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   -:األهداف. ١
  _:اهلدف العام١_١     

  .حوال الشخصية لتكون نواة ملقترح قانون يرفع للسلطة التشريعيةرفع مسودتني لقانون األ        
  

  _ :اهلدف اخلاص باحللقة ٢_١    
قانون الصياغة الشرعية والصياغة القانونية حول موضوع تقنني التداخالت بني التعرف على         

  . األحوال الشخصية
  
 -(١):املشاركوناملدعون و. ٢
خمتصني و وأساتذة ،والس التشريعي ،مثلوا مؤسسات اتمع املدينمن ة شخصيات دينية والنسائي     

  . من داخل مملكة البحرين املهتمني مبوضوع تقنني أحكام األسرةمن 
  
و دار احلرية  UNIFEM    صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة -:اجلهة الداعمة للحلقة احلوارية. ٣

House Freedom  
  
  احملرققاعة  -الدبلوماتفندق _     :مللتقىمكان انعقاد ا. ٤

   
  (٢)-:احللقة احلواريةبرنامج   .٥

  

  .األوىل تضمنت عرض ثالثة أوراق جلسة  ١_٣     
  .اجللسة الثانية تضمنت مداخالت وحوارات  ٢_٣     

  
   _:أوراق احللقة احلوارية .٦.

  ستئناف العلياقاضي حمكمة اال/ الشيخ حمسن العصفور: األوىلالورقة  ١_٦    
  "احلاجة إىل منظومة تشريعية متكاملة للقضاء الشرعي.. التقنني من وجهة نظر شرعية" 
  

  "عمل اللجان املكلفة بإعداد قانون األسرة البحريين/ "الشيخ ياسر احملميد : الورقة الثانية ٢_٦   
   

  "ل الشخصية؟ملاذا تقنني أحكام األحوا/ "احملامي سامي سيادي : الورقة الثالثة ٣_٦
  

  

  

                                                 
  . )الملحق األول( أسماء المشاركین والمدعوین  (١)
  .)الملحق الثاني( برنامج الحلقة الحواریة  (٢)



 " "  

 ٣

     

  -:االفتتاح
  
  (٣)-:داالحتاكلمة رئيسة   

اعتربت أن إصدار القانون سيكون اللبنة األوىل لتأسيس قاعدة قانونية بدالً من االحتكام لآلراء      
ختصاص اال يذومن والتقديرات الفردية، يف وجود عدد من االشتراطات كوجود نظام قضائي 

  . اخل.. تنفيذ، وتفعيل صندوق النفقةكفاءة، وإصالح حماكم الالو
، وبطلب "ضرورة فصل هذا امللف عن التجاذبات واملساومات السياسية"بالتأكيد على كلمتها وختمت 

أن يولوا معاناة املرأة "أعضاء وعضوات السلطة التشريعية من من شيوخ وعلماء الدين من الطائفتني و
  ".واألطفال وتفكك األسر جل اهتمامهم

  
  مرمي الرويعي. أ: اجللسة ةرئيس            :أوراق العمل.. ة األوىلاجللس

  

 "احلاجة إىل منظومة تشريعية متكاملة للقضاء الشرعي، التقنني من وجهة نظر شرعية" :الورقة األوىل
  .الشرعية الدائرة اجلعفرية قاضي حمكمة االستئناف العليا/ الشيخ حمسن العصفور

 
ضـرورة   وشدد على،  ووفائه بالتقنني   والفقه اإلسالمي   قنني السماء وتقنني البشر،ورقته ت   تناول يف     

باتت تعاين من تقلـيص حاكميـة    إجياد منظومة تشريعية قضائية متكاملة، مشرياً إىل أن الدول العربية،
ومنظمات إذ أصبحت تسيطر عليها مجعيات ،  واالجتماعية االقتصادية،واإلسالم على احلياة السياسية، 

وثقافية مناهضة لفكرة حاكمية اإلسالم، حىت أصبح كل من يدعو لتحكـيم الشـريعة    إعالمية وعلمية
 ..................................................................................وبدائيا متحجرا

  

ة من اعتماد فكرة املنظومة القضائية املشكالت العالق وقال إذا كنا نريد احلل األمثل والطرح الناجح لكل
 املتكاملة، الفتا إىل أاستكون الرؤية الشاملة لعالج مجيع أوجه القصور وأسباب تردي املؤسسة القضائية

فطرته واحتياجاتـه   اهللا أعلم مبا يصلح شأن اإلنسان، ويتوافق مع وأضاف أن، الشرعية يف الوقت الراهن
الشخصية يف الشريعة اإلسالمية، متفوقة  ريا إىل أن أحكام األحوالمن تشريعات وتكاليف وأحكام، مش

  .الدول الغربية على مجيع النظم والقوانني املعمول ا يف
  

                                                 
  ).الملحق الثالث(مریم الرویعي . كلمة رئیسة االتحاد أ  (٣)
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سيؤول إليها أمر قانون األحوال    يؤسف له أن النتيجة املرتقبة اليت   ما وذكر أنه 
التدوين أو املدونني أو املنهجية    فقهية يفإىل أنه ال توجد مقاييس ومعايري علمية والذي يرجع الشخصية 

