
 

جريدة ضد منظمة "مسلم رايتس واتش"اإلسالمية لحقوق اإلنسان في هولندا تقدم شكاية 

 الكراهية العنصري ونشرالتمييز بب سب  التلغراف

 

جريدة  أشعلت، " Leidschendamاليدشندام "حيا  في مختلف األفي الذي حصل إلزعاج انتيجة 

 ئين"إرهاب رمضان: ال تجرعنوان يحمل  2020مايو  14شريط فيديو في النيران بنشرها "التلغراف" 

 الشارع".الخروج إلى كامرأة 

 

https://www.telegraaf.nl/video/1062131922/ramadanterreur-durf-als-

vrouw-niet-over-straat 

 
، وقائعالعرض تقنية تسمى "الذعر األخالقي"، والتي تم فيها المبالغة في تم استخدام هذا الفيديو  في

على سبيل  حول المسلمين. المسبقةحكام األاستغالل حول مجموعات معينة، مع نمطية صورة وتشكيل 

هية النسا . هاب وكرارإلاوفي هولندا الفيديو بشكل خاطئ بين المسلمين في شريط ربط يتم ال، المثال

، في حين أن مسؤولية ارتكاب أعمال إجراميةالشباب المسلم الفيديو تحميل في هذا يتم عالوة على ذلك، 

 القبض عليهم لم يكونوا مسلمين.  الذين تموق يالحر ثحادالذين كانوا ورا  كل األشخاص 

الحقائق. من  أكدادية لإلسالم دون التعم تهاماراف توجه اتجريدة التلغأن  "اليدشندام"لمسجد بيان ؤكد ي

للجالية هانة اإل شمللكنها وزعت فيلًما دعائيًا ي ،"اليدشندام"أي أخبار عن "التلغراف" لم تنشر صحيفة 

نشر الخبر لجريدة والتحريض على التمييز والكراهية والعنف ضد المسلمين. محتوى وأسلوب  اإلسالمية

من قبل العامة من الناس، ويحرض على  همويخلق نفوًرا قويًا من، يتجاهل كرامة المسلمين التلغراف

ما . العنصري إلى العنف والمزيد من التمييز يمكن أن يؤديالمواجهة بين مختلف شرائح المجتمع مما 

انون من الق  429quaterوالمادة   137c ،137d ،137eبموجب المواد  يهعاقب علمقامت به الجريدة 

 .الجنائي

 

"إرهاب رمضان" ويمكن إعالمية تحت عنوان ، ال يمكن قبول تغطية القانون الدولي أيًضاس على أسا

عدم إنجاز مع ، نوان والمحتوى االستفزازيين" بسبب العض على الكراهيةركالم يح" بأنهتصنيف هذا 

 أضف إلى ذلك ائع.قالول من قبل جريدة التلغراف التي تصل إلى شريحة كبيرة من السكان، حو ثبح

عام  نقاشوسط المسلمين حول مع األحكام المسبقة القائمة الذي يتماشى اإلسالم لسعي إلى التخويف من ا

 .الرأي العام استقطاب إلى جانب ل هذا الفعل، ثبواسطة محاليا والذي تم إشعاله في هولندا ساخن 

 

بأي شكل من األشكال في  همن محتوى الفيديو ال يسا، ألالتذرع بحرية التعبيرلجريدة التلغراف ال يمكن 

تدخل لنقدم اليوم نأن من المنطقي ولهذا كان أي شكل آخر من أشكال التبرير. وال يستند إلى النقاش العام 

 .شكاية ضد هذه الجريدة

 

 ."هولندا "مسلم رايتس واتشمنظمة باسم 

 

 اإلداري المجلس
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