
  ملف قانون األحوال الشخصیة

  
قانون األحوال الشخصیة، الحاضر أبدا على أجندة الجمعیات النسائیة والمتصدر ألولویاتھا          

طوال ما یزید على عقدین ونصف من الزمان عندما بادرت الجمعیات النسائیة بتشكیل لجنة         

المدني  ، ودعت أطراف عددین من مؤسسات المجتمع      ١٩٨٢لألحوال الشخصیة في العام     

والشخصیات المستقلة لالنضمام إلیھا،وخاصة المحامیات والمحامین الذین لعبوا دورا كبیرا       

في تحدید النواقص في القوانین وفي أوضاع المحاكم والتي تنعكس بدورھا على أوضاع    

  :المتقاضین في قضایا األحوال الشخصیة كالحاجة الى

 .اصدار قانون لألحوال الشخصیة -

 .القضائي ، وبیئة التقاضي في المحاكم الشرعیة اصالح النظام -

المطالبة باصدار قانون للمرافعات أمام المحاكم الشرعیة والذي یعتبر غیابھ أحد وجوه            -

  .الخلل القانونني في المحاكم الشرعیة

الى جانب األنشطة األخرى التي  قامت بھا اللجنة  طوال تلك الفترة والتي تنوعت مابین عقد      

والندوات للتوعیة بالقانون وتوضیح أسباب الحاجة لوجوده ، وإجراء الدراسات     ورش العمل 

القیمة حول الحاالت الواقعیة في المحاكم إلى مقابالت مع المسئولین الرسمیین من وزیر   

  .العدل، وزیر العمل والشؤون االجتماعیة ووزیر اإلسكان

مراكز لالستشارات   النسائي البحریني واالتحاد ومتابعة لھذا الجھد اأنشات الجمعیات النسائیة

القانونیة والتوجیھ األسري لتقدیم المساندةالقانونیة والنفسیة واالجتماعیة للنساء واألسر    

مركز (  بشكل عام في قضایا الطالق والنفقة والحضانة، وحاالت العنف والتفكك األسري    

مركز أوال القانوني التابع  ،بحرینعائشة یتیم لالستشارات األسریة التابع لجمعیة نھضة فتاة ال

الى جانب  ،)لجمعیة أوال النسائیة ومركز الدعم األسري التابع لالتحاد النسائي البحریني    

برزت مع العھد اإلصالحي وركزت على المطالبة        ) لجنة العریضة النسائیة( مؤسسات أھلیة 

الذي یستقبل المتضررین بإصالح القضاء الشرعي، ومركز بتلكو لرعایة حاالت العنف األسري 

   .من العنف األسري باإلضافة إلى خدمات اإلرشاد النفسي والسلوكي

 

  



v الموقف الرسمي:  

اتسم الموقف الرسمي  طوال تلك الفترة بالتفرج على المواقف المتصارعة حول القانون        •

وإبداء نوع من الموافقة على الجھود المبذولة في مقابالت لجنة األحوال الشخصیة مع          

لمسئولین الرسمیین ولكن دون اتخاذ موقف یحسم الجدل الدائر لصالح إصدار القانون الى ا

أن بدأ المشروع  اإلصالحي لجاللة الملك حیث شھد تشكیل عدد من اللجان أنیط بھا وضع  

مسودات لقانون أحكام األسرة وخرجت بمسودات عدیدة بعضھا لقانون موحد والبعض           

منفصلین ، وأنھي ھذا الجھد بتشكیل لجنة من قبل الدیوان         اآلخر لمسودات من قانونین 

وثیقة "،مكونة من علماء ومشایخ ُسنة ُوضع أمامھم    ٢٠٠٥الملكي في بدایات عام  

المحمود  فوتقریر من الشیخ الدكتور عبد اللطی" مسقط للنظام الموحد لألحوال الشخصیة

الدكتور فرید المفتاح وكیل  یتضمن مالحظاتھ حول الوثیقة المذكورة، وتقریر آخر من  

وزارة العدل حول الجھود المبذولة من قبل اللجان الرسمیة السابقة، و قد خلصت اللجنة       

إلى اعتماد وثیقة مسقط كحجر أساس مع إمكانیة الحذف والزیادة والتعدیل، وتقرر بعد          

سرة وفقا   المناقشات الطویلة أن یكون القانون مكونًا من فصلین، فصال یتناول أحكام األ      

