as to give justified opinions of scholars
and researchers in them. Thus, this study reached important results and
the most significant of which is: revealing the opinions of scholars and
experts and exploring their Islamic attitudes towards Malaysia's approach
to dealing with these social issues.
Keywords: Social issues – Malaysia – Islamic Perspective –
Cultural issues – Ethical issues – Family issues

املقدمة

. سعت إىل حتقيق هدفها لكي تكون من الدول املتقدمة،1957 بعد استقالل ماليزاي عام
، تنظر ماليزاي إىل الدول املتفوقة عليها خاصة دول العامل األول مثل أمريكا،وألجل هذا
 وتالحظ الباحثات انتشار العناصر. وبعض الدول األوروبية، وأسرتاليا، وكندا،والياابن
اخلارجية أتثرا من ثقافات احلضارة األخرى أكثر سهولة بسبب دخول األمور احلديثة مثل
 بوجود اإلنرتنت. والتلفاز وهلم جرا من الوسائل واألجهزة املتوفرة، واهلاتف الذكي،اإلنرتنت
 وعلى. تشيع األفكار واآلراء بطريق أسرع وأسهل بال حدود زماين ومكاين،وتلك الوسائل
 تتعلم أجيال ماليزاي احلالية ثقافة املثلية اجلنسية من سلسالت أمريكية أو،سبيل املثال
اتيلندية حىت تعترب أبهنا شيء عادي ورومانسي على الرغم من أهنا معروفة مبخالفة الدين
.اإلسالمي والثقافة املاليزية
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بدأت احلداثة يف أورواب منذ أن وقع التطور الصناعي وتوسعت بعد احلرب العاملية
الثانية على نطاق واسع .ويعد انتشار احلداثة مستمرا يف ماليزاي بعد استقالهلا إىل يومنا
أثرا من االستعمار الربيطاين يف أراضي املاليو ،وترتبط هذه احلداثة حبركة النمو
احلاضر ً
والتطوير يف القطاعات الصناعية والسياسية واالقتصادية والرتبوية والتكنولوجية وما إىل
ذلك .ويقول بعض الباحثني إن احلداثة هي تغيري اجملتمع من احلياة التقليدية إىل احلياة
احلديثة ( ،)Hussiin, 2009ويدخل هذا التغيري يف كل جانب من جوانب احلياة .وال ينكر
أتثريا إجيابيًا من انحية مثل تطور النظام
أحد أن احلداثة تؤثر على حياة اجملتمع املاليزي ً
الرتبوي ،وارتفاع وزايدة الدخل ،واهلجرة من القرى إىل املدن ألجل احلياة األفضل؛ وكذلك
سلبيًا من انحية أخرى مثل دخول العناصر الضالة ،واحتياجات األمهات إىل العمل،
االختالف يف مستوايت املعيشة؛ وهذا التأثري السليب يؤدي إىل وقوع القضااي االجتماعية
وهذه اليت سيىتناوهلا الباحثات من خالل هذه الدراسة.
تقوم الباحثات هبذا البحث إلبراز القضااي االجتماعية يف ماليزاي من وجهة النظر
اإلسالمي .وتتناول الباحثات املواقف اإلسالمية والغربية واملاليزية يف مناقشة هذه القضااي
االجتماعية .وتعتمد الباحثات على املنهج الوصفي يف بيان تلك الظواهر والقضااي
االجتماعية من خالل القيام ابلوصف الظواهر اليت وقعت وأيضا وصف مواقف العلماء
واخلرباء فيها .فإن أمهية هذه الدراسة هي فهم القضااي االجتماعية وهي القضية الثقافية،
والقضية األخالقية ،والقضية األسرية من انحية املنظور اإلسالمي واالكتشاف عن إجراءات
ماليزاي يف مواجهتها .انطالقا من هذا األمر ،أقامت الباحثات بكتابة هذه املقالة ،وال
يعرتفن أبهنا دراسة شاملة ،وإمنا هي حماولة ابتدائية يف معاجلتها.
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 )1قضااي ثقافية:

 التوجه اجلنسي )(Sexual orientationمنذ عام 2014ـ ،قد اُ ُِ
ف زواج املثليني يف عدة دول مثل الوالايت املتحدة ،والسويد،
عرت َ

واألرجنتني ،وبلجيكا ،وكندا ،وأيسلندا ،والنرويج ،وجنوب إفريقيا ،وإسبانيا ،والربتغال،
والدمنارك ،وأوروغواي ،والربازيل ،وفرنسا ،ونيوزيلندا ،واملكسيك ).(Abu Bakar, 2021
ولكن يف ماليزاي ،يعد السلوك اجلنسي املثلي ،والرغبة اجلنسية بشكل غري طبيعي من جرائم
القانوين املدين والشرعي .ووفقا للقسم ( 377ب) من قانون العقوابت املاليزي" ،الفرد
الذي يقوم ابجلماع غري الطبيعي فله عقوبة التسجني حىت عشرين عاما مع اجللد ابلسوط".
من أجل القانون امل اليزي الذي مينع املثلية اجلنسية (االجنذاب العاطفي بني فردين من
اجلنس نفسه) ،يلجأ املثليون واملثليات جنسيا يف ماليزاي إىل زواج يف دولة تسمح هبا .وعلى
سبيل املثال ،يف عام  ،2011ضجت مواقع الشبكات االجتماعية حبالة الزواج املثلي بني
رجل ماليوي ،عريف روسلي ،ورجل إيرلندي يف دبلن ) .(Husin, 2011واترة أخرى ،حالة
الزواج املثلي يف عام  2018بني رجل ماليوي ،أفهم جنيل ،وكيث ادوراد يف أسرتاليا
شعلت اجلدال احلار بني املالزيني ).(Heaney, 2018
وأصدرت اإلدارة التنمية اإلسالمية العاملية املاليزية التقرير عن حاالت اللواط ما
بني عام  2012إىل  2019اليت تبلغ عشر حاالت ،وأما حالة السحاق يف الفرتة نفسها
تبلغ ثالث عشرة حالة ) .(Jakim, 2019وهذا يدل على أن قضية التوجه اجلنسي قد
ظهرت منذ العقد املاضي ،واشتد أتثريها على املاليزيني عرب العصور والتغريات احلضارية.
إذ رأينا املثالَني الساب َقني ،حدث الزواج املثلي بني رجل ماليوي مسلم وغريب يف خارج
بالدان .فال يستطيع أن يقول أي شخص أن فكرة الزواج املثلي تنشأ يف أذهان غري
املسلمني فقط ،بل قبلته املسلمني ومنهم من يدعم تلك الفكرة بصراحة ويكافحها وال
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خياف عن خمالفة املبادئ اإلسالمية .وهم الذين يؤيدون احلركات غري موافقة ابإلسالم مثل
ثقافة زواج املثليني ،وثقافة السحاقيات ،وثقافة املتحولني جنسيا ،وثقافة املخنثني
واملرتجالت ،وثقافة احلرية اجلنسية ممن يعترب ابملسلمني الليرباليني.
وحتت موضوع قضية التوجه اجلنسي ،سرتكز الباحثات يف املثلية اجلنسية والثنائية
اجلنسية اليت تنتطوي اللواط ،والسحاق ،والزواج املثلي .قبل أن نتعمق يف األمور الفرعية
مثل أسباب املثلية اجلنسية وازدواجيتها ،وحلوهلما قانونيا ،وفلسفيا ،ستشرح الباحثات
ماهية التوجه اجلنسي أوال .هذا املصطلح يشري إىل االجنذاب العاطفي ،أو الرومانسي ،أو
اجلنسي حنو الرجال ،أو النساء ،أو كال اجلنسني بشكل حصري .وهناك ثالث فئات عند
مناقشة التوجه اجلنسي :املغايرة وهي االجنذاب جتاه اجلنس اآلخر ،واملثلية وهي االجنذاب
جتاه الفرد من اجلنس املماثل ،والثنائية وهي االجنذاب إىل الرجال والنساء على حد سواء.
والباحثات يف هذه املقالة مل يلمسن بتفاصيل بفئة املغايرة ألهنا اليت تدعوها الفطرة ومل
ختالف ابملبادئ اإلسالمية ،كما قال هللا تعاىلِ :
آايتِِه أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِم ْن أَن ُف ِس ُك ْم
﴿وم ْن َ
َ
ٍ
ِ
ِ
أ َْزو ِ
ٍ
َٰ
َّ
ك َآل َايت ل َق ْوم يـَتَـ َفك ُرو َن﴾
اجا لتَ ْس ُكنُوا إِلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْْحَةً ۚ إِ َّن ِيف ذَل َ
ًَ
(الروم .)21 :و(أزواجا) يف اآلية السابقة تدل على النساء يسكن إليها الرجال من خالل
الزواج املشروع لكي يتوادا ويرتاْحان.
ِ
عم َل قوم لوط عليهم الصالة
وكلمة (اللواط) لغةً مصدر لفعل (الط) ومعناه َعم َل َ
وتلوط ( .)Al-Fayrūz Ābādī, 2005وجاء يف املنجد ،كلمة (الط –
والسالم كالوطَّ ،
يليط) تعين حبِب إىل ٍ
شيء وألصق به مثل الط فالن ٍ
بفالن .ويف املثال الثاين :يليط هللا
ُ َ
اصطالحا تعين إيالج ذكر يف
فالان ،مبعىن لعنه ( .)Lūis Ma’lūf, 1986وكلمة (اللواط)
ً
ً