كما ال توجد رؤية واضحة لدى املعارضـة أو     اختيار األمثل واألصلح واألفضل،   أن تصب يف   ينبغي   اليت
جيب اعتمـاده مـن املسـائل واألحكـام        والتثقيف املطلوب حول ما   عامة الناس بسبب انعدام الوعي

    .  الشرعية
ومنها فرض ظاهرة استعالء النظم الغربية    ذلك إىل املؤاخذات حول بعض دعوات التقنني،وتطرق ك     

  والترويج ملزاعم تفوق نظم التشـريع الغـريب     دائرة الصراع احلضاري،   على مرتلة الشريعة اإلسالمية يف
غربية املعتمدة لدى الدول وفرض احملاكاة البغبغائية لنظم وأحكام األحوال الشخصية ال   والقضائي،   املدين 

الشريعة اإلسالمية على هيئتها وشاكلتها وغرارهـا     وحماولة صياغة األحكام الشرعية يف   الغربية الكربى،
  .. واعتبارها أمنوذجاً

  

  كثري من الضمانات الدستورية الالنص على وامتالك  وأشار إىل ثراء املدرسة الفقهية لفقهاء البحرين......
وضمانات حقوق املرأة املالية واألدبيـة     قرار االختيار،   ضمانة اختيار الشريك واالستقالل يف   املتمثلة يف

  تشريع احلقوق الشرعية والزوجية والواجبـات وااللتزامـات،     وضمانة التسوية يف   واملعنوية واجلزائية،
  لوفاء مبا استحقته املرأة من حقوق يفوضمانة ا   حال تعذر استمرار احلياة الزوجية،   وضمانة االنفصال يف 
  منظومة اهليكل اإلداري   يفتقد اهليكل الصحيح بسبب النقص يف   إىل أن القضاء الشرعي   الفتاً   ذمة الزوج، 
وضـرورة إصـالح      عن احملاكم املدنية واجلنائيـة،    واحلاجة إىل مبىن مستقل للقضاء الشرعي   الصحيح، 

  . إجراءات التقاضي
  

..............................................................................  

اليت تطرحهـا بعـض اجلهـات ذات     وتطرق إىل مؤاخذات عدة حول بعض دعوات التقنني العلنية   
 الغربية على الشريعة اإلسالمية، الترويج ملـزاعم  التوجهات العلمانية، ومنها فرض ظاهرة استعالء النظم

  . والقضائي، فرض احملاكاة لنظم وأحكام األحوال الشخصية الغربية تفوق نظم التشريع الغريب املدين
للهيكل الصحيح، معتربا أن اهليكل القضائي الشرعي الفعلي، مربك  افتقاد القضاء الشرعي علىوأكد   

واألقسـام   للنظام اإلداريللكثري من اآلليات واملرافق، داعيا إىل إعادة هيكلية شاملة  ومضطرب ويفتقد
الشـرعية واسـتكمال    اليت تضم مجيع مستلزمات القضاء الشرعي ملتابعة جزئيات موضوعات القضايا

حمسن العصفور،  ويف ورقته أكد الشيخ .التنفيذ احملررات واإلفادات والشهادات وحترير األحكام ومتابعة
مسودات التقنني املطروحة يف البحرين  رياً إىل أنضرورة وجود املنظومة التشريعية القضائية املتكاملة، مش

 . ال متثل حالً حقيقياً
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قاضـي  /  الشيخ ياسر احملميـد " عمل اللجنة املكلفة بإعداد قانون األسرة البحريين": الورقة الثانية

  . احملكمة الكربى الشرعية
  

عمل اللجنـة  "  د ورقة عمل بشأنياسر احملمي   استعرض وكيل احملكمة الكربى الشرعية السنية الشيخ     
فصـلني،  من    يكون القانون مكوناً   وقال إنه مت االتفاق على أن  ،"املكلفة بإعداد قانون األسرة البحريين

وقد جـاء القـانون    .  للمذهب اجلعفري   وآخر وفقاً   للمذهب السين،   يتناول أحكام األسرة وفقاً األول 
مث ختم القانون بذكر األحكام   ،وأنواعها   فتناول الفرقة الزوجية وآثارها،   ا الثاينأم ، مادة   ١٥٢   بـ   السين

أمـا     .اخلتامية ومادة حتفظ القانون من التغيري والتبديل واحلذف دون الرجوع إىل أهـل االختصـاص  
وقد ختم القانون مبا      لع،عن الطالق واخل   والباب الثاين   األول عن الزواج،   ن،فتناول بابي   القانون اجلعفري
  ...........................................................................الشيعيختم به القانون 

  

بـل ختـري      معيناً   يلتزم مذهباً   أن القانون مل   تتمثل يف   وأضاف احملميد أن هناك مميزات للقانون السين    
باملقاصد السامية    وعمالً   للدليل الشرعي   مة عليه من األقوال الفقهية املعمول ا وفقاًالقانون واللجنة القائ

 القانون، سيساهم يف احلد من بعض التصرفات اتمعيـة املـؤثرة علـى   "احملميد أن  وأوضح   للشريعة،
البد من إعالن "  ه، مشرياً إىل أن"استقرار األسر، مثل زواج الصغريات وزواج األجانب وتعدد الزوجات