  .یتناول أحكام األسرة وفقا للمذھب الجعفري للمذھب السني وفصال

الشیخ حمید   ( أما على الجانب الجعفري فقد ُشكلت لجنة رسمیة من قضاة الشرع الجعفري        

لفت بوضع مسودة لقانون أحكام      ، ُك) المبارك، الشیخ ناصر العصفور والشیخ جعفر العریبي 

 ١٠٩، وقد نشرت الصحف فیما بعد المسودة الجعفریة في         األسرة حسب المذھب الجعفري   

مادة ضمن قانون واحد مكون من فصلین من دون ذكر الجھة التي          ١٥٢مواد، والسنیة في 

صدرت عنھا ، أو ذكر الشخصیات التي قامت بإعدادھا ، وھي نفسھا التي تقدمت بھا الحكومة  

  .إلى البرلمان ثم سحبتھا في وقت الحق

  األعلى للمرأة موقف المجلس •
) ٢٠٠١العام  ( كجزء من الموقف الرسمي أكد المجلس األعلى للمرأة في بدایة تأسیسھ      -

تأییده إلصدار قانون أحوال شخصیة موحد یأخذ في االعتبار الفروقات المذھبیة بین      

  .الطائفتین

، أطلق المجلس حملة وطنیة إلصدار القانون ھدفت إلثارة   ٢٠٠٥في أواخر عام  -

وتھیئة الشارع لتقبل القانون، وقد شملت العدید من المحاضرات والیافطات  الموضوع



التوعویة في جمیع مناطق المملكة، بدون أن یتم التنسیق مع الجانب األھلي للمشاركة في  

 .الحملة مما أفقد الحملة الكثیر من قوتھا وتأثیرھا

اه إلى تجزيء الملف    عن المطالبة بإصدار القانون واالتج   قحوقت السكوت المجلس في  -

عدد من القوانین تساعد بالتدریج على التخفیف من األوضاع  إصدار  عبر السعي إلى

السیئة في مجال قضایا األحوال الشخصیة كتوسیع قواعد اإلثبات وإجراءات التقاضى أمام  

 .المحاكم وصندوق النفقة

 

v  موقف مشایخ وعلماء الدین: 
تلك الفترة المذكورة  بمعارضة من مشایخ وعلماء جوبھت مطالبات إصدار القانون طوال 

، شارك عدد   ٢٠٠٢الدین من الطائفتین، وبعد تشكیل لجان إعداد مسودات القانون بدءا من      

 .من المشایخ والقضاة في عضویة ھذه اللجان 

 الجانب السني •
الذین   ممثلي المذھب المالكي    ءولم یكن للجانب السني رأي واضح معلن تجاه التقنین باستثنا 

 ٢٠٠٥عارضوا لعدم وجود من یمثلھم في اللجنة المكلفة بصیاغة مسودة القانون، وفي عام    

اتفق غالبیة المشایخ السنة على معارضة إصدار القانون من خالل التصریحات التي تنشرھا       

 .الصحف

 الجانب الجعفري •
بدعوى عدم  قانونتدرجت مواقف المشایخ والعلماء الجعفریین من الرفض القاطع إلصدار ال -

الحاجة إلیھ وبأنھ یقید العلماء المجتھدین،  وبالترویج بأنھ قانون للخروج على أحكام الشریعة 

اإلسالمیة وتحلیل ما حرم اهللا كزواج المرأة بأكثر من  واحد إلى غیر ذلك من االدعاءات التي     

بتنظیم   ٢٠٠٥ جعلت الشارع یصطف ضد إصدار القانون حتى بلغت المواجھة أشدھا في عام  

مسیرة حاشدة مقابل اعتصام نظمتھ لجنة األحوال الشخصیة تطالب فیھ الحكومة بضرورة         

اإلسراع في إصدار القانون، إلى القبول بمبدأ التقنین ولكن بضمانات حددھا المجلس اإلسالمي 

  :ألعلمائي بما یلي 

  مرجعیة الشریعة اإلسالمیة -١

  )في العراق. ( إشراف من المرجع األعلى للشیعة  -٢



  . اعتماد رأي المرجع األعلى للشیعة في القضاء الجعفري في البحرین -٣

ضمانة دستوریة واضحة غیر قابلة للتعدیل، تضمن عدم تدخل المجلس التشریعي في أي       -٤