دبر ذكر أو أنثى .واللواط مل خيتص ابجلماع يف الدبر بني رجلني اثنني فقط ،بل يرد كذلك
رجل وامرأةٍ .ولواط الرجل زوجته أييت يف ٍ
بني ٍ
ابب آخر يف الفقه اإلسالمي ،فإن وطئ
الرجل زوجته أو أَمته يف دبرها فهو حمرم وال حد فيه ألهنا ُحمَلٌّ للوطء ،بل يعزر أو يؤدب
الرتكاب معصية .واللواط الذي تُركز الباحثات هنا إدخال ذكر رجل يف دبر رجل آخر
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إما كاان متزوجني أم غري متزوجني .وقد ذمه رسول هللا ﷺ بقوله(( :لعن هللا من عمل
عمل قوم لوط ،ولعن هللا من عمل عمل قوم لوط ،ولعن هللا من عمل عمل قوم لوط))
((  .Wizārat Al-Awqāf Wa Al-Shu’ūn Al-Islāmiyyah, 1995ويـُ َعد اللواط بني رجلني
قال لَِق ِ
وم ِه
﴿ولوطًا إِذ َ
كمثل عمل قوم لوط شذوذًا جنسيًا ومساه هللا ابلفاحشة يف كالمهَ :
ِ ِ ِ
جال َش ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وم
هوةً من دون النساء ۚ بَل أَنتُم قَ ٌ
أ ََأتتو َن الفاح َشةَ َوأَنتُم تُبصرو َن ،أَئنَّ ُكم لَتَأتو َن الر َ َ
﴿وال تَقربُوا ِ
الزان ۖ إِنَّهُ كا َن
َجت َهلو َن﴾ (النمل )54-55 :كما يف تسمية الزان ،وقال هللاَ َ :
ِ
بيال﴾ (اإلسراء .)32 :ويتفق اللواط والزان أبن كالمها وطء حمرم ،لكن
فاح َشةً َوساءَ َس ً
اللواط وطء يف الدبر ،والزان وطء يف القبل .فقد أابن اإلسالم موقفه عن فاحشة اللواط
بغض النظر إىل أهنما متزوجان أم ال.
وأما (السحاق) هو شذوذ جنسي بني امرأتني مشتهيتني بتماس الفرجني سواء
كان من جهة القبل أو الدبر .واتفق الفقهاء على أنه ال حد يف السحاق ألنه ليس زىن
وال يتضمن إيالجا (يعين اجلماع) وإمنا جيب فيه التعزير ألنه معصية ( Wizārat Al-Awqāf
(  .Wa Al-Shu’ūn Al-Islāmiyyah, 1995واملثليات يسمني أنسفهن ابلظراف .فإذا قيل
تلك امرأة ظريفة ،عُلِ َم أهنا سحاقة .والعالقة العاطفية بني امرأتني مثليتني كما يتعاشق
رجالن مثالن ،بل أشد .يف كثري من األحوال ،تنفق إحداها على األخرى كما ينفق الرجل
على زوجته أو عشيقته .ظهرت فئة املثليني الرجال يف عصر نيب لوط يف القرن الثامن عشر
قبل امليالد (تقريبا أربع ألف سنة ماضية) وحىت ذكر هللا عنهم يف القرآن الكرمي موعظةً
للبشر يف سور عديدة مثل سورة األعراف ،وسورة النمل ،وسورة العنكبوت ،وسورة األنبياء،
وسورة هود .ولكن ،مل تُذكر فئة املثلييات النساء يف أية سور ولو أهنن موجودات يف ثقافة
العرب اجلاهليني .حكي عن حبة املدنية ،وكانت من كبار السحاقات ،وقالت البنتها:
أجفلت منها ِِجال
(عليك بصحة الشخري عند الرهز ،واعلمي أين خنرت ابلبادية خنرة
ْ
عثمان بن عفان ،رضي هللا عنه ،فلم جتتمع إىل اآلن) (.)Al-Tīfāshī, 1992

70

قضااي اجتماعية يف ماليزاي من وجهة النظر اإلسالمي

وقد أشارت الباحثات ساب ًقا على أهنا خمالفة لفطرة بين آدم .وماذا تعين ابلفطرة؟
كل موجود يف أول زمان خلقته (Al-
الفطرة تتعلق ابخلِلقة ،وهي الصفة اليت يتصف هبا ُّ

 .)‘Ebādi, 2016ويف أول خلقة البشر ،خلق هللا حواء زوجةً آلدم ،وهلا فروق فردية بيولوجية
وعاطفية وشخصية من آدم ،وخلق منهما رجاال ونساء .لذلك ،لقب آدم أبيب البشر،
وحواء أبم البشر .وحىت يف اتريخ أول خلق البشر ،مل تكن هناك عالقةٌ عاطفيةٌ بني رجلني

اثنني أو امرأتني اثنتني ،فما هي األسباب اليت تؤدي إىل ظهورهم؟ ستناقش الباحثات
أسباب وجود املثليني واملثلييات من عدة جوانب:
 ويف جانب املتعة ،جلأت امرأاتن اثنتثان مشتهيتان إىل السحاق من أجل عدملذة مالمسة العضوين مع زوجها أو حبيبها .فكيف تفقد هذه اللذة؟

 -من حيث البيولوجيا ،إن كان ذكر الرجل خيتلف يف الطول والعرض ،فيختلف

فرج املرأة أيضا .لذلك ،إذا اتفق أن حجم فرج النساء على حجم ذكر الرجال،
فأحبته ،وإن كان خمالفا هلا ،فأبغضته .املثال على ذلك ،إذ كان مسافة فرج املرأة

قصريا ،وذكر الرجل طويال ،تشعر ابألذى من عالقة جنسية مع زوجها أو الرجل
عامة وحتب السحاق (.)Al-Tīfāshī, 1992
 ومن حيث السيكولوجيا ،أابن التاريخ أبن وجود املثليني واملثلييات من أجلٍ
القهر والظلم الذي يواجهونه من العالقات اجلنسية مع ٍ
وض ِرب
جنس
خمتلفُ .

