
  أحكام األسرة بشقھ السني فقطقانون  رفع بیان األتحاد النسائي البحریني بخصوص

  

یراقب بأھتمام كل مایدور في المجتمع البحریني ومنابر الرأي        البحریني تحاد النسائي أن اال
قانون أحكام ( صدار إ المحلیة من صحافة وبرلمان ومؤسسات مدنیة، حول موضوع 

فع الحكومة لمشروع القانون إلى مجلس النواب في أواخر          وما رافق ذلك من ر     ،)األسرة
، وسحبھ بعد إعالن الكتل النیابیة لمواقف مضادة منھ وصل بعضھا إلى حد         ٢٠٠٨أكتوبر 
، ثم سحبھ من قبل الحكومة وسط ترویجات بأن المشروع  " بأن الدم سیصل للركب" التھدید 

 ث بالفعل في األیام القلیلة الماضیة،     دبقانون سیعاد مرة أخرى بشقھ السني فقط وھو ما ح     
أن یؤكد فیما   في ھذا الظرف الدقیق من مسیرة المطالبة بھذا القانون      ویود اإلتحاد النسائي 
  :  بالنقاط األساسیة التالیة... یدور موقفھ المبدئي 

 لمسیرة الجمعیات النسائیة في المطالبة بإصدار قانون لألحوال الشخصیة    مواصلة :  أوًال
شھاره، تحركات عدیدة لدعم ، ومنذ إ٢٠٠٦ في  سھرك اإلتحاد بعنایة خاصة منذ تأُستح

توافق  ( نون  ومن بینھا دعوة عدد من المشایخ من الطائفتین الكریمتین إلیجاد القااستصدار 
حول ما یضمن صحة العالقات األسریة وحقوق أفرادھا شرط قبولھ من كافة      ) مجتمعي

  .  لطائفتیناألطراف المجتمیعة ومن ا

وسعى اإلتحاد من أجل تحقیق ذلك إلى ترتیب لقاءات عدیدة وحوارات واجتماعات مابین    
الذي أوضح بدوره  طب في ذلك المجلس الُعلمائي علماء ومشایخ الطائفتین، وخا

  .  عبرالمخاطبات أنھ مع القانون بشرط الضمانة الدستوریة

والتي اجتمعت   ) لجنة المشایخ الُسنة    (  من جانب آخر فأن اإلتحاد مھد للقاءات وحوارات      
، وقد  ، وأبدت أیضًا مالحظاتھا وتعدیالتھا على المقترح الكامل للقانون      شھرًا ١٤على مدار 

مع مالحظات على الُمسودة الجعفریة       منتصف أكتوبر الماضي    ُرفع إلى الدیوان الملكي في  
ثم ذا الجھد بعین االعتبار ، حیث تم االتفاق على أن ُیؤخذ ھ  وضعھا السید جعفر العلوي 

تشكلت لجنة من عدد من أعضاء لجنة المشایخ وممثلین عن الحكومة من بینھم سعادة وزیر  
، ولكن تم التراجع من قبل الحكومة عن  العدل للمواءمة بین ُمسودة االتحاد وُمسودة الحكومة

     .وجود شبھة دستوریة ھذا التعاون بدعوى

  



یصدر في وقت واحد لكل فئات        یؤكد األتحاد النسائي أنھ مع استصدار قانون واحد      :  ثانیًا
الشعب ویرفض أن یتبنى المجلس التشریعي الذي یمثل كل أبناء الشعب ویشرع لھم جمیعا         
مشروع قانون لطائفة واحدة فقط وكأن المتضررات والمتضررین في قضایا األحوال   

ون أخرى، وفي ھذه الحالة إلى من یحتكم أبناء الطائفة الشخصیة ینتمون إلى فئة د
 وبالتالي فأن اإلتحاد     األخرى؟؟؟؟؟؟ أُینشأ لھم مجلس تشریعي خاص بھم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟     

یرفض فیھ مراجعة     قرار تاریخي  مجلس النواب الموقر إلى اتخاذ      دعو ی  النسائي البحریني
جیل سابقة خطیرة تؤكد على تعمیق الطائفیة  حادي الطائفة،،، وأال ینجر إلى تس القانون ُأ

    .وتفتیتھ على أرض الواقع عبر التشریع البحریني وتجزیئ المجتمع  

إلى المجلس الوطني    في أكتوبر الماضي    بشكل موحد أن الحكومة التي رفعت القانون:  ثالثًا
لیس فقط   ، ومن واجبھا أن تواصل العمل في دعم القانون الذي رفعتھ          یًا للتشریع لھ،   سع

بما یتعارض مع التزاماتھا الطوعیة أمام        ثم القبول بسحبھ وتجزیئھ  االكتفاء بمجرد تقدیمھ 
  .مجلس حقوق االنسان

موحد   قانون ُصدور  أن من مھمة المجتمع المدني وبكلیتھ وبكامل مؤسساتھ أن یدعم :  رابعًا
ي التطبیقات التي   الذي أصبح الیوم ضرورة كبرى، بسبب الفوضى ف        و، لألحوال الشخصیھ

بكاملھا  تمارس في المحاكم، وبسبب كثرة المظالم األسریة منھا، والتي تؤثر على األسرة            
وعلى واقع الزوجات والمطلقات واألطفال تحدیدًا، مما ینعكس على كیان المجتمع البحریني       

تحاد  كلھ، وعلیھ فأن األتحاد النسائي یدعو مؤسسات المجتمع المدني، إلى التحالف مع األ          
    .حشد التأیید والمناصرة لھالنسائي في دعم وفرض ھذا القانون الموحد و

یدرك جیدًا، أن الفاعلیة والتحركات تجاه إصدار قانون أحكام         النسائي   تحاد  فإن اال وأخیرًا 
إلى  االتجاه التوحیدي للمجتمع      لتوجیھ البوصلة  ، دلیل قناعة مجتمعیة متكاملة    واحد أسرة

  . ا من التشریعالبحریني، بدء

  

    ١٠/٤/٢٠٠٩االتحاد النسائي البحریني، 

 

   

 


