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 هواجس القضاة أمام التغير في بيئتهم المهنية:
كيف نكسر نمطية العالقة بين اإلعالميين والقضاة؟161

نزار صاغية

ــزال فــي 2014-2-24،  ــار ومحمــد ن ــدة األخب ــده يقظــان ضــدّ جري ــة رن ــة القاضي ــي قضي ــر الحكــم الصــادر ف ــي إث ف
بــادرت الوســيلة اإلعالميــة المحكــوم عليهــا )جريــدة األخبــار( إلــى انتقــاد المحكمــة وصــوال الــى الطعــن بمشــروعيتها 
فــي النظــر فــي دعاويهــا األخــرى العالقــة أمامهــا. وقــد بــدت الوســيلة مــن خــالل ذلــك وكأنهــا تقلــب األدوار وتحــّول 

محاكمتهــا مــن قبــل المحكمــة إلــى مــا يشــبه محاكمــة لهــذه األخيــرة.

والالفــت أن انتفاضــة الجريــدة جــاءت فــي إثــر سلســلة مــن المواقــف النقديــة ألعمــال قضائيــة، أبرزهــا القــرار الظنــي 
ــع  ــا بدف ــاءلة الشــعبية، أحيان ــع المس ــادات أخــذت طاب ــذه االنتق ــل أن بعــض ه ــوب. ال ب ــى يعق ــة رل ــي قضي الصــادر ف
مــن منظمــات حقوقيــة كتظاهــرة ناشــطي جمعيــة نســوية الحاصلــة فــي 1-7-2013 فــي أعقــاب اعتــداء مرافقــي نديــم 
ــا،  ــا شــعورا عام ــا ووتيرته ــث حدته ــن حي ــدة م ــادات المتزاي ــذه االنتق ــدت ه ــد ولّ ــن هــؤالء. وق ــى عــدد م ــل عل الجمي
وخصوصــا لــدى القضــاة باحتمــال حصــول تحــول فــي البيئــة التــي يعملــون فيهــا فــي اتجــاه تزايــد االهتمــام اإلعالمــي 
بالمســاحة القضائيــة. وفيمــا يؤمــل أن يمهــد هــذا الواقــع المســتجد لتعزيــز العالقــة بيــن االعــالم والقضــاء علــى أســاس 
أنهمــا يشــتركان فــي أداء وظيفــة المســاءلة، فــان مقاربتــه تــؤول فــي الغالــب علــى العكــس مــن ذلــك تمامــا الــى حجــب أي 
تفكيــر حــول فوائــد هــذا التعــاون أو أبعــاده. وهــي تضــع بالمقابــل وبشــكل متكــرر فــي الواجهــة عددا مــن األفــكار النمطية 
ــة مضــرة بالقضــاء وســلبية بالضــرورة . ــا عالق ــى أنه ــن القضــاء واالعــالم عل ــة بي ــر العالق ــى تصوي ــي عل ــي تلتق الت

وبالطبــع، مــن شــأن هــذه األفــكار النمطيــة ليــس فقــط أن تحــول دون تطــور مبــادرات اصالحيــة بيــن العامليــن فــي هذيــن 
الجســمين المهنييــن، انمــا أيضــا، وهــذا األهــم، أن تمنــع مقاربــة الهواجــس المتكونــة هنــا وهنالــك بشــكل عقالنــي ممــا 

يــؤدي الــى مفاقمــة األفــكار النمطيــة والتخفيــف مــن حظــوظ تجاوزهــا.

ــا فــي  ــا مــن الضــروري أن نتســاءل عــن كيفيــة كســر هــذه الحالــة منعــا آلثارهــا الســلبية. ومــا يحفزن ومــن هنــا، رأين
هــذا االتجــاه، هــو عــدد مــن المواقــف المشــجعة التــي بــرزت خــالل التبــادل اإلعالمــي الحاصــل بيــن مجلــس القضــاء 

األعلى 162واعالمييــن163 مؤخــرا، علــى نحــو يجعــل هــذا االســتحقاق أكثــر قابليــة للتحقيــق. 

العالقة النمطية:

ــس القضــاء  ــدا مجل ــت محكمــة المطبوعــات، ب ــي تناول ــاالت الت ــى المق ــا عل ــي 4-3-2014 تعليق ــه الصــادر ف ــي بيان ف
ــع اســتعادة  ــات تشــكل بالواق ــة. وهــذه المنطلق ــه الفكري ــة واحــدة مجموعــة مــن منطلقات ــي وثيق ــه يضــع ف ــى وكأن األعل
ألبــرز مكونــات النظــرة النمطيــة القضائيــة التــي تــؤول الــى نــزع المشــروعية عــن التعــرض اإلعالمــي للقضــاء الــذي 

161 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014.
يمكن االطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanese Judges and Journalists: Breaking the Stereotypes
162 -     بيان 2014-3-4

163 -     إبراهيم األمين، الى مجلس القضاء األعلى، األخبار 2014-3-6
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يقتضــي المحافظــة علــى هيبتــه. ومــن أبــرز هــذه المنطلقــات اآلتيــة:

أوال، أن اصــالح الخلــل القضائــي ال يتــم مــن خــالل االعــالم انمــا مــن خــالل الهيئــات القضائيــة الرســمية. وهــو يتــم مــن 
خــالل مجلــس القضــاء األعلــى الــذي ال يدخــر جهــدا بمــا يتصــل بتنظيــم القضــاء، أو مــن خــالل اتبــاع طــرق المراجعــة 
القضائيــة بالنســبة الــى األحــكام. وتاليــا، وعلــى فــرض وجــود خلــل فــي التنظيــم القضائــي أو فــي أحكامــه، فانــه ليــس 

لإلعــالم أي دور فــي اصالحــه أو فــي تنويــر الــرأي العــام بشــأنه،

ثانيــا، أنــه يقتضــي صــون هيبــة القضــاء وكرامــة القضــاة، وأن دور االعــالم كغيــره مــن فعاليــات المجتمــع يكمــن فــي 
المحافظــة علــى هــذه الهيبــة،

وثالثــا، وهــذا قــد يكــون أهــم مرتكــزات النمطيــة، هــو المســارعة الــى تصويــر االنتقــاد االعالمــي الموجــه الــى محكمــة 
المطبوعــات علــى أنــه انتقــاد يتنــاول القضــاء علــى العمــوم. وهــذا الموقــف انمــا يعكــس حساســية مضخمــة وميــال تقليديــا 
للمؤسســات القضائيــة فــي البــاس أي انتقــاد أو اتهــام يطــال عمــال قضائيــا لبــاس التعميــم. وهــذا مــا كان ذهــب اليــه الحكــم 
الصــادر عــن محكمــة المطبوعــات فــي قضيــة القاضيــة رنــده يقظــان، حيــث جــاء فيــه بــأن المقــال موضــوع المحاكمــة 
والــذي تحــدث عــن تــورط قاضييــن فــي االفــراج عــن عــدد مــن كبــار تجــار المخــدرات، انمــا طــال القضــاء برمتــه. 
وهــذا الميــل الــى تجريــد أي انتقــاد مــن وقائعــه الخاصــة مــن خــالل تحويلــه الــى انتقــاد عــام، انمــا يســتحضر الحــس 
النقابــي للقضــاة ويحــرر المؤسســات القضائيــة مــن عــبء تقديــم أجوبــة علــى المســائل الخاصــة المطروحــة، فضــال عــن 
أنــه يصــور االعــالم علــى أنــه يســتغل األخطــاء المرتكبــة هنــا وهنالــك لالنقضــاض والتهجــم علــى القضــاء، بمنــأى عــن 
أي نيــة إصالحيــة. وهــو أمــر يســتدعي حكمــا اإلدانــة. وبكلمــة أخــرى، تصــور انتقــادات االعــالم بأحســن األحــوال علــى 

أنهــا كالم حــق )ينطلــق مــن خطــأ قــاض( يــراد بــه باطــل )تهشــيم القضــاء(.

وبالطبــع، مــا كان لهــذه النمطيــة أن تســتمر فــي شــكلها المذكــور لــوال وجــود ميــل مقابــل ومــواز لــدى عــدد مهــم مــن 
اإلعالمييــن بوضــع القضــاة فــي ســلة واحــدة، عــن كســل أو جهــل أو تســرع فــي الحكــم، بحيــث تتالشــى القــدرة علــى 
ــة  ــا ســلطة عضوي ــى أنه ــة عل ــة الســلطة القضائي ــك، مقارب ــى ذل ــن المؤشــرات عل ــى حــد االضمحــالل. وم ــز ال التميي
تنحصــر فــي جهــاز معيــن )مجلــس القضــاء األعلــى( أو علــى أنهــا ســلطة متماســكة موحــدة فيمــا أنهــا فــي الواقــع ســلطة 
مبعثــرة علــى مئــات القضــاة العامليــن فــي محاكــم مختلفــة يفتــرض بهــا أن تحكــم باســتقاللية مــن دون أي تدخــل مــن أي 
كان، بمــا فيهــم مجلــس القضــاء األعلــى. وانطالقــا مــن ذلــك، قلمــا يبــذل االعالميــون جهــدا لدحــض اتهامهــم بالتعميــم 
مــن خــالل التركيــز علــى خلــل معيــن مــع تجنّــب أي تعميــم مهمــا كان محــدودا وثانويــا بالنســبة الــى المواضيــع التــي 

يطرحونهــا.

وبذلــك، تظهــر النمطيــة القضائيــة وكأنهــا تتغــذى مــن النمطيــة اإلعالميــة التــي تعــود فتغذيهــا فــي تفاعــل ســلبي يــؤدي 
ــوة تســمح لهــا  ــة ق ــن القضــاء واالعــالم. والالفــت أن لهــذه النمطي ــد مــن الحواجــز بي ــى اعــالء مزي ــا ال عمومــا وغالب
بالرجــوع الــى الواجهــة، حتــى فــي حــال اعــالن تعهــدات رســمية وغيــر رســمية ســابقة بوجــوب تجاوزهــا. وهــذا األمــر 
يؤشــر الــى مــدى هيمنتهــا علــى وعــي الجســمين اإلعالمــي والقضائــي فــي مقابــل ضعــف االعتبــارات األخــرى كمبــدأ 
الشــفافية أو مبــدأ اســتقالل القضــاء أو أهميــة تحفيــز الــدور الريــادي للقضــاة. ولعــل خيــر دليــل علــى غلبــة هــذه النمطيــة 
هــو اعــالن المكتــب اإلعالمــي لمجلــس القضــاء األعلــى بعــدم جــواز التــداول إعالميــا فــي قضايــا مــا تــزال مطروحــة 
امــام القضــاء فــي بيانــه الصــادر 31-1-2014 فــي قضيــة رلــى يعقــوب فيمــا أن هــذا المكتــب نشــأ أصــال كأداة لتنظيــم 

الــرد علــى االعــالم تعزيــزا للشــفافية ونــزوال عنــد مقتضياتهــا.164

164 -   نــزار صاغيــة وبيــرال شــويري، »المكتــب اإلعالمــي لمجلــس القضــاء األعلــى مــن خــالل بياناتــه، قضــاة لبنــان الذيــن يتباهــى بهــم العالــم«، 
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سلبيات العالقة النمطية

وعليــه، وبفعــل هــذه النمطيــة، يهيمــن التــأزم بيــن جســمي القضــاء واالعــالم علــى النقــاش العــام، األمــر الــذي يتجلــى 
فــي ســلبيات عــدة أهمهــا:

أســاس  علــى  تهميشــها،  أو  القضــاء  شــؤون  فــي  اإلعالمــي  للتــداول  الممكنــة  الفوائــد  مجمــل  طمــس  األول، 
أن األضــرار الناتجــة عــن ادخــال دب االعــالم الــى كــرم القضــاء تبقــى أكبــر مــن أي فائــدة قــد تتأتــى عنــه .
وعليــه، يبقــى الخطــاب الرســمي القائــل بــأن الخلــل القضائــي يصحــح مــن ضمــن اآلليــات القانونيــة )التفتيــش القضائــي( 
ســائدا علــى الرغــم مــن شــلل هــذه اآلليــات بشــكل شــبه كامــل فــي العقديــن األخيريــن، فيمــا غالبــا مــا ينســى دور االعــالم 
فــي فضــح الفســاد القضائــي. ومــن المنطلــق نفســه، يتــم تضخيــم األضــرار الناتجــة عــن االعــالم فــي مــوازاة اســتصغار 
األضــرار الناتجــة عــن العوامــل األخــرى التــي تشــكل عقالنيــا أمــورا أكثــر خطــورة كتدخــالت الســلطات السياســية مثــال 
التــي تحــدق بالقضــاء وتتعــرض الســتقالليته والتــي ينتهــي ابعــاد االعــالم عنهــا حكمــا الــى ابقائهــا قيــد الكتمــان. فكأنمــا 
التدخــل الوحيــد الــذي يخشــى منــه القضــاء هــو تدخــل االعــالم فــي شــؤونه، فيمــا تبقــى ســائر التدخــالت خــارج الخطــاب 

العــام وكأنهــا أمــور ثانويــة وغيــر مهمــة.

