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28 - ديسمبر - 2021

محكمة مصرية ترفض تخصيص مقابر ألتباع الديانات غير المعترف بها

القاهرة ـ �القدس العر��: قضت محكمة القضاء اإلداري � مصر برفض إلزام محافظة

اإلسكندرية بتخصيص أراض تستخدم كمقابر لغير أتباع األديان الثالثة اإلسالم والمسيحية

واليهودية، وينتفع بها المواطنون المسجل � خانة الديانة � أوراقهم الرسمية عالمة (-)

باعتبارهم فئة رابعة من فئات التنوع الدي� المسجل � األوراق الرسمية، وال يمكنهم دفن

موتاهم � جبانات المسلمين أو المسيحيين أو اليهود، حيث أن أماكن الدفن مقسمة،

ومخصصة حسب االنتماء الدي��

وكان محامي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة حقوقية مستقلة، موكال عن

مجموعة من المواطنين المقيمين � محافظة اإلسكندرية المسجل � أوراقهم الرسمية عالمة

(-) � خانة الديانة، تقدم � يناير/ كانون الثا� الما� بدعوى ضد رئيس الوزراء ووزير اإلدارة

المحلية ومحافظ اإلسكندرية ومدير إدارة الجبانات � اإلسكندرية بصفتهم، يطلب فيها إلغاء

القرار السل� باالمتناع عن تخصيص أراض لمقابر هذه المجموعة من المواطنين�

وسبقت الدعوى طلبات تقدم بها المواطنون المدعون إ� إدارة الجبانات � محافظة

اإلسكندرية وجهاز مدينة برج العرب، ورفض المسؤولون � هذه اإلدارات استالم الطلبات�

تاريخ مقابر أحرار العقيدة
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ووفق التقرير الذي أصدرته المبادرة المصرية تحت عنوان �تجاهل المو�: أين ذهبت مقابر أحرار

العقيدة والمؤمنين بأديان غير معترف بها؟� فإن الدولة المصرية خصصت حوا� عام 1850

قطعة أرض لدفن مو� المنتمين لغير األديان الثالثة من المقيمين � مصر، وسميت باسم

�مقابر أحرار الفكر� أو �المقابر المدنية� ودفن فيها أيضا عدد من مو� البهائيين المصريين منذ

بداية القرن العشرين ح� الستينيات، حيث توقف آنذاك الدفن � هذه المقبرة ال� أعيد

تخصيصها إلحدى الجمعيات المسيحية، ومنذ ذلك الوقت، يحاول البهائيون التقدم بطلبات إ�

الجهات المختصة لتخصيص قطعة أرض بديلة لدفن موتاهم وقوبلت هذه الطلبات بالتجاهل�

ويضرب التقرير أمثلة ع� عدد من األديان غير المعترف بها كالبهائية، وشهود يهوه، واألحمديين،

والشيعة�

وحسب التقرير، نشرت جريدة �الوقائع� المصرية مرسوما ملكيا رقم 312 صادرا بتاريخ 6 نوفمبر

1930، بتعيين حدود الجبانة المدنية لدفن مو� أحرار العقيدة الكائنة بقسم مصر القديمة�

ويبدو من نص القرار أن الجبانة موجودة بالفعل، وأن القرار يبين حدودها�

واستند التقرير إ� كتابه �التسعينيات الطويلة من القرن التاسع عشر � مصر� ألنتو� جورمان،

حيث يشير األخير إ� أن زمن إنشاء الجبانة المدنية � القاهرة، يعود إ� العام 1890.

ويبين أن هذه الجبانة المدنية مكان يتم فيه دفن األشخاص الذين ال يؤمنون بأي دين، كان

موجوًدا منها بالفعل � اإلسكندرية، شمال مصر، والزقازيق شرق مصر، قبل أن يتم استخراج

التصريح بواحدة � القاهرة بتاريخ 1890، بتمويل جز� من الرابطة اإليطالية لنشر اللغة� وكان

القرار مدعوًما من مجموعة متنوعة من أحرار الفكر بجانب مجتمع األناركيين، الذين لعبوا دورًا

هاًما � مجتمع المقابر المدنية ـ الجهة المسؤولة عن إدارتها� وقد حققت هذه المقابر المدنية

العديد من األغراض، أكثرها عملية كانت دفن غير المؤمنين، والعلمانيين وأحرار الفكر

والماسونيين واألناركيين دون تدخل أو معارضة من أي سلطة دينية�

كما أشار شو� أفندي � كتابه �القرن البديع: مائة عام من تاريخ الديانة البهائية� تبعاً للتقرير، إ�

