الجمعة  19تشرين الثاني  2010العدد 1272

ثقافة وناس • ميديا 19

قضية

اإلعالم اإلسباني ...في رمال «الصحراء»
وقع اإلعالم اإلسباني في أخطاء
فادحة أثناء تغطيته األحداث
شهدتها مدينة العيون
التي
ّ
الصحراوية .رد الصحافيون
اإلسبان تهمة «التحريض»
ّ
التي وجهتها ّ إليهم السلطات
املغربيةّ ،مؤكدين أنهم
وقعوا ضحية التضييق الرسمي

نشرت «وكالة األنباء
اإلسبانية» صورًا ألطفال
في غزة ّادعت أ ّنها
تعود ألطفال صحراويين

الرباط ــ محمود عبد الغني

ّ
لعل أحداث مدينة العيون الصحراوية
ال�ت��ي ان��دل�ع��ت مطلع األس �ب��وع املاضي
ب�ي�ن ق � ��وات األم � ��ن امل �غ��رب �ي��ة وناشطني
ص �ح��راوي�ين ،ه��ي ال�ق�ش��ة ال �ت��ي قصمت
ظ� �ه ��ر ال �ب �ع �ي ��ر ب �ي��ن امل � �غ � ��رب واإلعالم
اإلسباني .املواجهات التي أودت بحياة
أكثر من عشرة أشخاص ،جذبت وسائل
اإلع�ل�ام اإلس�ب��ان�ي��ة ال�ت��ي ّ
خصصت لها
م �س��اح��ة واس� �ع ��ة م ��ن ت �غ �ط �ي �ت �ه��ا .لكن
�ذه التغطية ل��م ت�خ��ل م��ن املغالطات.
ه� ً
مثال ،استعملت قناة «أنتينا  »3صورًا
ف ��وت ��وغ ��راف� �ي ��ة ق ��ال ��ت إن� �ه ��ا ت� �ع ��ود إلى
أ ّح��داث مدينة العيون .لكن س��رع��ان ما
ات�ض��ح أن ه��ذه ال�ص��ور نشرتها سابقًا
يومية «األح��داث املغربية» ،وتعود إلى
جريمة ّ
تعرضت لها أس��رة مغربية في
شهر كانون الثاني (يناير) املاضي في
ال ��دار البيضاء وأودت بحياة ع��دد من
أف��راده��ا .وق��د ق� ّ�ررت صحيفة «األحداث
املغربية» رف��ع دع��وى على ً القناة أمام
ال�ق�ض��اء اإلس�ب��ان��ي ،مطالبة بتعويض
تبلغ قيمته ...يورو واحدًا .كذلك ،أعلنت
األس��رة التي ّ
تعرض أف��راده��ا للجريمة

وزير االتصال املغربي خالد الناصري خالل مؤتمر صحافي لفضح مغالطات اإلعالم اإلسباني
ّ
ّ
اإلسبانية »efe
أن� �ه ��ا س �ت��ت �خ��ذ اإلج � � � ��راءات القانونية يتمية« .وك��ال��ة األن�ب��اء
ّ
الالزمة تجاه هذا الخطأ الذي ارتكبته ذه �ب��ت أب �ع��د م ��ن ذل� ��ك ،ف ��وزع ��ت صورًا
«أنتينا  .»3من جهتهّ ،
قرر املجتمع املدني ألط �ف��ال أص�ي�ب��وا ف��ي ق�ص��ف إسرائيلي
ّ
ّ
ّ
املغربي هو اآلخر التحرك ضد املحطة .ع �ل��ى ق� �ط ��اع غ � ��زة ع � ��ام  ،2006وادعت
ه �ك��ذا خ��رج��ت م�ج�م��وع��ة م��ن املنظمات أن�ه��ا ألط�ف��ال ص�ح��راوي�ين سقطوا على
الحقوقية والشبابية لالحتجاج أمام أي ��دي األم ��ن امل �غ��رب��ي خ�ل�ال مواجهات
من
السفارة اإلسبانية ليلة السبت املاضي ،م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ي��ون .ون �ش��ر ع ��دد ك�ب�ي��ر ً
ضد التعامل «الرخيص» ال��ذي أقدمت ال�ص�ح��ف اإلس�ب��ان�ي��ة ه��ذه ال �ص��ور نقال
عليه مؤسسات إعالمية إسبانية.
ع� ��ن ال� ��وك� ��ال� ��ة ،وب �ي �ن �ه��ا ص �ح �ي �ف��ة «إل
لكن سقطة محطة «إنتينا  »3ل��م تكن ب��اي �ي��س» ال �ش �ه �ي��رة .وف ��ي ه ��ذا اإلطار،

