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تركيا تنشر مرسوما بعزل 18 ألف موظف 

طهران تؤكد بقاء مستشاريها في سوريا 

البيت األبيض يوضح موقفه تجاه عائدية 
القرم 

 ا�ضطنب��ول – وكالت :ن���رت تركي��ا، الأح��د ، مر�ضوم��ا يق�ضي بع��زل نحو 18 
األف موظ��ف يف الدولة. وجاء املر�ضوم الرتكي املن�ض��ور يف ال�ضحيفة الر�ضمية، 
وفق��ا لوكالة "رويرتز"، قبل وقت قليل من القرار املرتقب برفع قانون الطوارئ 
ع��ن الب��اد، هذا ال�ضه��ر. واأظه��ر املر�ضوم الرتك��ي اأن اأكرث من ن�ض��ف املوظفني 
املعزولني رجال �رطة. يذكر اأن حالة الطوارئ مفرو�ضة يف تركيا منذ عامني، 
بع��د حماول��ة انقاب يف  متوز 2016. وياأتي املر�ض��وم، بعد الن�ر الذي حققه 
الرئي���س رجب طي��ب اأردوغان يف النتخاب��ات الرئا�ضية ال�ضه��ر املا�ضي، وقبل 
اأن ي��وؤدي اليم��ني الد�ضتوري��ة،  اليوم الثنني ، ليبداأ رئا�ض��ة تنفيذية يتمتع فيها 
ب�ضاحي��ات وا�ضع��ة. واعتزم��ت الدولة الرتكي��ة ف�ضل عديد م��ن الأ�ضخا�س من 
موؤ�ض�ضاته��م، مب��ا يف ذل��ك "اجلي�س وال�رط��ة"، ح�ضب مر�ضوم ي�ض��در  يف وقت 
�ضاب��ق.  وق��ال رئي�س ال��وزراء الرتكي، اخلمي���س 5 متوز اإن حال��ة الطوارىء يف 
تركي��ا تنته��ى الي��وم  الثن��ني. واأ�ضاف بن على يل��درمي اأنه �ضيت��م ن�ر مر�ضوم 
رئا�ض��ي "يت�ضم��ن التعدي��ات ال�رورية الت��ى حتول دون تعر���س الكفاح �ضد 

الإرهاب لل�ضعف بعد اإلغاء الطوارىء"، ح�ضب وكالة اأنباء الأنا�ضول.

اي��ران – وكالت : اأكد م�ضوؤول اإيراين رفيع، الحد،  اأن امل�ضت�ضارين الع�ضكريني 
الإيراني��ني �ضيبق��ون يف �ضوري��ا، دعم��ا جلهود دم�ض��ق يف مكافح��ة الإرهاب. 
واأ�ض��اف امل�ضاع��د اخلا�س لرئي�س جمل�س ال�ضورى الإ�ضام��ي لل�ضوؤون الدولية 
ح�ض��ني اأمري عبد اللهي��ان، خال لقائ��ه ال�ضفري الفل�ضطين��ي يف طهران �ضاح 
ال��زواوي، اأن "اجلمهوري��ة الإ�ضامي��ة �ضتوا�ضل دعمها احل��ازم للمقاومة ولن 
ترتاج��ع يف الق�ضي��ة الفل�ضطيني��ة ومواجه��ة تهديدات الكي��ان ال�ضهيوين التي 
ت�ضته��دف اأمن جميع دول املنطقة". واأ�ض��اف اأن اإ�رائيل ت�ضعى للهيمنة على 
�ضوريا بعد "داع�س"، اإل اأن "قوى املقاومة وامل�ضت�ضارين الع�ضكريني الإيرانيني 
�ضي�ضتم��رون بتواجده��م اإىل جانب �ضوريا يف الت�ض��دي لاإرهاب". واعترب عبد 
اللهي��ان، اأن املقاومة وا�ضتفتاء ال�ضكان الأ�ضلي��ني لأر�س فل�ضطني التاريخية 
�ضواء كانوا م�ضلمني اأو م�ضيحيني اأو يهودا، ي�ضكان الركنني الأ�ضا�ضيني لطريق 

احلل ال�ضيا�ضي امليداين للق�ضية الفل�ضطينية .  