أن الدولة المصرية كانت قد وجهت البهائيين � مصر إ� دفن موتاهم � القاهرة � قطعة من

األرض كانت أفردت للمقيمين بها من أحرار الفكر وذلك قبل أن تخصص لهم الدولة مدافن أخرى�

فئة رابعة

واستند محامي المبادرة � مذكرة الدعوى، إ� قرار وزير الداخلية رقم 520 لسنة 2009 بتسجيل

فراغ أو عالمة (-) قرين خانة الديانة للمواطنين من غير أتباع األديان الثالثة، وأن ذلك القرار يعد

إقرارا من الدولة بأن التنوع الدي� يشمل فئة رابعة بخالف المنتمين لألديان الثالثة، ويتوجب ع�
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سلطات الدولة المختلفة مراعاة هذه الفئة � التشريعات والقرارات التنظيمية المرتبطة باالنتماء

الدي�، وبما إن تخصيص المقابر يتم وفق االنتماء الدي� فإنه يتوجب ع� المحافظين إصدار

قرارات تخصيص مقابر لهذه الفئة بقدر حاجتها � كل محافظة، وأن ذلك أحد الحقوق األساسية

للمواطنين ال� يعد تعطيلها إخالال بالدستور الذي يكفل حرية االعتقاد، ويؤدي إ� التمييز الدي�

وإهدار ألبسط حقوق المواطنة�

وجاء رد هيئة قضايا الدولة بأن األديان المعترف بها � مصر � اإلسالم والمسيحية واليهودية

فقط، و� األديان ال� يكفل الدستور حرية ممارسة شعائرها واتخاذ دور العبادة لها، وطالب

المحكمة برفض الدعوى�

وعقب محامي المبادرة ع� هذا الرد، بأن هذه الحجة غير دستورية، ألن الدستور المصري يقيد

هذه الحريات والحقوق المحددة ألصحاب األديان الثالثة المعترف بها رسميا، وإن كان يمكن

القبول بهذا رغم مخالفته للمساواة وتضمنه تمييزا ع� أساس العقيدة، فإن الحق � الدفن

وتخصيص المقابر حق أسا� مختلف عن ممارسة الشعائر أو اتخاذ دور العبادة، وهو حق ال

يقبل التعطيل ويجب أن يكون متاحا لكل فئات المواطنين والمقيمين بدون أي استثناءات، كما أن

الفئة الرابعة من فئات التنوع الدي� ليست محددة بدين أو عقيدة ولكنها تشمل كل غير أتباع

األديان الثالثة وبذلك فإن تخصيص مقابر لهذه الفئة ال يتعارض مع الدستور أو النظام العام�

مستندات

وتقدم محامي المبادرة بمذكرة تتضمن مستندات تثبت السوابق التاريخية ال� خصصت فيها

الدولة المصرية � عهودها المختلفة مقابر لغير أتباع األديان الثالثة المعترف بها رسميا، بخالف

المقابر المدنية القديمة � اإلسكندرية، مثل القرار المل� بخصوص جبانات أحرار العقيدة �

القاهرة عام 1930، وتخصيص جبانات لغير أتباع الديانات غير المعترف بها � قصاصين الشرق �

مديرية الشرقية عام 1944 و� بورسعيد عام 1949، والقرار الجمهوري لتخصيص جبانات مماثلة

� السويس عام 1954، والقرار الجمهوري بتأجير أرض للسفارة الهندية لحرق جثث مو� الهندوس

عام 1964، وقرار محافظة القاهرة بنقل مواقع جبانات الهندوس والبهائيين عام 1965. كل ذلك

يثبت أن هذه الممارسة ليست مناقضة للنظام العام أو الدستور وأن ممارسة تخصيص المقابر

لكل فئات المواطنين والمقيمين من تقاليد الدولة المصرية بغض النظر عن األديان المعترف بها

رسميا� وطلب اللواء محمد الشريف، محافظ اإلسكندرية، استشارة مشيخة األزهر بخصوص

الدعوى، ورد أحمد الطيب، شيخ األزهر، بمذكرة أعدها مجمع البحوث اإلسالمية � يونيو/

حزيران 2021 وانتهى فيها إ� أنه ال يجوز تخصيص قطعة أرض لدفن المو� ممن يحملون عالمة
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(-) الشرطة أو غيرها، لما يؤدي إليه من التمييز والمزيد من التفرقة واالنقسام وتمزق نسيج