  . "مبوافقتها الزوجة إذا أراد زوجها أن يتزوج عليها إعالنا ال عالقة له
  

االختصاص الشرعي وأطيـاف   اللجنة املكلفة بوضع القانون، كانت تتكون من أهل" وأشار إىل أن     
الوثيقـة  "ة إعطائهم نسخة من قـانون األسـر   التوجهات املنهجية باململكة، وقاموا بوضع املسودة بعد

مضافا إليها بعض اجلهود ) القانون اخلليجي املوحد(الوثيقة املسقطية  وتابع بعد إمعان النظر يف"املسقطي
 الشيخني، خلصت اللجنة إىل أنه ال بأس من اعتماد القانون احلايل كحجر أساس على أن السابقة وتقرير

  ..................................................."تقوم اللجنة املكلفة باحلذف والزيادة والتعديل
 

احلايل، تعتريه بعض اإلشكاليات وأمهها، ركاكة الصياغة القانونية، االعتماد  القانون"وقال احملميد إن   
املـدين   العبارات القانونية البحتة وجتاوز التعبريات الشـرعية ممـا جيعلـه قريبـا مـن التقـنني       على

 ......................................................................................."واجلزائي
      

املعروض بالتغيري واحلذف وكل ما حيقـق   تقرر أن تقوم اللجنة فعال ومن خالل القانون"وختم احملميد 
  ."موافقا للشريعة ومتطورا مع األعراف السائدة إجياد قانون أسري ذي طابع شرعي اجتهادي، يكون
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   .األستاذ احملامي سامي سيادي"  لماذا تقنين أحكام األحوال الشخصية ": الورقة الثالثة

بدأ مبقدمة تارخيية ملدونة األحكام الشرعية املأخوذ من قانون حقوق العائلة العثماين الصادر يف عـام       
ية حيث ارتأت الكـثري  وأدخلت عليه العديد من التغيريات وفقا للتطورات السياسية واالجتماع. ١٩١٧

من الدول األخذ مببدأ صياغة بعض أحكام الشريعة على شكل مواد قانونية ملا هلا من مردود إجيايب على 
  . الواقع العملي من حيث التأكد من سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية

 شكالت األسـرة ال ميكن اجلزم بأن إصدار القانون سيضع حلوال جذرية مل" وأوضح سيادي أنه      
املتأزمـة يف سـلك    حالة تنظيمية إلجياد قاعدة رصينة حلل بعض املشكالت"، مشرياً إىل أنه "واملتقاضني

إلصالح القضاء ويعتمـد أساسـاً    صدور القانون جيب أن يكون مواكباً"وأضاف سيادي أن . "القضاء
هم الختبـارات ذات مسـتوى   العالية وخضوع على سياسة التعيني لألكفاء وأصحاب القدرات الفقهية

التشريعي من كتاب اهللا للمجلس الوضعي، بل توحيـد   ، موضحا أن هدف التقنني ليس نقل احلق"عال
  . ''قضايا األسرة، عرب تدوين وتنظيم األحكام الشرعية املتناثرة األداة التشريعية عند التعامل مع

  
 ة على شكل مواد قانونية، له فوائد عدة يفصياغة أحكام الشريعة اخلاصة باألسر'' ورأى سيادي أن    

مبواد قانونية تغين  الواقع العملي، أبرزها التأكد من سالمة تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية ورفد القضاء
  . "عن البحث يف أتون كتب الفقه

يث لن تكون املتعاطني مع القانون كالقضاة واحملامني واملتقاضني، ح االطمئنان يف أوساط"قائال أن وتابع 
لقول ما يشاء، إضافة إىل أا تسهم يف حل جزء كبري من اإلشكاالت العديدة الـيت   يد القاضي مطلقة

  . "هلا األسر تتعرض
  

العصرية فيما خيص النفقة والعدل  من الفوائد أيضاً األخذ بعني االعتبار املتغريات"وأضاف سيادي أن    
 اإلشـكاليات أمهية احلوار يف حـل  "الوقت ذاته إىل  عيا يف، دا"بني الزوجات ومستوى معيشة األطفال

 ................................................................................."املتعلقة بالتقنني
   

  
  
.  
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  فوزية مطر: اجللسة ةرئيس       :مداخالت وحوارات.. الثانيةاجللسة 

  

  عام للجمعية البحرينية حلقوق اإلنساناألمني ال.. سبيكة النجار. د -
عموميات وهم غري دقيقني يف الطرح إذ أم يهامجون من يطالبون بالقانون  إن شيوخ الدين يطرحون 

، ألننا إذا تعمقنا يف العلم نرى مجيع مؤكدة أن الدين علماين يف األصل ،بأم ضد اإلسالم ويتهموم
بتوضيح معىن العلمانية لدى رجال الدين، وتساءلت ما إذا كانت  دالالته وإثباتاته يف القرآن، وطالبت