نيويورك – وكالت : اأكد املندوب الأمريكي اخلا�س اإىل اأوكرانيا كورت فولكر، 
اأن وا�ضنطن ل تزال تعترب القرم اإقليما تابعا لأوكرانيا، رغم  حماولت و�ضائل 

الإعام تف�ضري موقف الرئي�س دونالد ترامب ب�ضكل خمالف لذلك.
وق��ال الدبلوما�ضي الأمريكي: "اأعتقد اأن و�ضائل الإع��ام الأمريكية ا�ضتعجلت، 
يف مو�ض��وع اإمكانية الع��رتاف ب�ضم �ضبه جزيرة القرم. موقف البيت الأبي�س 
ل لب���س في��ه، حيث اأو�ض��ح م�ضت�ض��ار الأمن القوم��ي الأمريكي ج��ون بولتون، 
والناطق��ة با�ضم البي��ت الأبي�س �ضارة �ضاندرز، اأن الولي��ات املتحدة ل تعتزم 
الع��رتاف بال�ض��م الرو�ض��ي ل�ضب��ه جزي��رة الق��رم، وهك��ذا يجب فه��م املوقف 

الأمريكي".
و�ض��دد عل��ى اأن املوق��ف الر�ضمي الأمريك��ي، يحّم��ل رو�ضيا بال��ذات م�ضوؤولية 
ان��دلع الن��زاع يف جنوب �رق��ي اأوكرانيا، وق��ال: "يف البداي��ة، حرب هجينة 
يف الق��رم وم��ن ث��م احت��ال �ضب��ه اجلزي��رة، والإعان ع��ن �ضمه��ا اإىل رو�ضيا 
وبع��د ذلك تطبيق نف���س اخلطة يف �رق اأوكرانيا بتنفي��ذ عملية ع�ضكرية حتت 
قي��ادة اجلي�س الرو�ض��ي وباأموال رو�ضية ومن ثم ظه��ور جمهوريتني �ضعبيتني 

مدعومتني من مو�ضكو". 

– وكالت  ق�ض��ت حمكم��ة التميي��ز الكويتي��ة  الكوي��ت 
بحب���س بتعدي��ل حك��م ال�ضتئن��اف ال�ض��ادر يف ق�ضي��ة 
اقتح��ام جمل�س الأمة، املتهم فيها 70 موطنا منهم نواب 
حاليون و�ضابقون. واأ�ض��درت املحكمة حكما باحلب�س 3 
�ضن��وات ون�ضف ال�ضن��ة مع ال�ضغل والنف��اذ جلميع النواب 
بح�ض��ب  الق�ضي��ة،  يف  املتهم��ني  واحلالي��ني  ال�ضابق��ني 
�ضحيفة "الأنب��اء" الكويتية. واأيدت املحكمة براءة اثنني 
من املتهمني، وق�ضت باحلب�س �ضنتني لعدد من املتهمني 
م��ع وقف النف��اذ.  يذكر اأن حمكم��ة ال�ضتئناف قد ق�ضت 
يف �ضه��ر ت�رين ثاين، العام املا�ض��ي، باإدانة 67 متهما 
بينه��م ن��واب �ضابقون ونا�ضط��ون �ضيا�ضي��ون ومواطنون 
بعقوب��ات متفاوتة من �ضنة اإىل 5 و7 و9 �ضنوات عن تهم 
عدة وبرباءة اثنني وانق�ضاء الدعوى اجلزائية قبل النائب 

الأ�ضبق فاح ال�ضواغ لوفاته.
وكان��ت حمكم��ة التميي��ز الكويتية رف�ض��ت، يف اخلام�س 
م��ن �ضهر فرباي��ر اجل��اري، طلب��ا لاإفراج ع��ن املتهمني 
يف ق�ضي��ة اقتحام مبنى الربمل��ان يف 2011، املعروفة 
بق�ضي��ة )دخول املجل�س(، واملتهم فيه��ا عدد من النواب 

احلاليني وال�ضابقني ومواطنني اآخرين.
وحددت املحكمة الكويتية جل�ضة 18 فرباير، لنظر طعون 

املتهمني والنيابة العامة ونيابة التمييز يف الق�ضية.
وياأتي ذلك بعد اأن األغت حمكمة ال�ضتئناف الكويتية، يف 
27 نوفمرب املا�ضي، حكم براءة عدد كبري من املتهمني 
يف الق�ضي��ة، واأم��رت بحب���س عدد م��ن الن��واب احلاليني 

وال�ضابقني ومواطنني اآخرين، ملدة خم�س �ضنوات.

وواف��ق الربمل��ان مبدئي��ًا يف ال�ضه��ر املا�ضي 
عل��ى م�روع قان��ون تنظي��م ال�ضحافة، فيما 
ينتظ��ر تقري��ر جمل���س الدولة )جه��ة ق�ضائية 
لإق��راره  القوان��ني( متهي��داً  تعن��ى مبراجع��ة 

ب�ضورة نهائية.
وب��دا م��ن �ضعي �ضام��ة يف مداخ��ات متلفزة 
اأف��ق  يف  تل��وح  داخلي��ة  خاف��ات  اأي  نف��ي 
نقابت��ه، يف ظل تهديدات لأع�ضاء يف املجل�س 
بال�ضتقال��ة، ودعوة جماعي��ة اإىل عقد جمعية 