لكم مثال ،مل تستطع أن تشفي النساء الاليت قد واجهن ابلتحرش اجلنسي
واالغتصاب من اإلحساس النفسية السيئة .وغالبا ما ،ختاف هؤالء النساء
ليجلسن قريبًا من الرجال ،ومنهن َمن تواجه بنوابت القلق مثل اهلزة ،وصعوبة

التنفس وهلم جرا .وهذا القهر اجلنسي ليس حمدودا على النساء فقط ،بل حيدث
وتلخيصا لفقدان املتعة من العالقات اجلنسية مع اجلنس
كذلك على الرجال.
ً
املختلف ،هناك عدة عوامل مثل حجم الذكر ال يناسب بفرج املرأة وسوء اخلربة
األولية يف حياة الفرد عن اجلماع الطبيعي.
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 ومن حيث الثقافة ،يف اإلابحية األمريكية ،على النساء للقيام ابملداعبة اجلنسيةبينهن لكي يستطعن أن ميتعن الرجال الذين هلم شهوات يف ذلك .وهذا الطلب
العايل يف مشاهدة العالقات اجلنسية الشاذة يف اإلابحية يؤدي املمثل أو املمثلة
إىل إشعال شهواته ورغبته لدى اجلنس املماثل ).(Coombs, 1996
وأما وفقا لقانون اجلرائم الشرعية اإلسالمية يف الوالايت الفيدرالية املاليزية ،1997
قسم  ،(25) 559و) ،(26عقوبة اللواط واملساحقة ملن يقوم هبما ،ميكن أن يواجه
الغرامة إىل حد أقصى  ،RM5000أو التسجني مما ال يزيد من ثالث سنوات ،أو
اجللد مما ال يزيد ست جلدات أو يُعاقب جبمع أي عقوبتني.
اهلوية اجلنسية )(Gender identity

يف ماليزاي ،هتز املواطنني حالةُ أيقونيت جمتمع امليم أو جمتمع اإلل جي يب يت حممد سفي

الدين إلياس ،وحممد سجاد قمر الزمان .أغلبية مواطنيها مسلمون ،واإلسالم مينع اتبعه
تغيري اجلنس وال سيما التغيري الذي يشمل إجراءات تغيري اجلسد األصلي التباع مشاعره
الداخلية وغريزته وميوله .وحىت يف عام  ،2018أقيمت املظاهرة واملقاطعة عليهما ملنع

حضورمها يف برانمج رايدة األعمال  Mood Republicيف برياك .وكذلك هناك الدعوة إىل
مقاطعة بيع منتجات التجميل من شركة سفي الدين أو هو مشهور ابسم سفي إلياس.
وهذه املقاطعة ليست بسبب هو من املتغريين جنسيًا ،ولكنه أدخل عناصرا اليت تدل على
أتييد جمتمع امليم يف إعالانته بطريق غري مباشر ،مثل إعالن الرجل املتحول جنسيًا الذي

اتجا ).(Sharul Fitry, 2019
يلبس ً
وستشرح الباحثات مفهوم اهلوية اجلنسية (اجلندر) وأصنافها .هي ختتلف عن التوجه
اجلنسي وهي إحساس الفرد بنفسه وجنسه إما أنه ذكر أو أنثى .وقد ختتلف هوية
األشخاص االجتماعية عن جنسهم البيولوجي وقد تتضمن:
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أ) املتحولني جنسيًا ) :(Transgenderاألشخاص الذين تتضمن جتارب حياهتم اختاذ
أكثر من جنس .وقد يشمل ذلك األشخاص الذين يعتربون أنفسهم متغريين
جنسيًا واألشخاص الذين يصفون أنفسهم أبهنم يف "طيف جنسي" (Gender
) spectrumيعين أهنم يعيشون خارج فئة "رجل" أو "امرأة".
ب) املتغريين جنسيًا ) :(Transsexualاألشخاص الذين مت حتديد جنسهم عند الوالدة
بعالج ط ٍيب و ٍ
بشكل ٍ
ٍ
احد
جبنس معني ولكنهم يُعرفُون أنفسهم
خمتلف .قد يقوموا ٍ

أو أكثر لتعديل أجسامهم لتتناسب مع اهلوية اليت يشعرون هبا بداخلهم مثل
العالج اهلرموين ،وجراحة تغيري اجلنس أو إجراءات أخرى.
ت) ثنائيي اجلنس ) :(Intersexاألشخاص الذين ال ميكن تصنيفهم بسهولة على
استنادا إىل خصائصهم اجلسدية عند الوالدة أو البلوغ.
أهنم "ذكور" أو "إانث"
ً
وحتل هذه الكلمة حمل املصطلح غري املناسب هريمافروديت ).(hermaphrodite
ث) حمبوا ارتداء مالبس اجلنس اآلخر ) :(Cross-dresserالشخص الذي يرتدي
ألسباب عاطفية أو نفسية مالبس متثل عادة ابجلنس "اآلخر" (Ontario Human
) .Rights Commission, 2012م
ووفقا للفتوى اإلسالمي املاليزي ،إجراءات تغيري اجلنس إما من الذكر إىل األنثى أو
لد ابلذكر يعين يُعرتف بيولوجيا
من األنثى إىل الذكر بطريقة اجلراحة حرام .والفرد الذي يُو ُ
عند الوالدة أبنه ذكر ،ما زال يعترب ذكرا ولو بعد اجلراحة الناجحة طبقا للشريعة اإلسالمية،
واإلانث كذلك أيضا .وأما الفرد اخلنثى الذي له أعضاء تكاثرية ذكرية وأنثوية ،جراحة
إزالة واحد العضو التناسلي الذي ال يعمل جبيد أو يضعف مباح .يف القرآن الكرمي ،قال
الرج ِال ،والْمرتِجالَ ِ
هللا تعاىل﴿ :لَعن النَِّيب صلى هللا عليه وسلم الْمخنَّثِ ِ
ت ِم َن
َ َ ُّ
َُ َ
ني م َن ِ َ َ ُ ََ
النِ َس ِاء﴾ .املخنث هو رجل الذي يشبه ابملرأة من حيث اللباس ،والسلوك واملرتجلة هي