  ؟االتفاقيات الدولية تتعارض مع تعاليم الدين اإلسالمي والنصوص 
  

   قسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية - جامعة البحرين  -أستاذ مساعد ..العطاوي أمحد. د -
  .البداية اصة أنه كان مؤيدا للقانون يفموقف الشيخ حمسن العصفور من التقنني وخ تساءل عن

  

  ..العصفور الشيخ= 
وهنـاك   ،مصطلح العلمانية يعين إبعاد الدين عن احلياة العملية واقتصاره على العباد وهو مفهوم عـاملي 

  .العديد من االتفاقيات الدولية تتعارض مع الشريعة اإلسالمية
فراغ  يت طرحت مؤخرا كان الغرض منها جمرد سدإن مسودة القانون ال: العطاوي قال. ويف رده على د

إذ أا كانـت غـري    مؤكدا انه مل يعارض القانون إمنا انتقد املسودة اليت طرحت باسم القضاء اجلعفري
مطالبا بضرورة تشـكيل جلنـة    ملمة وركيكة وما ذكرته يف الصحافة كان نقدا وليس معارض للقانون

وال يشرف عليهـا السـان أو أي جهـات     ممثلني عن املذهبنيلصياغة القانون بتعيني من امللك تضم 
 .مغرضة معارضة أو

  

  .. احملميدالشيخ = 
تساءل ملاذا ال يكون القاضي متطوراً ومطلعا على القوانني واالتفاقيات واملعاهدات الدولية ويأخذ مـا  

  .يتناسب مع الشريعة ويترك ما يتعارض
  

  عضو جملس الشورى...مسرية رجب -
تكلم الشيخ حمسن  : "وانب التناقض فيها بقوهلاكما ذكرت بعض جتقدت ورقة الشيخ العصفور ان  

العصفور عما أعطاه اهللا لإلنسان من نعم العقل والكالم والفهم واإلدراك ولكنه تناسى ذكر أن اهللا خلق 
صوم من اخلطأ اإلنسان من جنس البشر وليس املالئكة وأن النفس البشرية أمارة بالسوء وليس هناك مع

حىت القاضي العامل بدينه واملتخصص مبهنته، لذلك وجب حتديد السلوك والقرار البشري ضمن قوانني 
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حتمي اإلنسان من أخيه اإلنسان فما بالك مبوضوع املرأة الضعيفة الواقعة حتت 
  .سيطرة نفوذ العقلية الذكورية يف جمتمعاتنا

فيا ترى ملاذا هناك أكثر من شكل لألحكام الشرعية من  ونتساءل إن كان الفقه اإلسالمي يعين الفهم
أليس هذا اجلانب .. قاضي آلخر أو من مذهب آلخر ؟ وكلٍ يفسر الشريعة والفقه حسب فهمه 

البشري أيضا سببا رئيسيا يف حتديد أحكامنا بقوانني حتمي حقوق كل الفئات يف جمتمعاتنا عوضاً عن 
  .التدحرج بني فهم قاضي وآخر 

إن مؤاخذاتكم حول بعض دعوات التقنني وخصوصا فيما خيص قضايا األسرة واملـرأة وهـي    ت وتابع
املؤاخذات اليت ذكرمت بأا نوع من الترويج ملزاعم وفرض احملاكاة البغبغائية لبعض األحكام يف الغـرب،  

تشريعية واألخذ وخضوع هذه القوانني للمعاجلات القانونية حتت مقصلة املراسيم والرغبات يف االس ال
يا ترى كيـف يـتم إذن   ، برأي األغلبية الذي يلغي الشريعة وحرمتها ونصيتها اإللزامية وصبغتها اإلهلية

  ؟ تنظيم شئون الدول واتمعات إن كانت لدينا كل هذه املؤاخذات وعدم الثقة يف أنفسنا
ئيسيا الذي نراه وهو أن هنـاك  وذكرمت أسباباً كثرية لرفضكم لتقنني األحوال الشخصية ونسيتم سبباً ر

كما  ،سبب سياسي رئيسي لدى الشارع الرافض هلذا القانون وحىت املطالبني بإصدار قانون لكل طائفة
ذكرمت من هذه األسباب عدم وجود حوزات دينية يف البحرين رغم وجود املعاهد واجلامعات والكليات 

  .معات اليت حولناالشرعية واألكادمييني اإلسالميني يف جمتمعنا وات
ويف اجلانب اآلخر تذكر وتعتز بثراء املدرسة الفقهية لفقهاء البحرين مما يشري لتناقض يف الطـرح فبـأي   

ية البحرينية إن كنتم تعترضون على وضع هذا الفقـه  هجمال يا ترى ميكن أن يظهر ثراء هذه املدرسة الفق
  .يف نصوص متداولة حيتكم ا

  

 حمامي.. حسن إمساعيل -
 وجهة نظر الشيخ حمسن العصفور اخلاصة مبطالبة البعض بوضع قانون األسرة مع األخذ علق على  

القانون من  بقوانني أجنبية حيث أكد أنه ال يوجد من يطالب بذلك والكل مقتنع بضرورة أن يستمد
واتفق مع الشيخ ياسر حني  مؤكدا أن إصدار القانون من خالل الربملان أمر حضاري ،الشريعة اإلسالمية

