محمد الهيني

تقديم للوثيقة مقتبس من موقع هسبريس

استطاع القاضي محمد الهيني ،والذي تعرض للعزل من مهنته بقرار إداري من المجلس األعلى

للقضاء ،أن يحشد تضامنا سياسيا وحقوقيا كبي ار معه ،وذلك في محنته التي يجتازها حاليا ،والتي

يقول المتضامنون معه إنها "عقاب ضد الهيني على مواقفه وآرائه المدافعة عن استقاللية القضاء،
ودوره الدستوري الطبيعي في حماية حقوق وحريات المواطنين".

ويعتبر كثير من الحقوقيين ورجال القانون أن الهيني بات رم از للقاضي الذي يصدح بكلمة الحق

دون الخشية من لومة الئم ،حتى لو تعرض للعزل والتضييق على قوته ومعيشته ،باعتبار أنه يوجد

اليوم بدون راتب ،وبدون معاش أيضا ،رغم أنه قضى أكثر من  17سنة يزاول مهنة القضاء ،ويسعى
إلى تطبيق مفهوم العدالة في البالد.
الهيني الذي واجه قرار عزله من طرف السلطات القضائية العليا بقوله "اطمئنوا لن نموت جوعا أو
عطشا ،ألن شبعنا في أفكارنا ال في بطوننا" ،اشتهر بمناوئته للسياسة العدلية والقضائية التي ينهجها
وزير العدل والحريات ،مصطفى الرميد ،كما أنه انتصر في كثير من الكلفات للمظلومين ،ومن ذلك
قاض يحكم بحق المرأة
حكمه لصالح المعطلين ضد الدولة في شخص رئاسة الحكومة ،كما أنه أول
ٍ
الساللية في اإلرث.
ويحيط ناشطون حقوقيون واعالميون القاضي المعزول بكثير من التضامن ،داعين إلى رفع قرار

العزل عن الهيني ،باعتبار أن الرجل لم يقم بأي ذنب سوى أنه حارب باستماتة مظاهر الفساد،
والرشوة ،وواجه "التماسيح والعفاريت" الذين يتحكمون في القضاء ،وهو ما عرضه للمحنة التي

الكثر مع الهيني.
يعيشها حاليا ،بحسب المتضامنين ُ

أهم وجهات النظر المنشورة بعد عزل الدكتور محمد الهيني المعروف إعالميا
بقاضي الرأي المعزول

ضوه.
ضافَة ،فَبِ َماذا أ ْنتُم ُمعَ ِو ُ
ضائِيَّة ُم َ
عزَ ْلتُم قِي َمة قَ َ
َ
نبيل محمد بوحميدي.

يمكن أن يحس أي مواطن باألسى واألسف إتجاه ما آل إليه التدافع الحاصل على
مستوى ورش إصالح القضاء ،بكلل ذللا األسلى واألسلف أكتلب إللى كلل ملن يهمله
األمر ،وأقول وأجري على هللا فيما أقول؛
أقللول أصللبحنا فللي الللبالء سللواء وعليلله أعطللي لن سللي حل الكللالم ،فالعدالللة بدايللة
وانتهاء قضية مجتمع ،ولست أبالي إذا قلال النلاس ملن بعلد كالملي أنلي أناصلر أحلدا
ألني مقتنع بأنني ال أناصر إال قناعاتي ،فليت كر أهل المنط والعقول فيما سأقول؛
لقللد تللم عللزل قللان تمكللن مللن أن يجعللل مللن القضللاء اءداري الم ربللي ،قضللاء
مشهودا له باءجتهاد واءستقاللية؛
فهو من كان مقررا في حكم قضى بإنصاف المعطلين الم اربة ،وفي حكلم قضلى
بأحقيللللللللللللة المللللللللللللرأة السللللللللللللاللية فللللللللللللي اءر  ،وفللللللللللللي حكللللللللللللم كللللللللللللرس
لمسؤولية النيابة العاملة علن الأطلأ القضلائي فلي اءشلراف عللى الشلرطة القضلائية؛
وفي حكم يح ظ الح الدستوري في الوصول إلى المعلومة ،وفي حكلم مؤسلس عللى
ضرورة تحقي التوازن بين حماية المال العام من جهة وحماية حقوق المواطنين من
جهة أأرى؛ ( ...إلخ)
قان إستطاع أن ينتزع مكانة دولية للقضاء الم ربي ،بتعيينه مستشارا دوليا فلي
شؤون العدالة والحقوق الكونية؛ قان كلان واضلحا فيملا يللزم أن يكلون عليله مسلار
استقاللية القضاء بالم رب؛
قان إستطاع أن ي ير التمثالت الذهنية السلبية لدى الم اربة بأصوص القضاة؛

قان إستطاع ان يثبت لنا أن الكثيرين لم يستوعبوا بعد معنلى السللطة القضلائية،
وأن األمللر قللد تللم إستصل اره لدرجللة أننللا فللي دولللة تريللد قضللاة شللكال ال موضللوعا
ومعنى؛
قان وطني كتب ثم كتب وظلل يكتلب أن مشلاريع السللطة القضلائية للم تكلن فلي
مستوى الدستور الذي صوت عليه الم اربة ملكا وشعبا ،سياسيين ومدنيين؛ فكان رد
بعن السياسيين ان ساهموا بشكل مباشر في صلنع أسلباب إعدامله وظي يلا؛ دون أي
نقاش لجدية آراءه ومواق ه ،ودون أأذ بعين اءعتبار لوطنيته ونزاهته؛
سياسيين ساهموا في العزل المشؤوم بشكاية تبين عدم إعترافهم بضرورة إحتلرام
القانون ،مادام أنهم للم يحترملوا النظلام اللداألي الملنظم لعملل المؤسسلة التلي ينتملون
إليها؛
للر ُم القاضللي ملللن حقللوق اللللدفاع ،وممللا تسلللتلزمه
قللان أثبللت أن فلللي بالدنللا يُحل َ
المحاكمة العادلة في مسطرة المحاكمة التأديبية،
لقد عزل الدكتور الهيني بعد تعبيره عن رأيه في مناقشات هملت مشلاريع قلوانين
منظمللة لسلللا القضللاء تنللزيال لدسللتور  ،2011لقللد عللزل وهللو ك للاءة علميللة وفقهيللة
انتصرت للح والقانون في كثير من القضايا التي عرضت أمامه،
عزل بالرغم أنه من الصعب إيجاد وتكوين أمثالله وقلد كلان محقلا ذ أاللد ألالص
عنلدما قلال نملن الصلعب عللى أي مجتملع – صلناعة  -قلان مسلتقل ونزيله ويمتلاز
بالك اءة إذ يتطلب األمر تضحية كبيرة من لدن أسرته التي ترعاه ملن التعلليم األوللي
إلى االبتلدائي إللى الثلانوي اللى الجلامعي ناهيلا علن المبلاراة والتكلوين واالمتحانلات
بالمعهللد العللالي للقضللاء والتللدريب بالمحللاكم واألبنللاا وغيرهللا ..إلللى جانللب تضللحية
المعني باألمر الذي عليه بذل مجهودات وتضلحيات وسلهر الليلالي التلي تتطلبهلا جلل
هذه المراحل ...ناهيا عن المجتمع الذي سأر المال العام لتمويل التدريس والتلأطير
والتداريب والتتبع مع العلم بأن – المنتوج  -ليس مضمون دائما،
وإذا كان من الصعب عللى المجتملع  -صلناعة  -قلان كلفء ونزيله كي ملا كلان
هذا المجتمع ،فإنه من الصعب جدا صناعة قان كاألستاذ محملد الهينلي ،دكتلور فلي
الحقوق ،قلان محايلد ومسلتقل ونزيله ويمتلاز بك لاءة عاليلة أعطلى اللدليل والبرهلان
على ذلا بالقضاء اءداري.
فهل يمكن لمجرد إبداء لرأي حول قلانون معلين ،او حتلى لألرق واجلب اللتح ظ،
إن ثبللت ،أن يقابللل باءعللدام المهنلللي وبمسللا كللل مللا قاملللت بلله األسللرة والمعلملللين

واألساتذة والممرنين والمعني بلاألمر والمجتملع برمتله ن أنلا أتسلاءل واتلرا الجلواب
للضمائر الحية.ن
أنللا أيضللا أتسللاءل هللل لكللم منهجيللة وأطللة إيجللاد أمثالللهن أتسللاءل هللل لللبعن
السياسيين قدرة إيجاد أفكار كأفكارهن بماذا ستعوضوننا عنه أبمثل تللا القلوانين التلي
تسنونهان
كيف سيتأتى لكم ذلا أنتم الذين شلرعتم القلانون التنظيملي للسللطة القضلائية دون
إحترام مسطرة اءحالة المنصوص عليها في ال صل  85من الدستور وهذا ملا يشلهد
به زميلكم ذ عبد اللطيف وهبي من أالل مقاله المعنون بل  :قلوانين السللطة القضلائية
وإأالالت مسطرة التشريع؛
أتستطعون ذلا انتم الذين أرقتم وسمحتم بأرق النظام اللداألي لمجللس النلوابن
أنتم الذين إعتبرتم اءدالء برأي في إطار حرية التعبير عبارة عن توجه سياسي؛
ألكم إلى ذلا سبيال أنتم وغيركم من الذين ساهموا في عزل القاضي الهيني ألنله
آمن باستقاللية القضاء ومحوريته في الدفاع عن الحقوق والحرياتن
ضل َع فقلط
إن قرار العزل يعبر بشكل واضا أن شعار إصالح منظومة العداللة ُو ِ
كللي يسللوق للله داأليللا وأارجيللا ،بللمالت دعائيللة تللم إسللتقدامها فقللط قصللد التللروي
ءصالح في ظل االستقرار ،بالرغم من أن ال ايات مأتل ة تماما عن هذا الشعار؛
صللدقا بقللراراتكم تؤكللدون التألللف السياسللي الللذي نعيشلله مللادام ان هنللاا تألللف
واضا عن تحقي أهداف األمة المسطرة بقوة الدستور؛
بعد هذا العزل ،وحماية لمن يعتقد فعال أننا في دولة ديمقراطية ،فللنكن واضلحين
ولنقل أننا لسنا في دولة ديمقراطية ،مادام أن ملن المالملا األساسلية للدوللة التسللطية
أضللوع قضللاتها لسلللطتها السياسللية ،مللن ثللم فإنلله ال يمكللن تحقلل الديمقراطيللة إال
باستقالل السلطة القضائية عن السلطة السياسية؛
أوليس الوجهة بالنسبة للم رب اليوم هي بنلاء المجتملع الم ربلي عللى أسلاس قليم
المواطنللة الللذي طالمللا وردت اءشللارة إليلله فللي الأطللب الملكيللةن أللليس مللن األجللدر
تمرير دعوة متجددة لوضع أارطة طري ممتلد وطويلل يتوقلف تحقيقهلا عللى إيملان
جماعي بصدقية الشعارات والقيم األساسيةن
إذا كانت هذه هي الوجهلة فلإنكم بقلرار العلزل هلذا كسلرتم العملل المشلترا عللى
توطين القيم الالزمة لسلوا هذا الطري في السلوا العام؛ ألن العزل لم يكلن يوملا،