عمومية طارئة.
يت�ضم��ن  القان��ون  م���روع  �ضام��ة:  وق��ال 
130 م��ادة، اعرت�ض��ت النقابة عل��ى 8 مواد 
م��ن بينه��ا امل��ادة رق��م 29 وهي الت��ي جتيز 
احلب���س الحتياط��ي لل�ضحافي��ني يف ق�ضايا 
الن���ر. و�ض��دد »ل ب��د م��ن تعديل ه��ذه املادة 
حت��ى تتواف��ق م��ع الد�ضت��ور ال��ذي ن���س يف 
املادة 71 على عدم ج��واز احلب�س يف ق�ضايا 
الن���ر با�ضتثناء التميي��ز واحل�س على العنف 
واخلو���س يف الأعرا�س واحلي��اة ال�ضخ�ضية«، 
لفتًا اإىل اأن رف���س جموع ال�ضحافيني حب�س 
اإ�ض��دار  قب��ل  الن���ر  ق�ضاي��ا  يف  ال�ضح��ايف 

الق�ضاء حكمًا نهائيًا باإدانته .
 لك��ن نقي��ب ال�ضحافي��ني اأك��د يف الوقت ذاته 
قائ��ًا:  ال�ض��دام«،  ل  »التواف��ق  نح��و  �ضعي��ه 
»امل���روع مل يت��م اإق��راره يف �ض��كل نهائ��ي، 
والنقاب��ة تطالب بتعديل بع�س مواد امل�روع 
يف اإط��ار م��ن احل��وار م��ع اجله��ات املختلفة، 
ل ال�ض��دام« ونب��ه: »ل��ن ي��وؤدي اإىل اأي نتيجة 

مرجوة«.
وكان ع�ض��و جمل���س نقاب��ة ال�ضحاف��ني اأب��و 
ال�ضع��ود حمم��د اأعلن قب��ل اأيام ع��رب �ضفحته 
عل��ى »فاي�ضب��وك« تق��دمي ا�ضتقالت��ه اعرتا�ضًا 
على م�روع القان��ون الذي و�ضفه ب� »خامتة 
اأفعال نالت من ال�ضحافيني«، يف وقت لوح 6 
اأع�ضاء بال�ضتقالة وه��م » جمال عبدالرحيم، 
حمم��د خراج��ة، ح�ض��ني الزناتي، حمم��د �ضعد 
عبداحلفي��ظ، عمرو بدر، حمم��ود كامل«، حال 

ُم��رر القانون ب�ضورت��ه احلالي��ة. وكان نقيب 
ال�ضحافي��ني نف��ى يف ت�ريح��ات �ضحافي��ة 

تقدمي اأبو ال�ضعود ا�ضتقالته يف �ضكل ر�ضمي.
اإىل ذلك، ترتقب اجلماعة ال�ضحافية يف م�ر 
عق��د اجتماع ملجل�س النقاب��ة خال ال�ضاعات 
املقبل��ة قد ي�ضف��ر عن الدع��وة اإىل عقد جمعية 
عمومية طارئة يف اإطار ال�ضغط الذي ميار�ضه 
جمموع��ة م��ن اأع�ض��اء املجل�س ل�ضم��ان عدم 

مترير القانون ب�ضورته احلالية.

وق��ال ع�ض��و جمل���س النقابة ح�ض��ني الزناتي 
»نحن ل�ضنا على خ��اف مع النقيب اأو م�ضعاه 
للح��ل ع��رب احل��وار، وننتظ��ر اأن ن�ضتم��ع اإىل 
م��ا تو�ضل اإلي��ه خ��ال جه��وده يف التوا�ضل 
م��ع اجلهات املعني��ة كافة �ض��واء الربملان اأو 
جمل���س الدولة اأو جمل���س الوزراء خال الفرتة 
املقبلة«. واأو�ضح: »ما يتم اإعانه من خطوات 
من قبل اأع�ضاء املجل�س هي جلهة التحرك يف 
امللف بجدية«، وتابع: »ن�ضعى اإىل احلل ولي�س 

الت�ضعيد من اأجل الت�ضعيد.
يف املقابل مت�ضك ع�ض��و جمل�س النقابة عمرو 
ب��در بالدعوة اإىل عقد جمعي��ة عمومية طارئة 
ن��زوًل عل��ى رغب��ة اأكرث م��ن 180 ع�ض��واً يف 
النقاب��ة فيم��ا يح��دد القان��ون عق��د اجلمعية 
بدعوة 100 ع�ضو فقط. وقال بدر: قدمنا طلبًا 
اإىل النقيب اأم�س بعقد اجتماع طارئ للمجل�س 
متهي��داً للدع��وة اإىل جمعي��ة طارئ��ة للجماعة 
الراف���س  موقفه��ا  ع��ن  للتعب��ري  ال�ضحافي��ة 

