
جريدة اليوم

حكم أيوديا: إنه يضمن لجميع الطوائف الدينية حرية العقيدة واإليمان والعبادة.
 

               • تلتزم حكومة الهند بدستور الهند

(10)م.خ  ,صفحة.

بابري المسّجلة في قضية رام الهند حكمها على دعوى  أصدرت المحكمة العليا في 
 أعضئاء5. وكان الحكم باإلجمئئاع من قبئئل هيئئة من 2019 نوفمبر 9جانمبهومي في 

برئاسة رئيس المحكمة العليا في الهند والقاضي بوبهند ، العدالة بهوشئئان ، العدالئئة
الناظر والعدالة تشاندراشود. وكان مقعد العدالة مسئئلم. يسئئتند الحكم إلى القئئانون

وليس إلى الدين  ؛ وهو تتويج لعملية قضائية طويلة األمد.

نشأ هذا النزاع في العصور التاريخية. كان الخالف موجودًا قبل استقالل الهند. هناك روايات تاريخية
للمسافرين األوروبيين في القرنين السابع عشر والثامن عشر حممول وجممود الممنزاع. من المحتمممل أن

1608يكمون أول  من اشمار الى همذا  المنزاع همو وليمام فينش ، وهمو تماجر بريطماني زار الهنمد بين عمامي 
. هناك سمجالت قانونيمة إلثبمات أن التماسمات قممد قُممدمت إلى قاضممي المقاطعمة والمفموض1611و 

-1885القضائي في المقاطعات المتحممدة في عممام   ، عنممدما كمانت الهنممد تحكمهمما الحكومممة1886.م 
 ، طلب راغب داس ، الكاهن الهندوسي الذي يممترأس عبممادة1885االستعمارية البريطانية. في يناير 

األصنام على المنصة ، إذن من المحكمة إلقامة هيكل دائم فوق رام تشابوترا - وهو في الواقع معبد.
عارض المتوكل )المشرف المسلم( للمسجد هممذا ، في حين قممال إن الموقممع بأكملممه )بممما في ذلممك

chabutra / platform بعد هدم معبد هندوسي1528( ينتمي إلى المسجد ، الذي تم بناؤه حوالي عام 
موجممود بالفعممل. على مممدى عممامين ، رفض القاضممي الفممرعي وقاضممي المقاطعممة وأخمميراً المفمموض

 كتب قاضممي1886القضممائي االلتممماس. وفي المموقت نفسممه ، تجممدر اإلشممارة إلى أنممه في مممارس 
المقاطعة  شامييه: "من المؤسف للغايممة أنممه كممان ينبغي بنمماء مسممجد على أرض يقدسممها الهنممدوس

 عاًما ، فقد فات األوان اآلن لمعالجة التظلم".356خصيًصا ، ولكن بما أن هذا الحدث وقع قبل 

 ، تم نقل األصنام من3:00 والساعة 2:00 ، بين الساعة 1949 ديسمبر 23بعد استقالل الهند في 
المنصة إلى الخارج داخل المسجد / الضريح. بعد هذا ، تقوم إدارة الدولة بإرفاق العقممار ، وتم تعمميين

 من قانون العقوبات145قاضي المقاطعة في جهاز االستقبال. فرضت دائرة الشؤون البلدية المادة 
الهندي ، والممتي تحظممر "االنضمممام أو االسممتمرار في التجمممع غممير القممانوني ، مممع العلم أنممه قممد أمممر
بالتفرق". توقف العبادة ، مع األصنام داخل المبنى. طالبت كل من الجماعات الهندوسية واإلسمممالمية
الضريح. يتعين على قاضي المقاطعة اآلن الفصل في: "من هو الطرف الذي كممان بحوزتممه السمملمية

 ، رفممع جوبممال سممينغ فيشممراد ، وهممو ناشممط1950للمبممنى قبممل شممهرين من الحممدث؟" في ينمماير 
هندوسي ، دعوى أمام محكمة مقاطعة فايز آباد )فممايز آبمماد هي المنطقممة اإلداريممة الممتي تقممع داخلهمما

23مدينة أيوديا(. حلت هذه القضية القانونية محل النزاع المعلقة أمام قاضي المقاطعممة منممذ صممباح 
. وأصبحت هممذه أول دعمموى من "دعمماوى الملكيممة" األربعممة - لتحديممد من يملممك حممق1949ديسمبر 
الملكية.