وال ينب ي أن يكون يوما ،عقوبة تحرا ضد قضلاة اللرأي فلي دوللة تلدعي أنهلا دوللة
ح وقانون؛
لقد جعلتم من شعارات الديمقراطيلة وحريلة التعبيلر واسلتقالل القضلاء؛ شلعارات
مبتذلللة تللدل عللن غيللاب الللوعي لللديكم بدقللة المرحلللة التاريأيللة التللي إقتنللع بهللا غالبيللة
الم اربة؛
أأطأتم فعزلتم قيمة قضائية مضافة فبماذا أنتم معوضلوه ياسلادة؛ سلأترا السلؤال
ُم َعلًقا وأضيف إليه أسئلة أأرى:
أين هي قيم المواطنةن أين تركتم أأالق المواطنةن أم إكت يتم بحضورها فلي بنلود
الدستور ،وإعتقدتم أال مكان لها في واقعنا الممدودن
إن الواقع الممدود سليثبت أن فكلركم المحلدود وإن تمكلن ملن علزل قلان وطنلي
فإنه لن يتمكن من جعله يكف عن وطنيته.
الشرح الواضا والمبسط لقضية القاضي الهيني
عبد الرحيم العالم
لما نص الدستور الم ربي في فصله ال  111على ما يلي  :نللقضاة الح في
حرية التعبير ،بما يتالءم مع واجب التح ظ واألأالقيات القضائية؛ يمكن للقضاة
االنتماء إلى جمعيات ،أو إنشاء جمعيات مهنية ،مع احترام واجبات التجرد واستقالل
القضاء ،وطبقا للشروط المنصوص عليها في القانون؛ يُمنع على القضاة االنأراط
في األحزاب السياسية والمنظمات النقابيةن ،بادر مجموعة من القضاة إلى تأسيس
ننادي القضاةن ،وشرعوا في إقامة أنشطة وحضور ندوات ،وكتابة دراسات
ومقاالت.
حد أن وزارة العدل ،باشرت حوارا وطنيا من ن من أجل إصالح منظومة
العدالةن ،وأشركت بعن القضاة في هذا الحوار ،وألن األغلبية الحكومية حاولت أن
أرجات الحوار وفرضت بعن األمور التي تعارن الدستور
تتراجع عن ُم َ
وتقون الحماية القانونية التي توفرها المواثي الدولية للقضاة ،إذ تمنع بنود
المشاريع المقترحة القضاة من تأسيس جمعية غير مهنية (م  38من مشروع القانون
التنظيمي للنظام األساسي للقضاة ) في انتهاا صريا لل صل  111من الدستور
والبندين الثامن والتاسع للمبادئ الدولية ءعالن استقاللية السلطة القضائية.

وألن القضاة غير ُممثلين في غرفة البرلمان وال يمكنهم أن يدلوا بمرائهم في هذه
المواضيع التي تتعل بهم ولهم فيها موقف يقترب من الصواب نتيجة الأبرة
النظرية وال َع َملية ،فإنهم راموا االست ادة مما يتيحه لهم الدستور (حرية التعبير
وحرية االنأراط في جمعيات مهنية كانت أو غير مهنية) ،وكتبوا مقاالت وبحو
علمية تبين ال َعوار الذي تتضمنه مشاريع القوانين التنظيمية للسلطة القضائية ،رغبة
منهم في تجويدها وتنبيه المشرع إلى أطورة ما يُقدِم عليه نتيجة مأال ته للدستور
والقوانين الدولية( ،وهذا حال مقال ذ .الهيني بعنوان :نفرق األغلبية البرلمانية
وتبعية النيابة العامة لوزير العدل :أال في ال تنة الدستورية سقطوانن الذي يُعبر فيه
مواطن  -لديه أبرة في الموضوع  -عن همومه سواء ألنه مارس مهنة القضاء
ويعرف أباياها ،وساء ألنه منض ٍو في جمعية مهنية من شأنها رصد حرية القضاة،
ومنتسب لجمعية حقوقية تهدف إلى تطوير منظومة العدالة في الم رب ،وهو بمقاله
هذا لم يتأذ موق ا سياسيا ،ألن انتقاد بعن المواقف في الهيئة التشريعية حاولت
صرفت عليه الماليين ،واست رق الكثير من
االلت اف عن نتائ الحوار الوطني الذي ُ
الوقت والسجال ،ال يُعتبر موق ا سياسيا إطالقا ،بل هو موقف وطني بامتياز يتعل
بمصلحة العدالة في بلد يسعى إلى التألص من الماضي السلبي ،ويسعى إلى
وتكريس استقاللية القضاء ويس ُمو به على التصني ات السياسية ،فهذا يدأل في باب
حرية التعبير والمشاركة في النقاشات كما هو حال كاتب هذه السطور .ما الذي
حصل إذنن
الذي حصل هو أن فرق األغلبية الحكومية تقدمت بشكاية تقول فيها أن مقال
القاضي الهيني يتضمن ٍرأيا يكتسي طابعا سياسيا ،ولم يلتزم بواجب التح ظ .لكن
هل أأطأ المشتكين أم أن القاضي تجاوز القانونن
من حي الشكل :من ح فرق األغلبية أن تقاضي أي شأص سواء كان قاضيا أو
قائدا أو مواطنا عاديا ،لكن التظلم ينب ي أن يكون أمام المحاكم ،وليس لدى وزير
العدل .ألن فرق األغلبية شأنها شأن باقي الهيئات والمواطنين ليست استثناء حتى
تلجأ لوزير العدل بدل سلا مسطرة التقاضي العادية ،التي توفر للمواطن الهيني –
ألنه كتب المقال بص ته مواطنا وليس بص ته قاضيا -درجات التقاضي التي يتوفر
عليها كل مواطن .أما اشتكاء الرجل أما المجلس األعلى ،فهو يمنع الرجل من ح
نقن الحكم ،ويحرمه من كافة الحقوق .ماذا مثال لو أن القاضي الهيني كتب مقاال
بص ته الشأصية ضد فري رياضي ،هل سيشتكيه رئيس ال ري إلى وزير العدل أم
إلى المحكمةن فلقد حرم القاضي الهيني من حقوق الدفاع وما ت رضه المحاكمة
العادلة في مسطرة المحاكمة التأديبية ،بحي ُمنِع من الح في االطالع على الشكاية
والحصول على نسأة منها والح في المؤازرة أمام الم تشية والمقرر ،وتم تجاهل
الدفع بتجريا المقرر والوزير رغم توافر موجباته ،من أصومة ثابتة يعلمها العام

والأاص .فهل بعد هذا نتحد عن دور القاضي في حماية حقوق وحريات
المواطنين وهو مجرد من أي حماية تذكر ن
من حي المضمون :إن حرية التعبير تضمن للقضاة إبداء رأيهم في كل األمور
المطروحة للنقاش العمومي ما لم تكن مطروحة أمام محاكمهم بص تهم قضاة
موضوع ،وهذا هو التمييز الوحيد الذي ينب ي أن يحضر في هذا المستوى ،فمثال ال
يمكن لقضاة المحكمة الدستورية أن يكون لهم رأي في الموضوع أارج ما تصدره
المحكمة عندما يُعرن عليهم المشروع ،كما أن رأي القضاة ال يتأذ طابعا سياسيا
ما لم يواكبه انأراط صاحبه في حزب سياسي ،ألن مسألة التمييز بين ما هو سياسي
وما هو غير سياسي تبقى مستحيلة ،فاألفكار تنتمي لعالم النسبية ،وما يبدو بعيدا عن
السياسية في نظر البعن قد يراه البعن اآلأر من صميم العمل السياسي ،فكثيرا
ما ُمنعت روايات وأعمال أدبية ولوحات فنية بدعوى أنها تحمل أفكارا سياسية ،لكن
بعد ذلا بعقود أو بقرون تَبين أن هذا األمر ُمجحف وأن تلا األعمال تدأل ضمن
دائرة حرية التعبير.
علما أن االأتالف بين المدارس العلمية ال يقتصر على تحديد األفعال السياسية من
غيرها ،بل انصب قبل ذلا على السياسة في حد ذاتها ،فإذ رأى بعن العلماء أن
السياسة نفعل يهدف إلى حسن التدبير واالهتمام بالشأن العامن ،فإن البعن اآلأر
رأى فيها نفن إلهاء الناس عن شؤونهم ،أو هي القدرة على أداع المواطنينن ،وفي
تعاريف علماء االسالم للسياسة هي نسياسة شؤون الناس ومساعدتهم على النهون
بأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيةن ،وتحت هذا التحديد يمكن إدأال جميع
األعمال النبيلة في دائرة ممارسة السياسة .لذلا اتجه علماء السياسة إلى االقتصار
على التمييز الضي للسياسية بما هي انأراط الناس في هيئات سياسية تروم
الوصول إلى السلطة وممارسة االصالح من فوق ،وفي هذا السياق يأتي التمييز بين
المجتمع السياسي الذي من سماته الرغبة في الوصول إلى الحكم وبين المجتمع
المدني الذي من سماته التوعية والتثقيف والتربية أي أنه يهدف إلى االصالح من
تحت.
وبالتالي ،فإن ما يقوم به بعن القضاة في الم رب يدأل ضمن ما تتيحه لهم
بموجب ذلا إلى
المواثي الدولية ،وما يك له لهم الدستور ،وال يمكن أن يتعرضوا
ِ
التأديب أو التوقيف ،تحت أي مبرر كان ما داموا قادرين على مزاولة مهامهم ،وال
تأثير لمواق هم وآرائهم على القضايا التي يحكمون فيها ،كما ال يمكن أن يأرجهم
ذلا عن واجب التح ظ الذي يلي بهم ،ما داموا ال ي شون أسرارا استودِعوها ،وال
يُحابُون طرفا ضدا آأر ،وال يناصرون جهة ضد أأرى ،وال يتورطون في قضايا
جنائية أو مادية أو أأالقية تجعلهم عرضة للتشنيع وفقدان الثقة ،أما غير ذلا فهو
ضمن حرية التعبير بصرف النظر عن التوصيف الذي يعطيه البعن لمضمون هذا
التعبير ما لم تؤدي حرية التعبير إلى إلحاق الضرر بال ير.

ما الذي حد بعد عزل القاضي الهينين
بعد  17سنة أدمة في سبيل تحقي العدالة ،وجد القاضي الهيني ن سه من دون
دأل وال تقاعد باستثناء  400درهم تعويضات عائلية .أما الوزير و البرلماني،
مثال ،فهما يتحصالن على التوالي على تقاعد يقدر ب  39000درهم و5000
درهم عن  5سنوات نأدمةن ،ويمكن للوزير أن يحصل على تقاعده حتى إذا أقيل
أو عزل ،بل تصرف له تعويضات نهاية الأدمة .وقد برروا تقاعد الوزراء بالعبارة
التالية :واش ب يتيوا الوزير يمشي يطلب من بعد  5سنوات في الوزارةن أما القاضي
عزل بسبب آرائه الشأصية وليس بسبب ال ساد أو الرشوية ،فليس مه ًّما كيف
الذي ُ
سيعيش وكيف سيربي أوالده ،وما شعوره ،وكيف يؤدي أقساط قروضه السكنية
(كشف القاضي الهيني عن ممتلكاته التي تتضمن سكنا اقتصاديا مشتركا مع زوجته
اقتناه عن طري القرون ،وسكنا مأصصا لوالدته اقتناه أيضا عن طري
القرون ،وسيارة عادية استشراها قبل أمس سنوات)
المطلوب:
أوال :إنصاف القاضي الهيني ،وباقي القضاة الذين تعرضوا للعزل ومنهم القاضي
عادل فتحي الذي يعمل بمدرسة أاصة بأجر يساوي  3000درهم شهريا ،بحي
يتأذ االنصاف طابعا معنويا وماديا.
ثاينا :االسراع بإحدا مجلس الدولة ،وهو المؤسسة القضائية التي يمكنها أن تب
في القرارات التأديبية الصادرة عن المجلس األعلى للسلطة القضائية ،وتلقي طعون
قرارات محاكم الموضوع االدارية.

