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ثقافة وناس

ميديا

أحوال المهنة

ّ
رمزي النجار وسيطًا
بين القاضي والمارد
شر ال ّبد منه» .ال يتبنى رمزي ّ
«اإلعالم ّ
النجار هذه العبارة ،بما أنه
ّ
يوردهاعلى لسان «القضاة عمومًا» .لكنه ال يفعل في كتابه الجديد
«الحركة والسكون :اإلعالم والقضاء» ،إال إقناع القضاة بضرورة
ّ
تقبلها بإيجابية ،داعيًا إياهم إلى االنفتاح على اإلعالم .وكأنه يقول
للقضاة بشكل غير مباشر :حقكم في الصمت بات يؤذيكم
مهى زراقط
م ــن الـ ـ ـ ــدروس األول ـ ـ ــى ال ـت ــي يـتـلـقــاهــا
ط ــاب اإلعـ ــام ف ــي جــامـعــاتـهــم ،شــرح
م ـط ـ ّـول ملـعـنــى ع ـب ــارة «ال يـمـكـنـنــا أن
ال ن ـت ــواص ــل» .ل ــذا ،ح ــن يـكـتــب رم ــزي
ال ـن ـ ّـجــار ،ف ــي ال ـع ــام  ،2016ع ــن أهمية
الـتــواصــل فــي قـطــاع حـيــوي وأســاســي
م ـثــل ال ـق ـض ــاء ،ف ـهــو ال يـ ـق ـ ّـدم ج ــدي ـدًا.
لكنه حــن ي ـكـ ّـرر صـيــاغــة ه ــذه الفكرة
ً
بعبارات مختلفة ،وص ــوال إلــى القول
في إشارة إلى
«خرج املارد من القمقم» ّ
اإلعالم ،فهو يبدو كمن يحذر العاملني
في القضاء من خطورة االستمرار في
الصمت الذي لطاملا اعتبروه سياسة
ناجحة لهم.
قــد يكون خيار الصمت (أو السكون،
ك ـمــا يـسـمـيــه ال ـن ـ ّـج ــار) أث ـب ــت نـجــاحــه
عـلــى م ــدى ال ـق ــرون املــاض ـيــة .لـكــن مع
السرعة (أو الحركة) التي ّ
تطور فيها
اإلعالم ،صار من الواجب إعادة النظر
في السياسة االتصالية التي يتبعها
القضاة إلدارة قطاعهم .هذه السياسة
مـ ـ ّـرت ف ــي م ــراح ــل م ـت ـع ـ ّـددة يـعــرضـهــا
ال ـنـ ّـجــار بــإس ـهــاب ف ــي كـتــابــه الـجــديــد
«الحركة والسكون :اإلعالم والقضاء»
ال ـصــادر عــن «دار نــوفــل» .فـيـعــود بنا
ّ
املــؤلــف إلــى الـحـضــارة الصينية التي
ّ
يسجل لها إنـجــازات قانونية منذ ما
ّ
ي ـقــارب ال ـ ــ 2500ق.م .وق ــد ط ــورت هــذه
الحضارة قوانينها ،لتصل مع «قاون
ت ـش ــن» إلـ ــى وقـ ــت ي ـف ــرض ف ـي ــه ح ـكــام
ّ
الصني نشر تعاليمه وإيصالها إلى كل
أفراد الشعب .وهذا ما فعله حمورابي
الحـقــا ،إذ حــرص على تعميم قانونه
بـكــل تفاصيله عـلــى الـشـعــب مــن دون
استثناء .بدوره ،أمر الحاكم الفارسي
داري ـ ـ ـ ـ ــوس بـ ـت ــدوي ــن دلـ ـي ــل الـ ـق ــوان ــن
وتــوزيـعــه على شـعــوب االمـبــراطــوريــة
الفارسية كافة .وكما استخدم الحكام
«اإلعــام» لنشر القوانني ،استخدموه
ّ
النجار
أيضًا لنشر العقوبات .يسرد
كيف كان املدانون بالجرائم يوضعون
على ظـهــور الحمير ويـجــري الـطــواف
بـهــم فــي ال ـســاحــات الـعــامــة لـكــي يعلم
املواطنون أن العقاب قد وقع.
وم ــع ت ـطـ ّـور الـتـشــريــع ،واالل ـت ـفــات إلــى
أهمية التواصل فــي عصرنا الحالي،
أوص ــى «ال ـل ــورد م ــاك ــاي» فــي انكلترا
بـمـنــح ال ـق ـضــاة حــق إع ـطــاء املـقــابــات
أو امل ـق ــاالت ف ــي ال ـص ـحــف أو ال ــرادي ــو
أو التلفزيون أو حجبها ،كما اقترح
إن ـشــاء مكتب قـضــائــي إعــامــي يعمل
 24سـ ــاعـ ــة عـ ـل ــى  ،24وسـ ـبـ ـع ــة أي ـ ــام
ف ــي االسـ ـب ــوع ،وت ـك ــون مـهـمـتــه تــأمــن
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات ،اإلجـ ـ ــابـ ـ ــات عـ ــن أس ـئ ـلــة
ّ
الـصـحــافــة واإلعـ ــام فــي ك ــل مـكــان من
اململكة املتحدة بال استثناء.
م ــرتـ ـكـ ـب ــو ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـتـ ـفـ ـت ــوا أي ـض ــا
إلـ ــى أه ـم ـيــة وس ــائ ــل اإلع ـ ـ ــام ،فـيــذكــر
الـنـ ّـجــار أن اّلـقــاتــل املتسلسل الشهير
«ج ـ ــاك الـ ـس ــف ــاح» ب ـعــث ب ــرس ــائ ــل إلــى
وســائــل اإلع ــام .وقــد حــاول املحققون
االس ـت ـفــادة منها للتوصل إلــى هوية
امل ـج ــرم م ــن خ ــال خـطــه لـكــن م ــن دون
جدوى.