 ، ذهب نيرموخي أخارا ، وهو أمر من الرهبان الذين كانوا يتمتعون بحق العبادة في1959في عام 
رام تشابوترا منذ خمسينيات القرن التاسع عشر وقدموا الشكوى األصلية إلى قاضي المقاطعممة  في

 ، رفممع مجلس األوقمماف1961 ، إلى المحكمة مطالبين بملكية العقار. وبالمثل ، في عام 1949عام 
 ، رفممع1989السني المركزي قضية مماثلة ، مطالبا بملكيممة العقممار نيابممة عن المسمملمين. في عممام 

Deoki Nandan Agarwal وهو قاض متقاعد ، قضية الملكية النهائية في نزاع ، Ayodhyaأمام محكمة 
الله أباد العليا نيابة عن اإلله الذي كان يمثله كيان قانوني. لقد فعممل ذلممك بصممفته "الصممديق التممالي"
لإلله رام الال. من هنا أصبح رام الال فيراجمان المنافس الرابع لألرض المتنازع عليها. تم تجميع قضايا

أيوديا األربعة كدعوى ملكية وتم نقلها إلى قاعة لكناو بمحكمة الله أباد العليا.

في أعقاب عملية هدم مسجد بابري )القضية قيد تحقيق جنائي منفصل ، وتستمر العملية القانونية ؛
( ، في2019 نوفمممبر 9عالوة على ذلك ، ليس للقضية صلة بالحكم الصادر عن المحكمممة العليمما في 



 ، حكومة اتحمماد الهنممد  مممررت "اقتنمماء بعض المنمماطق في قممانون أيوديمما" في عمام1992 ديسمبر 6
/ Ramjanmabhomi ، وتمولى ملكيمة مجممع 1993  Babri  Masjidاألرض المسمتحوذ عليهما من قبمل .

الحكومة:
(I مساحة )1992 ديسمبر 6 قدًما ، حيث وقف الضريح حتى 40 قدًما في 60( ؛ II مساحة )0.313

فدان هي المنطقة المتنازع عليها األساسية - بما في ذلك المسجد ، ورام تشابوترا / المنصة ، وسيتا
( األرض القريبة من المنطقة المتنازع عليها الممتي حصمملت عليهمماIIIراسوي ، وهي موقع ديني آخر ؛ )

( المنطقممةIV وتضممم مجمممع مانممدير مسممجد أوسممع ؛ و )1991حكومة والية أوتممار بممراديش في عممام 
القريبة من المنطقة المتنازع عليها وحولها.

كان منطق الحصول على هذه المساحة الكبيرة من قبل الحكومة هو أنه في حال قررت المحاكم
عممدم وجممود أي معبممد على اإلطالق ، وبالتممالي فممإن المسممجد بحاجممة إلى إعممادة البنمماء ، فممإن ملكيممة

الحكومة لألراضي المحيطة ستتيح ضمان الوصول دون قيود.

عام  أيوديا"1994في  قانون  في  المناطق  بعض  "اقتناء  ضد  المقدمة  الطعون  أعقاب  في   ،  
المرفوعة في المحكمة العليا ، حكمت أنه رغم أن القانون كان عموًما دستوريًا ، فإن الحكم المحممدد
الذي حل جميع دعاوى الملكية كان غير دستوري. وبالتالي ، فقد تم إحيمماء الممدعاوى المرفوعممة أمممام

 ، أكمدت المحكمممة العليما ممرة أخمرى أن األرض خمارج2003المحكمة العليا في الله أبمماد. في عمام 
المنطقة المتنازع عليها هي ملك مطلق لحكومة االتحاد. وممع ذلمك ، أضمافت  أنممه ال يمكن للحكومممة
تسهيل أي نشاط ديني على هذه األرض - أو نقل أي جزء من هذه األرض إلى أي شخص آخممر )مثممل

الثقة الدينية( - حتى يتم البت في دعوى تحديد ملكية  المنطقة المتنازع عليها األساسية.