وفــي الســياق نفســه، تطمــس فــي الذاكــرة القضائيــة أشــكال التعــاون الســابقة الحاصلــة بيــن قضــاة واعالمييــن والتــي 
مــن شــأنها أن تناقــض هــذه النمطيــة. وهكــذا، طمســت الــى حــد كبيــر ذاكــرة التحــركات القضائيــة التــي أنشــأت منابــر 
ــة  ــة القضائي ــالم كاللجن ــر االع ــتعملت مناب ــة )1969-1972( أو اس ــات القضائي ــة الدراس ــة كحلق ــة متخصص إعالمي
المؤقتــة )1980 و1982( كوســيلة للدفــاع عــن مصالــح القضــاء الماديــة والمعنويــة. كمــا طمســت ذاكــرة لجــوء عــدد 
مــن القضــاة الــى نشــر كتــب، بعضهــا كتــب اســتقالة، فــي أواخــر الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات لتحذيــر الــرأي العــام 
ازاء مخاطــر تدنــي رواتــب القضــاة علــى اســتقالليتهم.165 كمــا طمســت ذاكــرة المحطــات التــي شــارك فيهــا اإلعــالم 
بقــوة للضغــط علــى الســلطات العامــة لتنفيــذ أحــكام قضائيــة، أبرزهــا األحــكام التــي أصدرهــا عــدد مــن قضــاة األمــور 
المســتعجلة فــي محاكــم عــدة )ســينتيا قصارجــي، زلفــا الحســن، ميــراي حــداد( لصالــح الجئيــن عراقييــن بهــدف وقــف 
ــة العامــة لألمــن العــام فــي 2009 و2010 166، أو أيضــا  ــدى المديري ممارســات ظالمــة فادحــة كالتوقيــف التعســفي ل
األحــكام اآليلــة الــى انصــاف فئــات اجتماعيــة معرضــة لغبــن قانونــي وأو اجتماعــي مزمــن والتــي مــن شــأنها طبعــا أن 

تعــزز المكانــة االجتماعيــة للقضــاء ومرجعيتــه بالنســبة الــى المرجعيــات السياســية، أقلــه بالنســبة لهــذه الفئــات.

أمــا األمــر الثانــي والــذي ال يقــل خطــورة، فهــو حصــر التفكيــر بيــن أحقيــة االعــالم أو عــدم أحقيتــه فــي التــداول فــي 
الشــؤون اإلعالميــة وفــق معادلــة هيبــة القضــاء أو حريــة االعــالم )أســود أو أبيــض( مــع حجــب ســائر األســئلة األخــرى 
والتــي تتصــل بتنظيــم القضــاء وتقاليــده أو بأخالقيــات االعــالم فــي هــذا المجــال أو أيضــا بكيفيــة مســاهمته فــي تكويــن 
رأي عــام مؤيــد إلصــالح القضــاء أو كيفيــة التعامــل إيجابــا وبمســؤولية مــع الهواجــس القضائيــة المحقــة إزاء احتمالــه 
تعســفه أو انزالقــه فــي هــذا الشــأن. وتزيــد هــذه الهواجــس بالواقــع بفعــل شــعور غالبيــة القضــاة بضعــف القضــاء الحالــي 
وبغيــاب الضوابــط إزاء ســوء اســتخدام االعــالم فــي انتقادهــم وأيضــا بضعــف ثقتهــم عمومــا بنوايــا الوســائل اإلعالميــة 

المرتبطــة بقــوى سياســية نافــذة وخلفياتهــا.

ــات  ــاف إمكاني ــدا الستكش ــا تمهي ــياق تحليله ــي س ــس ف ــذه الهواج ــرض ه ــى ع ــا ال ــنعمد هن ــة، س ــذه النمطي ــرا له وكس

المفكرة القانونية ،عدد 14، شباط 2014. 
165 -     سامر غمرون ونزار صاغية، التحركات القضائية في لبنان، في »حين تجمع القضاة«، منشورات حقوقية صادر، 2009، لبنان.

166 -    سارة ونسا، قضية يسرى العامري: أو حين دافع إعالميون عن قوة أحكام قضائية، العدد نفسه
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التخفيــف منهــا. وبالطبــع، الموقــف مــن االعــالم ال بــد أن يأخــذ بعيــن االعتبــار حســناته كمــا ســيئاته، وأن الــرد علــى 
ــر  ــة حــال أم ــع أو الرفــض، وهــو بأي ــاج المن ــي انته ــا يكــون ف ــر مم ــط أكث ــي وضــع ضواب ــا ف الســيئات يكــون عموم

ــة. ــادئ الديمقراطي ــال بمب ــة عم ــا المبدئي ــة كم ــة والقانوني ــن النواحــي العملي مســتحيل م

كيف نكسر العالقة النمطية من الناحية القضائية؟ 

كســر العالقــة النمطيــة مــن الناحيــة القضائيــة يســتدعي قــراءة جديــدة لمقومــات هــذه العالقــة أكثــر تواؤمــا مــع الواقــع 
ــر مخاطــر  ــي تقدي ــة ف ــو والمبالغ ــن اللغ ــاد ع ــرض بالضــرورة االبتع ــر يف ــذا األم ــة. وه ــة العام ــات المصلح ومقتضي
ــذي بإمكانــه أن يؤديــه فــي تحصيــن اســتقاللية القضــاء فــي مواجهــة  ــدور ال االعــالم، كمــا االبتعــاد عــن اســتصغار ال
القــوى النافــذة. وللوصــول الــى ذلــك، قــد يكــون مــن الضــروري اســتذكار المحطــات اإليجابيــة فــي التعــاون بيــن االعــالم 
والقضــاء والتــي أشــرنا الــى بعضهــا أعــاله فضــال عــن تجــاوز عــدد مــن المســلمات التــي يرتــدي بعضهــا طابعــا تقليديــا 

موروثــا:

األولــى، إعــادة النظــر فــي مفهــوم الهيبــة. فعــدا عــن أن هــذا المفهــوم هــو فــي تعــارض تــام مــع فكــرة العدالــة بمــا فيهــا 
مــن مهابــة وخــوف، فــان كرامــة القضــاء تتحقــق مــن خــالل اصــالح عيوبــه واالعتــراف بهــا وبشــكل خــاص الدفــاع عــن 
اســتقالليته إزاء مــن يتدخــل فــي هــذه األعمــال وليــس فــي التعامــي عــن هــذه األخطــاء أو هــذا التدخــل. هــذا فضــال عــن 
أن ثقــة النــاس بالقضــاء ال تكتســب بفعــل لــزوم الصمــت ازاء طــرح عالمــات اســتفهام كبــرى انمــا فــي إعطــاء أجوبــة 

واضحــة ومقنعــة فــي هــذا الصــدد، بحيــث تــزداد الثقــة بالقضــاء بقــدر مــا تــزداد الشــفافية فــي أعمالــه.  

الثانيــة، إعــادة النظــر فــي احتــكار مجلــس القضــاء األعلــى للســلطة لمهــام اصــالح القضــاء. فخالفــا لمــا يصــرح بــه 
المجلــس، يثبــت الواقــع أنــه أعجــز مــن القيــام بهــذه المهمــة منفــردا، وال ســيما أن صالحياتــه تبقــى محــدودة وأعضــاؤه 
غيــر محصنيــن. فمــاذا فعلــت مجالــس القضــاء إزاء تعنــت السياســيين فيمــا يخــص التشــكيالت القضائيــة؟ وال يعنــي ذلــك 
بالضــرورة انتقاصــا مــن قــدره أو مــن قــوة ارادتــه أو تشــكيكا فــي نوايــاه، انمــا مــرده هــو تقديــر واقعــي وموضوعــي 
لحجــم المهمــة التــي تتطلــب جهــودا اجتماعيــة جمــة تشــكل قــدرة كافيــة لجبــه قــوى النفــوذ الجاثمــة علــى صــدر القضــاء. 
وهنــا، مــن الالفــت أن يطالــب المجلــس القــوى االجتماعيــة بدعمــه للمحافظــة علــى هيبــة القضــاء، فــي مــوازاة انــكار أي 
دور لهــا فــي اصــالح الخلــل القضائــي. كأنمــا الجهــود االجتماعيــة المطلوبــة هــي تلــك التــي تنجــح فــي إخفــاء الحقائــق 

وليــس فــي صناعة حقيقــة أفضل.  

ــا مــا تضــع المؤسســات القضائيــة االنتقــادات اإلعالميــة  الثالثــة، إعــادة النظــر فــي مفهــوم التدخــل فــي القضــاء. فغالب
للقضــاء فــي خانــة التشــويش علــى أعمــال القضــاء والتدخــل فيهــا.167 والواقــع أن هــذا الهاجــس علــى أهميتــه، يرشــح 
عــن نظــرة ضيقــة ومجتــزأة لألمــور. فالثقافــة الســائدة قضائيــا كمــا ســبق بيانــه ليســت ثقافــة اســتقالل القضــاء فيأتــي 
االعــالم ليعكرهــا، انمــا علــى العكــس تمامــا، هــي أقــرب مــا تكــون الــى ثقافــة تدخــل فــي القضــاء، بحيــث يســتبيح كل 
ذي نفــوذ لنفســه مباشــرة أو مــن خــالل وســطاء قضائييــن التدخــل فــي القضــاء )وهــو جــرم جزائــي( مــن دون أن يســتتبع 
ــادات  ــى انتق ــى القضــاء بالدرجــة األول ــة ال ــادات الموجه ــح االنتق ــذا، تصب ــع كه ــام واق ــة. وأم ــة قضائي ــك أي مالحق ذل
لفضــح هــذه التدخــالت أو علــى األقــل إلحــداث تــوازن معيــن فــي واقــع غيــر متــوازن. هــذا مــع العلــم أن »التدخــل« 
اإلعالمــي يحصــل علنــا ويبيــن أســبابه ويكــون قابــال مبدئيــا للــرد والمناقشــة ومعرضــا للمالحقــة فــي حــال التعســف، 

167 -     مثال على ذلك، البيانان الصادران في قضية رلى يعقوب في 27 و2014/1/31
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فيمــا أن »التدخــل« غيــر اإلعالمــي يحصــل ســرا ويســتخدم وســائل غالبهــا غيــر مشــروع، مــن ترغيــب وترهيــب، وهــو 
ــا، يكــون  ــه. ومــن هن ــرد أو المناقشــة وتشــكل ســريته مانعــا مــن بيــن موانــع عــدة أمــام مالحقت بطبيعتــه غيــر قابــل لل
جــد معبــر أن يبقــى مجلــس القضــاء األعلــى والنيابــات العامــة علــى اختــالف درجاتهــا ومجمــع القضــاة صامتيــن إزاء 
ــاول  ــا تن ــو الصرخــة كلم ــا تعل ــا، فيم ــا علن ــال يعترضــون عليه ــال القضــاء ف ــي أعم ــة ف التدخــالت السياســية والقضائي

االعــالم موضوعــا قضائيــا.

الرابعــة، إعــادة النظــر فــي مفهومــي موجــب التحفــظ والتقاليــد القضائيــة. وفــي هــذا المجــال، غالبــا مــا يبــرر الخطــاب 
القضائــي الرســمي وجــوب ابعــاد االعــالم عــن القضــاء لعــدم جــواز انغماســه فــي ســجاالت إعالميــة عمــال بموجبــي 
ــي هــذا الخصــوص  ــى مدخــال هامــا ف ــس القضــاء األعل ــب اعالمــي لمجل ــظ. 168وإذ شــكل انشــاء مكت ــة والتحف الحيادي
فــي اتجــاه تنظيــم حــق الــرد والتوضيــح علــى مــا يتصــل بالقضــاء، فــان مراقبــة أعمالــه أظهــرت بالمقابــل عــددا مــن 
الشــوائب: فقــد بــدا المجلــس مــن خــالل بياناتــه وكأنــه يمنــح ثقتــه الكاملــة للقضــاة الذيــن يتــم التعــرض لهــم، مــع  تجنــب 
اإلجابــة علــى التســاؤالت المطروحــة إعالميــا بطريقــة أو بأخــرى. وهــو بذلــك بــدا وكأنــه يقــول إن للقاضــي موضــوع 
النقــد مــن يدعمــه مــن دون أن يبيـّـن فيمــا إذا كانــت أعمــال القاضــي تســتحق الدعــم أم ال. اال أنــه ورغــم هــذه الشــوائب، 

مــا تــزال تجربــة المجلــس فــي أولهــا، ويؤمــل تطورهــا مــع تراكــم الخبــرة فــي هــذا المجــال.

الخامســة، إعــادة النظــر فــي الميــل المقصــود أو غيــر المقصــود الــى اتهــام االعــالم بالتعميــم فــي مــوازاة إعــادة النظــر 
فــي انعكاســات هــذا االتهــام. فكمــا ســبق بيانــه، قــد يكــون مــرد اتهــام انتقــاد معيــن بالتعميــم هــو حساســية منتفخــة أو 
رغبــة فــي تجنــب الــرد علــى مضمــون االنتقــاد أكثــر ممــا هــو هــذا المضمــون بحــد ذاتــه والــذي يتنــاول فــي حــاالت 
كثيــرة وقائــع محــددة بدرجــة أو بأخــرى. وبأيــة حــال، ومهمــا بلــغ حجــم التعميــم، فمــن األنســب مــن الناحيــة القضائيــة 
اعتمــاد مقاربــة مختلفــة قوامهــا افتــراض حســن النيــة لــدى اإلعالمييــن حتــى ثبــوت العكــس. فــال يمنــع التعميــم النظــر 
فــي مــدى صوابيــة االنتقــاد والتفاعــل معــه، وعلــى أن يتــم التعامــل معــه أقلــه في حــال صوابيــة الخبــر ليــس علــى أنــه 
اســتعداء للقضــاء وســعي الــى تحطيمــه، بــل علــى أنــه تعبيــر عــن شــعور عــام بتراجــع الثقــة العامــة بالقضــاء، وبمثابــة 

دعــوة للمؤسســات القضائيــة بالقيــام بمــا يلــزم مــن خــالل اصــالح مواضــع الخلــل إلعــادة هــذه الثقــة اليــه. 

