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  زب التحريرحالمجلس الصحفي الھندي يدين مجلة ھندية الفترائھا على 

  ويحكم على ما نشرته بالمسيء والمخالف للمعايير الصحافية

ة    دعى مجل ة وت الت الهندي دى المج رت إح ان"افت ونير فيكت ى  " ج دراس، عل يم م ا إقل ب زحومقره
ى صفحاتها في الثالث من آب   وتجنت عليه في مقال نشرته عل  ،واتهمته بالعديد من االتهامات   ر  ريتحال

ه          2008 ابي  "، وآانت االتهامات تتمحور حول اتهام الحزب بأّن ال    أن  و،حزٌب إره سئول عن اغتي ه م
سه    رريتحالب  زحبناظير بوتو والعديد من رؤساء العالم، وهو مفرخ لإلرهابيين في العالم، وأّن               هو نف

  . أخرى واتهامات"...التي آانت في الماضي" حرآة الخالفة الهندية"

ع ال ا دف ل الزبح مم اٍم لتمثي ل مح ى توآي صال  زبح إل ه باالت ور توآيل ادر ف ذي ب ضية، وال ي الق  ف
من سرعة     حينها على المجلة     وقد بدت الدهشة  ). شافي مونا ( فيها واسمه    بالمجلة وتحدث مع المسئول   

داً   زبحخصوصا أّنه تحدث معهم بصفته محامي ال      اتصاله بهم،    دراس،    ومن نيودلهي البعيدة ج  عن م
ة لل            بأوقد أنذرهم    اتهم الباطل ى اتهام ة لمقاضاتهم عل المي    زبح ّنه سيتوجه للمحكم سياسي الع ان  .  ال فك

و         ى الف ر، ونتيجة  ردهم أّنهم بحاجة الحتجاج مكتوب، فقام المحامي بإرسال االحتجاج المكتوب لهم عل
الته شر رس اموا بن د ق ذلك فق وان  ل الي تحت عن دد الت ي الع ا هي ف ة رريتحالب زح " آم يس منظم  ل

ة       زبح  حيث وضح فيها بأّن غاية ال      وقد آانت الرسالة مباشرة وصريحة،    " إرهابية  هي النهضة باألم
اإلسالمية من خالل تطبيق اإلسالم عن طريق إقامة دولة الخالفة، وذلك عن طريق الصراع الفكري                  

  .والكفاح السياسي، وليس من خالل العنف

أّن               ولكّن المحامي لم يكتف بنشر       م ب ال له رة أخرى وق م م الرسالة آاعتذار من المجلة، ولذلك آتب له
ع شباب ال       زبحنشر رسالته ليس آافيًا وما يطلبه ال       اء م د لق ه عق وا من زب ح  هو اعتذار صريح، فطلب

د            زبح هم بأّنه ال يوجد ممثٌل إعالمي لل      يلع فردفي منطقة تاميل نودو،      إّن عق ذلك ف ة ل ك المنطق  في تل
ر   اء غي سئولي ال   اللق ة م نهم لمعرف اورة م اء من د اللق ة لعق ان طلب المجل د آ ن، وق ك زبحممك  في تل

  .المنطقة

دي في           سة   18/9/2008فقام المحامي برفع قضية على المجلة في المجلس الصحفي الهن د جل م عق   وت
ي  ضية ف ي الق ذي ، 31/3/2010النظر ف ة، ال امي المجل د حضرها مح دأوق ة م ب أّن بالمراوغ دعيًا ب

ل         زبحرسميًا، وأّن تمثيله لل   الحزب ال يمثله    امي  مح  من خالل االنترنت، فأبرز المحامي وثائق التوآي
أّن محامي ال              زبحالرسمية من قبل ال    ة ب ك أصر محامي المجل ل ال    زبح ، ومع ذل شكل   زبح  ال يمث  ب

  : وأصدر قراره القاضي بـزبحمي للقانوني، ولكن المجلس الصحفي قبل تمثيل المحا
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ول من      زبحاض محامي المجلة على عدم تمثيل المحامي لل       أّن اعتر  -1 ر مقب  مخالف للقانون وغي
 .قبل المجلس، وأّن اعتراضه شكلي فقط

ا من                زبحأّن اتهامات المجلة لل    -2 ق من خالله ة يتحق  خطيرة، ولكن ال يوجد لدى المجلس طريق
ى أنّ  ويقتصر. مدى صحة االتهامات  ا عل ه ال    حكمه ذي أجرت ق ال ة  التحقي  ومخالف  مسيء  مجل

 .الحق في الردللمدعي  و،ةيمعايير الصحافلل

ذي وصفه                      ال ال ذار عن المق ة االعت واعتبر المجلس نشر المجلة لرسالة المحامي على صفحاتها بمثاب
  .المجلس بأّنه مخالف للمعايير الصحافية

دي، ف          ال ُيتصور  لم نكن نتوقع من أنظمة الكفر ومؤسساتها أآثر مما صدر عن المجلس الصحفي الهن
ذه المق ل ه ة الناشرين لمث وم المجلس بإدان صريحة، خاصًة أن يق ة ال  صريح زبحأّن الاالت، اإلدان

  .ومباشر في طرح الرفض لكل أنظمة الكفر

وان            رري تحالب زح  "لذلك فإّن نشر رسالة المحامي التوضيحية والتي آانت ردًا على المقال تحت عن
راف من             واعتبار المجلس الص  " ليس منظمة إرهابية   ذار، هو اعت ة اعت حفي الهندي نشر الرسالة بمثاب

  . على المقال في محلهزبحالمجلس بأّن العمل الذي قامت به المجلة عمل خاطئ، وأّن احتجاج ال

ان   " مجلة   أّنوالجدير بالذآر    ام            "جونير فيكت ين من الت ين المثقف شار ب ون     ي واسعة االنت ذين يقطن ليين ال
ع آس       ة إ       باإلقليم، لذلك آان وق ضية ضد المجل الة حسنة عن                نا للق ذلك رس د وصلتهم ب نهم وق ًا بي يجابي

  . فالحمد هللا في األول واآلخر،زبحال
  عثمان بخاش
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