  .تعدیل على القانون مستقبال

 

 :االتحاد النسائي البحریني وملف قانون األحوال الشخصیة

عمل االتحاد النسائي في ملف األحوال الشخصیة امتدادا لجھود لجنة األحوال        أتى   •

 .والى الوقت الحالي ١٩٨٢منذ العام  ةالشخصی

ارتأى االتحاد النسائي البحریني أن یرتكز التحرك الجدید الستئناف العمل حول قانون     •

ألطراف بأن   األحوال الشخصیة على السعي نحو إیجاد توافق مجتمعي، بأن تقرر جمیع ا     

 :المصلحة المجتمعیة تقتضي ذلك، وقد حدد عدة محاور للتحرك علیھا

 

  )التقنین بین الشریعة والقانون( الحلقة الحواریة : أوال
، لإلعالن عن استئناف تحریك ملف األحوال الشخصیة من        ٢٦/٥/٢٠٠٧ُعقدت بتاریخ  -

مشایخ من مختلف  قبل االتحاد النسائي والسعي الیجاد توافق مجتمعي حولھ، ضمت    

االتجاھات،أعضاء من مجلسي الشورى والنواب، قانونیین، أكادیمیین وأعضاء من 

 .مؤسسات المجتمع المدني

،و ٣٠/٦/٢٠٠٧في  ودتي قانون األحوال الشخصیة  سجلسات قراءة في م  : ثانیًا

لعضوات الجمعیات النسائیة وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني بحضور        ١/٧/٢٠٠٧

 .امین لوضع المالحظات على المسودات المطروحةمحامیات ومح

  )بناء قاعدة معلومات ( دراسات : ثالثا
دراسة مسحیة حول ( إصدار كتاب األحوال الشخصیة واألسریة والقانونیة للمرأة البحرینیة   -

  . )٢٠٠٨/ قضایا األحوال الشخصیة وإجراءات القضاء

دراسة میدانیة لعینة من النساء المطلقات ( شرعیة إصدار كتاب المرأة البحرینیة في المحاكم ال -  

  .)٢٠٠٩/ في المجتمع البحریني 

  

  التوعیة: رابعًا



  المسابقات الرمضانیة-١  

للتوعیة بماھیة قضایا األحوال   خالل شھر رمضان  تم تنظیمھا لسنتین متتالیتین  -

       .الشخصیة وبجزئیات قانون أحكام األسرة البحریني
الشق السني،   / وقانون أحكام األسرة مقال معلوماتي عن األحوال الشخصیة: قة مضمون المساب -

  .ینتھي بسؤال یتم اإلجابة علیة من قبل القراء وتخصیص  جوائز ،  ٢٠٠٩الصادر في مایو 

  : المحاضرات  الدورات و-٢ -
قدیرات على ید داعیات   ٢٠٠٧ اعتماد عدد من الدورات التوعویة بدءا من شھر رمضان     -

كالدكتورة رقیھ العلواني واألستاذة شھناز ربیعي في الجانبین السني والجعفري الستقطاب النساء   

  .بماھیة القانون وأھمیتھ نفي القاعدة الشعبیة وتوعیتھ

برنامج توعیة مستمر في المجالس الرجالیة والتجمعات النسائیة حول موضوعات ذات صلة      -

التوافق  ،ید سن الزواج في الئحة المأذونین  حدت، قةصندوق النف (بقضایا األحوال الشخصیة  

  ).الشروط في وثیقة عقد الزواج، المجتمعي حول إصدار قانون األحوال الشخصیة

أحكام التطلیق والحضانة،أحكام (ورش عمل تدریبیة حول جزئیات قانون األحوال الشخصیة    -

  .)الزواج،آثار الزواج،أحكام الطالق والخلع

 م٢٠٠٩بدایة عام : ثائقيإصدار فیلم و -٣
یقوم الفیلم بتوثیق حاالت واقعیة لسیدات تضررن بشدة بسبب غیاب قانون واضح ومدون لألحوال 