وكيف نكسر العالقة النمطية من وجهة نظر إعالمية؟ 

فــي هــذا الصــدد، ســنتناول إمكانــات كســر هــذه العالقــة النمطيــة مــن الناحيــة اإلعالميــة. وقــد يكــون مــن المفيــد جــدا 
أن تعمــد الوســائل اإلعالميــة، منفــردة أو مجتمعــة، الــى صياغــة سياســات تحريريــة واضحــة فــي كيفيــة التعامــل مــع 
الشــؤون القضائيــة، وذلــك ضمــن الرؤيــة التــي تراهــا مناســبة لوظيفــة القضــاء االجتماعيــة. ومــن أهــم المســائل التــي 

يمكــن للسياســة التحريريــة أن تشــملها، المســائل اآلتيــة:

إعــادة النظــر فــي الــدور النمطــي لإلعــالم فــي المجــال القضائــي: فاإلعالم معنــي بالقضاء مــن جوانب 	 
عــدة، تتجــاوز بكثيــر مــا تفرضــه العالقــة النمطيــة التــي تريــد أن تحصــر دوره فــي انتقــاد القضــاء 
ومســاءلته. فمــن دون التقليــل مــن أهميــة هــذا الــدور، تترتــب علــى الوســائل االعالميــة مســؤوليات 
أخــرى فائقــة األهميــة. مــن أبرزهــا، تغطيــة القضايــا القضائيــة ذات األبعــاد االجتماعيــة علــى نحــو 

168 -    نرمين السباعي، استراتيجية منع التداول اإلعالمي في شؤون القضاء، منشور في هذا الكتاب. 
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يخرجهــا مــن طابعهــا الخــاص ليســبغ عليهــا الطابــع العــام، مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن تعزيــز لمكانــة 
القضــاء اجتماعيــا. كمــا مــن أدواره، ابــراز المبــادرات اإليجابيــة للقضــاة والتــي أحيانــا تســد ثغــرات 
مزمنــة فــي عمــل المؤسســات والســلطات األخــرى. وال بــأس هنــا مــن التذكيــر فــي معــرض ممارســة 
هــذا الــدور بتجــارب ســابقة أدى فيهــا قضــاة واعالميــون أدوارا تكامليــة فــي مســاءلة الســلطات العامــة 
كمــا هــي حــاالت الضغــط اإلعالمــي لضمــان تنفيــذ أحــكام معينــة فــي مواجهــة الســلطات السياســية 
ــا هــو  ــك، وهــذا ربم ــال. فضــال عــن ذل ــن مث ــن العراقيي ــا الالجئي ــا حصــل مــع قضاي ــة كم أو األمني
ــلطات، وفضــح  ــدأ فصــل الس ــق مب ــى حســن تطبي ــية الســهر عل ــن أدوار االعــالم االساس ــم، م األه
التدخــالت فــي القضــاء وابــراز المبــادرات التــي يقــوم بهــا قضــاة دفاعــا عــن اســتقالليتهم، وبشــكل 
أعــم تخصيــص حيــز هــام إلبــراز إشــكاليات اســتقاللية القضــاء فــي الخطــاب العــام. وبالطبــع، قلــب 
ــا عــن  ــا، انم ــى عــن أداء هــذه األدوار جميع ــي ال يتأت ــي المجــال القضائ ــدور النمطــي لإلعــالم ف ال
أدائهــا بشــكل متــوازن وضمــن رؤيــة متكاملــة. ومــن أهــم األمثلــة علــى ذلــك، أن يتزامــن أي اندفــاع 
ــي  ــاع عــن القضــاء ضــد مــن يتدخــل ف ــي الدف ــاع متســاو ف ــي مــع اندف ــد العمــل القضائ اعالمــي لنق
أعمالــه أو يعكــر اســتقالله، فــال تمهــد المســاءلة لالســتباحة؛ أو أن يترافــق أي انتقــاد لقــاض رضــخ 
لتدخــالت مــع انتقــاد متســاو أو أقــوى للجهــة التــي استســاغت التدخــل فــي عملــه، فــال تصبــح المســاءلة 
فــي عمقهــا اســتضعافا للقضــاء. كمــا مــن أهــم انعكاســات ذلــك أن يربــط انتقــاد الواقــع الحالــي برؤيــة 
مــا يفتــرض بالقضــاء أن يكــون عليــه مســتقبال. ومــن شــأن هــذه األمــور أن تخفــف الهواجــس لــدى 
القضــاة، بحيــث يظهــر االعــالم وســيلة إلبــراز مكانــة القضــاء وتعزيزهــا مســتقبال وليــس وســيلة بيــد 

المتنفذيــن ضــد القضــاء، وفــق مــا تفرضــه التصــورات النمطيــة المشــار اليهــا أعــاله.   

الخــروج مــن الفهــم النمطــي للقضــاء ولــدوره فــي النظــام السياســي واالجتماعــي اللبنانــي. فمــن الخطأ 	 
ــد ومواقــف  ــه أشــخاص لهــم توجهــات وتقالي ــه جســم موحــد، يعمــل في ــى أن ــى القضــاء عل النظــر ال
ــى  ــرة عل ــلطة مبعث ــه س ــلطات األخــرى، أن ــى الس ــبة ال ــا بالنس ــي القضــاء ربم ــا ف ــم م ــدة. فأه موح
ــك  ــف، وذل ــادات والمواق ــرؤى واالجته ــي ال ــرة ف ــة كبي ــمح بتعددي ــذي يس ــر ال ــات القضــاة، األم مئ
خالفــا لمــا هــي عليــه حــال الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة اللتيــن يكــون فيهمــا القــرار بالضــرورة 
موحــدا. وعليــه، ثمــة اختالفــات حتميــة بيــن القضــاة، مــن حيــث درجــة قربهــم مــن مراكــز النفــوذ 
ــي أو  ــاد القضائ ــر االجته ــى االعــالم أو اســتعدادهم لتطوي ــم عل ــث انفتاحه واســتقالليتهم، أو مــن حي
التفاعــل مــع قضايــا المجتمــع، ومــن الطبيعــي اذ ذاك أن تختلــف مصالــح القضــاة إزاء تزايــد االهتمــام 
اإلعالمــي بالشــؤون القضائيــة: ففيمــا يميــل المســتفيدون مــن الصمــت الــى رفــض االعــالم النقــدي 
ــب  ــن المناص ــادا ع ــر ابتع ــهرة واألكث ــل ش ــم األق ــي غالبيته ــم ف ــرون )وه ــرى آخ ــد ي ــق، ق بالمطل
القضائيــة العليــا( فــي هــذا االعــالم ومــا يســتتبعه مــن تغيــر فــي بيئــة القضــاء فرصــة إلعــادة االعتبــار 
اليهــم وعونــا لهــم فــي معاركهــم المســكوت عنهــا فــي مواجهــة مواقــع النفــوذ علــى اختالفهــا. ومــن 
المهــم تاليــا أن يعــي االعــالم هــذه االختالفــات، وأن يصيــغ اســتراتيجياته علــى ضوئهــا وأن يعكســها 

فــي أعمالــه بمنــأى عــن التنميــط والتعميــم.

اإلنفتــاح الواســع علــى آليــات تنظيــم الــرد واالعتــراض والمســاءلة مــن قبــل القضــاء كمــا هــي حــال 	 
التجربــة الجديــدة المتمثلــة فــي المكتــب اإلعالمــي لمجلــس القضــاء األعلــى، مــع اخضــاع هــذه اآلليات 
نفســها للمراجعــة والنقــد توصــال الــى تطويــر أدائهــا. فمشــروعية االعــالم فــي مراقبــة أعمــال القضــاة 
ــه ومســاءلته، مــن دون أي اســتغياب أو اســتقواء  ــرد علي تتعــزز مــن خــالل ضمــان حقوقهــم فــي ال



134

أعمال المرصد المدني الستقالل القضاء وشفافيته 2015-2014

المفكرة القانونية 2016

أو اســتضعاف. كمــا تتعــزز فــي حــال اســتعداده لالعتــراف بالخطــأ عنــد حصولــه مــن دون مكابــرة.

اعتمــاد معاييــر مهنيــة عاليــة فــي اختيــار األشــخاص العامليــن فــي المجــال القضائــي، بحيــث تتوفــر 	 
ــن  ــال م ــتوى ع ــم بمس ــن تمتعه ــال ع ــة، فض ــص والموضوعي ــن التخص ــة م ــتويات مقبول ــم مس فيه
النزاهــة. فهــذه الصفــات تخفــف طبعــا مــن األخطــاء أو المنزلقــات اإلعالميــة وتضمــن فهمــا أكثــر 
دقــة عــن التنظيــم القضائــي ومكوناتــه فضــال عــن فهــم أوســع آلليــات عمــل القضــاء. وبالطبــع، تشــكل 
ــى بعــض النقاشــات  ــى االضــاءة عل ــادرا عل ــا ق ــة نموذجــا هام ــي هــذا المضمــار المفكــرة القانوني ف
ــط  ــس فق ــة لي ــج التخصــص والموضوعي ــم نتائ ــن أه ــا. وم ــأن القضــاء وعقلنته ــا بش ــرة إعالمي الدائ

تجنــب الــذم بالقضــاء جزافــا بــل أيضــا تجنــب مــدح مــا أو مــن ال يســتحق. 

تجنــب المبالغــة فــي االثــارة اإلعالميــة فــي القضايــا القضائيــة أو فــي االســراف فــي مجاملــة مشــاعر 	 
شــعبوية مــن خــالل اعــالن التضامــن غيــر المشــروط مــع فئــات اجتماعيــة معينــة بمعــزل عــن أحقيــة 

قضاياها.

اعتمــاد النســبية فــي التعاطــي مــع األخطــاء القضائيــة: األخطــاء الكبــرى واألخطــاء الصغــرى. فــال 	 
ــى  ــاض عل ــا ق ــي يحاســب فيه ــة نفســها الت ــر بالطريق ــى خطــأ صغي ــاض عل ــال محاســبة ق يجــوز مث
ــة الحاضــرة التــي تكثــر فيهــا عوامــل الخلــل. رشــوة أو سمســرة أو صــرف نفــوذ، وال ســيما فــي البيئ

هــذه هــي بعــض األفــكار لتجــاوز النمطيــة فــي العالقــة بيــن القضــاء واالعــالم، مــن قبــل كال الجســمين. فكرامــة القضــاء 
ــة. وتبقــى  ــة لهــذه الحري ــة والمواطني ــة اإلعــالم بتوســيع اآلفــاق المعرفي تقــوى بشــفافيته، بقــدر مــا يقــوى اشــعاع حري

طبعــا التجربــة خيــر مختبــر إلنضــاج هــذه  األفــكار وتعميقهــا  وتصويبهــا.
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شــهد لبنــان ثــالث اســتراتيجيات قضائيــة فــي التعاطــي مــع اإلعــالم، مــن المفيــد أن نســتعرضها مــن بــاب ضبــط تعدديتها 
والتحــول الحاصــل بشــأنها. االســتراتيجية األولــى، تتمثــل فــي إنــكار حــق اإلعــالم بالتعــرض للقضــاء علــى نحــو قــد 
يــؤدي الــى المــس بكرامــة القضــاة أو زعزعــة الثقــة بالقضــاء، وذلــك تحــت مســميات عــدة، منهــا هيبــة القضــاء ومراعــاة 
عــدم إمكانيــة القضــاة فــي الدفــاع عــن أنفســهم بفعــل موجــب التحفــظ. وقــد شــهدت هــذه االســتراتيجية فــي بعــض األحيــان 
ــراءة  ــة الب ــة وقرين ــة العادل ــدأ المحاكم ــران مب ــد نك ــاً )2008( ح ــغ أحيان ــها )1998 و2008( بل ــي وطيس ــاً ف ارتفاع
ــا االســتراتيجية  ــكل مــن يتعــرض للقضــاء. أم ــوري ل ــف االحتياطــي الف ــام التوقي ــاب أم ــح الب ــة بفت مــن خــالل المطالب
ــن عــن اإلعــالم  ــن ممثلي ــات تفاهــم بي ــاق شــرف أو وضــع آلي ــم ميث ــى تنظي ــل بالســعي ال ــة )2012(، فهــي تتمث الثاني
)رؤســاء هيئــات إعالميــة رســمية ومــدراء تحريــر( وبعــض كبــار القضــاة )وعلــى رأســهم النائــب العــام التمييــزي(. 
ــة بالدرجــة األولــى حســب مــا نستشــف مــن الشــهادات  ــى الشــخصانية والمجامل ــة عل وهــي اســتراتيجية غامضــة مبني
التــي ُضبطــت عــن طبيعــة األحاديــث الجاريــة آنــذاك ويفهــم منهــا وجــود تفاهــم علــى عــدم تجــاوز خطــوط حمــراء معينــة 
وعلــى كيفيــة حــل اإلشــكاالت التــي قــد تنشــأ بيــن الجســمين المهنييــن. أمــا االســتراتيجية الثالثة )2013(، فهــي تهــدف 
مبدئيــاً الــى التعامــل إيجابــاً مــع الحريــة اإلعالميــة مــن خــالل تنظيــم حــق الــرد، وهــي تتمثــل فــي إنشــاء مكتــب إعالمــي 
لمجلــس القضــاء األعلــى يتولــى النطــق باســم القضــاء والقضــاة. إال أنــه علــى الرغــم مــن أن إنشــاء المكتــب قــد حصــل 
انطالقــاً مــن مبــدأ الشــفافية ومــن حــق اإلعــالم بالتــداول فــي الشــؤون القضائيــة ومــن حــق المواطــن فــي االطــالع علــى 
هــذه الشــؤون، فــإن درس بيانــات المكتــب تعكــس أحيانــاً حنينــاً للمنطــق الســابق اآليــل الــى إنــكار الحريــة اإلعالميــة 
بهــذا الشــأن )نــزار صاغيــة وبيــرال شــويري، المكتــب اإلعالمــي لمجلــس القضــاء األعلــى مــن خــالل بياناتــه، المفكــرة 
عــدد 14، شــباط 2014(. ويؤمــل طبعــاً أن ينجــح المكتــب اإلعالمــي فــي تطويــر ذاتــه مــع تزايــد خبرتــه. وفيمــا نشــرت 
المفكــرة تحليــالً لالســتراتيجية الثالثــة فــي عددهــا 14، فإنهــا تســتعيد هنــا أبــرز جوانــب االســتراتيجيتين األولــى والثانيــة.