( المساعدة فيASI ، طلبت محكمة الله أباد العليا من هيئة المسح األثري في الهند )2003في عام 
 ، بدأ فريق2003 مارس 12تحديد ما إذا كان موقع مسجد بابري قد استضاف سابقًا مبنى آخر. في 

 أعمال الحفر. تم اختيار علماء اآلثممار والمسممؤولين والعمممال بعنايممة لتمثيممل عمدد متسمماو منASIمن 
 أن البنية الموجودة مسبقًا والتي تدل على البقايا هي تلك السممماتASIالهندوس والمسلمين. أثبتت 

المميزة التي تم العثور عليها المرتبطة بمعابممد شمممال الهنممد ، والممتي لم تكن إسممالمية ، وتكمن وراء
البنية المتنازع عليها.

 ، أصدرت محكمة الله أباد حكمها بتقسيم المنطقة المتنازع عليها إلى ثالثة: )2010 سبتمبر 30في 
I الثلث إلى )Nirmohi  Akhara بممما في ذلممك ، Ram  chabutra و Sita  Rasoiوكالهممما مرتبممط بهمما ، 

( ثلث مجلس األوقاف السنيIII ؛ و )Virajman( ثلث إلى رام الال IIتقليديا ؛ )

قُدم استئناف ضد الحكم ، ووجه األمر إلى المحكمة العليا. كما ذكرنا سابقًا ، أصدرت المحكمة العليا
. واستند الحكم على القانون وليس إلى اإليمان. يتمثممل الحكم فقممط في2019 نوفمبر 9الحكم في 

 قممدم مربممع( الممتي يقممع عليهمما الهيكممل. كممان1482تحديد بدلة الملكية )أي ملكية( األرض في أيوديا )
 هي كيمانRAM LALLA VIRAJMAN. رأت المحكممة أن RAM LALLA VIRAJMANالعنموان لصمالح 

قانوني وفقًا للقانون الهندي وسيتم تسليم العقار إلى صندوق ائتمان ، شكلته الحكومة المركزية في
SUNNI أفدنممة إلى 5غضون ثالثة أشهر ، سيقوم ببناء الهيكل ؛ وسيتم تخصيص أرض بديلة بمسمماحة 

WAQF BOARD.لبناء مسجد في أيوديا 

القضية هي في األساس مسألة داخلية للهند والتي وثقت أساًسا تاريخيًا جيدًا يعود تاريخه إلى الهند
ما قبل االستقالل. هذه قضية قانونية تتعلق بدعوى الملكيمة المتعلقمة بملكيمة األرض وتمت معالجتهما
من قبل المحكمة العليا في إطار الدستور وروح القانون حيث تم االستماع إلى جميع األطراف بصبر.
إن استقاللية المحكمة العليا ، التي تتمتع بسجل حافل ، هي بنية أساسية في الدسمتور الهنمدي وغمير

قابلة ألي تعديل.

لعام  الخاصة(  )األحكام  العبادة  أماكن  قانون  الهند  برلمان  تغيير في1991أقر  أي  يحظر  والذي   ،  
15الطابع الديني والطائفة ألممماكن العبممادة ، والممتي كممانت موجممودة في تمماريخ اسممتقالل الهنممد ، في 

.Janambhoomi. همذا القمانون فعمل ال تشممل المنزاع على اللقب لبمابري مسمجد رام 1947أغسمطس 
وبالتممالي ، ظلت هممذه القضممية في مجممال القضمماء الهنممدي. ال يمكن تطممبيق الحكم الحممالي على أي

.1991مسائل تتعلق بأماكن العبادة في الهند كأسبقية مخالفة لقانون البرلمان لعام 



الدينية الطوائف  لجميع  يضمن  الذي  الهند  بدستور  ملتزمة  الهند  حكومة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 
( من الدستور الهندي )الحق في1 )25المساواة في حرية العقيدة والمعتقد والعبادة بموجب المادة 

حريمة المدين(. ناشمدت األصموات البمارزة في الحيماة العاممة  )بمما في ذلمك مجلس قمانون األحموال
الشخصية لعممموم الهنممد( على المممواطن أن يحممترم الحكم ويحافممظ على الهممدوء. ورحب أعضمماء من
مختلف األحزاب السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطممني الهنممدي بممالحكم وأعربمموا عن أملهم في أن
يحل هذا النزاع القديم. وقال رئيس وزراء الهند ، في أعقاب الحكم ، إن القرار يحل القضية القديمة
التي استمرت لعقود طويلة وليس هناك نصر وال هزيمة ألي شخص. دعى رئيس الوزراء  الى الوئممام

واألخوة والصداقة والوحدة والسالم بين جميع الهنود ودعا إلى تعزيز روح القومية.