الدستور فال يعدل إال بالطريقة اليت يعدل فيها  اليت تقول إن هلذا القانون صفة قانون ٥٢تطرق للمادة 
  . الدستور

عن حاجة جمتمع وال بد من وجود سلطة إلصدار القانون وتظل رغم ما  بري تعوذكر أن أي قانون هو 
 انون وإقراره والتصديق عليه، ليس هناك ما مينع امللك من الرجوعاملعنية مبناقشة الق تعانيه من نواقص هي

  .إىل شيوخ الطائفتني قبل التصديق ليطمئن بأنه يتوافق مع أحكام املذهبني
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  ؟؟؟...هدى احملمود - 
 ذكرت أن القانون املوحد الذي نصر عليه له أمهية للوحدة الوطنية مؤكـدة   

عليها وتلك  وطالبت بضرورة معرفة اجلوانب املتفق، ست قطعيةأن االختالفات بني املذهبني بسيطة ولي
  .املختلف عليها يف وثيقة قانون األسرة األخري والذي نشر يف الصحافة

تضحية اجلهات املختصة مثل اجلمعيات النسائية واليت كان هلـا  لإغفال كما أشارت إىل أن هناك حالة  
  .دور تارخيي يف ملف األحوال الشخصية كما تقدم
تضمنت حماميـات عضـوات بلجنـة     وجلاللة امللك وحتدثت عن اللجنة اليت تشكلت مسبقاً من قبل 

والذي جيب أن ينظر له علـى  ) بفقه الواقع(والتذكري  االلتفاتالسبب يف هذا هو  ،األحوال الشخصية
كييف بعـض  نفس الدرجة من األمهية نتيجة أن أحوال الناس متغرية ومتبدلة وحاجام كذلك وبالتايل ت

ال يتعدى على الفقـه  و النصوص الفقهية يف جمال املعامالت مبا يتالءم مع أحوال الناس يف الوقت احلاضر
  .أو الدين

لتركيز على القضايا التفصيلية اليت ذكرها الشيخ احملميد يف مسودة القانون وناقشها بشكل كما طالبت با
، للقانون من حيث التعديل أو اإلضافة أو التنقـيح صلب ما جيب التعرف عليه من مواد ، واعترباموسع

  . بعقد ندوة يتم فيها طرح مسودة القانون السين والشيعي وإجياد التقارب بينهماوطالبت 
  

  الشيخ احملميد= 
أعتقـد أن  " قانون أحكام األسرة قال يف مداخلة له تعليقاً على املطالبة بوضع ضمانة دستورية حلماية  

وهي إما إجيابية ؛ البواعث : هي حماور ٣األسرة جيب أال خيرج عن  ع قانون أحكامالنقاش بشأن موضو
 إن هذا الدين اإلسالمي؛ بشأن املنهجية واملوضوعية للقانون، واحلماية ؛واإلشكاالت، أو سلبية للقانون

ية حلمايـة  دستورية بشـر  محاه اهللا تعاىل بنفسه ومل تتغري الشريعة عرب األزمنة، فهل جيوز أن نضع مادة
  . محاية، ولن ينتهي املوضوع شريعة رب العاملني؟ هذه املادة الدستورية ستحتاج عندها إىل

املوضوع خمتلف فاملطالبون به يريدون فـتح   ملاذا خنشى التبديل والتغيري داخل الربملان؟ أعتقد أنوتساءل 
هذا القانون هـم املتعصـبون   املعترضون على  وأن يريدون، ملف التعديل الدستوري لكي يضعوا فيه ما

  ."ملذهب معني

  

  العصفورالشيخ = 
شرعي يضعه أفراد بعيدون عن الشرع مشريا إىل أن  قال حنن نعيش يف عصر الشفافية وال ميكن لقانون  

  .العقوبات فهو ليس به شيء من الشريعة وبه الكثري من اخلروقات هناك قوانني وضعها اإلنسان كقانون
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  عضو جملس الشورى. .ية اجلشي. د -
رافضة  ،الشيخ العصفور ليس ضد التقنني ولكن بالصورة اليت يراها هو قالت  

لألطراف األخرى اليت وردت على لسان العصفور مؤكدة أنه ال يوجد أحـد يطالـب    عبارات اإلساءة
من خالل  مؤكدة أن أي قانون لن مير إال ،القانون عن الشريعة بل إن القانون مستمد من الشريعة بفصل

مصلحة هذا الـوطن   السلطتني التشريعية وأعضائها حبرينيني مواطنيني ومسلمني ويأخذون على عاتقهم
باألحكام الفردية القضائية وسـتظل   وإذا مل يقبل سيظل احلكم مقترنا ،وهو عليه قيود وليس مطلق اليد
  . مشاكل املرأة واألسرة مستمرة

قـال إن اجلمعيـات النسـائية     من ، وتساءلتالسلطة التشريعيةقبوهلا بانتقاص قدرة  وأعربت عن عدم
الثغرات يف املسـودة املقترحـة مـن أجـل      أمهية معرفةكما شددت على  تشكك يف أحكام الشريعة؟

، وأت "التعامل مع املطالبني بتطبيق هذا القانون وكأم غري مسلمني نرجو أال يتم" :وقالت، مناقشتها
  .حد حيتفظ خبصوصية املذهبنيمداخلتها بطلب قانون مو