  .الشخصیة في مملكة البحرین، مع توضیح آراء محامین، ورأي االتحاد النسائي البحریني

، وبالحقوق زیادة عملیة التوعیة الجماھیریة بأھمیة قانون األحوال الشخصیة وذلك بھدف  

الشرعیة والقانونیة للمرأة البحرینیة، وعرض الفیلم خالل المقابالت مع الكتل البرلمانیة والندوات  

   .الجماھیریة

االمشاركة في برامج تلفزیونیة تناقش قضایا األحوال الشخصیة، بمشاركة متضررات لعرض       -٤

  .شھاداتھن

  

 :لجنة المشایخ: خامسًا
ة على مسودة القانون من قبل التیارات الدینیة المختلفة تمھیدا  وضع مالحظات موحد: الھدف 

  .لخلق توافق مجتمعي حول القانون 



  

  :الجانب السني -١
أغسطس   ٤  ، عقدت اجتماعات اسبوعیة دوریة من تشكیل لجنة من مشایخ وعلماء دین سنة

ة وثیق ( ، حیث درست وراجعت قوانین أحوال شخصیة عدیدة       ٢٠٠٨ولغایة اكتوبر  ٢٠٠٧

مسقط، القانون الكویتي، القانون اإلماراتي، القانون القطري، القانون الجزائري، القانون    

، وخلصت إلى تعدیالت جوھریة على المسودة، رفعھا االتحاد  )المغربي والقانون اإلیراني 

  .  ٢٠٠٨النسائي إلى وزیر الدیوان الملكي في اكتوبر 

 

  :الجانب الجعفري -٢

ایخ والشخصیات ذات المكانة في الجانب الجعفري والتشاور معھا        زیارة عدد من المش -

بخصوص التواصل مع المجلس اإلسالمي ألعلمائي، وبخصوص وضع المالحظات على          

  .المسودة الجعفریة 

مخاطبة المجلس اإلسالمي ألعلمائي لطلب اللقاء والتحاور حول موضوع القانون، ورد       -

وب توفر ضمانھ دستوریھ بانحصار تعدیلھ باإلضافة المجلس بتأییده إلصدار قانون مع وج

  .والحذف على ید المرجعیة الدینیة بعیدا عن السلطة التشریعیة

وزیر السید جعفر العلوي ُرفعت إلى من  الجعفریة  استالم مالحظات على مسودة القانون -

  .الدیوان الملكي بمعیة المالحظات على الُمسودة السنیة 

  

: سادسًا  

على إثر اعتراض كتلة الوفاق  الحكومة للقانون إلى مجلس النواب وسحبھ تحویل -١

ثم إعادة رفعھ إلى مجلس  ،البرلمانیة وانسحابھا من الجلسة المخصصة لمناقشة القانون

النواب من فصل واحد فقط خاص بالطائفة السنیة، حیث أثار ذلك ردات فعل واسعة أصدر 

الخطوة التي أقدمت علیھا الحكومة وطالب  ھتنكر فیعلى إثرھا االتحاد النسائي بیانا اس

  . بضرورة التعجیل بإصدار الشق الثاني من القانون

مایو  / ٥تصدیق مجلس النواب على الشق السني من القانون وإصداره بالمرسوم بقانون رقم     -٢

  .٢٠٠٩، ودخل حیز التنفیذ بالمحكمة الشرعیة السنیة في یولیو ٢٠٠٩



االتحاد النسائي إلصدار الشق الجعفري من قانون أحكام األسرة عبر اللقاءات     استمرار جھود  -٣

  .مع الشخصیات الجعفریة وعبر التوعیة المستمرة بماھیة القانون وأھمیة إصداره

  

:م٢٠٠٨سبتمبر  ": لجنة الدعم القانوني"تشكیل : سابعا  

األسري أو سوء المعاشرة  بسبب العنف(مساندة السیدات المتضررات من زواجھن : أھداف اللجنة

، وتقدیم المساندة من خالل توفیر االستشارات القانونیة لھن) الزوجیة المؤدي إلى طلب الطالق

كز وتوفیر المساندة القضائیة لمراكز االستشارات األسریة ومرا، القضائیة في جمیع مراحلھا مجانًا

  .كمركز أوال ودار المنار لإلیواء خدمة المساندة القانونیة، ااإلیواء الذین ال تتوافر لدیھ

  

  

  

 

  

  

  
 