سمى ابلتشبه ،وهو
املرأة اليت تشبه ابلرجل من حيث اللباس ،والسلوك .وهذا السلوك يُ َّ
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حر ٌام يف اإلسالم .وهنا ،حىت يف فعل التشبه ابجلنس املخالف من جنس الفرد الطبيعي
حرام يف اإلسالم وال سيما العمل بتغيري العضو التناسلي واألعضاء األصلية األخرى إما
مرتبطة ابجلنس أم ال مثل الثدي ،واحللق ،وحاجب العني وهلم جرا .ولكن ،مل توجد
الدال ئل من القرآن أو احلديث اليت تشرح العقوابت على فئة املتحولني أو املتغريين بدقة،
فهذا يؤدي إىل النزاع بني املسلمني .فهناك القضية ،يف عام  ،2018حممد سجاد لبس
ٍ
ٍ
إسالمية.
مدرسة
اللباس التقليدي املاليوي للنساء يف برانمج العمل اخلريي اإلسالمي يف
متهم حتت قسم ( 10أ) من جرائم
ومت استدعاؤه إىل احملكمة الشريعة اإلسالمية وأنه ٌ
ِ
ين ،حممد سجاد ميكن أن يواجه ما يصل إىل حد
الشريعة (سالجنور) ) .(1995إذا أُد َ
أقصى قدره  3سنوات يف السجن أو الغرامة تصل إىل حد أقصى قدره  RM5000أو
ظ حتت أقسام  ،5و  9 ،8يف الدستور الفيدرايل
كالمها .على الرغم من أن حقه ُحي َف ُ
املاليزي (حيمي املاليزي من أي نوع التمييز اجلنسي ،وحرية التعبري واحلركة) ،هو ما زال
خيضع إىل القانون الشرعي ألنه مسلم ).(Aisya A. Zaharin, 2021
ويف قارة أورواب ،اثنان وعشرون دولة عضوية يف االحتاد األورويب قد أصدرت
القانون الواضح املرتبط بقضية االعرتاف القانوين ابجلنسي )(Legal gender recognition
وهي النمسا ،وبلجيكا ،وكرواتيا ،والتشيك ،والدمنارك ،وإستونيا ،وفنلندا ،وفرنسا ،وأملانيا،
واليوانن ،واجملر ،وأيرلندا ،وإيطاليا ،ولوكسمبورغ ،ومالطا ،وهولندا ،وبولندا ،والربتغال،
وسلوفاكيا ،وسلوفينيا ،وإسبانيا ،والسويد ،وكذلك اململكة املتحدة .ووفقا إلحصاءات
عام  ،2019كانت هناك  57ابملائة من املتغريات جنسيًا و 46ابملائة من املتغريين جنسيًا
يف االحتاد األورويب الذين قد اعرتفوا وتغريوا تعبريهم اجلنسي أو هويتهم اجلنسية اليت قد
ِ
ت الحقا يف احلياة .الغرب يعتربون أبن االعرتاف القانوين ابهلوية اجلنسية اليت
اكتُش َف ْ
يكتشفها الفرد بعد مواجهة عدة خربات احلياة واإلحساس ابلعواطف الداخلية من احلقوق
اإلنسانية .اجلندر ابلنسبة هلم ليس فقط شيء مرتبط ببيولوجية الفرد ولكنه كذلك عما
يشعر عن نفسه ،ومييل إىل أي ميزات ،وهو شيء منعقد خارج مما حيدده اجملتمع عن
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ميزات خاصة لـ"الذكر" و"األنثى" من سلوكات ،وأسلوب الكالم ،رغبات ،ومظهر
خارجي.
 )2قضااي أخالقية:
 حرية التعبري ()Freedom of speechيف البداية ،كانت ماليزاي ال تسمح حلرية التعبري ألهنا متارس النظام امللكي املطلق .فاملالك
وعائلته امللكية هلم سيطرة كاملة يف حرية التعبري على اإلطالق كما يف عهد سلطنة مالك
املاليوية .ولكن بعد االستقالل يف عام  ،1957صارت ماليزاي متارس نظام امللكية
الدستورية الدميقراطية فال بد من مراعاة حقوق اجملتمع يف التعبري عن الفكر والرأي حرا.
وأتثرت ماليزاي أتثرا كبريا بعصر احلداثة وما بعدها ،وهذا العصر يقود اجملتمع املاليزي حنو
تطور التكنولوجيا مبا يتماشى مع مرور الزمان ،خاصة يف استخدام وسائل اإلعالم .وغالبا
ما ،يرتبط مفهوم حرية التعبري ارتباطا وثيقا بقضية أو انزلة يناضل اجملتمع من أجلها .بناء
على ذلك ،من الضروري تنفيذ القوانني املناسبة يف ماليزاي حىت ال يسيء الناس حقوقهم
يف التعبري عن أفكارهم وآراءهم .ومن الوقائع املقلقة اليت حتدث حاليًا هي أن يستخدم
املاليزيون وسائل اإلعالم االجتماعية إلهانة النيب أو العلماء أو األمراء أو امللوك وغريهم
على راحتهم بال خوف يف نفوسهم ،ولألسف الشديد معظمهم الذين يرتكبون هذه األمور
هم املاليويون املسلمون .كما حدث يف  ،2019عوقب وان جي وان حسني ابلسجن
ملدة تسعة أشهر إلدانته يف نشره عبارات حتريضية ضد سلطان سيالجنور يف الفيسبوك
( .)Tuan Muhamad Adnan, 2019وأيضا ،يف  ،2020عوقبت طالبة اجلامعة ،عني
ظفرية حممد سعيد ،بتغرمي  RM4000إلدانتها يف إهانة النيب يف الفيسبوك ( Bernama,
.)2020
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قررت األمم املتحدة ( )UNاإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ) (UDHRعن التزام
العامل بتعزيز ومراقبة جمموعة كاملة من حقوق اإلنسان األساسية يف عام  .1948وحتمي
املادة  19من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان حرية الرأي والتعبري ابلعبارات التالية" :كل
فرد له حق يف حرية الرأي والتعبري .يشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء دون تدخل
والبحث عن املعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها من خالل أي وسائط وبغض النظر عن
احلدود" ( .)United Nations, 1948ومع ذلك ،فإن حرية التعبري ليست ح ًقا مطل ًقا وميكن
تقييدها عند الضرورة .ومع مرور الزمان ،تطورت األمم املتحدة ( )UNاإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والعهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية يف عام  1966وأضافت
عليه املادة  )3( 19وهي كما يلي" :ال ميكن تقييد حرية التعبري إال مبوجب القانون
واحرتام حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ أو حلماية األمن القومي ،أو النظام العام ،أو الصحة
العامة ،أو اآلداب العامة" (.)United Nations, 1966
ومن املالحظ عند الباحثات ،يشيع معىن حرية التعبري لدى عموم الناس وهو
قدرة الفرد على إظهار ما يشاء من رأيه وفكرته وفهمه أبي وسيلة دون خوف أو إكراه
أتثريا سلبيًا .وكذلك وعرفت حرية التعبري عن
طاملا أن تصرفاته ال تؤثر على مصاحل اجملتمع ً
الرأي يف اإلسالم أبهنا متتع اإلنسان بكامل إرادته يف اجلهر مبا يراه صو ًااب وحمق ًقا النفع له
نصا أو قاعدة
وللمجتمع ،سواء تعلق ابلشؤون اخلاصة أو القضااي العامة ،على أال يصادم ً

أو مبدأ شرعيا ( .)Al-Nashmīعالوة من ذلك ،قد أمر هللا عز وجل املؤمنني واملسلمني
ابإلحذار مما يقولون ويتضمن هذا األمر يف أقوال مباشرة وغري مباشرة ،كما هنى هللا تعاىل
َّ ِ
ين يَ ْدعُو َن ِمن
رسوله ﷺ واملؤمنني عن سب آهلة املشركني ،قال هللا تعاىلَ ﴿ :وَال تَ ُسبُّوا الذ َ
ِ
د ِ
ك َزيـَّنَّا لِ ُك ِل أ َُّم ٍة َع َملَ ُه ْم ُمثَّ إِ َ َٰىل َرهبِِم َّم ْرِجعُ ُه ْم
اّللِ فَـيَ ُسبُّوا َّ
ون َّ
اّللَ َع ْد ًوا بِغَ ِْري عِلْ ٍم ۗ َك ََٰذل َ
ُ
فَـيُـنَـبِئُـ ُهم ِمبَا َكانُوا يـَ ْع َملُو َن﴾ (سورة األنعام .)108 :وإن كان فيه مصلحة إال أنه يرتتب
عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة املشركني بسب إله املؤمنني ( .)Al-Nashmīوابإلضافة
إىل ذلك ،يف كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( )Al-‘Asqalānī, 2001قال النيب
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خريا أو ليصمت)) رواه البخاري .فمن
ﷺ(( :من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل ً
الواضح من حديثه ﷺ الشريف ،ال بد من التعبري عن الرأي أن يكون ابحلكمة والقول
احلسن احملبب إىل النفوس ،وإن كان موضع جدال فليكن أبحسن من احلسن ،فإن القول
األحسن عاقبته احلسىن (.)Al-Nashmī
وأضاف النشمي ( ،)n.d.إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن
منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف إمارة الشارقة (دولة اإلمارات العربية املتحدة)
١٤٣٠ه٢٠٠٩/م ،قد قرر مبادئ حرية الفكر والرأي والتعبري وضوابطها ،من أمهها:
 .1عدم اإلساءة للغري مبا ميس حياته ،أو عرضه ،أو مسعته ،أو مكانته األدبية مثل
االنتقاص واالزدراء والسخرية ،ونشر ذلك أبي وسيلة كانت.
.2
.3
.4
.5

املوضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن اهلوى.
االلتزام ابملسؤولية واحملافظة على مصاحل اجملتمع وقيمه.
أن تكون وسيلة التعبري عن الرأي مشروعة.
أن تكون الغاية من التعبري عن الرأي مرضاة هللا تعاىل وخدمة مصلحة من مصاحل

املسلمني اخلاصة أو العامة.
 .6أن تؤخذ ابالعتبار املآالت واآلاثر اليت قد تنجم عن التعبري عن الرأي ،وذلك
مراعاة لقاعدة التوازن بني املصاحل واملفاسد ،وما يغلب منها على اآلخر.
 .7أن يكون الرأي املعرب عنه مستندا إىل مصادر موثوقة.
 .8أال تتضمن حرية التعبري عن الرأي أي هتجم على الدين ،أو شعائره أو شرائعه أو
مقدساته.
 .9أال تؤدي حرية التعبري عن الرأي إىل اإلخالل ابلنظام العام لألمة وإحداث الفرقة
بني املسلمني.
قول احلق واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر.
.10
مراعاة املصاحل واملقاصد.
.11
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مراعاة ثوابت النصوص.