ّ
مؤتمر
ق� ّ�دم وزي��ر االت�ص��ال املغربي في
ً
بثه التلفزيون املغربي شرحًا مفصال
ك�ش��ف ف�ي��ه ه��ذه األخ �ط��اء .وق ��ال« :نحن
أمام تحريض على العنف والكراهية».
جريدة
وقد أقر الصحافي اإلسباني في
ّ
«إل باييس» إيغناسيو سيمبريرو أن
صحيفته ،ومعها مجموعة من وسائل
اإلسبانية ،قد وقعت في أخطاء
اإلعالم
ّ
مهنية ّقاتلة .لكن الصحافي اإلسباني
عاد ليؤكد أن قوات األمن املغربية منعت
الصحافيني األجانب من الوصول إلى
مكان الحدث ،ونقل الصورة الحقيقية
مل��ا ي�ج��ري ف��ي ال�ص�ح��راء الغربية .وهو
ّ
رب�م��ا م��ا أدى إل��ى وق��وع ه��ذه األخطاء.
ُي��ذك��ر أن ال�س�ل�ط��ات امل�غ��رب�ي��ة ك��ان��ت قد
منعت الصحافيني اإلسبان ومجموعة
م � ��ن وس � ��ائ � ��ل اإلع � �ل � ��ام األوروب � � � � � ��ي من
دخ ��ول منطقة ال �ع �ي��ون ،واالن �ت �ق��ال من
ال��دار البيضاء إل��ى الصحراء ف��ي رغبة
واضحة بالتعتيم على ّ ما جرى.
وت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن «وك��ال��ة األنباء
اإلس � �ب� ��ان � �ي� ��ة» ،وم� �ع� �ه ��ا م �ج �م ��وع ��ة من
ّ
ال�ص�ح��ف ق��دم��ت اع �ت��ذارًا للمغرب على
ّ
خطئها ،وأعلنت أنها تتحمل مسؤولية
األخطاء التي وقعت فيها.

◄ أم� ��ر ال �ق �ض��اء ال �س ��وي ��دي أم� ��س بتوقيف
م ��ؤس ��س م ��وق ��ع «وي �ك �ي �ل �ي �ك��س» جوليان
أسانج ،بناء على طلب ّ
تقدمت به النيابة العامة
باالغتصاب.
في إط��ار تحقيق بشأن إتهامه
ً
وك��ان��ت ال�ن�ي��اب��ة ال�س��وي��دي��ة ق��د ط�ل�ب��ت مجددا
توقيف أس��ان��ج للتمكن م��ن إستجوابه حول
إتهامه الصيف الفائت باإلغتصاب .وصدرت
م��ذك��رة ت��وق�ي��ف ل�ل�م��رة األول� ��ى ب�ح��ق مؤسس
الموقع الشهير في آب (أغسطس) بعد شهادة
أدل� ��ت ب �ه��ا إم ��رأت ��ان .وات �ه �م��ت األول � ��ى أسانج
ب��اإلغ�ت�ص��اب فيما ات�ه�م�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة باالعتداء
الجنسي من دون أن تتقدما بشكوى رسمية.
◄ أح �ي��ا ج �ه��اد ع�ق��ل ع� ��ازف ال �ك �م��ان ثالث
حفالت موسيقية في «دار األوبرا» المصرية،
ّ
ّ
العربية
الموسيقى
فعاليات «مهرجان
ضمن
ًّ
سنويا في القاهرة
التاسع عشر» ،الذي يقام
ّ
واإلسكندرية.
◄ ي�ع�ق��د ال �ن��ائ��ب غ � ًس��ان م�خ�ي� ًب��ر وجمعية
«م � � �ه � ��ارات» م ��ؤت� �م ��را ص �ح ��اف �ي ��ا ف� ��ي فندق
«فينيسيا» ف��ي ب�ي��روت ،عند ال�ح��اد َي��ة عشرة
م��ن ص�ب��اح الجمعة المقبل .وس� ُ�ي�ع��ل��ن خالل
ال�م��ؤت�م��ر إط�ل�اق ق��ان��ون ج��دي��د ل�لإع�لام ّ
أعده
ال�ن��ائ��ب مخيبر بالتعاون م��ع «م �ه��ارات» ،بعد
سلسلة لقاءات تشاورية مع خبراء قانونيين
وإعالميين.

◄ ق� ّ�ررت النجمة األميركية إيفا لونغوريا
ال�ت�ق��دم بطلب ال �ط�لاق م��ن زوج �ه��ا الع��ب كرة
ال �س �ل��ة ال �م �ح �ت��رف ط��ون��ي ب ��ارك ��ر .وج� ��اء في
مجلة «يو أس ويكلي» األميركية أن لونغوريا
ّ
مصممة على وض��ع حد لزواجها من باركر
الذي دام  3سنوات.
◄ تطلق مجموعة  mbcاإلع�لام�ي��ة األربعاء
ال �م �ق �ب��ل ق� �ن ��اة ج� ��دي� ��دة ه� ��ي .mbc drama
والمحطة الجديدة ستكون متخصصة ببث
ال�م�س�ل�س�لات ال �ع��رب �ي��ة ،وت �ل��ك ال�م��دب�ل�ج��ة إلى
العربية ،مثل األع�م��ال المكسيكية ،والتركية،
والهندية ،واإليرانية.