على وقع عزل الهيني
لمياء عوراس
نعيش هاته االيام على وقع عزل القاضي والأبير الدولي محمد الهيني رملز النزاهلة
والمهنيللة والتللي اصللبحت قضللية الللراي العللام الم ربللي والللدولي نظللرا الهميتهللا فيمللا
يأللص الجانللب الحقللوقي ومسللار اسللتقاللية القضللاء بللالم رب حي ل لللم يتقبللل رئلليس
الحكومللة ووزيرالعللدل ان يتجللرا قللان للحكللم لصللالا المعطلللين فللي قضللية محضللر
عشللرين يوليللوز والللزام الحكومللة بتش ل يلهم بعللد رفضللها وعللدم اعترافهللا بالمحضللر
فللالحكم الجللائر والمجحللف فللي ح ل الهينللي والقاضللي بعزللله جللاء تص ل ية لحسللابات
لوبيللات ال سللاد التللي للليس مللن مصلللحتها ان يسللتقل القضللاء فللي الم للرب وال مللن

مصلحتها ان يتم محاسبة ومسائلة ال اسدين والمرتشلين ومبلدري ونلاهبي الملال العلام
ان عزل هذا القاضي الشريف النزيه لجريمة في ح الديقراطيلة فلي الم لرب وملس
بمبدا فصل السلط وأرق سااافر للدستورالذي يك ل الحقوق والحريات العاملة مادمنلا
فللي دولللة الحلل والقللانون ودولللة المؤسسللات وضللرب اسللتقاللية القضللاء الم ربللي
ونزاهته لالسف ارجعتنا حكومة بنكيران للورااء سنوات ضوئية باجهازها عللى اهلم
مكتسبات المسلار الحقلوقي فلي الم لرب بلدل تكريسلها والمضلي اللى االملام فبلدل ان
تحللارب ال سللاد واالسللتبداد كمللا وعللدتنا نراهللا ولالسللف تحللارب النزهللاء والشللرفاء
وتأللرس صللوت الح ل والعللدل وتنصللر الظلللم وتحمللي ال اسللدين وتسللتهزئ بعقولنللا
وتصدمنا مرة تلو االأرى نتمنى على جميع ال اعلين فلي المجتملع الملدني وجمعيلات
حقللللوق االنسللللان التللللي بلعللللت لسللللانها فللللي قضللللية الهينللللي وجللللاء رد فعلهللللا أافتللللا
وهزيييالعلللى عكللس تطبيلهللا وتزميرهللا فللي قضللايا حريللة اللبللاس واالفطللار العلنللي
والمثلية وان تتحرا للدفاع عن الهيني وانصافه وبالتالي ح ظ هيبة الجهلاز القضلائي
ككللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل.
كلنللا القاضللي الهينللي رمللز االصللالح واالسللتقاامة والنزااهللة معللا ضللد الشللطط فللي
اسللتعمال السلللطة معللا ضللد اسللت الل الن للوذ وأللرق القللاانون معللا ضللد الظلللم وال سللاد
واالفساد معا من اجل االصالح ومحاسبة الم سدين معا من اجل تطبي القانون عللى
الجمييع بدون استثناااء معا من اجل الحرية والكرامة والعدااالة والعلدل والحل ومعلا
الستقالل القضااء ببلدنا.

قان الراي محمد الهيني كما عرفته
ذ عزيز سوسكي

ص لدَ َر فِللي َح ل زَ ِمي ِلنَللا األسللتاذ محمللد الهينللي قللرارا بللال زل َح َر َمنللا ،ن َْحل ُ
لن ُز َمللال ُؤهُ
َ
للامي ِة
للان
سللالَ ِة ال َّ
س ِ
متميللز ت َ ْك ِوينللا ً َوفِ ْقهللا ً َوإِ ْ
ضللاة ،مللن قَ ٍ
القُ َ
صللرارا ً َ
الر َ
ٍ
علَللى ت َ ْح ِقيلل ِ ِ
ضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاء.
ِل ْلقَ َ
والو َ
صلللا ِدقَ ِة،
للان ت َ َ
ب َقلللدْرا ً َك ِبيلللرا ً ِملللنَ
ْ
قل ٍ
طنيَّللل ِة ال َّ
شل َّ
سل ِ
للر َ
اءح َ
للاس ِب ْال َم ْسلللؤُو ِلي ِة ال َعا َّمللل ِة َ
ع ِم ْ
َو َ
لاء،
ضل ِ
اضللَ ِة التِلي ت َ ْج َعل ُل هَلذَا النَّ ْلو َ
ون والقَ َ
صلا ِل ال َ ِ
غي ِْرهَلا ِملنَ ْال ِأ َ
لن ِر َجلا ِل القلانُ ِ
يَت َ َج َاو ُز ُحد ُودَ ُ
وح ِه ال َّ
ِئ العُ ْليَلا التِلي
ط ُم ِ
ش ْأ ِ
ظيلر والت ْعيل ِل للمبلاد ِ
يلر والت ْن ِ
صلي إِلَلى الت ْ ِك ِ
ونَ ،وال ُمثَلابَ َرةِ فِلي
يُؤْ ِم ُن ِب َهاَ ،م َع سل َعة ِ
االطلالَعِ ِ
والجل ِد فِلي البَ ْحل َِ ،والتَبَ ِح ِلر فِلي القَلانُ ِ
للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللم.
اال ْسلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللتِزَ ادَةِ ِملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنَ ال ِع ْلل
ِ

ضلائِي فِلي ال ِ
ور
الر ِ
ِب َهذِه ِ
لدربا ً فِلي ال َم ْع َهل ِد القَ َ
ع َر ْفتُ األُستَاذَ ال ِهينِي قَ ِ
وح َي ِة َ
شل ُه ِ
اضليا ً ُمت َ ِ
ساتِذَتِنَا الذِينَ َكانُوا َأي َْلر
اضي ،يُنَاقِ ُ
يرةِ ِمنَ القَ ْر ِن ال َم ِ
ش بِ َح َما ِس ِه ْال َم ْع ُهو ِد ثُلَّةً ِم ُن أ َ َ
األ َ ِأ َ
ضلللللللا ِة ال ِع َ
سلللللللا ِبقِينَ لنَلللللللا ِفلللللللي هلللللللذه ال َه ْيئَللللللل ِة.
للللللام ال َّ
َألَلللللللفٍ ِل ِجيللللللل ٍل ملللللللن القُ َ
ظل ِ
لاء فِللي ال َم ْح َك َم ل ِة االبتدائيللة ،ثللم فللي
ضل ِ
صللا ِل ُ
لس ْللقَ َ
َوبِ َه ل ِذ ِه ْال ِأ َ
ف األ ْس لتَاذ ُ ُم ْن لذ ُ َجلَل َ
عل ِلر َ
ال َم ْح َك َمل ِة اءداريللة َوبَ ْينَ ُه َمللا ِألالَ َل فتللرة إلحاقلله بللاءدارة المركزيللة لللوزارة العللدل ،ثللم
ُم َملللللللللللللللللثِالً للنِ َيا َبللللللللللللللللل ِة ْال َعا َّمللللللللللللللللل ِة لَلللللللللللللللللدَى َم ْح َك َمللللللللللللللللل ِة االسْلللللللللللللللللتِئْنَاف.
ضل ُهم ِم ْ
ام ِعي ُ
ون بالبَلَلدِِ ،ألال َل
َوبِ َه ِذ ِه ْال َمزَ ايَا َ
ُونَ ،وبَ ْع ُ
ساتِذَة ُ ْال َج ِ
لن أَع ِ
ش ِهدَ لَهُ األ َ
ْلالم ْالقَلانُ ِ
شة َ أ ُ ْ
ت العُ ْل َيا ال ِتي أ َ َبانَ ِأاللَ َها ْ
وراه ِفي
واج ِت َها ٍد أَثْ َمرا ُمنَاقَ َ
سا ِ
عن ِج ٍد ْ
الد َِرا َ
ط ُرو َحةَ د ُ ْكت ُ َ
ون.
القَلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللانُ ِ
ع ِة التِلي َميَّلزَ ْ
ت
شَا َر َا األستاذ بِزَ ا ِد ِه ال ُحقُوقِي فِي النِقَاشَا ِ
ت ْال َنِيَّ ِة ،ال ُم ْست َ ِي َ
ض ِة َوال ُمتَن َِو َ
يم َيلللي ِْن ال ُمت َ َع ِلقَلللي ِْن ِبل ْ
سل ْللل َ
ط ِة
للال َم ْج ِل ِس األ ْعلَلللى ِلل ِ
ع ْي القَلللانُونَي ِْن الت ْن ِظ ِ
للرة َ ِإ ْعلللدَا ِد َم ْشل ُ
للرو َ
فَتْل َ
ضللائِيَ ِة َوالنِ َ
شللا ٍ
ص ل ُم َه ل ِذ ِه
شللأْنِ ِه َما ،نِقَا َ
ضللاةِ َو ْال ِحل َلو ِار بِ َ
ست َ ْب ُ
سا ِسللي ِ ْللقُ َ
ْالقَ َ
ت ن َْو ِعيَللة َ
ظ ل ِام األ َ َ
س ْلل َ
ضلا ِئ َي ِة ال ُمسْلت َ ِقلَّ ِةَ ،ك َملا َحلدَّدَتْ َها
ار ِ
اصلَةَِ ،في أُفُ ِ ا ْن ِب َعلا ِ ال ُ
ط ِة القَ َ
يأ َيةَ ال َ ِ
ْال َم ْر َحلَةَ الت َّ ِ
َون َّ
ض َمانَا ٍ
ت قَل ْد
ور ْال َم ْملَ َكة ل  29يوليوز َ ،2011و َما َوفَّ َرهُ ِم ْن َ
َظ َمتْ َها ُم ْقت َ َ
ضيَاتُ د ُ ْست ُ ِ
ارةِ ال َّ
ضلللللللائِي ِ.
شلللللللأ ْ ِن ْالقَ َ
للللللر ِحيَلللللللادا ً َوا ْسلللللللتِ ْقال ِليَةً فِلللللللي إِدَ َ
للللللس أ َ ْكثَل َ
ت َ ْجعَللللللل ُل ْال َم ْج ِلل َ
يمل ِه ،فَلال
ضلى وال ُم َح َاولَلةُ ت َ ْق ِي ِ
َب ْيدَ أَنهُ ،فِي َرأْ ِيي ،الَ َي ْبد ُو ِمنَ ال ُم ِي ِد اآلنَ  ،ال َع ْودَة ُ ِل َما َم َ
بُدَّ ِم ْن َو ْق ٍ
ق ،فَزَ ِميلُنَلا
الص ْال ِعبَ ِلر وا ْستِ ْش َلر ِ
ير َوالتَدَب ِِرَ ،والتَأ َ ِم ِل واسْلتِ ْأ ِ
ت ِللت َّ ْ ِك ِ
اف اآلفَلا ِ
س لهُ ِفللي ِن َها َيل ِة ْال َم َ
لاء ،لَ ِكل َّ
لن ا ْس ل َمهُ
ضل ِ
سل ِ
طل ِ
لار َج ِسل ْلل ِا القَ َ
لافِ ،لِ َ َ
س لي ُْل ِي نَ ْ َ
ْال َع ِزيل ِلز َ
لفَ ،أل ِ
س ليَ َ
س ليَ ْذ ُك ُر ْال َج ِمي ل ُع
ظ ِل ن ِ
لان ُكللل ُم ِحبي ل ِه َو ُز َمالئِ ل ِه َوزَ َميالَتِ ل ِهَ ،و َ
َ
َاصللعا ً َرا ِسللأا ً فِللي أ َ ْذ َهل ِ
َان.
ور محمد الهيني بِ ُكل ْ
االحتِ َر ِام َو ْ
األ ُ ْستَاذَ الدِ ْكت ُ َ
االمتِن ِ