ّ
في كــل هــذه الـحــاالت ،كــان اإلعــام في
خدمة القضاء .يستخدمه ،ليعلن عن
ق ــان ــون أو ع ــن ع ـقــوبــة .ل ـكــن األمـ ــر لم
ً
ّ
يستمر طويال على هذا املنوال .رواج
ال ـص ـحــافــة ف ــي ال ـعــالــم أج ـبــرهــا على
ّ
متابعة كــل القضايا املثيرة الهتمام
الجماهير العريضة ،وأبرزها الجرائم.
ّ
تتحول
هكذا صــار يمكن لجريمة أن
إلى «قضية رأي عام» بمجرد إيالئها
تـغـطـيــة إع ــام ـي ــة واسـ ـع ــة .وفـ ــي هــذا
اإلطار ،يسرد ّ
النجار عددًا من الجرائم
التي ّأسست لوعي اجتماعي مختلف
عن السائد .في قضية «جاك السفاح»
ً
مثال ،أثير النقاش عن حق املومسات
فـ ـ ــي ال ـ ـت ـ ـعـ ــامـ ــل مـ ـعـ ـه ــن ب ــإنـ ـس ــانـ ـي ــة،

ّ
يحذر رمزي
النجار العاملين
في القضاء
من خطورة
االستمرار في
الصمت

وأض ـ ـ ــاءت ق ـض ـيــة «ل ــوري ـن ــا بــوب ـيــت»
ع ـل ــى ال ـت ـع ـن ـي ــف الـ ـ ــزوجـ ـ ــي ،وتـ ـح ـ ّـول
«املوت الرحيم» إلى مادة سجال على
خلفية قـضـيــة «ج ــاك ك ـي ـفــورك ـيــان»...
كما ّأسست قضايا أخرى ملصطلحات
جديدة ال نــزال نعاني من آثارها إلى
ال ـيــوم« :م ـعــاداة الـســامـيــة» مــع قضية
درايفوس« ،العدالة الدولية» الناجمة
ع ــن م ـحــاك ـمــات ن ــورم ـب ــرغ ال ـت ــي تلت
الحرب العاملية الثانية( .والتي أبرزت
منذ والدتها سياسة الكيل بمكيالني،
إذ حوكم املهزوم فقط ،وكأن املنتصر
لم يرتكب أي جريمة حرب).
ل ـك ــن ه ـ ــذه األمـ ـثـ ـل ــة ال ت ـع ـن ــي وجـ ــود
عــاقــة ســويــة ب ــن ال ـق ـضــاء واإلعـ ــام.

ّ
إذ يـ ـع ــرف ك ـ ــل ع ــام ــل فـ ــي واح ـ ـ ــد مــن
هذين القطاعني حجم املشكالت التي
يثيرها تــدخــل الصحافي فــي قضية
م ــا ،أو تـحـفــظ ال ـقــاضــي عــن الـتـحـ ّـدث
فــي شــأنـهــا .وف ــي ه ــذا اإلطـ ــارّ ،
يحمل
الـنـ ّـجــار املسؤولية إلــى القضاء الــذي
ّ
يتمسك بالصمت بوصفه السياسة
األنجح ملعالجة القضايا التي ينظر
ّ
فيخصص الفصل الخامس من
فيها.
كـتــابــه لـيـشــرح سـبــب حــاجــة السلطة
القضائية إلــى الـتــواصــل ،إذ «لــم يعد
خ ـي ــارًا ضـ ــرورة االس ـت ـعــانــة بــاإلعــام
والتواصل في القضاء بل باتت قرارًا
ّ
ويعدد مجموعة من األهداف
حتميًا».
التي يفترض بالقضاء تحقيقها ،مثل
«ب ـن ــاء الـسـمـعــة وت ـعــزيــزهــا ،تــرسـيــخ
مكانة القضاء ،إطــاع املواطنني على
تـفــاصـيــل ال ـقـضــايــا ال ـتــي ت ـخــرج إلــى
الـ ـ ـض ـ ــوء .»...وم ــن أبـ ــرز املـ ـب ــادئ الـتــي
ي ـق ـتــرح ـهــا إلق ــام ــة ع ــاق ــة م ـث ـلــى بــن
ال ـق ـضــاء واإلعـ ـ ــام «ت ـحــديــد ضــوابــط
أخ ــاقـ ـي ــة وس ـل ــوك ـي ــات م ـه ـنــة تــؤمــن