.13

االلتزام أبخالقيات فردية واجتماعية.
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أما يف القانون املاليزي ،فنرى أن املاليزيني هلم حق يف حرية التعبري .يوضح اجلزء
 2من املادة  )1( 10يف الدستور الفدرايل  1999أن لكل مواطن احلق يف حرية الكالم
والتعبري ،ولكل مواطن احلق يف التجمع السلمي ،ولكل مواطن احلق يف تكوين اجلمعيات.
ومع ذلك ،أي شخص ينتهك األحكام املذكورة أعاله ميكن أن يعاقب بغرامة ال تزيد عن
مخسة آالف رينجت أو السجن ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات ألول مرة ،ابلنسبة للجرائم
الالحقة ،جيوز سجنه ملدة ال تزيد عن مخس سنوات .والتايل هو من بعض القوانني املتعلقة
حبماية احلقوق يف حرية التعبري اليت تُنفذ يف ماليزاي منذ استقالهلا إىل يومنا احلاضر
:)Khairuldin et al., 2017
.1
.2
.3
.4
.5
.6

( Wan

)Akta Hasutan / Sedition Act (1948
)Akta Fitnah / Defamation Act (1957
)Akta Keselamatan Dalam Negeri / Internal Security Act (ISA) (1960
Akta Universiti dan Kolej Universiti / Universities and University
(UCCA) (1971) Colleges Act
)Akta Rahsia Rasmi / Official Secrets Act (OSA) (1972
Akta Mesin Cetak dan Penerbitan / Printing Presses and Publications
(AMCP) (1984(Act

وتعد القوانني السابقة قوانني قدمية ،وليس لدى ماليزاي أي قانون حمدد يتعلق
ابلتحكم يف وسائل اإلعالم اجلديدة واحلديثة وفقا لـ ـ  Wan MahmudوPitchan
( .)2017ومع ذلك ،هناك القوانني اإلضافية اليت تتعلق حبرية التعبري عرب وسائل اإلعالم
يف ماليزاي (:)Wan Mahmud & Pitchan, 2017()Yusof & Hassan, 2020
.1
.2
.3
.4
.5
.6

Akta Komunikasi dan Multimedia 1998
Akta Jenayah Komputer 1997
Akta Tandatangan Digital 1997
Akta Teleperubatan 1997
)Akta Hak Cipta 1997 (Pindaan
Akta Perdagangan Elektronik 2006,
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.7
.8
.9

Akta Aktiviti Kerajaan Elektronik 2007,
Akta Perlindungan Data Peribadi 2010,
)Akta Hak Cipta 1987 (Pindaan 2012

االختالط بني اجلنسني واخللوة بني غري املتزوجني

( Mixing of the sexes and

)intimacy among the unmarried

يف الواقع احلايل ،االرتباطات بني الرجل واملرأة يف بعض أمور وأحوال اليت ال ميكن جتنبها
أثرا
مثل يف مكان العمل ،ويف األمور الطبية ،ويف التعليم ،ويف السفر ،ويف املعاملة اليوميةً .

من ذلك ،قد تقع قضية االختالط واخللوة فيما بيننا وهي حتدث عادةً بسبب عدم التحكم
اجليد يف هذه االرتباطات وهذا يعطي فرصةً يف وقوع هذه القضية ،وهي -من األسف
جديدا يف ماليزاي ابلنسبة إىل املاليزيني .كما حدث يف ،2020
أمرا
ً
الشديد -ليست ً
قبض الرجل واملرأة يف بيت بوالية ترجنانو وعوقبا ابحلبس ابلسجن ملدة سبعة أايم وتغرمي
 RM2700إلدانتهما يف اخللوة وفقا للقانون الشرعي بوالية ترجنانو (.)Zolkiply, 2020
وأيضا ،يف  ،2021قبض الرجل واملرأة يف بيت بوالية قدح أثناء عملية املدامهة والتفتيش.
إذا ثبتت إدانتهما يف اخللوة سيُعاقَبان بتغرمي  RM3000أو احلبس ابلسجن ملدة سنتني
أو كالمها وفقا للقانون الشرعي بوالية قدح ( .)Astro Awani, 2021ووجدت الباحثات
عددا كبريا من حاالت أخرى اليت أبلغت عنها لدى املدعني الشرعيني يف ماليزاي ( Ismail
 ،)et al., 2012ولذا شعرت الباحثات ابحلاجة إىل مناقشة هذه القضية يف هذا البحث
بناء على ذلك.

ميكن القول إن االختالط هو اجتماع الرجل ابملرأة غري احملارم لغري ضرورة أو
حاجة يف األماكن العامة مع حضور أانس آخرين .أما اخللوة -وهي ختتلف قليال من
األول -فيتضمن فيها معىن االنفراد والعزلة ( )Aḥmad Thābit, 2011بني الرجل واملرأة دون
عقد نكاح يف مكان بعيد أو مستور عن أنظار الناس يف ظروف مشبوهة .إن االختالط
واخللوة وسيلة للوصول إىل الزان أو إىل مقدماته كالنظرة واللمس القبلة والعناق ،ولذا الزان
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الزَان ۖ إِنَّه َكا َن فَ ِ
اح َشةً َو َساءَ َسبِ ًيال﴾ (اإلسراء:
حمرم شرعا قطعيا ،قال هللا تعاىلَ ﴿ :وَال تَـ ْقَربُوا ِ ُ
 .)32يف هذه اآلية ،هنى هللا تعاىل عباده عن الزان وعن مقاربته ،وهو خمالطة أسبابه
ودواعيه على أنه ذنب عظيم وبئس طريق ومسلك ( .)Ibn Kathīr, 1999قال النيب ﷺ:
((ال خيلون رجل ابمرأة إال كان الشيطان اثلثهما)) رواه الرتمذي يف سننه ( .)1978ومن
هذا احلديث ،تبني لنا أال خيلو الرجل مع املرأة ،وليس بينه وبينها حمارمها ألن الشيطان
سيكون الثالث بينهما .فالشيطان من خملوقات هللا سبحانه وتعاىل الذي قد أقسم على
إضالل بين آدم الرتكاب الشر واتباع الضاللة .فكل هذه األدلة تؤكد حرص اإلسالم
على حرمة االختالط بني اجلنسني واخللوة بني غري املتزوجني دفعا للفنت ودرء للفساد
(.)Aḥmad Thābit, 2011
ويف ماليزاي ،العقوبة لالختالط واخللوة هي عقوبة من عقوابت التعزير ومل يتم
شرعا وتعد هذه القضية جرمية من اجلرائم الشرعية .على الرغم من مكانة
حتديد قدرها ً
احملكمة الشرعية املاليزية أدىن من احملكمة الفدرالية املاليزية ،من مميزاهتا هلا االختصاص يف
حتديد تلك العقوبة املناسبة لإلدانة يف هذه اجلرمية ،ولذلك قد ختتلف العقوبة على اجلناة
من والية إىل والايت أخرى ويكون هذا االختالف حسب القانون اجلنائي الشرعي
للوالايت املعينة وتصرفات قضاهتا .فقررت العقوبة لالختالط بني اجلنسني أو األجنبية لغري
حاجة حتت جرمية التصرفات غري الالئقة يف األماكن العامة .على سبيل املثال ،يف املادة
 29للقانون الشرعي (جوهر)  ،1997بتغرمي ال أكثر من  RM1000أو احلبس
ابلسجن ملدة ال أكثر من ستة أشهر أو كالمها .أما يف املادة  69للقانون اجلنائي الشرعي
(نكري مسبيلن)  ،1991فقررت العقوبة للخلوة بتغرمي ال أكثر من  RM500أو احلبس
ابلسجن ملدة ال أكثر من ستة أشهر أو كالمها .ومياثل هذا القرار يف قوانينها الشرعية
ابلوالايت األخرى مثل:
.1
.2
.3
.4