  

   عضو جملس الشورى.. الشيخ عبد الرمحن عبد السالم -

، حتدد حجم املشـكلة  إحصاءاتوقال حنن نفتقر لوجود ، أعتقد أن من الواجب إظهار القضية إعالمياً  
 إن وقـال  ،بشأن املوضوع من أجل اخلروج حبلبشكل جاد للتحاور  حىت نوصلها إىل العلماء ليجلسوا

ال يعطون األمر حقه اخلارجني عن دائرة النقاش يف موضوع أحكام األسرة القضاة وخاصة رجال الدين 
  .املرأة لذا ال جيدون ضرورة لقانون التقنني فهم ال يشعرون باملعاناة اليت تعانيها

عة يف سواء يف طريقة تعيني القضاة ومستواهم واإلجراءات املتب وذكر أن القضاء الشرعي عاىن من قصور
اعرف أن تدوين الفقه توقف منذ سنني طويلة وال يزال القاضي يلجـأ إىل   حبسب دراسيت، وقال احملاكم

واألمر أن يستخلص القاضي احلكم من مما هو  ،يف امللفات واألوراق ليصل إىل حكم هذا الفقه ويبحث
  .وقد يستسهل احلكم فيضر األشخاص مدون

معارضة قوية وخاصة مـن الطـرف اجلعفـري      الصحافة بدتوأضاف أنه بعد أن مت طرح القانون يف
من الطرفني لذا جيب أن يشبع القانون نقاشا من قبل  وطالبوا بضمان حلفظ هذا القانون وهناك اعتراض

  . السنة والشيعةفرق بني مادة  ٤١فيه  الكثري من العلماء كما أن القانون
  

  حمامية.. شهزالن مخيس -
    ا الشيخ حمسن  يةاتفقت مع الدكتورة والشيخ عبدالسالم مؤكدة أن الدولة األفالطونية اليت يطالب

واحلـرام   هناك معضلة حقيقية تعاين منها حماكم الشرع تصل إىل حد انتهاك احلالل، وأن موجودة غري
 .كمجتمع أن ننظم أنفسـنا  كما أن املعضلة يف املؤسسة القضائية بشكل عام وعلينا، وهناك أدلة كثرية
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علـى   وطالبت بقانون لتنظيم أحوال األسرة وخاصة أن هنـاك انتـهاكات  
  .تطوير املؤسسة الشرعية وتدريب القضاة إىلمستوى األسري داعية 

  

   ..الشيخ كامل اهلامشي -
 ،القضـية البسـيطة   قال إنه من غري املعقول بعد سبع سنوات من العمر اإلصالحي أن ال حتل هـذه   

حتسم خياراا ال ألجل اإلسالم وال العلمانية وال مـن أجـل    ن جمتمعات ملحن ؟إىل أين نذهبوتساءل 
  !! وال املتطرف السين وال التطرف الشيعي اإلسالم السين وال الشيعي

وطالب املرأة بتحديـد   ،حلسمته فهي من وضعت الدستور مؤكدا بأن الدولة لو أرادت أن حتسم األمر
   .األمرباستغالل  دورها وعدم السماح ألي شخص

  
  العصفورالشيخ = 

  .الشرعي قال إن البحرين تفتقد العنصر النسائي يف القضاء
  

  احملميدالشيخ = 
قانون يدعو إليه كل رجال الـدين   السالم هل يتوقع أهل السنة أن يوجد قال ردا على كالم الشيخ عبد

  . البلد القانون كل شيوخ الدين يف شخص وأن يوافق على ٣٠٠وهناك يف البلد أكثر من 
تلفق على قضاة الشرع ومعظم ما يقال عنـهم   وردا على األخت شهزالن قال إن الكثري من الشعارات

كان ناقما عليهم وحني دخل بينهم وجد أن ما يقـال   غري حقيقي موضحا بأنه حني كان خارج اإلطار
مؤكـدا أن القضـاة    اجلزائي رغم تطويل القضية إمنا ينتقد الشـرعي  ال احد ينتقد القضاء ،غري حقيقي

  .علمية عالية مطالبا بأن يتلقى احملامون دورات متخصصة يف املرافعة حاصلون على درجات
  

  سيادياحملامي = 
أكد على أن هناك حاجة جمتمعية ملحة لقانون األحوال الشخصـية،  وعـارض مسـألة الضـمان       

سالمية وبعضها دول أكثر متسك منا ال وجود هلا أساسا يف تقنيات الدول العربية واإل: "الدستوري وقال
  ."بالشريعة

واستنكر من الذين ينظرون إىل املطالبة باألحكام وكأا مواجهة وتعدي على الشريعة، ومواجهة بـني   
وقال إذا كانت املسودة ا ثغرات فهذا ، الرجل واملرأة، وبني األمة اإلسالمية وغريها من األمم األخرى

  .لقانونال يعين أن نلغي تقنني ا
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  ؟؟؟ أفنان الزياين -
القانون مطلب لألسرة ملاذا التعصب إذا كانت املسودة ا ثغرات " ذكرت بأن