محنة القاضي الهيني و درس القاضي افتأار شودري
شعيب عاهدي
عندما قرر الرئيس الباكستاني الساب برويز مشرف إقالة رئليس المحكملة العليلا فلي
باكسللتان القاضللي افتأللار محمللد شللودري وتحديللد إقامتلله ،تجمللع نحللو  4آالف محللام
بشكل سلمي قرب المحكمة العليا فلي العاصلمة الباكسلتانية ألالل جلسلة ملن محاكملة
قاضللي القضللاة ،ونللددوا بقللرار مشللرف بإقالتلله ،ورفعللوا شللعارات مثللل نمشللرف هللو
قاتللل العدالللةن .كمللا تجمللع آالف المحللامين فللي مللدينتي الهللور وكراتشللي واسللتمرت
االحتجاجللللللللللللللللللللللللللللات بقللللللللللللللللللللللللللللوة وعللللللللللللللللللللللللللللزم.
يحتل القاضي افتألار محملد شلودري ،رئليس المحكملة العليلا الباكسلتانية ،اللذي علاد
إثللر ضللل وط وحركلللة احتجللاج غيلللر مسلللبوقة ،مكانلللة فريللدة فلللي التلللاريخ القضلللائي
الباكستاني ،فهو أول رئيس محكمة عليا في باكستان يقيلله اللرئيس .وهلو أول رئليس

محكمة عليا في باكستان أرج اآلالف من المحامين في اعتصامات متواصلة في كل
المللدن الباكسللتانية أدت الحقللا إلللى إجبللار الللرئيس الباكسللتاني السللاب برويللز مشللرف
على االستقالة .وهلو أول رئليس لمحكملة عليلا فلي باكسلتان أَلرج رئليس المعارضلة
نواز شريف من إقامته الجبرية مع اآلالف من أنصاره لطللب إل لاء حكلم توقي له ملن
منصللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللبه.
وإذا رجعنللا لتللاريخ الرجللل فإنلله أثللار اسللتياء السلللطات منللذ إل ائلله أصأصللة أكبللر
مجموعة وطنيلة للصلناعات المعدنيلة .باالضلافة التألاذه لمواقلف حازملة فلي قضلايا
حقللوق االنسللان تتعل ل ب قللدان أشللأاص يعتقللد أنهللم موقوفللون مللن قبللل قللوات األمللن
الباكستانية .كما أن الشعب أرج في تظاهرات عارمة طلبا لرأيه وانصلافه القضلائي
ردا علللللى الهجمللللات األمريكيللللة بالطللللائرات دون طيللللار فللللي منطقللللة وزيرسللللتان.
أملا إذا علدنا للم لرب ،فقلد عللزل يلوم الأمليس  11فبرايلر  2016القاضلي الللدكتور
محمللد الهينللي مللن سلللا القضللاء ،بعللد تعبيللره عللن رأيلله فللي مناقشللات همللت مشللاريع
قللللللللللللللوانين منظمللللللللللللللة لسلللللللللللللللا القضللللللللللللللاء تنللللللللللللللزيال لدسللللللللللللللتور .2011
لقد عزل القاضي الهيني ألنه ك اءة علمية وفقهية انتصرت للحل والقلانون فلي كثيلر
ملللللللللللللللللن القضلللللللللللللللللايا التلللللللللللللللللي عرضلللللللللللللللللت أمامهلللللللللللللللللا.
عزل القاضي الهيني ألنه عبر بحرية وتجرد وأمانلة ومنطل علن رأيله فلي منظوملة
ُ
"
العداللللللللللللللللللللة الأاضلللللللللللللللللللعة نللنقلللللللللللللللللللاش العملللللللللللللللللللومي..
عزل القاضي الهيني ألنه آمن باستقاللية القضاء ومحوريتله فلي اللدفاع علن الحقلوق
ُ
والحريللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللات.
عللزل القاضللي الهينللي ألنلله قللال باسللتمرارية الدولللة ومسللؤوليتها عللن تش ل يل الطلبللة
ُ
حللاملي الشللهادات العليللا ،التللي تعهللدت حكومللة السلليد عبللاس ال اسللي ووقعللت علللى
محضللر  20يوليللوز الملللزم بتشلل يلهم ،وجللاءت حكومللة السلليد عبللد االللله بنكيللران
وأأل للت وعللدها لهللم ..بللل وعاقبتلله علللى حكملله و قللراره المنتصللر للح ل والعدالللة
االجتماعيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة.
عزل القاضي الهيني ألنله كلرس سلمو القاعلدة القانونيلة التلي تنتصلر للعداللة و روح
ُ
الدوللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة المواطنلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة.
عزل القاضلي الهينلي ألنله للم يلؤمن بالتعليملات ،واللتحكم والتطبيلل لللوزير الملهلم.
ُ
عزل القاضي الهيني ألنه أراد لبالده ومواطنيه قضاءا متأصصا مستقال ،من أاللله
ُ
دعوتلله ءحللدا مجلللس للدولللة ،علللى غللرار مؤسسللات الللدول الديمقراطيللة  ،مجلللس
مرجعلللللللللللللللللللللي يحملللللللللللللللللللللي الحقلللللللللللللللللللللوق ويضلللللللللللللللللللللمن الحريلللللللللللللللللللللات.
إن مثل هذه القرارات تعبر بشكل واضا أن الم رب قد نه مسارا آألرا ،يقطلع ملع
كل اآلمال التي كان يسوق لها داأليا وأارجيلا ،بلمالت دعائيلة مروجلة ءصلالح فلي
ظلللللللل االسلللللللتقرار ،ملللللللع يقلللللللين الجميلللللللع أن الألللللللرق أوسلللللللع ملللللللن الراقلللللللع.

إذا تأملنللا فللي ت اصلليل المحاكمللة التأديبيللة التللي أشللرف عليهللا السلليد وزيللر العللدل
مصللط ى الرميللد ،نجللد أن القاضللي محمللد الهينللي لللم يتمتللع بأيللة ضللمانات للمحاكمللة
العادلللة ،حي ل لللم يأأللذ مجلسلله التللأديبي بأيللة دفوعللات هيئللة الللدفاع علللى وجاهتهللا
وعمقهللا وجللديتها وتأسيسللها ،وفللي هللذا تعللد صللارن علللى كللل القللوانين االجرائيللة
والموضللوعية المنظمللة ألسللس المحاكمللة العادلللة ،بللل إن الأللرق طللال حتللى الوثيقللة
الدسللتورية ن سللها ،هللذا دون أن نتحللد عللن العسللف الللذي طللال االت اقيللات الدوليللة
األمميلة الناظملة لعملل الهيئلات القضلائية والتلي التلزم الم لرب باحترامهلا وحمايتهلا.
ويمكن أن ألأص بتركيز شديد بعن هذه الأروقات ،ألن المقام ال يسلما بالتوسلع ،
حيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللد:
أن السيد وزير العدل ومجلس القضاء األعلى ،لم يجلب عللى التجلريا اللذي تقلدم بله
دفاع القاضي محمد الهيني ،على اعتبار أن السيد وزيلر العلدل ،ينتملي للحلزب اللذي
تقدم فريقه البرلماني بشكاية فلي مواجهتله ..فكيلف يسلتقيم قانونلا ومنطقلا وعرفلا ،أن
يكللللللللللللللللللللللللللللللون أصللللللللللللللللللللللللللللللما وحكمللللللللللللللللللللللللللللللا.
للللم يُ َمتلللع القاضلللي الهينلللي بأبسلللط ضلللمانات المحاكملللة العادللللة ،التلللي تملللنا لجميلللع
المتقاضين في العالم ،وهلي ضلمانة التقاضلي عللى درجتلين ..إذ اكت لت جهلة تأديبيلة
باتألللاذ قلللرار العلللزل ،وال معقلللب لحكمهلللا .وفلللي هلللذا اسلللتهتار بلللين بحقلللوق اللللدفاع
واالنسلللللللان ،وألللللللرق سلللللللافر لكلللللللل المواثيللللللل األمميلللللللة ذات الصللللللللة.
لم يعد أافيا على أحد التدبير السياسي للملف ،فالقاضلي محملد الهينلي بك اءتله وعللو
كعبلله المهنللي والعلمللي والحقللوقي ،ونزاهتلله المشللهود بهللا ،أمسللت تللؤرق مللن يهمهللم
األمر وتحرجهم ،فالبعن يُنَظر للردة الحقوقية وت ريغ دستور  2011ملن مضلامينه
دون أن يلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرمش لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللله ج لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن.
بالرجوع إلى باكستان ،نجد أن القاضي افتأار شلودري وجلد حمايلة ودعملا ملن قبلل
جسم المحامين العرين ،لما نزل اآلالف منهم للشارع للتعبير علن رفضلهم الصلارم
لقرار رئيس الجمهورية برويلز مشلرف القاضلي بعزلله ملن رئاسلة المحكملة العاليلا،
احتجلللاج ورفلللن للللم تجلللد معللله المعارضلللة السياسلللية إال أن تدعمللله وتسلللايره..
أمللا القاضللي الهينللي فقللد أذللله حتللى المقربللون منلله وعلللى رأسللهم أبنللاء الللدار ،طلبللا
للسللالمة وايثللارا للعافيللة ،أصوصللا وأن الم للرب يمللر بمرحلللة تاريأيللة دقيقللة جللدا،
وتمرر فيها قوانين تأسيسية لمنظومة العدالة ترهن مستقبل الوطن والمواطنين لعقلود
قابللللللللللة ،قلللللللللوانين للللللللللم يستشلللللللللر فيهلللللللللا المعنيلللللللللون بهلللللللللا أساسلللللللللا.
أما حال ساستنا فقلد دقلوا أسلافين فلي قللب هلذا الجسلم اللذي ملن الم تلرن أن تكلون
ضللمانة للممارسللة الديمقراطيللة البنللاءة ،فقللد هللالهم أن يكللون قضللاء بلللدهم مسللتقال،
أصوصلللا وهلللم يعلملللون قبلللل غيلللرهم  ،حجلللم ال سلللاد اللللذي ينألللر اءدارة ويطلللال
المؤسسللات ،وال أدل علللى ذلللا تقللارير المجلللس األعلللى للحسللابات ،دون لللم نتحللد