169 -   نشر في المفكرة القانونية العدد 15، أذار 2014
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نرمين السباعي

مــن بيــن االســتراتيجيات القضائيــة الثــالث فــي التعامــل مــع التــداول اإلعالمــي فــي شــؤون القضــاء، تشــكل اســتراتيجية 
ــي  ــي عامــي 1998 و2008 ف ــت هــذه االســتراتيجية ف ــد تمثل ــر تشــدداً. وق ــع االســتراتيجية األكث ــة بالطب ــع العقابي المن
مشــروعي قانــون وضعتهمــا الســلطة بحّجــة تحصيــن »هيبــة القضــاء« مــن دون أن يتــم إقرارهمــا. وتعكــس نصــوص 
»المنــع العقابيــة« مــا ترتئيــه الطبقــة السياســية مناســباً لكلتــا المهنتيــن وكيفيــة التفاعــل بينهمــا، طبعــاً تحــت حجــة الحرص 
علــى ســير أعمــال الجســم القضائــي فــي مواجهــة النزعــات المفترضــة لإلعــالم الــى اإلثــارة والتعميــم والتطــرف. فتجمــع 
نظــرة الطبقــة السياســية مباشــرة أو بواســطة مــن اختارتــه لتــرؤس أعلــى هرميــة القضــاء، بيــن تمنياتهــا بــأن يرتكــز 
القضــاء مثــل الجيــش، علــى منطــق »الوهــرة« والتخويــف، وتبرمهــا مــن »الفلتــان« المفتــرض عنــد اإلعــالم. وكان مــن 
الطبيعــي أن تولــد هــذه المشــاريع عنــد مناقشــتها مخــاوف مشــروعة إزاء تحويــل القضــاء واإلعــالم الــى أذرعــة تحركهــا 
الســلطة وتحــدد أدوارهــا، فــي وجــه مــن يتــم حجــب مصالحــه واهتماماتــه فــي هــذه المشــاريع، أي فــي وجــه مصلحــة 

ســواد المواطنيــن )المحــرر(.

نعــود فــي مــا يلــي الــى نصــوص مشــروعي القانــون، وقــد اســتمد مشــروع 2008 معظــم مــواده مــن مشــروع 
العــام 1998 مــع بعــض الفروقــات المهمــة، ملقيــن الضــوء علــى مضمونهمــا ومبادئهمــا وظــروف وضعهمــا، 

فضــالً عــن المبــررات التــي أثيــرت آنــذاك لتبريرهمــا.

هيبة القضاء أم هيبة من يتدخل في أعماله؟

ــة مؤسســاتياً  ــن المؤسســة القضائي ــا أن محــاوالت تحصي ــن لن ــي العهــود الســابقة، يتبي ــى مواقــف الســلطة ف بالعــودة ال
ــى إعــداد  ــر عل ــل األخي ــث عم ــارة، حي ــج طب ــدل بهي ــر الع ــد وزي ــي عه ــا ف ــة، بلغــت ذروته ــادات اإلعالمي إزاء االنتق
ــرارات الصــادرة  ــال والق ــلطة القضــاء واألعم ــس س ــي تم ــم الت ــض الجرائ ــق ببع ــام 1998 »يتعل ــون ع ــروع قان مش
عنــه«. ولقــد رمــى مشــروع القانــون هــذا الــى حمايــة مــا ســماه »هيبــة القضــاء« مــن خــالل إيجــاد جــرم جديــد يعاقــب 
مــن »يزعــزع الثقــة« باألعمــال والقــرارات القضائيــة ويمــس بـ«كرامــة« القضــاء و«اســتقالليته«، فضــالً عــن تشــديده 
عقوبــة اســتعطاف القاضــي شــفاهة أو كتابــة. ولقــد اســتثنى هــذا المشــروع التعليقــات ذات الطابــع التقنــي واألعمــال التــي 
ترمــي الــى تعديــل القــرار القضائــي أو نقضــه أو إعــادة النظــر فيــه. ويســتذكر المحامــي وليــد النقيــب، الــذي شــارك فــي 
وضــع المشــروع بصفتــه مستشــاراً للوزيــر طبــارة، الظــروف التــي أوجبــت وضعــه قائــالً إن التهجــم اإلعالمــي علــى 
القضــاء كان شــديداً فــي تلــك الحقبــة، فــكان علــى وزارة العــدل »أن تحصــن القضــاء بالنصــوص« ليــس ألن القضــاء 
معصــوم عــن الخطــأ بــل ألن التصحيــح يجــب أن يكــون مــن داخــل الســلطة القضائيــة. ومــن ناحيــة أخــرى، اعتبــرت 
األســباب الموجبــة لمشــروع القانــون أنــه يجــب الحفــاظ علــى كرامــة القضــاء وســمعته ألن ذلــك يعــزز اســتقاللية الســلطة 

170 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 15، آذار 2014.
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القضائيــة ويدعــم النظــام الديمقراطــي، داعيــة الــى وجــوب وضــع نصــوص تحمــي هيبــة القضــاء المشــابهة للنصــوص 
التــي تحمــي هيبــة الجيــش وتمنــع أي تطــرق لمــا يخصــه. وكان مــن الالفــت أن هــذا المشــروع قــد لقــي آنــذاك انتقــاداً 
هامــاً مــن أحــد أبــرز القضــاة الســابقين الراحــل عبــد الباســط غنــدور الــذي ذكــر بــأن تعزيــز اســتقالل القضــاء والثقــة 
بــه ال يُفــرض فرضــاً مــن خــالل إنشــاء عقوبــات جديــدة بــل يتحقــق مــن خــالل تعزيــز مقّومات صدقيتــه التــي بدورهــا 
ــس  ــف المجل ــى مواق ــاً ال ــون أساس ــة لمشــروع القان ــباب الموجب ــتندت األس ــك اس ــه171. كذل ــى قرارات ــاس ال ــن الن تطمئ
ــي  ــداول ف ــرة الت ــى »كث ــه ال ــذي أشــار في ــخ 1998/2/19 وال ــه الصــادر بتاري ــيما بيان ــن، ال س ــي ذاك الحي ــى ف األعل
الشــأن القضائــي« والــى أن ســالمة العمــل القضائــي يســتتبع عــدم التدخــل فيــه عندمــا يرمــي هــذا التدخــل الــى زعزعــة 
الثقــة بالقضــاء. وفيمــا يجــد »النقيــب« أن النــص الــذي يعاقــب زعزعــة القضــاء ال يحــدّ مــن حريــة التعبيــر وهــو نــص 
منقــول عــن القانــون الفرنســي ومعمــول بــه حاليــاً دون أيــة إشــكاليات، ســجلت رئيســة تحريــر حقــوق النــاس )ملحــق كان 
يصــدر مــع جريــدة النهــار فــي 1998(172 أمــل مــكارم أن المنطــق يوجــب معاقبــة انتقــاد التدخــالت السياســية والفســاد 
الــذي يطــال المؤسســة القضائيــة مــا دامــت زعزعــة الثقــة بالقضــاء تأتــي مــن التدخــالت نفســها وليــس مــن الــكالم عنهــا 
ــز الشــفافية والمحاســبة  ــي تعزي ــدالً مــن أن يكــون العــالج ف ــي األهــداف، فب ــا. ويســتوقفنا هــذا االنحــراف ف أو فضحه
والكشــف عــن صــرف النفــوذ وأفعــال الترغيــب، يكــّرس مشــروع القانــون التســتر علــى عيــوب القضــاء والتــي تقتصــر 
معالجتهــا ضمــن الهيئــات القضائيــة. ورغــم أن مشــروع القانــون اقتــرن بموافقــة مجلــس القضــاء األعلــى ونــال، بحســب 
األســتاذ النقيــب، إجماعــاً لــدى مناقشــته فــي لجنــة تحديــث القوانيــن، إال أنــه لــم يُقــّر بعــد تغييــر الحكومــة تبعــاً النتخــاب 

رئيــس الجمهوريــة اميــل لحــود.

تلميع صورة القضاء على حساب حرية الرأي واإلعالم

 فــي مرحلــة ثانيــة، فــي العــام 2008، شــهد لبنــان تجاذبــاً مماثــالً بيــن اإلعــالم والقضــاء، أخــذ أبعــاداً أكثــر ضــراوة، 
حيــث أعيــد طــرح مشــروع قانــون عــام 1998 ولكــن مــع تشــديد طــال مجمــل مــواده. ويســتذكر وزيــر العــدل الســابق 
ــة  ــكيالت القضائي ــيما أن التش ــاء، ال س ــى القض ــداً عل ــة ج ــت عصيب ــا كان ــه إنه ــرة بقول ــذه الفت ــا ه ــار معن ــم نج إبراهي
كانــت موضــع عرقلــة وتأخــرت لســنوات طويلــة. ويضيــف أن مجلــس القضــاء األعلــى كان »علــى وشــك االضمحــالل 
والســقوط نتيجــة اســتقاالت وتقاعــدات، ممــا كان يحــول دون توفيــر النصــاب القانونــي الجتماعاتــه«. كمــا يوضــح أنــه 
بمــوازاة ذلــك كان ثمــة إعــالم يتنــاول القضــاء تنــاوالً مرّكــزاً وهادفــاً مــن خــالل برامــج تلفزيونيــة. وفــي هــذه األجــواء، 
وعلــى خلفيــة حلقــات لبرنامــج »الفســاد« طالــت عــدداً مــن القضــاة )مــن إعــداد غــادة عيــد، يبــث علــى قنــاة »الجديــد«(، 
أصــدر مجلــس القضــاء األعلــى والجمعيــة العموميــة للقضــاة بيانيــن فــي 14 و2008/7/17 طالبيــن مــن النيابــة العامــة 
ــرادا173ً، فضــاًل عــن  ــاول القضــاء ســلطة وأف ــه نفســه تن ــن تســّول ل ــة بحــق كل م ــات الفوري ــة المالحق ــة إقام التمييزي
ــل وصــل األمــر  ــواب فــي حــاالت التعــرض للقضــاة. ب ــن والن ــن والمحامي ــات اإلعالميي ــى تجــاوز حصان دعوتهمــا ال
بالمجلــس المذكــور الــى المطالبــة بتفعيــل التوقيــف االحتياطــي بحــق جرائــم المطبوعــات مــن خــالل تعديــل القانــون الــذي 
يحكمهــا، مشــيراً الــى أن حظــر التوقيــف االحتياطــي لإلعالمييــن مشــروط بعــدم تجنيهــم عنــد اســتعمالهم حريــة القــول 

علــى حرمــات المواطنيــن عامــة والقضــاة خاصــة174.

171 -   تعليق عبد الباسط غندور على مشروع القانون، ملحق حقوق الناس، جريدة النهار، تاريخ 1998/4/15.
172 -   المرجع نفسه.

173 -   نزار صاغية، مجلس القضاء االعلى يلبس وشاحاً جديداً: الترفع، جريدة االخبار، تاريخ 2009/9/23.
174 -   نزار صاغية ، التشهير بالفساد حق ألنه واجب، جريدة األخبار، تاريخ 9 نيسان 2010.
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ــة  ــراءات الرادع ــي اإلج ــى ف ــاً« يتجل ــاً عقابي ــان »نفس ــن يعكس ــن البياني ــة175 أن هذي ــزار صاغي ــي ن ــجل المحام ويس
ــك  ــة، مســتبقين بذل ــاول الســلطة القضائي ــا بوجــوب إنزالهــا بحــق كل مــن يتن ــة )احتجــاز احتياطــي( التــي نادي والفوري
النتائــج التــي قــد تســفر عنهــا المحاكمــة. وفــي إثــر هــذه البيانــات، اســتُعيد مشــروع قانــون 1998 ووّجــه وزيــر العــدل 
ــة التشــريع واالستشــارات لإلفادة عمــا إذا كانــت النصــوص  ــاً بتاريــخ 9-9-2008 الــى هيئ ــم نجــار طلب ــذاك إبراهي آن
المقترحــة فــي مشــروع قانــون 1998 مــا زال مــن الـ«ممكــن اقتراحهــا بعــد انقضاء عشــر ســنوات علــى صياغتهــا أو إذا 
كان يمكــن تطويرهــا«. وقــد ارتــأت هيئــة التشــريع واالستشــارات علــى ضــوء البيانيــن القضائييــن المشــار اليهمــا أعــاله 
إدخــال بعــض التعديــالت علــى المشــروع بعدمــا وصفتهــا بالضروريــة لمالءمــة المشــروع مــع الواقــع. وعليــه، وضعــت 
ــن  ــع الحدي ــد رف ــم تشــديد عــدد مــن مــواده.  فق ــا ت ــة القضــاء بعدم ــم المــس بهيب ــون جرائ صيغــة 2008 لمشــروع قان
األدنــى واألعلــى للعقوبــة فــي مــا يتعلــق بجــرم زعزعــة الثقــة بالقضــاء وصــوالً الــى ثــالث ســنوات حبســاً، وزاد قــدر 
الغرامــة المنصــوص عليهــا الــى أكثــر مــن ضعــف مــا كانــت عليــه، فضــالً عــن تطويلــه مــدة مــرور الزمــن علــى الحــق 
العــام مــن 3 أشــهر الــى 6 أشــهر. وبلــغ »هــوس الهيبــة« أوجــه حيــن تبنــى المشــروع المعــدل توصيــات مجلــس القضــاء 
األعلــى بخصــوص التوقيــف االحتياطــي فأجازهــا فــي جرائــم المطبوعــات التــي تقــع علــى الســلطة القضائيــة أو علــى 
القاضــي، مميــزاً إياهــا بذلــك عــن ســائر جرائــم المطبوعــات. إال أن النهــج التكميمــي لحريــة التعبيــر اســتند الــى مبــررات 
جديــدة هــذه المــرة أبرزهــا »موجــب التحفــظ«. فقــد علــل مجلــس القضــاء األعلــى مطالبتــه بتفعيــل التوقيــف االحتياطــي 
بــأن موجــب التحفــظ الــذي يلتــزم بــه القضــاة يمنعهــم مــن ممارســة حــق الــرد دفاعــاً عــن أنفســهم فــي حــال تعرضهــم 
لتهجــم أو نقــد إعالمــي، مــا يوجــب علــى اإلعــالم الصمــت تيمنــاً بالقضــاة.176 إال أن مشــروع القانــون هــذا، كســابقه، لــم 
يبصــر النــور لعــدم حصــول توافــق بيــن الســلطات المعنيــة حــول بنــوده. وأكــد الوزيــر الســابق نجــار للمفكــرة أنــه رغــم 
إيمانــه بــأن عليــه، مــن خــالل منصبــه، أن يحمــي القضــاء ويحــرره مــن الضغــوط السياســية واإلعالميــة، إال أنــه تحفــظ 
حينهــا علــى بنــد التوقيــف االحتياطــي تحديــداً واقتــرح إذ ذاك حــذف المشــروع مــن جــدول أعمــال الحكومــة. ويبــدو أن 
الظــروف التــي توالــت بعــد ذلــك ســاهمت فــي ســحب مشــروع القانــون مــن التــداول دون أيــة صدامــات، حيــث أفادنــا 
نجــار بــأن ذلــك يعــود الــى تمريــر التشــكيالت القضائيــة فــي عهــده واقتراحــه رفــع رواتــب القضــاة وزيــادة صنــدوق 