، وقالت بأن اإلشكالية احلالية هـي يف  "نرفضها إمنا نقوم بتعديلها وال ميكن حتميل الدولة املسئولية ملاذا
طوة القادمة ؟ وملاذا ال يقدم شيوخ وتساءلت ما هي اخل ،مصداقية اللجان اليت تشكلت لصوغ املسودات

متفق عليهم لصياغة القانون لنبدأ يف اخلطوة التالية بدال مـن املراوحـة يف    أشخاصالدين احلل باختيار 
  .املكان ذاته ؟ وطالبت خبطوات فورية يف إصالح القضاء

  

  ؟؟؟... ناجي العريب. دالشيخ  -
صـياغة  ن إ ؟القانون السين قوية وخالية من الركاكـة أن صياغة ) يعين الشيخ احملميد(يرى  هل تساءل 

، وفيه مواد تناقض األخرى، وفيه اختيارات فقهية خارجة عن املـذاهب  ةوركيك ةضعيفالقانون السين 
 قضية الضـمانات الـيت مت  : "على أمهية الضمانات ردا على كالم الشيخ احملميد وقال األربعة، كما أكد

فثوابـت الـدين    ل بأن اتمع هو الذي حيمي القانون فهو غري صحيح،احلديث عنها ضرورية، أما القو
  . "تنتهك كل يوم يف جمتمعنا من دون حسيب أو رقيب

عليها املسودة متسائال إذا مـا   نريد أن تبني اللجنة اليت وضعت مسودة قانون األسرة اآللية اليت وضعت
أيضا عـن أسـباب    ، وتساءلم انتقاده هلارغ كانت السرعة قد أثرت على اللجنة مثمنا للجنة جهودها

وذكر بأنه كان ميكن للجنة عرض املسودة علـى جلنـة   ، استبعاد كل قضاة املالكية واملنتمني للمذهب
فيتحقق هلم السبق يف تقدمي القانون وكـذلك االسـتفادة مـن أراء     أخرى ملعرفة رؤاها حول املسودة

  .املختصني
  

  اإلسالمية ق الوطينعضو مجعية الوفا.. عفاف اجلمري  -
صريح، وال بد أن ندرك أن للواقـع السياسـي    أعتقد أن القول بأن منشأ املعارضة مذهيب اام": قالت

القول بأن املطالبة بالضمانة لفتح ملف التعديالت الدسـتورية   إسقاطات على خمتلف حماور احلياة، وأما
 .............................................".أننا ال ننكر أنه أحد الدوافع فهو اام آخر على رغم

، لكنين أقـول إن  ياغتهإشراك مؤسسات اتمع املدين يف ص أنا أؤيد التقنني بشدة وأقف مع«وأضافت 
ز املعارضـة، ولـو   وهذا امللف، فهي عندما أرادت اإلصالح جلست مع رم احلكومة ال تبدو إجيابية يف

 ال جتلس مع رموز املعارضة لصاحل التقنني، هناك مشكلة سياسية بني اآلن، فلماذا كانت احلكومة جادة
مع معارضي  ملاذا ال تتخلى احلكومة عن العقلية الفوقية وتبدأ يف احلواروتساءلت الطرفني هلا إسقاطات، 

  ؟هذه القضية
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  عضو جملس النواب... عبد العزيز أبل. د - 
حتدثنا عـن آليـات    ع، ولواملشكلة أن القانون ال يؤسس حلالة إمجا: " قال

جزئية، ومن الواضح أنه ليس هناك  مجاعاتاالتشريع فلن يصدر تشريع لو مل يصدر إمجاع وطين حمصله 
  .معاً على املوضوع إمجاع على املضمون يف املذهبني السين أو اجلعفري

املنتخـب،  القانون للمجلـس   إن عدم وجود حال من اإلمجاع لن ييسر للحكومة أن تقدم هذا ..وتابع
  . أوالً فهو حباجة إىل إمجاع داخل الس املنتخب واملعني وخارجهما

النوع من اإلمجاع بني األطراف للوصول إىل احلد  ن يقوم االحتاد النسائي مثالً مبحاولة خلق هذاواقترح أ
  . إىل مراحل متقدمة من اإلمجاع األدىن املقبول أوالً، كأسلوب للوصول

  

  ؟ ؟؟...أمحد خبيت - 
ذكر بأن هناك صعوبة يف إجياد قانون موحد، ولكن باإلمكان إجياد قواسم مشتركة بني الـدائرتني  

  . وترك اخلصوصية إىل أصحاا
  

  ؟؟... مىن غزالة. د -
  . متنت أن يتم حتديد تاريخ لصدور القانون

  
  عضو جبمعية ضة فتاة البحرين... مىن عباس -

 ، وأنية التسطيح والتبسيط مؤكدة أن القانون أخضع للتسـيس أن املوضوع بلغ مداه من ناح أوضحت
االكتفاء بـالقول   املوضوع ال خيتصر بتقدمي معلومات فقط لتحفيز القضاة الشرعيني وال ميكن اختصاره

البلـد متـر   وقالت بأن ، يف مواقف رجال الدين فهناك تضارب ،لدينا الرغبة على املستوى الرمسي بأننا
  .ل طرف متشدد ملوقفه وال يقدم تنازالكحيث بأزمة سياسية 