عللن التقللارير الدوليللة التللي تصللنف الم للرب ضللمن الللدول المتأل للة التللي أمسللى فيهللا
ال سلللللللللللللللللللللللللللللاد بنيويلللللللللللللللللللللللللللللا وممنهجلللللللللللللللللللللللللللللا.
الشا أن قضية القاضلي اللدكتور محملد الهينلي ،أصلبحت قضلية رأي علام ،ووسليلة
ايضللاح ،تبللرز بشللكل ف ل اسللتقواء الللبعن بالمؤسسللات وقوانينهللا ،لتص ل ية حسللابات
سياسللللية بحتللللة ،بللللل وممارسللللة التصلللل ية واالغتيللللال المعنللللوي للرمللللوز الوطنيللللة.
إن قرار عزل القاضي الهيني وقبلله القاضلي محملد عنبلر ،وغيلرهم ملن شلرفاء هلذا
الوطن ،اصابة في مقتل لِمن القضائي للم اربة ،وتشكيا فلي مصلداقية المؤسسلات
ونزاهتهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا..
إن هؤالء المتدثرون بقوة الدولة ،لم يسمعوا جيلدا رأي غالبيلة الشلعب الصلامتة التلي
بل ت نسبة  80 %في المائة التلي قاطعلت االنتأابلات األأيلرة ،وللم ي هملوا رسلالته
جيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدا.
كان على األقل االسلتئناس بلرأي وزيلر الأارجيلة األلملاني السلاب يوشلكا فيشلر فلي
اشارته لموجة الربيلع العربلي األوللى وارتلداداتها الحتميلة فلي موجلة ثانيلة ،قلائال :ن
يبدوا أن الص ائا التكتونيلة قلد تحركلت فلأنى لعقلارب السلاعة أن تعلود لللوراء ن ..ن
يبللدو أن الم للرب ي تقللر لرجللال الدولللة وعقالئهللا ،الللذين ي همللون جيللدا الظللرف شللديد
الدقة الذي يمر منه البلد ،وأطورة األحدا اءقليمية والدولية التي تؤثر عليله بشلكل
تبعي ،أصوصا وأن الجبهة الداأليلة غيلر مسلتقرة إن للم نقلل مشلتعلة فلي كثيلر ملن
القطاعات والميادين..

لحظة تلقي المستشار الهيني أبر عزله :شهادة رئيس هيئة الدفاع المستشار
الكرجي.
المستشار عبد هللا الكرجي

زرت القاضي الدكتور محمد الهيني سلاعة بعلد تلقيله أبلر عزلله؛ أذهلنلي الرجلل؛
فلللم أجللده مللتجهم الوجلله كئيبللا أو منزويللا؛ حتللى ألللت أن أبللر عزللله غيللر صللحيا؛
اسللتقبلني بعنللاق ،مبتسللم الوجلله وهللو يقللول :نوهللا لقللد انتصللرنا ،لللم نركللع ولللم نبللع
مبادئنا؛ فاءعدام إعدام ال كر والقضلاء قلدر ،وتبقلى المواقلف أاللدة "آنئلذ أدركلت أن
الرجل أدرا الحقيقة حي جهلناها ،وأن ما سب وقلت لله ملن أننلا ألقنلا للزمن غيلر
زماننا صحيا؛ وأننا ألقنا لنقول في وجه الشيطان :نأنت شيطانن ،أو كما أوثلر علن

الرسللول األكللرم صلللى هللا عليلله وسلللم :نأفضللل الجهللاد كلمللة حل فللي وجلله سلللطان
جائر".
هنيئللا لللا أيهللا الرجلل؛ فقللد فللزت بقلللوب كللل الحقللوقيين ولللم يسللب لقللان أن لقللي
تضامن الشارع فكنت صاحب السب في ذلا كله؛ هنيئا لا فقد ربحت ضميرا ألنله
أروع وسادة للراحة؛ فمعه تنام ومعه تدفن يوم ال ين ع ال قضاء وال اسلتوزار إال ملن
أتى هللا بقلب سليم
هنيئا لقد انتصرت حي أسرنا؛ لقد قلدمت مسلتقبلا المهنلي قربانلا ملن أجلل حل
المواطن في سلطة قضائية مستقلة وعادلة؛ ولتنعم بالحريلة حيل نعليش تحلت رقابلة
سلليف تقليدانيللة الللتح ظ؛ بللل حيل عجزنللا علللن اللحللاق بللا إن تضللامنا أو اقتناعللا أو
احتجاجا ،هنيئا لا فالحياة ليست كلها قضاء؛ فهي فضاء حرية واسلتقالل؛ فالشلجاعة
الحقيقية ليست شجاعة الملوت بطريقلة مشلرفة ،بلل شلجاعة الحيلاة برجوللة كملا قلال
توماس كارليل .كم انت حزين يا قضلاء وطنلي وأنلت ت قلد ملن دافلع علن اسلتقالليتا
ولما أيقن باستحالة المبت ى استقل؛ كم أنت حلزين يلا وطنلي لقلد أل لت فقلدان األدم لة
وهجللرة الم كللرين ،بللل أل نللا محاصللرة ومحاربللة كلل نللاجا مبللدع مجتهللد حتللى ي شللل
ويندحر
لكن الهيني لم يعزل من قلوب القضاة وكافة الحقوقيين ،فهو قابع بأقصى مكان في
ذاكللرة العدالللة فللإن أبعللد عللن القضللاء كوظي للة إال أنلله سلليبقى قاضلليا عللادال مهووسللا
بقضللايا مجتمعلله منأرطللا حللد الهللوس ال كللري فللي مشللاريعه ال ين للا عللن الجهللر
بمواق ه؛ إنها العدالة في أسماها
أأللي المستشللار ؛ كمللا سلللف وقلللت لللا (بمقللالتي المعنونللة بالهيني وبيللا) أنللت فكللر
متجللدد لللن تمللوت بللدواألنا وممانعتللا ال كريللة التأصلليلية اءصللالحية صللارت تعتمللل
وراسأة بل وجزء من هينيات المرحلة ،فالتضحية شلرط ال ضليلة وثملن االسلتقالل،
وقد آثرها زعليم التضلحية والتسلاما نيلسلون مانلديال قلائال :نالجبنلاء يموتلون ملرات
عديلدة قبلل ملوتهم ،والشلجاع ال يلذوق الملوت إال ملرة واحلدة "أكيلد أألي المستشلار
(كمللا دئبللت علللى مناداتللا وسللأظل) أن شللجاعتا ال كريللة سللتجعلا أالللدا طالمللا لللم
يعدموا فيا ال كر.
الهيني :أيقونة قضائية جميلة صنعها الظلم
أالد أوباعمر
ال قيمة للقانون إذا لم يحق العدل والعدالة في المجتملع ألن القلانون وجلد لكلي يطبل
بشللكل متسللاوي علللى الجميللع وللليس بطريقللة انتقائيللة تمييزيللة بللين ال نللي وال قيللر أو

القوي والضعيف أو المواطن العادي والمسلئول اللذي يتمتلع بهلامش ملن السللطة فلي
اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللوطن.
السلللطة وجللدت لكللي تكللون فللي أدمللة اءنسللان وللليس آليللة الضللطهاده واالسللتبداد بلله
وقمللع حرياتلله المدنيللة والسياسللية وهضللم حقوقلله الثقافيللة واالجتماعيللة واالقتصللادية.
في دولة القانون كما يرى الدكتور منذر ال ضل في أحد مقاالته القيمة التي سلط فيهلا
الضوء على موضوع استقاللية السلطة القضائية ال يوجد إال قانون واحلد يأضلع لله
الجميللع ويطب ل بالتسللاوي وال يسللتثنى منلله أحللد ويسللتطيع أي متضللرر فللي حقلله أن
يحصل علية من أالل إقامة الدعوى العادية أمام المحكملة المأتصلة للحصلول عليله
مهما كانت ص ة الأصم أو قوتله أو درجتله أو منصلبة ،وهلو ملا يعلزز دور القلانون
وينمللي المجتمللع ويطللوره ،ويللدفع باتجللاه االحتللرام الطللوعي للقللانون ،ويعللزز مكانلله
الدولة ومؤسساتها في المجتمع ،ويسلهم فلي تحقيل األملن االجتملاعي والعداللة ،إذ ال
يجللللللللللللللوز أللللللللللللللل معللللللللللللللايير مزدوجللللللللللللللة فللللللللللللللي تطبيلللللللللللللل القللللللللللللللانون.
لِسف الشديد في الحالة الم ربية هنلاا وقلائع وحلاالت قضلائية تطلرق إللى بعضلها
الصح ي المقتدر حميد المهدوي في أكثر من مناسلبة بموقلع بلديل اللذي تطلارده لعنلة
المتابعات القضلائية ملن طلرف مؤسسلات الدوللة ومسلؤوليها ن اءدارة العاملة لِملن
الوطني ،وزير العدل والحرياتن تثبت ازدواجية المعايير في تطبي القانون وتطلرح
أكثلللللللر ملللللللن سلللللللؤال حلللللللول اسلللللللتقاللية السللللللللطة القضلللللللائية فلللللللي الم لللللللربن
مللن جملللة هللذه القضللايا علللى سللبيل االسللتئناس والمثللال ال الحصللر قضللية القيللادي
االتحللادي والللوزير السللاب فللي حكومللة التنللاوب التللي قادهللا األسللتاذ عبللد الرحمللان
اليوس ي أالد عليوة الذي أرج من السجن ولم يعلد إليله بعلد تعزيتله فلي وفلاة والدتله
ملللللللللللللللللللللللللللن قبلللللللللللللللللللللللللللل المللللللللللللللللللللللللللللا محملللللللللللللللللللللللللللد السلللللللللللللللللللللللللللادس.
استقالل القضاء ورش مهم جدا ،ومبدأ استقاللية السللطة القضلائية يعنلي أن القاضلي
يتوجللب عليلله أن يحكللم بمللا تمليلله عليلله القواعللد الموضللوعية للقللانون لتحقي ل العللدل
والعدالة ،وعليه أن يتنحى طبقا للقانون عن منصبه القضائي إذا استعصى عليله فعلل
ذللللا لسلللبب ملللن األسلللباب حرصلللا عللللى الضلللمانات القانونيلللة والمعلللايير العادللللة
واالسللتقاللية فلللي اتأللاذ اءجلللراءات القانونيللة فلللي جميللع المراحلللل ،أي منللذ لحظلللة
االشلللتباه و االتهلللام والتحقيللل و المحاكملللة وإصلللدار الحكلللم حتلللى مرحللللة تن يلللذه.
ومن هذا المنطل  ،ال يجوز للوزير في وزارة العلدل ،أو ألي مسلئول فلي الدوللة ،أو