Seksyen 57 Enakmen Jenayah Syariah Perak 1992
)Seksyen 5 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1988 (Kedah
Seksyen 29 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Pulau Pinang) 1996
)Seksyen 5 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1991 (Perlis
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Seksyen 31 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1992
Seksyen 29 Akta Kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)
1997
Seksyen 71 Enakmen Kesalahan Syariah (Melaka) 1991
Seksyen 145 Kesalahan Jenayah Syariah di bawah Enakmen
Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982
(Pindaan 1987)
Seksyen 5 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1985 (Kelantan)
Seksyen 34 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir) (Terengganu)
2001
Seksyen 83 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Sabah) 1995
Seksyen 26 Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 (Sarawak)
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.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

 للقانون29  قررت العقوبة هلا يف املادة،ابلنسبة إىل اخللوة بني غري املتزوجني
 أو احلبس ابلسجنRM3000  بتغرمي ال أكثر من،1992 )اجلنائي الشرعي (سالجنور
) للقانون اجلنائي الشرعي (برليس9  أما يف املادة.ملدة ال أكثر من سنتني أو كالمها
 أو احلبس ابلسجن ملدةRM5000  قررت العقوبة للخلوة بتغرمي ال أكثر من،1991
 وكذلك قررت الوالايت األخرى يف قوانينها الشرعية.ال أكثر من ثالث سنوات أو كالمها
:) وهيIsmail et al., 2012(
Seksyen 54 (1) (2) Enakmen Jenayah Syariah Perak 1992
Seksyen 9 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1988 (Negeri Kedah)
Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Pulau
Pinang) 1996
Seksyen 27 Akta kesalahan Jenayah Syariah (Wilayah Persekutuan)
1997
Seksyen 53 Enakmen Kesalahan Syariah (Negeri Melaka) 1991
Seksyen 27 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah 1997 (Johor)
Seksyen 61 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Sembilan 1992
Seksyen 145 Kesalahan Jenayah Syariah di bawah Enakmen
Pentadbiran Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang 1982
(Pindaan 1987)
Seksyen 9 Enakmen Kanun Jenayah Syariah 1985 (Kelantan)
Seksyen 31 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Takzir)
(Terengganu) 2001
Seksyen 84 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah (Negeri Sabah) 1995
Seksyen 24 Ordinan Kesalahan Jenayah Syariah 2001 (Sarawak)

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
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وهناك قد من يقول إن هذه القضية ال هتمنا كثريا على أهنا ليست من الكبائر أو
اجلرائم املقلقة ،ولكن الباحثات رأين أهنا خطرية ،بل أخطر لألمة اإلسالمية خاصة .وتعترب
الباحثات هذه العقوبة خطوة من اخلطوات املطلوبة يف مراعاة املصاحل العامة واخلاصة
للمجتمع املاليزي ودرء املفاسد املضرة يف املستقبل وف ًقا للمقاصد الشرعية يف حفظ الدين
والنسل أو النسب .وأيضا ،ال بد من تشديد العقوبة لقضية االختالط واخللوة يف ماليزاي
حىت تقلل احلاالت املتعلقة هبا مثل اجللد ،أو اإلقامة يف مراكز هتذيب األخالق ،أو
التوجيهات واإلرشادات من اإلدارات الدينية ( ،)Mohamad, 2015بدال عن التغرمي ألن
اجلناة املوسرين قادرون على دفعه وال يشعرون ابألسف والندامة يف ارتكاهبا تكر ًارا ،فالتغرمي
عقوبة خفيفة ابلنسبة هلم إال بعد أن رفع القانون قيمة الغرامة إىل احلد األعلى حسب
مستوايت احلياة.
وعلى ٍ
كل ،جدير ابلذكر أن ماليزاي تتناول هذه القضية أو اجلرمية مقاربة جيدة
من خالل العقوبة احملددة تعزيرا للجناة هبا على الرغم من اختالف العقوبة من والية إىل
والايت أخرى .فال ينكر أحد أن هذه اإلجراءات تدل على حماولة ماليزاي يف معاجلة هذه
أمراض اجملتمع فع ًاال وكذلك ختلصها بقدر ما أمكن متاشيا مع التعاليم اإلسالمية.
 )3قضااي أسرية:
تطور أدوار الزوجني ()Developing the roles of spouses

األسرة يف عصر ما بعد احلداثة تواجه التغريات والتنوع يف احلياة األسرية عن الطالق أو
انفصال الوالدين ،الزواج من جديد ،والوالدين املتعايشني دون الزواج ،واألبوة الوحيدة،
وكذلك العائالت اليت لديها أطفال يعيشون مع أجدادهم .تكشفت الباحثات أن بعض
األسرة يف الغرب تتكون من جنس واحد وتبين طفل جديد .واحد منهما يكون أاب واألخر
أما .نظرا إىل ما بعد احلداثة ،تغري أدوار الزوجني يف حياة األسرية .يعمل األبوان كالمها
لألسرة يف احلصول على املال الكايف للحياة ،زايدة مشاركة األب يف تربية األطفال ،تشارك
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يف واجبات األسرة املعيشية معا مثل إعداد الطعام وغسل املالبس .وقعت هذه الظاهرة
أيضا يف ماليزاي.
أما أسرة مسلمة ،ف تم حتديد أدوار الزوج والزوجة بشكل ِجيل فرسول هللا أسوة
حسنة يف تصوير هذه أدوار .اهتم اإلسالم أدوار الزوجني حبفظ على حق الزوج وحق
الزوجة واحلقوق املشرتكة بني الزوجني .احلفاظ على احلقوق والواجبات جيعل األسرة يف
ِ
ِ
حالة السكينة واملودة والرْحة .قال هللا تعاىل﴿ :وِمن ِِ
اجا
آايته أَ ْن َخلَ َق لَ ُك ْم م ْن أَنْـ ُفس ُك ْم أ َْزَو ً
َ ْ َ
َٰ ِ
ِ
ك َآلاي ٍ
ِ
ِ
ت لَِق ْوٍم يـَتَـ َف َّك ُرو َن﴾ (سورة
لتَ ْس ُكنُوا إلَْيـ َها َو َج َع َل بـَْيـنَ ُك ْم َم َوَّدةً َوَر ْْحَةً ۚ إ َّن ِيف ذَل َ َ
الروم .)21:ومعىن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها أي نساء تسكنون إليها.
من أنفسكم أي من نطف الرجال ومن جنسكم .وقيل :املراد حواء ،خلقها من ضلع آدم؛
قاله قتادة .وجعل بينكم مودة ورْحة قال ابن عباس وجماهد :املودة اجلماع ،والرْحة الولد؛
وقاله احلسن .وقيل :املودة والرْحة عطف قلوهبم بعضهم على بعض (.)Al-Qurṭubī, 1964
وذكر العلماء والفقهاء يف كتبهم احلقوق والواجبات للزوجني .منه ،كتاب املفصل يف
أحكام املرأة أتليف عبد الكرمي زيدان .واهلدف يف بناء األسرة هو أسرة صاحلة.
سائدا يف العديد البلدان واألب هو
وقبل عصر احلداثة ،الدور األبوي التقليدي ً
املعيل ألسرة .مع تغري الزمان ،بعد احلرب العاملية الثانية أصبحت املرأة معيلة لتحل حمل
الرجل الذين ذهبوا للحرب ( .)Zaleha Kamaruddin, 2011يف عصر التصنيع ،كال من
الرجال والنساء أصبحوا أصحاب العمل يف األسرة وهذه القضية تقع أيضا يف ماليزاي.
جاء عصر ما بعد احلداثة إىل ماليزاي وننظر أثره يف حياة األسرية .اختذت احلكومة
املاليزية اسرتاتيجيات خمتلفة يف تشجيع مشاركة املرأة يف العمل بعد التصنيع العاملي .من
خالل مقالة بعنوان أثر العمليات الصناعية على اجملتمع الصناعي يف ماليزاي :مشاركة املرأة
يف قضااي العمل ورعاية الطفل ( ،)Khariry, n.d.نرى تغري الوضع االجتماعي للمرأة
كوحدة داعمة للرجال يف املنظمات األسرية .وطبقاً لتقرير مسح القوى العاملة (Laporan
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) Penyiasatan Tenaga Buruhلعام  ،2007فقد زاد معدل مشاركة اإلانث من عام
 1990إىل عام  2007حيث تراوح من  44.0يف املائة إىل  47.0يف املائة.
تبذل احلكومة جهوداً خمتلفة لتشجيع النساء على دخول اجملاالت االقتصادية
واالجتماعية والسياسية .من بينها صياغة السياسة الوطنية للمرأة ( Dasar Wanita
 )Negaraوخطة عمل املرأة ( .)Pelan Tindakan Wanitaوهذه اجلهود من قبل وزارة
شؤون املرأة واألسرة وتنمية اجملتمع يف عام  .2011تُستكمل هذه السياسة خبطة عمل
تنمية املرأة ( )Pelan Tindakan Pembangunan Wanitaيف تفصيل اإلجراءات اليت جيب
أن تتخذها الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلاص واجملتمع احمللي
لتحقيق أهداف وغاايت السياسة الوطنية للمرأة .هذه السياسة ماليزاي تشجع مشاركة املرأة
يف العمل فتغري دور الزوجة يف األسرة.
تربية األوالد أثناء الوابء ( Children’s education during the
)epidemic