  
  ؟؟؟ ... راشد مال اهللا السبت -

قال حنن لسنا طائفيني وإمنا حنن مسلمني وما جيمعنا الكثري وانتقد وجود مسودتني مربرا ذلك بقول أنـه  
  % . ٥نتحاور بشأن  ؟ فما علينا إال أنفلماذا يكون هناك قانونني% ٩٥طاملا أن هناك توافق مبا يقارب 

  
  ؟؟؟ ... مرمي نصر اهللا -

  . ، ملا تعاين من األمرينيطالبت بأن يكون هناك بند خاص باملرأة املعاقة يف القانون
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   صحفية جبريدة أخبار اخلليج.. هناء احملروس -
 ،طالبت بتشكيل جلنة من قبل امللك وتضم علمـاء الـدين مـن الطـائفتني    

كثرية، ه، ألن املآسي املوجودة يف احملاكم ته الدستورية إلقرارواحملامني وأن يأخذ آليا ،واجلمعيات النسائية
  . وذكرت بعض النماذج والقصص اليت تتعرض هلا املرأة وما يدور يف احملاكم

  
  رئيسة مجعية البحرين النسائية... وجيهة البحارنة. د -

ذه احلقوق واليت جيب وكأن املرأة هي املطالبة فقط، ز على املرأة يتركنرى من خالل الطرح بأن هناك 
العالقات اتمعيـة مترابطـة، وأن    انتزاعها من الرجل، وقد غاب عن ذهننا بأن أن تصارع من أجل 

ضياع حق أي طرف من األطراف إمنا له تأثري على الطرف اآلخر، لذا فإن غيـاب قـانون األحـوال    
  . ع بأسرهالشخصية له انعكاسات سلبية على األسرة بأكملها ومن مث على اتم

!! ؟؟ ويف قانون األحوال الشخصية تقف لوحـدها القضايا السياسيةاملرأة يف يتم إشراك وتساءلت ملاذا 
أمل ؟؟، ورد فيها سـيء   ملاذا ال حناكي األطروحات الغربية هل كل ما :وردا على ورقة العصفور قالت

املفرغة  وأن ننظر للمرأة بأا صـاحبة  علينا أن خنرج من الدائرة ، لذا تأيت مبا فيه خري وصالح ملواطنيها
لدورها  معطلاملنتقص حلقها واقعا هو وذه الطريقة يكون الرجل ، رسالة إهلية وهلا دور جمتمعي تنموي

  . يف هذا الكون اإلهلي الرباين
  
  .. فاطمة فريوز  -

ـ "  ؟ملاذا التقنني" طرح األستاذ احملامي سامي سيادي تساؤال يف ورقته  ملـاذا  : اؤال آخـر وسأطرح تس
إلجابة على هذا التساؤل حنتاج إىل اإلجابة بكل صدق وقالت ل، التأخري يف إصدار قانون أحكام األسرة؟

أم تكوين جلنة منتخبة شـعبيا  ،هل حنن حباجة إىل مرسوم ملكي إلقرار القانون؟ : على أسئلة فرعية منها
خلروج من أجل ا ،الشعب مصدر السلطات أن مبدأ تضم علماء دين وقضاة وقانونيني لكي تؤكد على 

  . الكلي على التوافق بني مجيع األطراف االجتماعمن مشكلة 
خنرج من هذه اجللسة احلوارية بتوصية فاعلة ملزمة على اجلهات التشريعية إلـاء  وختمت بأننا البد أن 

  .معضلة قانون األحكام األسرية
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  (٤)-:التوصيات. ٧

مسودة حتوي القواسم املشتركة بإعداد االحتاد النسائي البحريين بتكليف  احلوارية خرجت احللقة    
  .وتتالىف أوجه اخلالف بني خمتلف األطراف والنقاط املتفق عليها

 إستراتيجيةووضع خطة ، بعدد من التوصيات منها ضرورة حتديد تاريخ إلصدار قانون األحكام األسريةو
احلضاري كز التوفيق األسري، وتفعيل احلوار امر ونشر ية تقنني أحكام األسرة،للتوعية اتمعية بشأن أمه

إعادة تأهيل القضاة يف احملاكم الشـرعية  ، أحكام األسرة بني األطراف املُختلفة يف وجهات النظر بشأن
سراع بدراسة املسودات واإل بالنسبة إىل قوانني أحكام األسرة، وأخرياً إجياد جهاز قضائي منتخب يقوم

  .يف إصدار قانون األحكام األسرية
  
   (٥)-:تقييم احللقة احلوارية. ٨

  .احللقة احلواريةاستمارة تقييم . أ        
  .احللقة احلواريةنتائج تقييم . ب       

  
  (٦) -:التغطية اإلعالمية. ٩

  
  
  
  
  
  
  
  
                 

  
  
  
 
  

                                                 
  ).الملحق الرابع(توصیات الحلقة الحواریة   (٤)
  ).الملحق الخامس( استمارة التقییم ونتائج التقییم   (٥)
  ).الملحق السادس( تغطیة جرائد مملكة البحرین   (٦)