فللي الحللزب الللذي يقللود الحكومللة ،أو ألي طللرف مللن السلللطة التشللريعية أو التن يذيللة
التدأل في هذه المراحلل ،ملن اجلل ضلمان تطبيل القلانون بصلورة سلليمة و إيصلال
الحقللوق إلللى أصللحابها بصللورة صللحيحة ،ولكللي يللؤدي المسللؤول األمنللي والمحق ل
والقاضلللللي وغيلللللرهم أدوارهلللللم بحريلللللة ونزاهلللللة فلللللي تحقيللللل العلللللدل والعداللللللة.
وفيمللا يأللص مبللدأ اسللتقالل السلللطة القضللائية عللن بللاقي السلللط يللرى الللدكتور منللذر
ال ضللل فللي مقالتلله السللال ة الللذكر أن الدسللاتير بوجلله عللام تللنص علللى أسللس مهمللة
لتكللريس هللذا االسللتقالل مللن ضللمنها :أن القضللاة مسللتقلون وال سلللطان عللليهم فللي
قضللائهم ل يللر القللانون ،وال يجللوز آليللة سلللطة التللدأل فللي القضللايا أو فللي شللؤون
العداللة ،ممللا ي يللد بللأن نظللام الحكللم يجللب أن ال يتللدأل فللي شللؤون القضللاء أو تطبيل
القللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللانون مللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن المحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاكم.
بعبلللارة أألللرى ،فلللإن السللللطتين التشلللريعية والتن يذيلللة أو غيرهملللا ملللن األجهلللزة –
كالحزب الذي يقود الحكومة مثال  -ال يح لهم التدأل فلي مراحلل العمليلة القضلائية
ويتوجب عليهم ترا القضلاء يملارس وظي تله لتطبيل القلانون بكلل حريلة واسلتقاللية
وبعيللدا عللن أي تللأثير أو تللدأالت أارجيللة أو ض ل وط للتللأثير علللى مجللرى العدالللة
واالنحلللللللللراف نحلللللللللو الظللللللللللم وعلللللللللدم المسلللللللللاواة فلللللللللي تطبيللللللللل القلللللللللانون.
إن القضاة غير قابلين للعزل إال وفقا للقانون ،وينب ي أن يكونلوا مسلتقلين فلي إجلراء
وظي للتهم ،وأن المحللاكم مسللتقلة كللل االسللتقالل ،تجللاه جميللع السلللطات فللي تحقيللل
اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللدعاوى..
السللؤال :كيللف يمكللن لشللأص أن يسللتعيد حقلله بللدون قضللاء عللادل يتمتللع بالحصللانة
ومستقل في حكمه ،يساوي بين القوي والضعيف ،وبين القريلب والبعيلد ،وال يأضلع
ألي تلللللللللللللللللللللأثير ملللللللللللللللللللللن أي مسلللللللللللللللللللللؤول أو جهلللللللللللللللللللللة كانلللللللللللللللللللللت ن
جوابا على هذا السؤال يعتبر الدكتور منذر ال ضل أن هيبلة القضلاء وقوتله ملن هيبلة
الدولة وقوتها ،فإذا ضعف القضاء ضع ت الدولة ألنها ستقوم عللى الباطلل والظللم و
يبرز عندئذ ط يان ال رد ويلح المجتمع الشلل من الحكلم المطلل ويصلاب المجتملع
بألل كبير ،كما أن هيبلة الدوللة وقوتهلا ملن هيبلة وقلوة القضلاء و حريتله فلي تطبيل
القلللللللللللللللانون واحتلللللللللللللللرام قواعلللللللللللللللده ملللللللللللللللن الحكلللللللللللللللام والمحكلللللللللللللللومين..
الجدل اللذي ت جلر فلي الم لرب حلول اسلتقاللية السللطة القضلائية منلد إقلرار الوثيقلة

الدستورية لسنة  2011يطرح أكثر ملن عالملة اسلت هام حلول مصلداقية ملا ورد فلي
الوثيقة الدستورية الجديدة في باب الحقوق والحريلات وفلي الشل المتعلل باسلتقاللية
السلطة القضائية في الم رب وبح القضاة في حرية اللرأي والتعبيلر والتنظليم عللى
وجه التحديد ،السيما ،بعد عزل عدد كبير من قضاة النادي آأرهم القاضي ابلن جيلل
منتصف السبعينات الدكتور محمد الهيني المشهود له بك اءته واجتهاداتله وعللو كعبله
القضلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللائي فلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي الم لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللربن
ما يحد اآلن في الم رب يعتبره عدد من الملراقبين والحقلوقيين واءعالميلين أمثلال
أالد الجامعي محنة حقيقية للقضلاة ولسلت هنلا فلي معلرن التأييلد أو اءنكلار لتوجله
هللذا ال ري ل أو ذاا علللى أل يللة التشللرذم واالنقسللام الحاصللل فللي الجسللم القضللائي
بللالم رب وهللو مللا يرفضلله الحقوقيللون مللادام أن غايللة القضللاة واحللدة وهللي تحقي ل
االسللللللتقالل التللللللام للسلللللللطة القضللللللائية عللللللن السلللللللطتين التن يذيللللللة والتشللللللريعية.
لماذا هذه ال رقة إذن داأل الجسلم القضلائي الم ربلي إذا كانلت غايلة الجميلع واحلدةن
ومن ي ذيهان وبأي أل يةن هل تشرذم الجسلم القضلائي يألدم هبلة الدوللة أم يضلع هان
هللللللل يمكللللللن للدولللللللة أن تللللللنهن إذا كانللللللت أحللللللوال القضللللللاء ليسللللللت بأيللللللرن
يحكى أنه بعد أروج فرنسا منتصرة فلي الحلرب العالميلة الثانيلة سلأل شلارل ديكلول
عن أحوال القضاء في ألمانيا المهزومة والمنقسمة إلي دولتين فلما عللم أن قضلاء
هلللللللللللللللللللللللللذا البللللللللللللللللللللللللللد بأيلللللللللللللللللللللللللر قلللللللللللللللللللللللللال :إذن سلللللللللللللللللللللللللتنهن.
الدولة التي تريد فرن سلطتها على القضاء ال يمكن لها أن تنهن وال مسلتقبل لهلا،
و في هذا اءطار ،ينب ي استحضار مقوللة جلد معبلرة لِديلب ال رنسلي بللزاا نلليس
في الوجود من قوة بشرية ملكا كان أو رئيس وزراء أو وزيرا يمكلن أن تجلور عللى
سلطة القاضي ..القاضلي اللذي ال يحكمله شليء إال ضلميره والقلانونن وهلي المقوللة
التي تتقاطع مع ما قاله المستشار عبد العزيز باشا فهمي أول رئليس لمحكملة اللنقن
في مصر استنادا لمقالة كتبها القاضي المصري أالد القاضي فلي سلنة  2006حلول
محنة القضاة في مصر نإن مركز القاضي ألسمى وأكرم عنلدي ملن مركلز اللوزير،
كما أذكر هذا القاضي الذي اعتذر عن تلبية دعوة أحد الوزراء على عشاء له بمنزله
تحسبا أن يتداعى أمامه في دائرته ،وذاا القاضي الذي رد عللى وزيلر العلدل شلكره
قائال :ملن يمللا الشلكر يمللا اللذم ،وملن يقلول الملدح يقلول القلدح وكالهملا ال يملكله
الللللوزير ..فالقاضللللي ينللللأى بن سلللله أن يكللللون موضللللع االسللللترابة وسللللوء الظللللن".

وباستحضار مسلسل التصل ية الوظي يلة لعلدد ملن القضلاة المنضلوين فلي إطلار نلادي
القضلاة اللذي ينتملي إليله القاضلي المعلزول بموافقلة ملكيلة دون أن تتلوفر لله شللروط
المحاكمللة العادلللة وفللي ظللل وجللود األلتالالت قانونيللة رصللدتها هيئللة دفاعلله المشللهود
ألعضللائها بالك للاءة ،الللدكتور محمللد الهينللي ،أصللبا عللدد مللن الحقللوقيين والمحللامين
والقضاة ،يتوجسون من إمكانية وجود توجه تحكمي داأل الدولة ،يحلاكي فلي تعاملله
مللع الجسلللم القضللائي فلللي الم لللرب النمللوذج المصلللري الحلللالي فللي عهلللدي مبلللارا
والسيسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ي ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن بعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللده.
مصللر ليسللت هللي الم للرب ،والم للرب للليس هللو مصللر ،والللدول التللي تنشللد الت ييللر
وتشت ل على االنتقال الديمقراطي كلأف وكأيلار اسلتراتيجي مثلل الم لرب ،ال يمكلن
لهلا العللودة بشللعوبها إلللى اللوراء ،وال يمكللن للله التللورط فلي أي ردة حقوقيللة هللي فللي
غنلللللللى عنهلللللللا عللللللللى ضلللللللوء المت يلللللللرات اءقليميلللللللة والدوليلللللللة المتسلللللللارعة.
تقليد نموذج األنظملة التسللطية االسلتبدادية ومحاكلاة أسلاليبها فلي اللتحكم فلي القضلاء
والقضللاة أمللر بسلليط وسللهل لل ايللة ،غيللر أن تبعاتلله علللى السلللم القللانوني والقضللائي
وعلى االستثمار في البلد تكون وأيمة جدا ،وهو ملا ينب لي الت كيلر فيله بشلكل متلأني
قبلللللللللللللللللللللللللللللللللللل ا ءقلللللللللللللللللللللللللللللللللللدام عللللللللللللللللللللللللللللللللللللى أي أطلللللللللللللللللللللللللللللللللللوة.
فلي الم للرب توجلد مؤسسللة ملكيلة ضللامنة للحقلوق والحريللات وسلاهرة علللى احتللرام
الدستور بموجب ال صل  42منه ،والواقع لِسلف الشلديد يثبلت أن قضلاة اللرأي فلي
الم رب انتهكت حقوقهم الدسلتورية ذات الصللة بلالرأي والتعبيلر والتنظليم بمبلررات
ال تنطلي حيلها على أحد مثلل مبلرر تصلريحات ذات صلب ة سياسلية التلي ووجله بله
القاضللي الهينللي تأديبيللا لتص ل يته وظي يللا بنللاء علللى شللكاية لرؤسللاء أربعللة فللرق مللن
األغلبيللة الحكوميللة التللي ينتمللي إليهللا وزيللر العللدل والحريللات ال يحملللون الصل ة فللي
غيللاب موافقللة رئلليس مجلللس النللواب اسللتنادا لللدفوعات هيئللة دفللاع القاضللي الهينللي.
القاضي عادل فتحي قبل أن يتم عزله من سلا القضاء شنوا عليه حملة مسلعورة فلي
عدد من الصحف والمواقع التي تقدم ألدماتها تحلت الطللب وصللت إللى حلد التعاملل
معه كمعتوه أو مجنون أو أحم  ،والكلل يعلرف أن القاضلي علادل فتحلي كلان يكتلب
مقاالت قوية وكانت له مواقف واضحة فيما يتصل بعلدد ملن القضلايا أهمهلا اسلتقالل
السلطة القضائية كما أنه القاضي الذي اشتكى نيابة عن أبنائه القاصلرين ضلد رئليس
الحكوملللللللللللللللة السلللللللللللللللاب عبلللللللللللللللاس ال اسلللللللللللللللي واللللللللللللللللوزير ملللللللللللللللزوار.
القاضي محملد قنلديل أألد بلدوره نصليبه ملن البهدللة فلي اءعلالم قبلل أن يلتم عزلله،