تعاضــد القضــاة مــن 4 مليــارات الــى 10 مليــارات ليــرة لبنانيــة.

175 -   نزار صاغية، مجلس القضاء األعلى يلبس...، مذكور أعاله.
176 -   مرجع نفسه. 
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 حين عقدت النيابة العامة التمييزية ميثاق شرف
  مع اإلعالم )2012(:

ما حدا بيستوطي حيطنا.. نحن صحاب وبدنا نضل صحاب177

سعدى علوه

ــوم،  ــذاك. والي ــم تُنشــر آن ــة، ول ــق التجــارب القضائي ــاب توثي ــي أواخــر ديســمبر 2012 مــن ب ــة ف أجريــت هــذه المقابل
بعــد أكثــر مــن ســنة، تعمــد المفكــرة القانونيــة الــى نشــرها نظــراً ألهميتهــا لفهــم االســتراتيجيات القضائيــة إزاء التــداول 

اإلعالمــي فــي شــؤون القضــاء )المحــرر(.

ــدل  ــر الع ــي قص ــه ف ــي مكتب ــاً ف ــي 2012/12/20 اجتماع ــي ف ــم ماض ــي حات ــزي القاض ــام التميي ــي الع ــد المدع عق
ــوظ  ــادي محف ــد اله ــي لإلعــالم عب ــس الوطن ــس المجل ــة، بحضــور رئي ــالم المرئي ــائل اإلع ــي وس ــن ممثل ــدد م ــع ع م
التلفزيونيــة . القنــوات  فــي  األخبــار  ومــدراء  عــون  واليــاس  البعلبكــي  محمــد  والمحرريــن  الصحافــة  ونقيبــي 

ــة  ــة التطبيقي ــراره واآللي ــات ق ــن خلفي ــي ع ــم ماض ــي حات ــزي القاض ــام التميي ــي الع ــألت المدع ــة« س ــرة القانوني المفك
والعمليــة للســير بــه، فأوضــح أن »العالقــة مــع اإلعــالم مــّرت بتوتـّـر مــن خــالل بعــض البرامــج المعينــة واالنتقــادات 
وبعــض االعتراضــات، وعليــه رغبــت أن نكــون الســبّاقين إلــى إنهــاء األوضــاع غيــر الطبيعيــة، وأن نقــول للصحافــة أن 
ليــس هنــاك خصومــة بيننــا وبينكــم وإنمــا نحــن نكمــل بعضنــا البعــض«. وأشــار ماضــي إلــى أنــه »يحصــل فــي بعــض 
األحيــان أن يتنــاول اإلعــالم، وخصوصــاً فــي التلفزيونــات، قضايــا معينــة مطروحــة أمــام القضــاء، ويقيمــون عبرهــا 

محاكمــات، وقــد يتناولــون قاضيــاً معينــاً أيضــاً.

ووصــف االجتمــاع مــع وســائل اإلعــالم بأنــه »صلحــة، كمــا جــرى االتفــاق علــى ميثــاق شــرف معيــن ال يحــد مــن حريــة 
اإلعــالم، وال مــن حركتنــا كقضاء”،

أيضــاً . مســتقبالً  التصــادم  تجنــب  الــى  يهــدف  الميثــاق  هــذا  وأن  اإلعــالم،  مــع  تصــادم  ال  أنــه  مؤكــداً 
وأشــار ماضــي إلــى أن »حريــة اإلعــالم مقدســة ليــس بالنســبة لنــا فقــط، بــل فــي القانــون، ولكننــا نتمنــى علــى اإلعــالم 
أن ال يمــارس حريتــه هــذه ممارســةً تعّســفية، وأن ال يزيدهــا إلــى درجــة تصطــدم معهــا بحريــة اآلخريــن«، الفتــاً إلــى 

أنــه »تــم التفاهــم مــع المجتمعيــن علــى هــذه األشــياء”.

ــي وســائل اإلعــالم التــي التقاهــا، وســيقول لمــن ســيلتقيهم فــي االجتمــاع المقبــل )خــالل ــال لممثل ــه ق  وأكــد ماضــي أن
ــا أفيدكــم باســمي ــق بالقضــاء، وأن ــه فــي مــا يتعل  األســبوع األول مــن العــام 2013( »اســألوني عــن أي شــيء تريدون
ً ــدة، وخصوصــا ــى إنجــازات القضــاء الجي ــائل اإلعــالم اإلضــاءة عل ــن وس ــب م ــا طل ــي«. كم ــس كمصــدر قضائ  ولي
 علــى صعيــد التقليــل مــن التوقيفــات وحصرهــا بالضــروري والمبــرر منهــا، كمــا خفــض مــدة التوقيــف، وكذلــك علــى

177 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 15،آذار 2014
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Lebanese State Prosecutor: The Media Should Not Take The Judiciary Lightly
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 مهمــات النيابــات العامــة التــي تــزور مخافــر التحقيــق دوريــاً للوقــوف علــى مــا يحصــل بدقــة. وأشــار إلــى أنــه ســيتم، مــع
 بدايــة العــام المقبــل، تخصيــص كل نيابــة عامــة، »كمــا فــي مكتبــي، بصنــدوق خــاص لتلقــي الشــكاوى واالعتراضــات
.“والمالحظــات مــن المواطنيــن، ومــن كل شــخص يريــد إبداءهــا، ألن العدليــة ليســت ضــد المواطنيــن وال ضــد اإلعــالم

وحــول مــا إذا كان ســيرد شــخصياً علــى تســاؤالت اإلعالمييــن واستفســاراتهم، أشــار ماضــي إلــى أنــه قــد يــرد شــخصياً، 
ــرف اإلعــالم  ــي أن يع ــم، ويهمن ــة منه ــات مطلوب ــون بمهم ــك، فالقضــاة يقوم ــالء القضــاة بذل ــد الزم ــف »أح ــد يكل وق
حــدوده«. وأكــد أنــه يريــد أن يحــل »مشــاكل القضــاة الشــخصية مــع اإلعــالم الشــخصي، فمــن لديــه مشــكلة مــع قــاض 
فليــأت إلــي وأنــا أحلهــا لــه، وإذا لــم نحاســب القاضــي وفــق اآلليــات المتبعــة فــي الجســم القضائــي فلينشــروني معــه أنــا 

أيضــاً”.

ــد  ــي اإلعــالم، أك ــة ف ــاه عــدم التعــرض للقضي ــاض معن ــن أي ق ــه للشــكوى م ــا إذا كان الرجــوع إلي ــدى ســؤاله عم ول
ماضــي أن القضــاة يحاســبون وفــق القانــون وآليــات المحاســبة المتبعــة فــي القضــاء وليــس فــي اإلعــالم، فهنــاك التفتيــش 

القضائــي ومجلــس القضــاء األعلــى ونحــن نحاســب”.

ــا عالــي ســاعة نشــاء، ونحــن واإلعــالم أصحــاب،  ــا أحــد.. نحــن حيطن ــن نســمح أن يســتوطي حيطن ــال ماضــي »ل وق
ــى أصحــاب”. ــد أن نبق ونري

ونفــى الرئيــس ماضــي أن تكــون خطوتــه مرتبطــة ببعــض االنتقــادات اإلعالميــة التــي طالــت القاضيــة أليــس شــبطيني 
ــة أحكامهــا وقراراتهــا الخاصــة بالعمــالء، مؤكــدأ أن االجتمــاع كان مقــرراً قبــل ذلــك، كمــا أن أي محكمــة  علــى خلفي

حــرة بمــا تفعلــه وبمــا تتخــذه مــن قــرارات وهــي ســيدة نفســها، كمــا أن القــرار صــدر رســمياً وقانونيــاً”.

ــاوي إلنشــاء مكتــب  ــذي يحضــره وزيــر العــدل شــكيب قرطب ــه والمرســوم ال ــه واجتماعات وفّصــل ماضــي بيــن خطوت
إعالمــي خــاص بمجلــس القضــاء األعلــى.

وعــن تأثيــر خطوتــه علــى حريــة التعبيــر عنــد القضــاة وتواصلهــم مــع اإلعــالم، أكــد ماضــي أنــه »فــي المبــدأ مــن غيــر 
المســموح للقضــاة بالتصريــح، وأن المخــّول الوحيــد بالحديــث هــو أنــا، وعلــى القاضــي الــذي يريــد أن يتكلــم فــي اإلعــالم 
ــان بالنســبة  ــع قضــاة لبن ــي مصــر م ــة وضــع القضــاة ف ــدى مقارن ــي«. ول ــش القضائ ــن التفتي ــى إذن م أن يحصــل عل
للتصريــح والتعبيــر، أشــار ماضــي إلــى أن »لــدى مصــر نظامــاً مختلفــاً عمــا لدينــا، وأننــا إذا أردنــا أن نكــون كمــا مصــر 

يجــب أن نغيّــر القوانيــن المعمــول بهــا بالنســبة للقضــاء عندنــا”.

مــن جهتــه، أشــار نقيــب المحرريــن اليــاس عــون، الــذي حضــر االجتمــاع، إلــى أن الرئيــس حاتــم ماضــي »أدلــى، بــكل 
حســن نيــة، بمــا يريــده، وحصــر التواصــل معــه فــي المواضيــع التــي تخــص القضــاء، ولــم يكــن يضغــط علــى اإلعــالم 

بــل فاجأنــا بطريقــة طرحــه«، وكان »ناعــم كتيــر”.

ولفــت عــون إلــى وجــود شــكاوى فــي اإلعــالم مــن القضــاء، وكذلــك هنــاك شــكاوى فــي القضــاء مــن اإلعــالم، مؤكــداً 
أنــه أشــار خــالل االجتمــاع إلــى وجــود فلتــان إعالمــي مــن جهــة، ولكــّن هنــاك فلتانــاً قضائيــاً أيضــاً، وأنــه طالــب القضــاء 
بــأن »يكونــوا حنايــن فــي تعاطيهــم مــع القضايــا المرفوعــة علــى إعالمييــن وصحافييــن ومطبوعــات«.. مطالبــاً بـ«تعــاط 

مختلــف فــي التمييــز أيضــاً، وليــس فقــط التصديــق علــى األحــكام الصــادرة”.

وأشــار عــون إلــى أنــه طــرح مــع الرئيــس ماضــي مســألة كيفيــة التعامــل مــع الصحافييــن لجهــة اســتدعائهم حيــث »أكدنــا 
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أن التحقيــق معهــم ال يحصــل فــي مخفــر أو مركــز أمنــي، وإنمــا لــدى قاضــي تحقيــق أو أمــام محكمــة المطبوعــات«. 
ــكل المفــارز القضائيــة والجنائيــة بعــدم إبــالغ أي شــخص،  ــه ل وأشــار إلــى أن ماضــي اقتنــع بالفكــرة وأعطــى تعليمات

وخصوصــاً صحافيــاً، خــالل يومــي الســبت واألحــد، إال إذا كانــت القضيــة جنائيــة”.

