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السلطات المغربية تنفي مصادرة مشروع رواية
لصحافي مسجون

البريد اإللكتروين * االسم * 

الصحايف سليمان الريسوين

للصحايف رواية  مشروع  حجز  عن  أنباء  صحة  اإلثنين،  المغرب،  يف  السجون  إدارة  نفت  الرباط: 

المسجون سليمان الريسوني أو تمزيق أجزاء من الكتب المرسلة إليه.

باألمر المعين  السجين  إىل  المرسلة  الكتب  من  أجزاء  تمزيق  “ادعاءات  إن  بيان:  عبر  اإلدارة،  وقالت 

وحجز رواية يكتبها ال تعدو أن تكون كذبا وبهتانا”.

من جزء  أو  كتاب  أي  بتمزيق  قط  تقم  ولم  روايئ  مخطوط  أي  المؤسسة  إدارة  تحجز  لم  وتابعت: “إذ 

كتاب مرسل إليه”.

للتفتيش أغراضه  جميع  وتُخضع  تمييز،  دون  السجناء  كبايق  السجين  مع  “تتعامل  أنها  وأردفت 

والمراقبة، اليت يه من اختصاص المؤسسات السجنية اليت يحق لها حجز كل ما هو مخالف للقوانين

المعمول بها”.

ترحيل إنه”تم  حكومية)،  (غير  التعبير  وحرية  الرأي  معتقيل  مع  للتضامن  مغربية  لجنة  قالت  واألحد، 

الريسوين يوم 23 مايو/ أيار المايض من الجناح الطيب لسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء (شمال) إىل

سجن عين برجة بنفس المدينة”.

يتواجد اآلن  وهو  كتبه،  وتمزيق  ويومياته  روايته  مشروع  مصادرة  “تمت  أنه  بيان،  يف  الهيئة،  وأضافت 

بجناح (زنزانة) انفرادي”.

الريسوين بسجن  المايض  شباط  فبراير/   23 يف  مغربية  محكمة  قضت  شاب،  بها  تقدم  شكوى  وإثر 

لمدة 5 سنوات، بتهميت “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، وهو ما نىف صحته.

والرئيسوين من أبرز الصحافيين عىل الساحة اإلعالمية المغربية ومعروف بمقاالته المنتقدة للسلطة.

(األناضول)
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