والقاضي عنبر تعرن بدوره لمواقف صعبة قبل عزلله ،وهلاهو الهينلي اليلوم يعلزل
من سلا القضاء بموافقة ملكية بعد أن اتهموه بما ال يعد وال يحصى ملن اللتهم أهمهلا
أنللله يملللارس السياسلللية وملللدفوع ملللن طلللرف المعارضلللة ،وعنلللدما يقلللال المعارضلللة
فالمقصود بذلا حزب األصالة والمعاصرة الذي صادق على قوانين مصط ى الرميد
اسللللللللللللللللللتناد ا لمللللللللللللللللللا نشللللللللللللللللللر فللللللللللللللللللي المواقللللللللللللللللللع!!!!
على أي أساس واف الملا على عزل القاضي الهينين هل عللى أسلاس مقتلرح جهلة
التأديللبن أم علللى أسللاس تقللارير أاصللة رفعللت عللن الهينللي إلللى الملللا الللذي يعللد
دسللتوريا رئيسللا للدولللة وممثلهللا األسللمىن أم علللى أسللاس االستشللارة القانونيللة فللي
العالقلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللة ملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللع المحللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللليطن
من الصعب جدا الجواب على هذه األسئلة غير أنه في تقلديري الشأصلي المتواضلع
ال أظللن أن الملللا محمللد السللادس قللد استشللار مستشللاريه المعتصللم والمنللوني قبللل
موافقتلله علللى اقتللراح عللزل القاضللي الهينللي ،ألن تكللوين الللرجلين قللانوني ،وي همللان
بشللكل عمي ل معنللى الحقللوق الدسللتورية ،وكللان لهمللا دور كبيللر فللي صللياغة الللنص
الدستوري الذي منا حرية الرأي والتعبير للقضاة من ألالل ال صلل  111منله عللى
مستوى لجنة ضياغة الوثيقة الدسلتورية التلي ترأسلها األسلتاذ عبلد اللطيلف المنلوني،
واآلليللة التللي ترأسللها األسللتاذ محمللد المعتصللم ،وي همللان أيضللا فللي شللروط المحاكمللة
العادلة ،وفي المبادئ المؤطرة الستقاللية السلطة القضائية ،وفي معنلى حريلة اللرأي
والتعبير المحمية بموجب المواثي الدولية لحقوق اءنسان التي صادق الم لرب عللى
الجلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللزء األكبلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللر منهلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللا.
كمراقب لست مصدوما من قرار عزل الدكتور الهيني ابلن جيلل منتصلف السلبعينات
مللن سلللا القضللاء الللذي دأللله عللن جللدارة واسللتحقاق وأبلللى فيلله الللبالء الحسللن ألن
المؤشرات كانت توحي على أن مصيره سليكون هلو العلزل ،وملن غيلر المسلتبعد أن
يكللون ال للرن مللن عقابلله أللالل المرحلللة األولللى هللو دفعلله إلللى االسللتكانة ،غيللر أن
الرجللل ظللل صللامدا ووفيللا لمبادئلله ومواق لله المزعجللة والمرعبللة لمللا ال بللالنظر إلللى
حساسية السلطة القضلائية وتجلدر وعلي القضلاة بأهميلة اسلتقاللية السللطة القضلائية.
لجوء الدولة في تقديري الشأصلي إللى القتلل أو اءعلدام اللوظي ي لقضلاة اللرأي ملن
أالل بوابة التأديب اءداري ،دليل على أن هنلاا ألوف وتلوجس ملن تنلامي النزعلة
التحرريللة لللدى قضللاة الم للرب ،هللو الللذي رجللا فرضللية التص ل ية الوظي يللة لهللؤالء
القضللاة ،والسلليما ،القاضللي الهينللي الللذي أثبللت ك اءتلله العلميللة وكشللف مللن أللالل

مرافعاتللله علللن قلللدرة هائللللة فلللي تعريلللة العيلللوب واألعطلللاب الدسلللتورية والقانونيلللة
للمشاريع اءصالحية التي تم تمريرها في مجلس النواب ب رفتيله بلالتزامن ملع قلرار
عزله الذي سي رح جلزء ملن زمالئله اللذين أرجلوا يبجللون وزيلر العلدل والحريلات
بكالم سياسي دون أن تتحرا فلرق األغلبيلة فلي مجللس النلواب التلي اشلتكت الهينلي
لللللللللللللللللللللللللللللللللللوزير العللللللللللللللللللللللللللللللللللدل والحريللللللللللللللللللللللللللللللللللات أ يللللللللللللللللللللللللللللللللللة.
قرار عزل القاضي الهيني من سللا القضلاء كلان فيله إضلرار كبيلر بصلورة العداللة
في الم رب بشكل أاص وبالوجه الحقوقي بشكل عام وستكون له مما الشا في ذلا
آثللار وأيمللة علللى االسللتثمار ألن مثللل هللذه القللرارات تأيللف المسللتثمر وتربكلله .أمللا
األسللتاذ الهينللي فقللد بقللي مرفللوع الللرأس ودأللل لريللان الشللرفاء مللن بابلله الواسللع
والعبء اآلن يقع على وزارة العدل والحريات التي حطمت الرقم القياسلي ملن حيل
عدد القضاة الذين تلم علزلهم أو تلوقي هم بسلبب اللرأي وهلو ملا يؤهلهلا للدأول كتلاب
غيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللنس.
الأالصة :أن موافقة الملا على مقترح عزل القاضي الهيني قرار صعب ،وملا كلان
له أن يكون لو كان في محيط جاللتله -وهلو القاضلي األعللى والملؤتمن عللى ضلمان
حقللوق وحريللات المللواطنين والسللاهر علللى احتللرام الدسللتور -مللن ينقللل للله تظلمللات
الهيني ومالحظات هيئلة دفاعله بأمانلة وصلدق ،ال سليما ،فلي الشل المتعلل بشلروط
المحاكمة العادلة وبالتحديلد طللب التجلري اللذي تقلدمت بله الهيئلة ضلد وزيلر العلدل
والحريات الذي ينتملي للن س الحلزب اللذي ينتملي إليله بوانلو كمشلتكي وفلي مواجهلة
القاضللللللي المقللللللرر الللللللذي سللللللب للهينللللللي أن أصللللللدر أحكامللللللا قضللللللائية ضللللللده.
القاضي الهيني تعرن للظلم وتم االعتداء على حقوقه الدستورية في الرأي والتعبيلر
وتللم حرمانلله مللن أبسللط حقوقلله فللي الللدفاع عللن قضلليته فللي مواجهللة طاحونللة مللدمرة
انزعجلللللللت ملللللللن مواق للللللله ونضلللللللاله حلللللللول اسلللللللتقاللية السللللللللطة القضلللللللائية.
أين هم المحامونن أين هم القضاةن من منكم يتذكر قصة القاضي الباكستاني شودري
الذي أرعب نظام برويز مشرف الذي جاء لحكم باكستان عبر حلراب البنلادقن كيلف
تعامللللللللللل معلللللللللله الجسللللللللللم القضللللللللللائي عنللللللللللدما قللللللللللرر برويللللللللللز تصلللللللللل يتهن
المأزن القضائي بحسب تعبير صديقي المهدوي عرف كيف يشلتت الجسلم القضلائي
ويجعلهم قبائل متناحرة وفقا لمنطقه وفلس ته القائمة على الشعار الأاللد نفلرق تسلدن.
ال أعرف لماذا سيأتلف القضاة إذا كانلت المعركلة هلي اسلتقاللية السللطة القضلائيةن

كللل التضللامن مللع القاضللي محمللد الهينللي ابللن جيللل المسلليرة الأضللراء الللذي انتصللر
لضميره ورفن المساومة ولم ينصاع إلى ض وط أصومه وآمن بحقوقه الدستورية
فللللللللللللللللللللللللللللللللللي التنظلللللللللللللللللللللللللللللللللليم والللللللللللللللللللللللللللللللللللرأي والتعبيللللللللللللللللللللللللللللللللللر.
الهيني حولته الدولة بقرار عزله عن سلا القضاء إللى رملز وطنلي ومناضلل شلرس
من أجل استقاللية السلطة القضائية في الم رب عن باقي مراكز القرار و جعلت منه
أيقونة قضائية جميلة في المملكة في وسط قضائي ال يألو من قبا.

سئل القاضي الهيني ليُعزل ن
بأي ذنب ُ
ذة.بشرى النور
ثمة مشكلة وتناقن حقيقي بين الدستور الم ربلي وبلين النصلوص القانونيلة المنظملة
لسلللا القضللاء بللالم رب ،مشللكلة تجاوزتهللا العديللد مللن الللدول العربيللة؛ منهللا الجللارة
الجزائر ال ارقة في الديكتاتوريلة والعبثيلة ،نصلوص صلي ت بشلكل يلتلف عللى حل
القضاة في التعبير عن رأيهم وعلى حرية تأسيس هيئات مهنية تك لل لهلم اللدفاع علن
كرامتهم ،بحي تلعب معهم لعبلة الظهلور واالأتبلاء أو الملنا والمنلع ،تملنحهم الحل
في التعبير و تنزعه منهم في ن س الوقت ،إذ في الوقت الذي ينص فيه ال صلل 111
من الدستور على ح القضاة في التعبير مع مراعلاة واجلب التجلرد واللتح ظ وحقهلم
في االنتماء إللى هيئلات مهينلة؛ تمنلع بنلود أألرى (ال صلل  38ملن مشلروع القلانون
التنظيمللي للنظللام األساسللي للقضللاة) القضللاة مللن تأسلليس هيئللات مهنيللة وينللزع عللنهم
الحماية القانونية أثناء ممارستهم لحقهم في التعبير.
القاضلي محملد الهينلي أراد أن يملارس حقله الدسللتوري فلي التعبيلر علن رأيله بكتابللة
مقاالت ودراسات في صميم اأتصاصله القلانوني  ،وهلو ملا أوقعله فلي شلرا ال لرق
البرلمانية التي است لت هذا التناقن والتجاذب بين الدستور والقوانين المنظملة لسللا
القضاء فاشتكته ،فحسب ادعائها يعتبر القاضلي الهينلي قلد ألرج علن واجلب اللتح ظ
في مقاالته…
هذا ملا تقولله الوثلائ وتصلريحات المسلؤولين الرسلمية ،لكلن؛ وبالنسلبة لملن يعلرف
تاريخ الرجل ومواق ه وجرأته ،وبالنظر لحيثيلات قلرار علزل القاضلي الهينلي؛ يتبلين
بشكل واضا أن القرار الجائر للم يكلن قضلائيا بقلدر ملا كلان قلرارا سياسليا بالدرجلة
األولى ،قرار سياسي أُريد به لجلم هلذا القاضلي اللذي كلان مزعجلا جلدا حلين أصلدر
أحكاما قضائية نوعية وتاريأية في قضايا حساسلة ،و”تأديلب” قاضلي مسلتقل اللرأي
عقابللا للله علللى هللذه االسللتقاللية التللي تشللوش علللى منظومللة ال سللاد والتعليمللات التللي
تعشش فلي منظوملة العداللة بلالم رب ،قاضلي أراد أن يألرج علن الصلورة النمطيلة
التي عهدناها في ال الب في رجال القضاء ويمارس حقه في التعبير وف ما يك له لله