ــع  ــن أو مطبوعــات م ــو عــن األحــكام الصــادرة بحــق صحافيي ــألة إصــدار عف ــم يطــرح مس ــه ل ــى أن وأشــار عــون إل
ماضــي. وأكــد أنــه بحــث ونقيــب الصحافــة محمــد البعلبكــي بموضــوع العفــو مــع وزيــر العــدل شــكيب قرطبــاوي الــذي 
راجــع رئيــس الجمهوريــة ونقــل عنــه عــدم ممانعتــه. ولــدى مراجعــة قرطبــاوي، قــال عــون إنــه أشــار إلــى أنــه »يعــدّ 

مشــروع المرســوم لرفعــه إلــى مجلــس الــوزراء”.
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 المكتب اإلعالمي لمجلس القضاء األعلى من خالل بياناته:
»قضاة لبنان الذين يتباهى بهم العالم«178

نزار صاغية وبيرال الشويري 

خــالل ســنة 2013، أُنشــئ »المكتــب اإلعالمــي« لمجلــس القضــاء األعلــى. وقــد أشــارت مجمــل التصريحــات المهيئــة 
إلنشــاء المكتــب الــى أنــه يعكــس تغيــراً فــي منطــق القضــاء عمــالً بمبــدأ الشــفافية وحــق المواطــن بالمعرفــة )1(. فبــدل 
رفــض التــداول اإلعالمــي لشــؤون القضــاء علــى أســاس أن القضــاء صامــت وليــس بإمكانــه اإلجابــة علــى التعــرض 
لــه179، يقبــل بمبــدأ الحريــة اإلعالميــة فــي هــذا المجــال علــى أن يتولــى المكتــب اإلعالمــي النطــق باســم القضــاء وعمليــاً 
إخراجــه مــن حالــة الصمــت. إال أن كيفيــة عمــل المكتــب واألســلوب المعتمــد منــه، كمــا يستشــف مــن بياناتــه األولــى، 
تظهــر أنــه غالبــاً مــا تتــم العــودة الــى األفــكار القديمــة، فيســعى الــى التشــكيك بمشــروعية التــداول بشــؤون القضــاء، أكثــر 

ممــا يســعى الــى توضيــح مــا يمكــن أن يكــون ورد فــي اإلعــالم مــن مغالطــات )2(.

أسباب نشأة المكتب اإلعالمي: من موجب التحفظ الى مبدأ الشفافية

ــي  ــي 19-7-2012 ف ــع ف ــي موس ــي إعالم ــاع قضائ ــالل اجتم ــي وردت خ ــب اإلعالم ــاء المكت ــى إنش ــارة ال  أول إش
مقــر مجلــس القضــاء األعلــى الــذي كان يترأســه آنــذاك القاضــي ســعيد ميــرزا بالوكالــة، وذلــك علــى خلفيــة مــا أثــاره 
اإلعــالم مــن تدخــالت فــي قضيــة مقتــل الشــيخين الحاصلــة فــي20-05-2012.  وقــد بــرر وزيــر العــدل الســابق شــكيب 
قرطبــاوي قــرار مجلــس القضــاء األعلــى بإنشــاء مكتــب إعالمــي للمجلــس، بالرغبــة بتوحيــد اإلعــالم )الســلطة الرابعــة( 
والقضــاء فــي الموضوعيــة والعدالــة وبنــاء عالقــة ســليمة مع المواطنيــن، »فــال يكــون اإلعــالم بعيــداً عــن القضــاء وال 

القضــاء بعيــداً عــن النــاس”180.

وتاليــاً، إن الداعــي األبــرز إلنشــاء المكتــب تمثــل فــي إرادة إحاطــة وســائل اإلعــالم بجهــاز متخصــص يعمــد الــى توجيــه 
ــن إقصــاء اإلعــالم عــن  ــن الممك ــن م ــم يك ــإذا ل ــد الحاجــة. ف ــا عن ــك وتصحيحه ــائل بذل ــك الوس ــت تل ــه إذا رغب أعمال
القضــاء، فــال بــد إذاً مــن إعطــاء القضــاء حــق الــرد والتوضيــح، ســعياً الــى تحســين أدائــه، وبــكالم آخــر الــى إحاطــة 
الحريــة التــي يمثلهــا اإلعــالم بالموضوعيــة والدقــة فــي المعلومــات والعلــم القانونــي الــذي يُفتــرض بالمكتــب أن يؤمنــه 
لــه. وفــي هــذا االتجــاه، فّســر رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى جــان فهــد األســباب التــي تدفــع المجلــس الــى إنشــاء المكتــب 
بمبــدأ الشــفافية: »فحكــم القانــون يفتــرض الشــفافية وإتاحــة الفرصــة أمــام المواطــن للحصــول علــى األخبــار المتعلقــة 
بالعمــل القضائــي والوقــوف علــى مــدى صحــة األخبــار التــي تصــل إلــى الوســائل اإلعالميــة مــن مصــادر أخــرى. وفــي 
اللقــاء مــع مندوبــي اإلعــالم المزمــع عقــده، ســيجري البحــث فــي ضوابــط تغطيــة اإلعــالم لألخبــار القضائيــة، وكيــف 
يمكــن القاضــي أن يســاعد اإلعــالم فــي نقــل الخبــر بدقــة وموضوعيــة واالتفــاق علــى إعــالن حســن نيــات بيــن اإلعــالم 

178 -   نشر في المفكرة القانونية، العدد 14، شباط 2014.
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

Media Management and the Lebanese Judiciary: Legal Pride or Political Prejudice?
179 -    نزار صاغية، محاسبة القضاة: خطوات من دون غد، المفكرة القانونية، العدد 9، تموز 2013.   

180 -    اللواء، 2012-7-20.



143

الفصل الثاني: اإلعالم والقضاء والبيئة المهنية

المفكرة القانونية 2016

ــن«.  ــوق المواطني ــرام حق ــع احت ــة م ــم الديموقراطي ــز القي ــون وتعزي ــم القان ــع وحك ــة المجتم ــك لمصلح والقضــاء، وذل
ويضيــف: »إن نقــل الخبــر القضائــي حــق مشــروع، ولكــن يقتضــي أيضــاً المحافظــة علــى خصوصيــة المواطــن وصدقية 
الخبــر وإبــراز جوانبــه القانونيــة والموضوعيــة ونقلــه بصــورة موضوعيــة إلــى الــرأي العــام. ويأتــي إنشــاء هــذا المكتــب 
بغيــة مســاعدة اإلعــالم علــى نقــل الصــورة الصحيحــة عــن العمــل القضائــي والوقــوف علــى مــدى صحــة األخبــار التــي 
تصــل إلــى الوســائل اإلعالميــة مــن مصــادر غيــر رســمية« )مقابلــة مــع النهــار فــي 13-9-2013(. وهــذا أيضــاً مــا 
أكدتــه الصحافيــة كلوديــت ســركيس فــي مقــال نُشــر فــي جريــدة النهــار فــي 28 آب 2013 مــن دون تحديــد مصدرهــا 
بحيــث جــاء فيــه أن الــرد علــى مغالطــات إعالميــة منشــورة عــن القضــاء هــو الداعــي األبــرز إلحــداث المكتــب، »إذ 
ــل بصمــت مــن  ــه واتهامــات يقاب ــات مغلوطــة عن ــي اإلعــالم أو كتاب كان التعــّرض للقضــاء مــن خــالل تصريحــات ف
هــذه المؤسســة فــي معظــم األحيــان، إذ نــادراً مــا كان يُســمع صــوت القضــاء فــي هــذا اإلطــار، وكثيــراً مــا تــرك صمتــه 
نوعــاً مــن التشــكيك فــي أدائــه عمومــاً انطالقــاً مــن مبــدأ أن القاضــي يعمــل فــي صمــت ويشــمل كّل تهجــم أو اتهــام قــد 
يطاولــه. إال أن أســلوب التمــادي فــي الصمــت وخصوصــاً فــي الظــروف الدقيقــة التــي مــّرت وتمــّر بهــا البــالد جعــل هــذه 
المؤسســة تستشــعر ربمــا خطــراً علــى كيانهــا ومعهــا نقابــة المحاميــن، حيــث ارتبــاط عضــوي بينهمــا. فإحــداث المكتــب 
اإلعالمــي هدفــه إطــالع الــرأي العــام علــى نشــاط القضــاء مــن خــالل مجلســه وكذلــك الــرد علــى مــا يعتبــره مغلوطــاً«. 

ويلحــظ أن هــذا المقــال نُشــر فــي الفتــرة نفســها التــي شــهدت بــدء عمــل المكتــب وأول ردوده علــى اإلعــالم.

 المكتب من خالل عمله: تغليب حجج السلطة على حجج المنطق

فــي هــذا المجــال، عمدنــا الــى تقييــم عمــل المكتــب مــن خــالل التدقيــق فــي البيانــات الصــادرة عنــه، وال ســيما البيانــات 
الصــادرة رداً علــى وســائل اإلعــالم. وقــد ســعينا فــي هــذا المحــّل الــى تحليــل البيانــات بهــدف التعــرف علــى كيفيــة فهــم 
المكتــب لــدوره فــي التعامــل مــع الوســائل اإلعالميــة، والوســائل واألســاليب المعتمــدة منــه فــي هــذا الصــدد، وتحديــداً 
ــة وإحاطتهــا بجوانــب قانونيــة أو  فيمــا إذا تمثلــت هــذه األســاليب بإقامــة حــوار موضوعــي لتوضيــح المســائل المتداول
ــل  ــى نحــو يجع ــام، عل ــام باالته ــة التشــكيك بالتشــكيك واالته ــك بمبادل ــن ذل ــى العكــس م ــة أو عل ــر معلوم ــة غي قضائي
المكتــب منبــرا لــه مواقــف مســبقة ضمــن منابــر أكثــر ممــا هــو مكتــب متخصــص. ولألســف، فــإن معظــم البيانــات أخــذت 

المنحــى الثانــي فأتــت مبنيــة علــى اعتبــارات الســلطة. وقــد تجلــى ذلــك مــن خــالل توجهــات أربعــة:

ــى »بعــض وســائل االعــالم«  ــة مــن خــالل اإلشــارة إل ــاول الوســائل اإلعالمي ــد تن ــم عن ــاده التعمي التوجــه األول، ومف
وكأنــه يؤثــر صياغــة ردوده فــي بيانــات عامــة مــن دون التوجــه إلــى وســائل إعالميــة بعينهــا، واضعــاً وســائل اإلعــالم 
ــي  ــي 2014، والت ــون الثان ــي 27 و29 و31 كان ــاً ف ــادرة تباع ــات الص ــي البيان ــرؤه ف ــا نق ــذا م ــدة. وه ــلة واح ــي س ف
اتصلــت بالتشــكيالت القضائيــة وبقضيــة رلــى يعقــوب. وبالطبــع، مــن شــأن هــذا التوجــه أن يمّكــن المكتــب مــن إبــداء 
ــذه  ــره ه ــا تثي ــى م ــردّ عل ــاء ال ــد بالضــرورة عن ــن دون أن يتكب ــم واإليحــاءات م ــن التعمي ــة م ــه بدرجــة عالي مالحظات

ــداً. الوســائل أو تفســير مــا هــو الخطــأ المرتكــب مــن اإلعــالم تحدي

التوجــه الثانــي، وقوامــه إكثــار لجوئــه إلــى حجــج الســلطة علــى قاعــدة: عليكــم األخــذ بكالمــي ألنــه كالمــي، وتغليبهــا 
علــى حجــج المنطــق، وذلــك بخــالف مــا يُفتــرض بمكتــب متخصــص أن يكــون عليه. وهكــذا، وفيمــا افتــرض المكتــب 
فــي معظــم الحــاالت ســوء النيــة لــدى الوســائل اإلعالميــة الناقــدة لعملــه، معتبــراً أي نقــد بمثابــة محاولــة لتثبيــط عزائمــه 
اإلصالحيــة وهدّهــا والتشــويش عليــه وعلــى القضــاة، فإنــه فــي اآلن نفســه نّصــب مجلــس القضــاء األعلــى )وخصوصــاً 

رئيســه( فــي موقــع الذيــن يقومــون بواجباتهــم علــى أكمــل وجــه.
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وهــذا مــا نقــرؤه فــي بيانــه المــؤرخ فــي 11-9-2013: فبعدمــا أكــد عــدم صحــة األخبــار المتصلــة بوجــود خالفــات بيــن 
بعــض أعضــاء مجلــس القضــاء األعلــى، كادت تتطــور الــى عــراك، أو بــأن رســوب جميــع المحاميــن المتباريــن لدخــول 
القضــاء حصــل بســبب خالفــات بيــن الوزيــر ومجلــس القضــاء األعلــى، رأى أن إيــراد هــذه األخبــار غيــر الصحيحــة 
علــى عواهنهــا، قبــل التأكــد مــن مــدى صحــة مضمونهــا، يثير شــبهة قويــة بــأن ثمــة مــن يحــاول مــن ورائهــا التشــويش 
علــى صــورة الســلطة القضائيــة، وعلــى المســار القويــم الــذي تحــاول هــذه الســلطة جاهــدة الثبــات عليــه فــي الظــروف 

الصعبــة التــي تواجههــا ويواجههــا الوطــن.

ــس  ــالم لرئي ــا اإلع ــادات وجهه ــى انتق ــي ردت عل ــات الت ــي البيان ــوص ه ــذا الخص ــي ه ــدة ف ــات ح ــر البيان ــل أكث ولع
مجلــس القضــاء كمــا هــي حــال البيــان الصــادر فــي 29-1-2014 المتصــل بإقــرار مجلــس القضــاء األعلــى للمناقــالت 
ــب أن  ــد المكت ــاس، أك ــر مــن االلتب ــا كثي ــارات فيه ــي اإلعــالم بعب ــر ف ــا أثي ــان بعــض م ــا أوضــح البي ــة. فبعدم القضائي
المجلــس قــام بواجبــه علــى أحســن وجــه، وبــأن »التخرصــات، ومحــاوالت ذر الرمــاد فــي العيــون، لــن تجــدي نفعــاً، 
ولــن تحيــد بالمجلــس قيــد أنملــة عــن إجــراء كل مــا هــو مناســب مــن أجــل النهــوض بالعمــل القضائــي الــى المصــاف 
الــذي يســتأهله هــذا الوطــن ويليــق بقضــاة لبنــان الذيــن يتباهــى بهــم العالــم«. ونســطر طبعــا هنــا هــذه العبــارة التــي رغبنــا 

تضمينهــا فــي عنــوان المقــال نظــرا لداللتهــا الفائقــة.

