
  بیان األتحاد النسائي البحریني بخصوص قانون األحوال الشخصیة

أن األتحاد النسائي یراقب بأھتمام كل مایدور في المجتمع البحریني ومنابر الرأي المحلیة من صحافة            
، ویود اإلتحاد النسائي أن یؤكد     )قانون أحكام األسرة( وبرلمان ومؤسسات مدنیة، حول موضوع أصدار 

من اصدار ھذا القانون بالنقاط األساسیة       ... جال ووجھات نظر مختلفة، موقفھ المبدئي   فیما یدور في م
  :  التالیة

، ومنذ أشھاره، تحركات عدیدة لدعم استصدار     ٢٠٠٦لقد تحرك اإلتحاد بعنایة خاصة منذ تأسسھ :  أوًال
) توافق مجتمعي  ( یجاد قانون أحكام األسرة ومن بینھا دعوة عدد من المشایخ من الطائفتین الكریمتین إل

حول ما یضمن صحة العالقات األسریة وحقوق أفرادھا شرط قبولھ من كافة األطراف المجتمیعة ومن            
  .  الطائفتین

وسعى اإلتحاد من أجل تحقیق ذلك إلى ترتیب لقاءات عدیدة وحوارات واجتماعات مابین علماء ومشایخ    
ي الذي أوضح بدوره عبرالمخاطبات أنھ مع القانون      الطائفتین، وخاطب في ذلك المجلس العلمائي الشیع

  .  عددًا من المالحظات تم رفعھا للدیوان الملكي) سید جعفر العلوي( ووضع .  بشرط الضمانة الدستوریة

 ١٤والتي اجتمعت على مدار     ) لجنة المشایخ الُسنة ( من جانب آخر فأن اإلتحاد مھد للقاءات وحوارات 
إلى  .  حظاتھا وتعدیالتھا على المقترح الكامل للقانون منتصف أكتوبر الماضي         ، وأبدت أیضًا مال  شھرًا

  .  جانب تداول القانون من خالل لجنة الدعم القانوني لألتحاد

وتلك الجھود وغیرھا أثمرت ضرورة استصدار قانون أحكام األسرة ألھمیتھ المجتمعیة في تنظیم أحوال       
ل العربیة واألسالمیة لدیھا مثل ھذا القانون، وما ھو أكثر تطورًا      األسرة البحرینیة وحیث العدید من الدو

  .  على الساحة البحرینیة ومنذ زمن طویل.... من المقترح 

ون القانون منقسمًا إلى    ار قانون واحد للطائفتین، بحیث یك     یؤكد األتحاد النسائي أنھ مع استصد   :  ثانیًا
غیر ( حسب الخصوصیات المذھبیة، وبالتالي فأن اإلتحاد فصلین، یتعلق كل فصل منھما بأحدى الطائفتین 

مع بعض اآلراء التي تدعو إلى أصدار قانون بمسوده سنیة فقط في البدایة لیتبعھا بعد ذلك                ) متوافق
تجرئة المجتمع البحریني تشریعیًا، وبالتالي تكریس    من....مثل ھذا الرأي  لما یحكممسودة شیعیة، نظرًا 

الطائفیة فیھ، وھو ماال یتماشى مع مبدأ المواطنة ومع حقوق تلك المواطنة تشریعیًا وقانونیًا، خاصة أن     
الشعب البحریني كلھ وبكل الطوائف وأعراق،        تمثل )شورى ونواب( لمجلس الوطني الجھة التشریعیة ا

تشجیع ھذا المجلس على تكریس التجزئة في مجتمعنا من حیث التشریع والقوانین    ولھذا تحدیدًا ال یجوز
  .  التي یتم اصدارھا أو التفتیت على أرض الواقع

أن الحكومة الرشیدة التي رفعت القانون إلى المجلس الوطني سعیًا للتشریع لھ، ومن واجبھا أن        :  ثالثًا
ل موحد، وبالتالي عدم االكتفاء بمجرد تقدیمھ إلى الجھة    تواصل العمل في دعم القانون الذي رفعتھ وبشك

  .  التشریعیة والقبول بتجزئتھ



أن من مھمة المجتمع المدني وبكلیتھ وبكامل مؤسساتھ أن یدعم ھذا القانون، الذي أصبح الیوم       :  رابعًا
األسریة  ضرورة كبرى، بسبب الفوضى في التطبیقات التي تمارس في المحاكم، وبسبب كثرة المظالم            

بكاملھا وعلى واقع الزوجات والمطلقات واألطفال تحدیدًا، مما ینعكس على منھا، والتي تؤثر على األسرة 
كیان المجتمع البحریني كلھ، وعلیھ فأن األتحاد النسائي یدعو مؤسسات المجتمع المدني، إلى التحالف مع 

  .  ائلاألتحاد النسائي في دعم وفرض ھذا القانون الموحد وبكل الوس

وأخیرًا أن األتحاد یدرك جیدًا، أن الفاعلیة والتحركات تجاه إصدار قانون أحكام األسرة، دلیل قناعة     
مجتمعیة متكاملة، حتى وأن اختلفت بعض اآلراء، أو تخوفت بعض الجھات منھ، وذلك ألسباب غیر     

تمع البحریني، وبدعم    منطقیة واإلتحاد سیواصل جھدة وتحركھ بالحوار والتحالف مع كل مؤسسات المج   
الموقف الحكومي من القانون، المجتمع على اساس أصدار قانون واحد للطائفتین، حرصًا على وحدة             

للتجزئة والتفرقة بین المواطنین في الجوانب التشریعیة     تمعنا وعلى مفھوم المواطنة، ونبذا  مج
    .والقانونیة

 