الدستور ،وإال ،كيف ي سر قرار العزل النهائي بما يتضمنه من تبعات أطيلرة ن سلية
وماديللة علللى األسللتاذ الهينللي لمجللرد أنلله لللم يلتللزم بواجللب “الللتح ظ” الللذي ي رضلله
منصبه الحساس والذي يبقى مجرد م هلوم فضل ان يمكلن ألي طلرف تكيي له حسلب
ما تقتضيه مصلحتهنن أليست هذه عقوبة أكبر بكثير من “زلته” ن
إن أي مهتم من أارج الم رب وال يعرف كيف تمارس السياسية فلي هلذه اللبالد وال
كيف تطب القوانين فيه؛ إن تأمل في قلرار العلزل هلذا؛ سيتصلور أن األسلتاذ الهينلي
ينتمي إلى حزب سياسي ومقاالته كانت سياسية تنحاز لهلذا الطلرف وتحلابي ذاا ،أو
أنها كانت ذات تأثير على مل ات قضايا كانت معروضة أمامله ووجهلت أحكامله؛ أو
أنها تضلمنت أسلرارا تعملد القاضلي الهينلي إفشلاءها للزرع ال تنلة بلين النلاس أو بلين
السلطة والشعب؛ لكنه سيصدم حين يعلم أنها للم تكلن سلوى وجهلة نظلر قاضلي أراد
أن يللدلو بللدلوه فلي قضللايا قانونيللة محضللة مطروحللة للنقللاش العمللومي فجلللب للله هللذا
الرأي عزال عن وظي ته وتشريدا ألسرته.
هنا ت رن بعن األسئلة الملحة ن سلها :إذا كلان القاضلي الهينلي يسلتح العلزل ملن
منصبه وتشريده هو وأسرته ألنه كتب مقاالت رأي عبلر فيهلا علن رأيله فلي السللطة
القضائية ومنظومة العدالة بالم رب _التي لم تكلن تتضلمن سلبا وال إهانلة وال إسلاءة
للدسللتور أو أي شأصللية تمثللل العدالللة_ فمللا العقوبللة التللي يسللتحقها قضللاة مرتشللون
طبقوا قواعد الظلم ال قواعد القانوننن قُضاة ال يصدرون حكما واحدا بدون تعليملات
الهاتف وبدون شيكات مسبقة نن
قضللاة ومسللؤولون فللي منظومللة العدالللة بللالم رب تضللأمت أرصللدتهم البنكيللة ألنهللم
أفسدوا أكثر مما أصلحوا …ظلموا أكثر مما أنصل وانن بمنطل هلذه العقوبلة التلي للم
تكن بقدر “الجرم” _إذا سلمنا أصال بوجود جلرم_ المرتكلب ،هلل يسلتح هلؤالء أن
تُللدق أعنللاقهمنن أن يُجللللدوا فللي السلللاحات العامللة بتهمللة االرتشلللاء وتللدنيس العداللللة
وإشاعة المظالم والم اسد بين الناس نن ال طبعا ،فأقصى عقوبلة يمكلن أن تنلزل بهلذه
ال ئة _إن نزلت بهم ألنهم في ال الب محصنون ضلد كلل مسلاءلة_ فلي الم لرب هلي
توقيف لشهور محدودة أو “ن ي” إلى محكمة في مدن الهامش.
إن قرارات عقابية على هذه الدرجة من الظلم تدل على أن الم رب لم يقطلع بعلد ملع
العدالللة االنتقائيللة ،لللم يقطللع بعللد مللع سياسللة العصللى والجللزرة التللي ينهجهللا لمكافللأة
الطللائعين ولجللم مللن يقللرر شل عصللى التعليمللات التللي تعتبللر أحللد أهللم آليللات تسلليير
منظومة العدالة بالم رب ،فرغم كلل الماليلين التلي تأصصلها وكلل الل لو اءعالملي
الللذي تثيللره وزارة العللدل فللي مناسللبات عللدة حللول ورش إصللالح قطللاع العللدل فللي
الم رب ،فإنه يبقى مجرد هدر للمال العام ول و بال صدى على أرن الواقلع؛ إال إن
كانللت الللوزارة تقصللد بهللذا اءصللالح االسللتمرار فللي صللناعة قضللاة “ال يهشللون وال
ينشون” يكت ون بدور سيف الدولة المسلط عللى الم ضلوبين علليهم ،قضلاة “طيبلون”
أو “مواطنون صالحون” يسيرون جنب الحائط من أجل “طرف الأبز”  ،قضاة/آالت

ينتجللون مللا تريللده هللي أن ينتجللوه مللن أحكللام ح اظللا علللى تلللا البركللة اآلسللنة التللي
يسمونها استقرارا يعرف الجميع أن منظومة العدالة بالم رب ليست استثناء من وباء
ال ساد الذي يعشش في كل دواليبهلا عللى غلرار بلاقي القطاعلات؛ ويلأبى أن ي ادرهلا
فللي غيللاب إرادة سياسلليةحقيقية ألجللل محاربتلله ،إرادة ضللعي ة جللداوال تستحضللر أو
ت ُ َيِب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة فلي أوراش اءصلالح التلي تطلقهلا ،فهلذا المبلدأ
هو أهم آلية يجب أن تتسللا بله هلذه اءرادة السياسلية ءنجلاح هلذا اءصلالح ،وواهلم
مللن يعتقللد أن قللرار عللزل القاضللي الهينللي يللدأل فللي إطللار هللذه المحاسللبة أو أنلله
يستهدفه شأصيا.
إنه رسالة تهديد مباشرة من السلطة التن يذية لكل شلرفاء اللوطن اللذين يحمللون عللى
عاتقهم هلم إصلالح ملا يمكلن إصلالحه فلي هلذه المنظوملة وللو بالقليلل المتلاح ،قلرار
يؤكد لنا بالواضا والملموس أن عالقة وزارة العلدل بالعلدل فلي الم لرب هلي مجلرد
إشللللاعة فقللللط مللللا دام كللللل ذو ضللللمير حللللي يسللللهر علللللى تطبيلللل العدالللللة؛ يشللللعر
بال بنوالتهديدمن وزارة عاجزة حتى عن تطبي العدل بين رجالها ونسائها.
أالصللة القللول :مادامللت السلللطة التن يذيللة فللي الم للرب تللرفن فللا عالقتهللا اآلثم لة
بالسللللللطة القضلللللائية؛ فلللللال معنلللللى ألي حلللللدي السللللللطة عنإصلللللالح أو عداللللللة أو
ديموقراطية… .الحدي الذي ينتصر هنا هو حديثنا عن االستقرار فلي ظلل “قداسلة”
ال ساد واالستبداد.
في النهاية عزلوه...
اكرام بن الشريف
برسالة اأبارية او بقرار مصادق عليه في مكان األر قريلب ،عزللوه .عزللوا قاضليا
الن واجللب الللتح ظ ،كمللا نعرفلله عنللدنا ،يقتضللي احكامللا تنللزع نحللو ال سللاد ال نحللو
النزاهة .عزلوه .و عزل النقاش حول من حرر الرسالة و سينتهي حيل بلدأ او هكلذا
يأملون .و قبلها و بعدها يست يد قضاة األرون ملن ترقيلات بالجمللة .ملا حلد لمحملد
الهينلللي ال يمكلللن ان يملللر دون ان نسلللال أن سلللنا علللن ملللمالت األملللور فلللي المسلللار
االنحداري في الم رب.

لعله واحد من الأطوط الحمراء االأيرة و الكثيرة التلي كانلت تحملي اكذوبلة إمكانيلة
قضاء مستقل والتي ت طي ادعاء إرادة إصالح قطاع تريده السلطة فاسدا .هلذا الألط
األحمر كان متمثال بسكوت القضاة و معهم الرأي العام عن محاكمات تدار فصلولها،
طوعا او قسرا ،بمنط التعليمات .صلمت تعمل اكثلر ملع كلل نازللة فسلاد او قضلية
رأي تالها حكم جائر .و لعل القهر الذي تعلرن لله القاضلي الهينلي ابللغ دليلل عللى

ثمن النزاهة المكلف .و في قرار القهر ذلا حتما ،رسلالة ترهيلب واضلحة العبلارات
للقضاة النزهاء في ممارسة مهنتهم.

هنيئلا لنللا .لقللد نجنللا فعللال فللي تكلريس سلليناريو مسللتوحى مللن اكثللر تجللارب االسللتبداد
ننجاعةن.
لم يعبر الرجل عن آراء تؤثر على سير القضايا التي يحكم فيها كما لم يناصلر طرفلا
على طرف اأر اثناء محاكمة ما .عبر محمد الهيني ،و لم يكن الوحيد ،عن رأيه فلي
تراجع األغلبية الحكومية عن مأرجات الحوار الوطني حول إصالح العدالة .موقلف
اتهمته ،على اثره ،ال لرق البرلمانيلة الحلزاب األغلبيلة بنكيلل االتهاملات و األحكلام
لممثلي األمةن .درس في السياسة .اجل .ال تواف بلين منتأبينلا اال فلي التحاملل عللى
قضايا الح  .و ان كنا نتساءل عن المعنى اللدقي لدوللة القلانون فلالجواب بلين أيلدينا
االن :انها كل شيء عكلس اللذي يجلري نالتاسليسن لله اليلوم .ضلمان علدم إسلتقاللية
القضللاء لأدمللة المصللالا ال ئويللة ،تعزيللزا لريللع سياسللي و اقتصللادي .هنيئللا لنللا .لقللد
نجحنا فعال في تكريس سيناريو مستوحى من اكثر تجارب االستبداد ننجاعةن.

و االن و قد حصل اءجحاف و برر كما برر ،يربلا القاضلي الهينلي ،بأروجله علن
الصللمت احتجاجللا علللى مللا طاللله مللن تعسللف ،يربللا مللن وقللع القللرار و مللن باركلله.
فعندما يردد حقوقيون و مهنيون شعارات تنديد بقرار وزير العدل تموت ملرة األرى
بعللن مللن االمللال او االوهللام المتبقيللة و المعقللودة حللول الحكومللة .و كللذلا تمللوت
محاوالت إقناع الرأي العام بواقعية اءصالح.

لنعد لتسلاؤالتنا المعهلودة .هلل يمللا وزيلر العلدل حقلا ملن الصلالحيات ملا يألول لله
عللزل قللان معللين بظهيللر ملكللي دون مراجعللة قللراره أللارج اروقللة وزارتللهن لمللن
ستحسب الأسلارة إذنن فلي بللد يحتلار مواطنلوه بلين الدوللة و ملن يمسلا بهلا ،تعتقلد
نالسلطةن انها انتصرت على الحكومة .هنيئا مجددا .فهل عارن عللى األقلل احلدهم
نالقللرارن داأللل الحكومللةن ام ان فصللول المعركللة مللع نالسلللطةن قللد انتهللت فعللال منللذ
زمللنن االكيللد ان حللس المسللؤولية الوطنيللة م قللود عنللد السلللطة و عنللد مللن اتأذتلله
حلي ا/عدوا لشرعنة ما تقوم به من انتهاا لمبادىء الديمقراطيلة .سليجد اللوزير ن سله

مجللددا يبللرر الشلليء و نقيضلله عسللى ان يرضللى ال ري ل الحللاكم بجهللوده الحثيثللة مللا
دامت تأدم ال رن المنشود.