وفــي االتجــاه نفســه، ولــو بحمــأة أقــل، ذهبــت البيانــات اآليلــة الــى رفــض التشــكيك اإلعالمــي فــي األعمــال القضائيــة. 
ولعــل خيــر مؤشــر علــى ذلــك هــو البيانــان الصــادران عــن مجلــس القضــاء األعلــى فــي غضــون أســبوع واحــد )فــي 
27 و31 كانــون الثانــي( للدفــاع عــن القضــاة المعنييــن فــي هــذه القضيــة فــي مواجهــة اإلعــالم. هــذا فضــالً عــن تضميــن 

هــذه البيانــات عبــارات تنــم عــن درجــة عاليــة مــن فــرض توحــه معيــن مــن قبيــل »ال يجــوز« و«عــدم الســماح”.

ــا  ــة، بعضه ــة معين ــة وقضائي ــف قانوني ــر مواق ــاده اســتغالل المنصــب وادعــاء التخصــص لتمري ــث، ومف التوجــه الثال
يشــكل مخالفــة لمبــادئ قانونيــة راســخة بــل أحيانــاً نســفاً لهــذه المبــادئ. ففــي رده علــى جريــدة األخبــار بعــد نشــرها مقــاالً 
اعتراضــاً علــى منــع أشــخاص عــدة ومنهــم أحــد صحافييهــا مــن حضــور جلســة محاكمــة، بــدا المكتــب وكأنــه يضّحــي 
بمبــدأ عالنيــة المحاكمــة مــن خــالل القــول بــأن »للعالنيــة ضوابــط« مــن دون توضيــح ماهيــة هــذه الضوابــط وفيمــا إذا 
كانــت تنطبــق علــى الحالــة المذكــورة )رد نشــر فــي جريــدة األخبــار فــي 13-11-2013(. وهــذا أيضــاً مــا نقــرؤه فــي 
رده علــى انتقــاد زيــارات رئيســه للسياســيين فــي معــرض اإلعــداد لمشــروع التشــكيالت القضائيــة: حيــث شــكل البيــان 
قــراءة مغلوطــة لمبــدأي فصــل الســلطات واســتقاللية القضــاء، وذلــك فــي أمــور ثالثــة: )1( حلــل المكتــب لرئيــس مجلــس 
القضــاء األعلــى زيــارة المراجــع السياســية لمناقشــتها بشــأن مشــروع التشــكيالت القضائيــة، غيــر مكتــرث بمــا قــد يولــده 
ذلــك مــن شــكوك فــي ظــل ســواد تدخــل هــؤالء فــي التشــكيالت و)2( أقــر المكتــب لــكل الذيــن يوقعــون علــى مرســوم 
التشــكيالت مــن رؤســاء ووزراء الحــق برفــض التوقيــع عليــه إذا رغبــوا بذلــك، وذلــك بخــالف القــراءات التــي تجعــل 
هــذا التوقيــع إجــراًء شــكلياً ليــس ألي مــن هــؤالء رفضــه، و)3( أخيــراً، اإلشــارة الــى وجــود أعــراف فــي تباحــث مجلــس 
القضــاء األعلــى مــع المســؤولين السياســيين مــن دون تحديــد ماهيتهــا، مــا يوّســع هامــش تدخــل هــؤالء فــي القضــاء مــع 
إظهــار هــذا التدخــل علــى أنــه عمــل اعتيــادي. وهكــذا، لــم يؤكــد ولــم ينــِف المجلــس مــا أثيــر عــن أحاديــث مــع سياســيين، 
بــل اكتفــى بتبريــر كل شــيء لنفســه علــى قاعــدة أن ال شــيء يدعــو للتشــكيك لوجــوب افتــراض أن رئيــس مجلــس القضــاء 

األعلــى هــو أعلــى مــن الشــبهات ألنــه كذلــك.

واألمــر نفســه علــى صعيــد المعطيــات الواقعيــة، حيــث هنــا أيضــاً بــدت البيانــات قابلــة للنقــد وكأنهــا تهــدف الــى توجيــه 
الــرأي العــام للتســليم بحقيقــة معينــة حتــى ولــو لــم تكــن واقعيــة. وأبــرز الشــواهد علــى ذلــك، توجيــه الــرأي العــام فــي 
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ــإذا  ــي ونشــره، ف ــرار الظن ــراءة الق ــى ق ــوب، مــن خــالل دعــوة وســائل اإلعــالم ال ــى يعق ــة رل ــي قضي ــن ف اتجــاه معي
لــم تفعــل، قــام المكتــب بنشــر البيــان بنفســه. وبالطبــع، يطــرح هــذا التوجيــه المكثــف الــى االطــالع علــى مــا تضمنــه 
القــرار الظنــي أســئلة وجيهــة: فإمــا أن المجلــس لــم يّطلــع علــى كامــل ملــف القضيــة، ويكــون موقفــه فــي هــذا الصــدد 
بمثابــة موقــف مســبق مجــرد مــن أي معطيــات موضوعيــة أساســية، وإمــا أنــه اطلــع علــى هــذا الملــف، فاختــار عــن 
ســابق تصــور وتصميــم أن يوجــه الــرأي العــام إلــى قــراءة القــرار الظنــي وأن يحصــر أفــق التفكيــر بأدلــة البــراءة التــي 
أوردهــا القاضــي فيــه مهمــا كانــت ضعيفــة مــن دون ســائر األدلــة التــي اســتبعدها منــه مهمــا بلغــت قوتهــا181. وفــي كلتــا 
الحالتيــن، يكــون مــن المشــروع التســاؤل عــن موضوعيــة المكتــب ومــدى التزامــه الدقــة والمهنيــة اللتيــن طالــب وســائل 
اإلعــالم االلتــزام بهمــا. ولعــل أخطــر مــا فــي حماســته فــي هــذا المجــال، هــو أن مــن شــأنها أن تضــع الهيئــة االتهاميــة 
التــي تتولــى النظــر فــي االســتئناف المقــدم ضــد هــذا القــرار، فــي موقــف حــرج يظهرهــا مظهــراً مناوئــاً للمجلــس إذا 
ارتــأت فســخه والتوســع فــي التحقيقــات وفــق مــا يطالــب بــه اإلعــالم. وال نبالــغ إذا قلنــا إن بيانــي المكتــب يالمســان مــن 
هــذه الزاويــة حــدود الضغــط و«التشــويش« علــى األعمــال القضائيــة وبكلمــة أخــرى التدخــل فيهــا، وكلهــا أفعــال كان 

المجلــس قــد استســهل اتهــام اإلعــالم بهــا.

ومــن هــذا المنطلــق، بــدا عمــل المكتــب علــى شــيء مــن الخطــورة، بحيــث ذهــب فــي حــاالت عــدة ليــس الــى تصويــب 
قــراءة اإلعــالم للقانــون أو للواقــع، بــل إلــى فــرض قــراءات أخــرى هــي مخالفــة للقانــون والواقــع، وبعضهــا يشــكل مســاً 

بمبــادئ أساســية أو يرشــح عــن تشــويش وتدخــل فــي أعمــال القضــاء.

التوجــه الرابــع، وهــو األخطــر، ومفــاده إنــكار حــق اإلعــالم فــي التعاطــي مــع القضايــا التــي ال تــزال معروضــة أمــام 
القضــاء، مســتعيداً بذلــك الخطــاب الســائد قبــالً. وهــذا مــا نقــرأه بوضــوح فــي البيــان الصــادر عنــه فــي 31-1-2014 فــي 
قضيــة رلــى يعقــوب. فقــد بــدا المجلــس وكأنــه فقــد صبــره إزاء اســتمرار اإلعــالم فــي انتقــاد القــرار الظنــي الصــادر فــي 
القضيــة تلــك، فاعتمــد لهجــة أكثــر انفعــاالً وحــدّة، رافضــاً أن يتــم تنــاول القــرار »خــارج أطــر المراجعــة المكّرســة قانونــاً 
فــي وقــت ال يــزال فيــه القــرار خاضعــاً لطــرق المراجعــة«، أو أن يتــم اســتعمال اإلعــالم »وســيلة ضغــط للتشــويش علــى 
حســن ســير العمــل القضائــي«. ومــن هنــا، بــدا المكتــب وكأنــه تخلـّـى عــن وظيفتــه فــي توضيــح األخبــار اإلعالميــة بعــد 
التســليم بوجــوب تطبيــق الشــفافية، ليعــود الــى المطالبــة بوجــوب إخــراس اإلعــالم. وكأنــه بذلــك يعلــن ضمنــاً أنــه ال نفــع 
أن يوضــح هــذه العبــارة غيــر الموفقــة أو تلــك )وكلهــا صغائــر(، مــا دام مــا يرفضــه ليــس خطــأً معينــاً بــل مبــدأ التــداول 

اإلعالمــي فــي قضيــة قضائيــة بحــد ذاتــه )وهــو تشــويش يدخــل ضمــن الكبائــر(.

ومــا يزيــد عمــل المكتــب قابليــة لالنتقــاد هــو مقارنــة ردوده علــى وســائل اإلعــالم بــردوده علــى أعمــال صــادرة عــن 
قــوى سياســية أو عســكرية معينــة. ففــي 03-10-2013، وفــي تعليقــه علــى اعتــداء عناصــر مــن الجيــش اللبنانــي ضــد 
القاضــي بــالل بــدر فــي 30-9-2013 علــى حاجــز للجيــش اللبنانــي فــي منطقــة المشــرفية -الضاحيــة الجنوبيــة، بــدا 
المكتــب وكأنــه يختــار كلماتــه بديبلوماســية فائقــة تجنبــاً إلثــارة أي حساســية لــدى قيــادة الجيــش. وعليــه، وبعدمــا عبّــر 
مجلــس القضــاء األعلــى عــن »أشــد تحفظــه« مــن جــراء مــا حصــل )رافضــاً اســتعمال كلمــة االســتنكار أو التضامــن مــع 
القاضــي المعتــدى عليــه(، ســارع ليــس فقــط الــى الدعــوة علــى »إبقــاء الحــادث ضمــن إطــاره وحــدوده« والــى التأكيــد 
أن »ال حاجــة ألي إضافــة«. »فالحكــم وحــده يظهــر حقيقــة مــا جــرى ويضــع األمــور فــي نصابهــا القويــم«، بــل أكثــر 
مــن ذلــك الــى تبرئــة المؤسســة العســكرية وتنزيههــا عــن أي مســؤولية فــي هــذا الصــدد مــا دام الفعــل المشــكو منــه »ال 

181 -    نزار صاغية، رلى يعقوب، قضيتان في قضية واحدة: جبه العنف األسري وأحقية المساءلة االعالمية للقضاء، نشر على الموقع االلكتروني 
للمفكرة القانونية في 2014/2/10.
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يشــكل نهجــاً للمؤسســة التــي ينتمــي إليهــا َمــن صــدرت عنــه تلــك الممارســات«.

األمــر نفســه نلمحــه فــي مــا يخــص البيــان المتصــل بالتشــكيالت. ففــي مــوازاة حمــأة المكتــب إزاء اإلعــالم الــذي يلّمــح 
الــى وجــود خطــأ مــن رئيــس المجلــس، خــال بيانــه مــن أي عبــارة اتهاميــة أو نقديــة إزاء أي مــن الســلطات أو القــوى 
السياســية، بمــا فيهــا تلــك التــي انتهــت الــى تعطيــل مشــروع التشــكيالت الــذي وضعــه المجلــس، بــل علــى العكــس مــن 
ذلــك ذهــب الــى تفســير النصــوص علــى نحــو يمنحهــم حــق القيــام بذلــك. فكأنمــا المهــم ليــس اســتقاللية القضــاء الفعليــة 
ضــد التدخــالت )والــذي بالطبــع يهددهــا أصحــاب النفــوذ(، إنمــا فقــط المحافظــة علــى صــورة القضــاء المســتقل، ومــن 

هنــا ضــرورة معــاداة اإلعــالم الــذي ينتقــد وإن كان يقــول الحقائــق.