لم تعد االستعانة
باإلعالم في القضاء خيارًا بل
باتت قرارًا حتميًا
ل ـل ـق ـض ــاء ح ـم ــاي ــة م ـ ـسـ ــاره ،بـ ـق ــدر مــا
ت ـبــادل اإلعـ ــام بـشـفــافـيــة دن ـيــا كافية
السـتـنـبــاط ال ـتــريــاق ال ـشــافــي لضبط
الـ ـت ــواص ــل ش ـ ــرط أال ي ـس ـب ــب ق ـم ـعــه،
ولـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء ب ـ ــا ت ـع ــري ــض
ح ـص ــاف ـت ــه وسـ ـعـ ـي ــه إلحـ ـ ـق ـ ــاق ال ـح ــق
والـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة» .ثـ ــم ي ـق ـت ــرح فـ ــي ال ـف ـصــل
الـ ـ ـس ـ ــادس اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة تــواص ـل ـيــة
لـلـقـضــاء ،يصفها بـ ـ «اخ ـت ــراق نوعي
ومـ ـح ــاول ــة إلنـ ـج ــاز ب ـك ــر ف ــي اقـ ـت ــراح

احتراف القضاء لإلعالم والتواصل».
ويـ ـع ــرض ف ــي نـ ـم ــوذج م ـفـ ّـصــل خـطــة
ت ــواص ـل ـي ــة م ـت ـكــام ـلــة ي ـم ـكــن الـسـلـطــة
القضائية االفادة منها.
أمـ ـ ــا الـ ـفـ ـص ــل الـ ـس ــاب ــع واألخ ـ ـي ـ ــر مــن
الكتاب ،فيبدو خــارج السياق بعض
ال ـشــيء .إذ يدخلنا فــي عــالــم الخيال
ّ
ب ـعــدمــا يـسـتـعـيــد امل ــؤل ــف  17جــريـمــة
رس ـخ ــت ف ــي الـ ــذاكـ ــرة ع ـب ــر ال ـت ــاري ــخ،
ويختار منها سبعًا ليحاكمها مجددًا
ب ـنــاء ع ـلــى ال ـت ـط ـ ّـورات الـعـلـمـيــة الـتــي
شهدناها ،مؤكدًا أنها كانت ستختم
بنهايات سعيدة (قضائيًا) .فينطلق
في إعادة قراءة هذه الجرائم من ثالثة
م ـعــاي ـيــر :دور اإلع ـ ــام وتـكـنــولــوجـيــا
االت ـصــال ال ـيــوم ،دور الـطــب املعاصر
وع ـلــم األدل ـ ــة ال ـج ـنــائ ـيــة ،دور الــوعــي
الجماعي وتبدالت املفاهيم والتقاليد.
هكذا ،يسأل عما كان يمكن للتحقيق
ف ــي ت ـلــك ال ـجــرائــم أن يـ ــؤدي ف ــي حــال
وج ــود صحافة استقصائية ،خبراء
الـ ـخـ ـط ــوط ،ال ـح ـم ــض الـ ـ ـن ـ ــووي ،دات ــا
االتـصــاالت ،كاميرات املراقبة ،الوعي
االجتماعي ،إلخ.
محاولة استشرافية مسلية نخوضها
م ــع الـ ـن ـ ّـج ــار ل ـك ـن ـهــا ال ت ـب ــدو مـقـنـعــة
ك ـث ـي ـرًا ،خـصــوصــا ف ــي ال ـشــق املتعلق
ب ـ ـ ــدور اإلعـ ـ ـ ـ ــام .ذلـ ـ ــك أن الـ ـتـ ـط ـ ّـورات
الـعـلـمـيــة واالج ـت ـمــاع ـيــة ال ـتــي يحكي
عنها هي أيضًا في متناول املجرمني
الذين يحسنون استخدامها ،وهذا ما
تثبته الجرائم املستمرة في الحصول
إل ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .ك ـم ــا أن ال ـت ـع ــوي ــل عـلــى
دور وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
بوصفها أدوات ضغط على الشرطة،
سالح ذو حدين.
قد يكون هذا األمر أحد عناوين نقاش
مـفـتــوح دع ــا إلـيــه الـنـجــار فــي خاتمة
كتابه ،الذي أغفل العبًا أساسيًا يحكم
بطليه ،وهو السلطة السياسية.