يف ماليزاي ،قررت احلكومة ماليزاي أمر تقييد احلركة يف  31-18مارس  .2020فاملدارس
مغلقة وبدأت التعلم عرب اإلنرتنت من خالل طريقة التدريس والتعلم يف املنزل (،)PdPR
كما صرح وزير التعليم داتوك حممد راضي حممد جيدن .وأما مليون موظف يف مناطق
تقييد احلركة فهم ملزمون ابلعمل من املنزل بقرار حكومي كما أعلن وزير الدفاع املاليزي
داتوك سري امساعيل صربي يعقوب (Milyūn Muwaẓẓaf Fī Manāṭiq Taqyīd Al-
.)Ḥarakah Mulzamūn Bi Al-‘Amal Min Al-Manzil Bi Qarār ḤukūmīM, 2020
وانطالقا من هذا األمر ،بقيت كل العائلة يف البيت ويقضون حياهتم فيه .يعمل
األبوان يف البيت ويف نفس الوقت يراقبان أبنائهم يف التعليم اإللكرتوين ألن إغالق املدارس
وروضة األطفال .التعليم اإللكرتوين هو شيء خيتلف من التعليم املباشر أي التعليم وجها
لوجه .فحاولت الباحثات يف مناقشة أفضل الرتبية هلؤالء األبناء أثناء هذه األزمة.
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قبل أن نتعمق يف هذه القضية ،احلث على فهم العصر الذي نعيش فيه وأتثره يف
مؤسسة األسرة .كما ذكرت الباحثات من قبل ،عصر ما بعد احلداثة ( Post-Modern
 ) Worldهو العصر الذي حنيا اآلن وظهرت األفكار اجلديدة وأتثرت حياة املسلمني به.
أفكارا خمتلفة ،من بينها ما بعد احلداثة .شهد عصر ما
يواجه املسلمون اليوم حتدايت و ً
تغيريا يف قيم ِجيع جوانب احلياة البشرية .إهنا نسخة جديدة من العلمانية
بعد احلداثة ً

الغربية احلديثة .يتم نشر هذا الفهم من خالل عملية العوملة من خالل تعقيد تكنولوجيا
االتصاالت واملعلومات .تؤكد ما بعد احلداثة أن البشر لديهم حريتهم اخلاصة دون احلاجة
حتداي ألهنا أثرت على العامل اإلسالمي
إىل التفكري يف آراء اآلخرين .تعد ما بعد احلداثة ً
(.)Zain, 2011
من األفكار اخلاطرة هي احلرية املطلقة ورفض الدين والقيم والشريعة املوجودة يف
الدين .ابختصار ،ما بعد احلداثة هو رفض شكل األداين الكربى ،مبا يف ذلك اإلسالم
حبقائقه األبدية وابلتايل رفض القيم املطلقة والتأكيد على نسبية القيم يف كل شيء ( Mohd.
 .)Azhar Abd. Hamid, 2004األسرة هي أهم مؤسسة يف اجملتمع وأتثرت األسرة أيضا
هبذه األفكار ما عصر بعد احلداثة.
بعد أن أتملت الباحثات إىل هذه القضية ،كلمة (العائلة) و(النكاح) هلا معان
خمتلفة عند اجملتمع واإلسالم له معىن خاص هلذه املصطلحات .يف الغرب ،الزواج هو عقد
تقليداي إىل عالقة جنسية ويعين ضمنا
قانوان بني شخصني ،ويستند
اجتماعي معرتف به ً
ً
دوام االحتاد بينهما ( .(H. V. James, 2017أما يف اإلسالم ،كلمة (النكاح) هو النكاح
مصدر نَ َك َحَ ،والنِ َكاح :كِنَايَة َعن اجلِ َماع ،نَ َك َح َها وأنكحها غَريه ،يـُ َقال :نكح ينْكح
فالن َماله إِذا
فالان ِيف بين َ
فالانً إنكاحاً إِذا َّزوجه ،وأنكح َ
فالن َ
نكحاً ونكاحاً وأنكح َ
فالن إِذا زوجن بِغَ ْري أكفاء ( Al-Azdī,
فالن بـَنَاته ِيف بين َ
زوجوه من أَجله ،وأنكح موت َ
ض َّمن إِ َاب َحة َو ْط ٍء بِلَ ْفظ إنكاح أَو تَـ ْزِويج أَو
 .)1987عقد الزواج اصطالحاً :هو عق ٌد يتَ َ
برتِجته ( .)Ibn Manẓūr, 1973إذن ،النكاح يف اإلسالم هو عقد يباح اجلماع بني املرأة
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( Bakar,

 .1كل الشعب الساكن يف نفس البيت.
 .2أسرة؛
(أ) وحدة اجتماعية تتكون من الوالدين واألطفال الذين يقومون برتبيتهم؛
(ب) أبناء نفس الوالدين،
(ج) الزوج (أو الزوجة) واألطفال؛
 .3جمموعة من األشخاص املرتبطني ابلنسب أو الزواج أو األقارب.
 .4كل من يدعي النسب من سلف مشرتك؛ قبيلة أو عشرية النسب.
 .5عصابة إجرامية حتت قيادة زعيم واحد مثل عائلة املافيا.
يف اإلسالم ،األسرة هي مؤسسة تربط بعقد النكاح وهي مؤسسة متعددة األبعاد
ومع ذلك فهي موحدة وشاملة متوافقة مع مبدأ التوحيد ،وهو جوهر اإلسالم .أهنا مؤسسة
دينية واجتماعية اقتصادية وتعليمية ،لكن بدون شك ،األسرة يف اإلسالم هي أهنا مؤسسة
دينية وال ننكر عليه .يف املنظور اإلسالمي ،املكوانت األساسية لألسرة هي الزواج املقدس،
واألبوة واألموة ،وعالقة اآلابء مع األطفال ،والعالقة بني األشقاء .وركز القرءان واجبات
األسرة جتاه األقارب واجملتمع واألمة كلها (.)Bakar, 2011
ابإلضافة إىل ذلك ،األسرة هي أداة يف حتقيق اهلدفني يف حياة املسلمني ومها
العبودية واخلليفة يف األرض وكذلك حبل من هللا وحبل من الناس .الحظت الباحثات
أن األسرة املسلمة فيها أوسع هدفا للمجتمع كله وأيضا لألخرية.
مث ،سرتكز الباحثات الرتبية عند وقت األزمة .أصدرت اليونيسف ()UNICEF
التوصيات والنصائح لآلابء ملساعدة األهل على التعامل مع الظروف اجلديدة أي إغالق
املدارس ،والتحول إىل العمل عن بعد ،والتباعد االجتماعي .من النصائح واإلرشادات
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خالل كوفيد ،19منها (اليونيسف ،د.ت :).التحدث عن كوفيد ،19-وقت خاص -
واحد لواحد ،حافظ على اإلجيابية عندما يسيء األطفال التصرف ،حافظ على أمان
األطفال على شبكة اإلنرتنت ،التعلم عن طريق اللعب مع األطفال .أما نصائح ألهايل
املراهقني ،وهي مشاركة املسؤوليات وساعد املراهقني على التعامل مع الضغط وعزز اللطف
والتعاطف .ركزت اليونيسف حبالة الصحة البدنية والعاطفية والعقلية لألهل األسرة.
فضال عن ذلك ،رأت الباحثات أن هذا الوقت يناسب لتعليم املهارات اليومية
وتنمية الشخصيات لألبناء .األبناء يقضون حياهتم مع األبوين فمن الشخصيات اليت
تستطيع أن تنميها وهي الشخصية الدينية والشخصية اإلبداعية.
النتائج واخلامتة
بناء على ما سبق ،خلصت الباحثات إىل عدة النتائج كما اآليت:
القانوين املدين والشرعي يف ماليزاي ،النقاش
 .1التوجه اجلنسي :ومن أجل تعارض
َ
حارا .من الواضح ،أن ظاهرة
حول موضوع عقوبة لدى املثليني واملثلييات يكون ً