ــى  ــي ركــزت خصوصــاً عل ــب، والت ــة الصــادرة عــن المكت ــات اإلخباري ــن البيان ــى عــدد م ــراً، تجــدر اإلشــارة ال أخي
النشــاطات التــي يقــوم بهــا رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى. فقــد صــدر بيــان بتاريــخ 27-09-2013 يتكلــم عــن تمثيــل 
جــان فهــد للوفــد اللبنانــي الــذي شــارك فــي مؤتمــر رؤســاء المحاكــم العليــا فــي الــدول العربيــة. تضمــن البيــان إشــارة إلــى 
سلســلة اجتماعــات قــام بهــا القاضــي فهــد ومــن بينهــا اجتماعــه برئيــس المجلــس األعلــى للقضــاء فــي دولــة قطــر ولقــاؤه 
بالنائــب العــام لــدى محكمــة التمييــز فــي دولــة قطــر. وصــدر بيــان آخــر فــي 11-11-2013 ينقــل مــا أعلنــه القاضــي 
فهــد خــالل زيارتــه لقصــر العــدل فــي بعبــدا بالتفصيــل. ويجعــل هــذا النــوع مــن البيانــات رئيــس مجلــس القضــاء األعلــى 

محــوراً أساســياً لهــا، مــا يشــّكل مؤشــراً مقلقــاً علــى تحــول بيانــات المجلــس الــى بيانــات لألخبــار عــن رئيســه.
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  قضية يسرى العامري: 
أو حين دافع إعالميون عن قوة أحكام قضائية182

سارة ونسا

لــم تكــن عالقــة اإلعــالم بالقضــاء دومــاً عالقــة مأزومــة ضمــن ثنائيــة »الهيبــة« )للقضــاء( و«الحريــات« )للصحافــة(. 
ــذه  ــرز ه ــن أب ــة أساســية. وم ــا قضائي ــة قضاي ــن الوســائل اإلعالمي ــى عــدد م ــي مناســبات عــدة، أن تبنّ ــد صــدف ف فق
ــوة حكــم  ــاع عــن ق ــة عــدة الدف ــة يســرى العامــري، حيــث التزمــت وســائل إعالمي ــة العراقي ــة الالجئ المناســبات، قضي
ــت  ــا التزم ــام أدناه(،فيم ــن الع ــام )األم ــن الع ــة لألم ــة العام ــة المديري ــي مواجه ــذه ف ــرض تنفي ــى ف القضــاء وصــوالً ال

ــة. ــاً تامــاً وكأنهــا غيــر معني ــى القضــاء صمت ــة عل الســلطات القيّم

ــة ســنتيا قصارجــي، حكمــاً  ــة األمــور المســتعجلة فــي زحل ــن أصــدرت قاضي ــة فــي 11-12-2009، حي ــدأت القضي ب
رياديــاً باإلفــراج فــوراً عــن العامــري، وذلــك فــي دعــوى أقامتهــا هــذه األخيــرة ضــد الدولــة/ وزارة الداخليــة/ األمــن 
ــه الحكــم  ــة إبقائهــا محتجــزة تعســفاً ألشــهر مــن دون ســند قانونــي. وأهميــة هــذا الحكــم تكمــن فــي أن العــام علــى خلفي
األول مــن نوعــه الــذي يصــف هــذا النــوع مــن الممارســة التــي كان يعتمدهــا األمــن العــام اعتمــاداً منهجيــاً ومزمنــاً علــى 
أنــه احتجــاز تعســفي، مــا يجعلهــا بحكــم القانــون جنايــة ُمعاقبــاً عليهــا باألشــغال الشــاقة المؤقتــة وفــق أحــكام المــادة 367 
مــن قانــون العقوبــات. إال أنــه رغــم صــدور هــذا الحكــم، امتنــع األمــن العــام عــن تنفيــذه مبقيــاً الالجئــة قيــد االحتجــاز. 
وإزاء عــدم وجــود آليــات إلرغــام اإلدارات العامــة علــى تنفيــذ األحــكام، اضطــر وكيــل العامــري والناشــطون المؤيــدون 
ــدوره  ــّول ب ــذي تح ــالم ال ــى اإلع ــاء ال ــن القض ــة م ــل المواجه ــى نق ــرز( عل ــة رواد، فرونتي ــم جمعي ــة )أبرزه للقضي
ــه مــن حكــم183 ــاع عــن القضــاء ومــا يصــدر عن ــة والدف ــة العراقي ــر« الالجئ ــى شــريك أساســي فــي معركــة »تحري  ال

ــار،  ــل النه ــكل أق ــفير وبش ــار والس ــاص األخب ــه خ ــة، وبوج ــف اللبناني ــم الصح ــت معظ ــك، خصص ــن ذل ــاً م وانطالق
صفحــات عــدة )أحيانــاً عناويــن صفحاتهــا األولــى( لمواكبــة القضيــة، ورافقــت كاميــرات الصحافييــن الالجئــة العراقيــة 
ــد«  ــي »الجدي ــار قنات ــم نشــرتي أخب ــذ الحك ــر تنفي ــي 20-01-2010، فتصــدّر خب ــم ف ــذاً للحك ــا تنفي ــراج عنه ــوم اإلف ي
 وال”OTV” . ال بــل ذهبــت بعــض هــذه الوســائل إلــى الحديــث عــن عصيــان األمــن العــام أو تمــّرده علــى الحكــم184
وتظهــر القضيــة أن األمــن العــام تــذرع بدايــة لرفــض تنفيــذ الحكــم بمجموعــة مــن الحجــج، أبرزهــا أن العامــري ال تحوز 
إقامــة، مــا يجيــز للمديريــة معــاودة اعتقالهــا فــور إخــالء ســبيلها)!(، كمــا شــكك بمــدى صحــة انطبــاق صفــة اللجــوء علــى 
الالجئــة العراقيــة المحتجــزة. وقــد ذهــب المديــر العــام لألمــن العــام الســابق، الراحــل اللــواء وفيــق جّزينــي، حســبما نقلــت 
عنــد جريــدة األخبــار، الــى حــد القــول بأنــه تبيـّـن بعــد »اجتمــاع مــع كبــار ضبــاط المديريــة« أن القاضيــة قصارجــي »ال 
تعــرف مــا تقــوم بــه« ولــو أنهــا تعلــم »باآلليــة القانونيــة الموجــودة فــي مذكــرة التفاهــم المعقــودة مــع المفوضيــة العليــا 

182 -   نشر في المفكرة القانونية العدد 15، أذار 2014 .
يمكن اإلطالع على ترجمة للمقال إلى اإلنكليزية على الموقع االلكتروني للمفكرة القانونية:

When Journalists and Judges Unite: The Case of Yusra al-Amiri .
183 -   يراجع، »اللجوء الى االحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور« جمعية رواد فرونتيرز، 2010.

184 -  جريدة النهار 2009/12/16،جريدة االخبار 2009/9/15، جريدة السفير 2010/1/15، جريدة صدى البلد 2010/1/19.
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لشــؤون الالجئيــن لمــا كان صــدر عنهــا قــرار إخــالء ســبيل”185  وأيضــاً أنــه »ليــس للقضــاء عالقــة فــي المســألة”186 . 
وهــذه الحجــج إنمــا تعكــس أن األمــر كان محســوماً بالنســبة لألمــن العــام: فليــس للقضــاء أي دور يؤديــه فــي مواضيــع 

األجانــب، مهمــا كانــت القضيــة، وإذا صــدر عنــه حكــم، فــال بــأس، فهــو لــن ينفــذ.

ــاً بفعــل اإلعــالم وتحــت  ــى مضــض وتدريجي ــي عل ــم القضائ ــام عــاد ورضــخ للحك ــع أن األمــن الع ــر الوقائ ــا تظه كم
ضغطــه. فبعــد مقالــة صحافيــة ناريــة اللهجــة وردت إشــارة اليهــا علــى الصفحــة األولــى لجريــدة األخبــار بعنوان »االمــن 
العــام يتحــدى القضــاء« قــام األمــن العــام بـــتسليم الالجئــة العراقيــة ألحــد بيــوت اإليــواء التابعــة لرابطــة »كاريتــاس« 
SMS علــى أن تظــل موقوفــة لديهــا لمصلحــة المديريــة. وقــد أدى هــذا األمــر الــى إطــالق حملــة ضــد الرابطــة بواســطة
والرســائل البريديــة رفضــاً لتورطهــا فــي منــح األمــن العــام منفــذاً لعــدم تنفيــذ الحكــم، مــن خــالل الموافقــة علــى احتجازها 

لمصلحتــه.

وفــي يــوم اإلفــراج عــن العامــري، كان مــن المفتــرض أن تجــري الالجئــة مقابلــة مــع المفوضيــة العليــا لالجئيــن ليصــار 
الــى إعــادة توطينهــا. وقــد وصلــت الالجئــة الــى المفوضيــة بمرافقــة موظفيــن مــن رابطــة »كاريتــاس« الذيــن رفضــوا 
ــن  ــى حي ــا ال ــى عندن ــة ســوف »تبق ــن أن الالجئ ــى ســؤال الصحافيي ــوا رداً عل ــق ســراحها، وأدل ــاً أن يُطل رفضــاً قاطع
يَخلــص ملفهــا«. لــم تصمــد رابطــة »كاريتــاس« ومعهــا األمــن العــام كثيــراً أمــام عدســات الكاميــرات التــي توافــدت الــى 

أبــواب المفوضيــة، فرفعــت الرابطــة يدهــا عنهــا، مــا أدى أخيــراً الــى تنفيــذ الحكــم بالكامــل.

ــن ممــن تابعــوا  ــة بعــض الصحافيي ــت بوجــه القضــاء بمالحق ــي وقف ــا. فهــددت الجهــات الت ــه هن ــم تنت ــة ل إال أن القضي
ــفي، ووضــع  ــف التعس ــة التوقي ــكام القضــاء وممارس ــة أح ــا بمخالف ــذم التهامه ــدح وال ــرم الق ــة بج ــن القضي ــوا ع وكتب
بعضهــم تهديــده موضــع التنفيــذ. فهــددت مثــالً رابطــة »كاريتــاس« الصحافــي عمــر نشــابة باللجــوء الــى المحكمــة ضــده 
بســبب مــا نشــره عــن القضيــة وعــن رفــض الرابطــة إطــالق ســراح الالجئة.187  غيــر أنهــا عــادت وعدلــت عــن قرارهــا 
هــذا. كمــا تقــدم المديــر العــام لألمــن العــام الســابق بشــكوى قــدح وذم أمــام النيابــة العامــة التمييزيــة بوجــه الصحافــي 
خالــد صاغيــة، بســبب مــا ورد فــي مقالــة نشــرها فــي صحيفــة »األخبــار« تتنــاول قضيــة الالجئــة العراقيــة وبالتحديــد 
مســألة عصيــان األمــن العــام عــن تنفيــذ الحكــم القضائــي، حيــث كان صاغيــة قــد أكــد أن »ليــس هنــاك مــن يريــد صــون 

القضــاء« بــل “يريــدون كــم األفــواه”188.

بخصــوص الجئيــن  آخريــن  قضــاة  عــن  مماثلــة  أحــكام  مــع صــدور  أوســع،  طابعــاً  أخــذت  القضيــة  أن  كمــا 
التــي  الــى ثــالث ســنوات، أبرزهــا األحــكام  الــى البعــض  لفتــرات وصلــت بالنســبة  آخريــن احتُجــزوا تعســفاً 
بقــي عــدد مــن  فــي 8-6-2010. وقــد  الحســن  فــي 28-1-2010 وزلفــا  القاضيتــان ميــراي حــداد  أصدرتهــا 
ــنة 2010189. ــوال س ــا ط ــة بتنفيذه ــكام والمطالب ــذه األح ــراز ه ــاً بإب ــا ملتزم ــرات كله ــذه الفت ــي ه ــالم ف ــائل اإلع  وس

والالفــت أنــه فــي مــوازاة االنخــراط اإلعالمــي فــي الدفــاع عــن القضــاة المعنييــن فــي هــذه القضيــة والمطالبــة بتنفيــذ 
أحكامهــم، لــزم مرجعــان، وهمــا وزيــر العــدل ومجلــس القضــاء األعلــى، صمتــاً مطبقــاً وكأنهمــا غيــر معنييــن بالقضيــة. 
وبالطبــع، هــذا الصمــت يتناقــض تمامــاً مــع الحماســة التــي غالبــاً مــا يبديهــا هــذان المرجعــان دفاعــاً عــن هيبــة القضــاء 

185 -   عمر نشابة، بيسان طي، »ال حرية ليسرى العامري رغم حكم القضاء«، جريدة االخبار، 2010/1/16 .
186 -     المرجع نفسه.

187 -   عمر نشابة، »هيا بنا الى المحكمة«، جريدة االخبار، 2010/1/19 .
188 -   خالد صاغية، »يسرى العامري«، جريدة االخبار، 2010/1/18 .

189 -   يراجع، »اللجوء الى االحتجاز التعسفي، سياسة فوق الدستور«، مذكور أعاله. 
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فــي حــال تعــرض اإلعــالم لــه وبمعــزل عمــا إذا كان التعــرض محقــاً أو لــم يكــن كذلــك. وأهــم مــن ذلــك، لــم يتحــرك 
أي مــن هاتيــن الجهتيــن لضمــان تنفيــذ األحــكام الصــادرة فــي قضايــا االحتجــاز التعســفي أو لوضــع حــد نهائــي لجنايــة 
التوقيــف التعســفي التــي مارســها األمــن العــام علــى أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن ولفتــرات وصلــت أحيانــاً الــى 3 الــى 
4 ســنوات. ومــن المهــم التذكيــر هنــا بأنــه مــا بيــن عامــي 2009 و2010 أصــدر القضــاء مــا يقــارب 17 حكمــاً بوجــه 
اإلدارة تدينهــا بممارســة االحتجــاز التعســفي والتعــدي علــى الحريــة الشــخصية. وقــد تــم إبــراز هــذه األحــكام والتنويــه 

بهــا باســتمرار مــن قبــل وســائل إعــالم عــدة.

ــاق العمــل  ــة هامــة اكتشــفوا مــن خاللهــا آف ــن تجرب ــن قضــاة وإعالميي ــك، شــكل االشــتراك فــي هــذه المعركــة بي وبذل
المشــترك بمنــأى عــن أي دعــم رســمي. تجربــة تظهــر بوضــوح أن بإمــكان العالقــة بيــن اإلعــالم والقضــاء أن تخــرج 
عــن النمطيــة الثنائيــة )الهيبة/الحريــة( لتتحــد فــي أنبــل مــا لهمــا مــن وظائــف: حمايــة الفئــات األضعــف اجتماعيــاً فــي 
مواجهــة الســلطات األكثــر نفــوذاً. وبالطبــع، فــي المقلــب اآلخــر، كانــت هــذه الســلطات )األكثــر نفــوذاً( تكتشــف وتســجل 

مــرة أخــرى خطــورة مــا قــد يــؤدي اليــه هــذا التشــارك الــذي كان وال يــزال مكروهــاً.