المجتمع الواحد�

وعلل مجمع البحوث رأيه، بأنه من المعلوم شرعا أن الدفن حق ثابت لكل إنسان بعد وفاته، دون

تمييز بين إنسان وآخر، بيد أن هذا الحق ال يجوز أن يكون ذريعة للتمييز الدي� أو اإلعالن عن

الهوية الدينية والعقائدية، أو وسيلة للترويج ألفكار معينة أو مذاهب محددة، ألن هذا التمييز

يخالف مبدأ المساواة العامة � الحقوق اإلنسانية الثابتة لإلنسان حال حياته وبعد وفاته، كما

يؤدي إ� استغالل حق اإلنسان � الدفن للترويج والدعاية لما يخل بتلك المساواة، وال يتفق وحق

الدفن وجالل الموت�

وردت مذكرة المبادرة ع� رأي مجمع البحوث اإلسالمية � األزهر، بأنه جاء مرتبكا ومتناقضا وال

يستند إ� أي دليل أو رأي شر�، إنما إ� تقييم سيا� مردود عليه بأن هذا التخصيص هو

بالفعل من تقاليد الدولة المصرية كما هو ثابت من قرارات التخصيص السابقة، ولم يهدد ذلك

نسيج المجتمع ولم يؤد إ� تفرقة أو انقسام، وبأنه من غير المفهوم أن يكون تخصيص مقابر

لفئة من المواطنين يؤدي إ� التمييز، حيث إن القانون يخصص جبانات محددة لكل مجموعة

دينية، وهو المعمول به حاليا من تقسيم الجبانات إ� جبانات للمسلمين وأخرى للمسيحيين

مقسمة لجبانات مخصصة لكل كنيسة من الكنائس، كما أن الشريعة اإلسالمية تق� بعدم جواز

دفن غير المسلمين � مقابر المسلمين، وهذا التخصيص حسب كل فئة ال يمكن تسميته تمييزا

وتمزيقا لنسيج المجتمع، بل تعبيرا عن التنوع الدي� يكفله القانون وتطالب به الشريعة فيما

يخص المسلمين� وأضافت المذكرة أن تخصيص مقابر للفئة الرابعة أو لغير أتباع األديان الثالثة

المسجل � أوراقهم الرسمية عالمة (-) استمرار لتقليد المقابر المدنية، وهو تخصيص ال يتضمن

عنوانا دينيا وال دعاية لعقيدة أو مذهب، وبذلك يكون رأي األزهر ردا متعسفا يخالف المنطق

ويتجاوز حدود الرأي الشر� إ� التقييم السيا� المخالف للواقع�

وأشارت مذكرة المبادرة، إ� أن رأي األزهر مختلف عن رأي سابق لمف� الديار المصرية عام 1939

أرسله إ� وزارة العدل بخصوص طلب بهائيين مصريين تخصيص قطع من األرا� لدفن موتاهم

� القاهرة واإلسكندرية وبورسعيد واإلسماعيلية وجاء رده متوقفا عند حدود الشرع واكت� �

رأيه بخصوص الدفن أن قال �ال يجوز شرعا دفن موتاهم � مقابر المسلمين� وترك ما عدا ذلك

لتقدير أجهزة الدولة، وع� إثر ذلك قررت الدولة توجيه البهائيين إ� دفن موتاهم � مقابر أحرار

العقيدة � القاهرة واإلسكندرية، وال� كانت موجودة بالفعل، ثم صدرت قرارات تخصيص

الجبانات لغير أصحاب األديان المعترف بها � قصاصين الشرق مخصصة النتفاع البهائيين

بمدينة اإلسماعيلية عام 1944 ثم � بورسعيد 1949. وطلبت المحكمة رأي هيئة مفو� الدولة
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البريد اإللكترو� *االسم *

� الدعوى، وجاء رد الهيئة مؤيدا لرأي األزهر ومستندا إليه، وأوصت الهيئة برفض الدعوى ورفض

إلزام محافظة اإلسكندرية بتخصيص مقابر لغير أتباع األديان الثالثة�

وتعتزم المبادرة المصرية استئناف الحكم أمام المحكمة اإلدارية العليا، وتطالب الدولة بضرورة

مراجعة سياساتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين من كافة الفئات، بما يشمل الفئة الرابعة من

فئات التنوع الدي� ال� أقرتها قراراتها وتنظيماتها وأولها الحق � الدفن وتخصيص الجبانات �

المحافظات المختلفة حسب حاجة كل محافظة�

تامر هنداوي

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو�� الحقول اإللزامية مشار إليها بـ *
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