الزواج املثلي غري مقبولة يف ماليزاي ثقافيًا ودينيًا .ولكن إذ أتملنا ،القانون املدين
املاليزي حول عقوبة اللواط واملساحقة اللذان يعتربان ابلعالقة اجلنسية غري الطبيعية
أحياان ،أ ُِخذت حالة املسلم الذي يقوم
أشد من القانون الشرعي اإلسالمي .و ً
ابللواط يف احملكمة الفيدرالية مثلما حدث مع أنور إبراهيم .فرأت الباحثات أن

هناك نزاع وعدم التنسيق بني هذين قانونني مما يدعو إىل إعادة النظر إليه.
 .2اهلوية اجلنسية :ال تنكر الباحثات أن هناك احلاالت النادرة مثل الفرد ذو فرجني
اثنني ،والفرد له مرض نفسي مثل اضطراب اهلوية االنفصامية ( Dissociative
 )Identity Disorderالذي ممكن على كل اهلوايت متتلك اجلنس املختلف .وهذه
املوضوعات حتتاج إىل دراسة أعمق ،وتعرتف الباحثات أن هذه املقالة ليست حبثا
شامال ،وكامال عن كل قضااي خمتارة .ومن الواضح ،قد اُ ُِ
عرتفت ماليزاي بدولة
مسلمة ،فهي ال تؤيد حركة االعرتاف ابجلندرات املختلفة مثل يف كندا اليت هلا
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جندرا .وهذه القضية من حتدايت اليت تواجهها ماليزاي يف عصر
أكثر من مخسني ً
العوملة أينما الغرب يكون قدوةً أو معيارا للدول املتقدمة .إذ ال تقبل دولة ما أي

حداثة يروجها الغرب ،فاعتربت أبهنا دولة متخلفة.
 .3حرية التعبري :يوافق القانون املاليزي ابلقانون العاملي وكذلك يرتبط ابلشريعة
اإلسالمية ،وال خيالف خاصة مع الشريعة اإلسالمية وال يتناقض على بعضهم
بعضا .وحرية التعبري أصال هتدف إىل توفري فرصة متبادلة لكل ماليزي للمسامهة
ابألفكار واآلراء من أجل حتسني البلد ،ولكن هذه احلرية ال بد من احلدود والقيود
للحفاظ على استقرار البالد وقدسية اإلسالم .وليس من مبالغة القول ،صارت
ماليزاي من أفضل البلدان اليت قررت القوانني اخلاصة حلماية حرية التعبري من إساءة
استخدامها .وعلى الرغم من تنفيذ القوانني اجليدة احلالية ،العقوابت املقررة كأهنا
خفيفة وال ختيف الناس .والحظت الباحثات هناك جمال إلعادة النظر يف تطوير
القانون املاليزي وحاجة كبرية إىل إقرار أثقل العقوابت يف املستقبل القريب.
 .4االختالط بني اجلنسني واخللوة بني غري املتزوجني :العقوبة لالختالط واخللوة هي
من عقوابت التعزير ومل يتم حتديد قدرها ،وتعد هذه القضية من اجلرائم الشرعية
حتت احملكمة الشرعية املاليزية .وبسبب هذا األمر ،هناك عدم التوحيد يف حتديد
العقوبة هلا يف والايت ماليزاي وقد خيتلف قدرها من والية إىل والايت أخرى
ويكون هذا االختالف حسب القانون اجلنائي الشرعي وتصرفات القضاة .وتعترب
هذه العقوبة مطلوبة يف جلب مصاحل اجملتمع ودرء املفاسد ،وتذهب الباحثات
إىل توافُق الرأي يف تشديد العقوبة هلذه القضية -على األقل يف رفع قيمة الغرامة
إىل احلد األعلى -حىت تقلل احلاالت املتعلقة هبا .ومن مث ،الحظت الباحثات
حاجة إىل التعاون بني الوالايت واجلهات املعنية من اإلدارات احلكومية واإلسالمية
يف تشديد العقوبة وتوحيدها حلل هذه املشاكل.
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 .5تطور أدوار الزوجني :خالصة القول ،أسرة يف ماليزاي هي أسرة مسلمة وهتتم
ابحلقوق والواجبات بني الزوجني ألن معظم سكان املاليزي املسلمني .ماليزاي أيضا
عندها القانون الشرعي يف احلفظ على مؤسسة األسرة .مع تطور الزمان ،أسرة
مسلمة أيضا تغري اجتماعيا مع مشاركة املرأة يف العمل .ابلنسبة إىل هدف األسرة
الصاحلة ،مل يتحقق بعد ،ولكن بذلت األسرة جهودا كبريا يف حتقيقه.
 .6تربية األوالد أثناء الوابء :من الواضح ،أتثرت مؤسسة األسرة أبفكار ما بعد
احلداثة وظهرت املشاكل يف اجملتمع منها خاصة يف أورواب .معظم سكان املاليزي
املسلمون ودين الرمسي هو اإلسالم ،فتأثرت أيضا األسرة أبفكار ما بعد احلداثة
جزءا صغريا .والحظت الباحثات ثقافة املاليزية ختتلف مبا بعد احلداثة وثقافة
املاليزية هتتم ابلقيم اجليدة مثل التسامح واحرتام األخرين .فرأت الباحثات احلث
على علم دين اإلسالم والتمسك به وممارستها مع األسرة لتكون عابدا وخليفة
يف األرض .ويف نفس الوقت ،إعداد األبوان مبهارات األبوة واألمومة واختذ احلذر
ألفكار اخلطرية .وأثناء الوابء ،يركز األبوان األكثر إىل تنمية الشخصيات واملهارات
اليومية وكذلك حالة الصحة البدنية والعاطفية والعقلية لألبناء.
فمن الواضح ،تعد هذه القضااي املختارة من الوقائع املقلقة واحلارة يف ماليزاي
وتتطلب إىل اختاذ اإلجراءات الفورية يف معاجلتها اليت سوف ال تتم هذه املقاربة إال ابلتعاون
مع ِجيع األطراف؛ من فرد وأسرة وجمتمع وبالد كلهم .ولعل القراء والباحثني سيستفيدون
من هذه الدراسة استفادة كثرية حيث تساهم يف نشر الوعي هبذه املشاكل أبن ال بد من
أفراد اجملتمع أن يقفوا جنبًا إىل ٍ
جنب ويتصدوا تلك القضااي حىت تُعا ََل وتـَُزال من اشتداد
أتثرها على الناس عامة واملاليزيني خاصة.
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