للقانون.
واأ�ضاف بدر »نحن ل نرف�س احلل عرب احلوار 
ال��ذي يتبن��اه النقي��ب، فنح��ن نق��ف خلفه يف 
ذل��ك، ول�ضن��ا يف �ضق��اق، الأمر فق��ط اختاف 
يف ال��روؤى ولي�س اله��دف«. وفيما يرى النقيب 
الكتف��اء بامل�ضار احلواري، ن��رى نحن اإتخاذ 
خطوات موازية من �ضمنها الدعوة اإىل جمعية 
عمومي��ة طارئة م��ن قبيل ال�ضغ��ط، خ�ضو�ضًا 
يف ظ��ل ت�ريح��ات ا�ضتفزازي��ة ت�ض��در ع��ن 
الربمل��ان وت�ضري اإىل م�ضي��ه يف طريقه لإقرار 

القانون ب�ضورته احلالية.
الربمل��ان  يف  الإع��ام  جلن��ة  رئي���س  وكان   
اأك��د يف ت�ريح��ات  اأ�ضام��ة هي��كل  النائ��ب 
لوكال��ة اأنب��اء ال���رق الأو�ضط م�ض��اء اأول من 
اأم�س، اإق��رار م�روع القانون يف دور النعقاد 
احل��ايل )ينته��ي يف منت�ض��ف مت��وز/ يولي��و 
اجل��اري(، لفت��ًا اإىل انته��اء جمل���س الدول��ة 
م��ن مراجعة م���روع القانون دون اإب��داء اأي 
ماحظ��ات ح��ول د�ضتورية م��واده، يف اإ�ضارة 
اإىل دع��وة »ال�ضحافي��ني« تغي��ري امل��ادة 29 

لعدم د�ضتوريتها. 

 طال��ب املن�ض��ق املقيم ل��اأمم املتح��دة يف الأردن، 
اأندر�ض��ن بيدر�ض��ن احلكومة ال�ضورية ب��اأن ت�ضتجيب 
لطلب الأمم املتح��دة باإدخال امل�ضاعدات الإن�ضانية 
اإىل �ضوري��ا. وقال بيدر�ضن خال املوؤمتر ال�ضحايف 
ال��ذي عقده مكتب املن�ضق املقي��م يف الأمم املتحدة 
حول اآخر التطورات املتعلقة بامل�ضاعدات الإن�ضانية 
املقدمة من قبل منظم��ات الأمم املتحدة للنازحني 
ال�ضاحن��ات  اإدخ��ال  اإىل  "نح��ن ن�ضع��ى  ال�ضوري��ني 
الإن�ضاني��ة عندما تتاح لنا فر�ض��ة وهنالك تباحث 

مع دم�ضق حول ذلك" وطالب "احلكومة ال�ضورية اأن 
ت�ضتجيب لطلب الأمم املتحدة بالدخول". 

واأ�ض��اف "احلدود حت��ت �ضيطرة احلكوم��ة ال�ضورية 
ورمب��ا لديهم ما يربر عدم دخ��ول ال�ضاحنات لكننا 
نعمل على دخوله��ا، لكن حتى الآن غري م�رح لنا 
باحلرك��ة". وجت��در الإ�ض��ارة اإىل اأن وفود النازحني 
ال�ضوري��ني من جنوب دم�ضق منذ بداية القتال الدائر 
منت�ض��ف �ضهر حزيران/ يوني��و املا�ضي وتوجههم 
نح��و احلدود الأردنية ال�ضمالي��ة، وقد رف�س الأردن 

دخول النازحني.
وح��ول دور احلكوم��ة الأردنية الت��ي تكتفي بتقدمي 

الع��ون الإن�ض��اين وترف���س اإدخ��ال النازح��ني قال 
بيدر�ضن "نحن �ضنق�ضم امل�ضوؤولية بيننا، بني الأردن 

والأمم املتحدة".
"نح��ن يف الأمم  وح��ول دور الأمم املتح��دة ق��ال 
املتح��دة ن�ضتكمل اجلهود ونعتق��د اأن لدينا اأن اأكرث 
700 األ��ف ن��ازح منت�ري��ن يف �ضوريا ومب��ا اأننا 
غ��ري قادرين على التنب��وؤ بامل�ضتقبل واحلالة مقلقة 
ولدينا عدد كبري من النازحني يف جميع الجتاهات 
وق�ض��م كبري ذهب باجتاه مرتفع��ات اجلولن وق�ضم 
كب��ري عل��ى احل��دود الأردنية ونحن نح��اول جهدنا 

للح�ضول على العدد ال�ضحيح للنازحني".

األمم المتحدة تطالب الحكومة السورية السماح بإدخال المساعدات اإلنسانية 

فرنسا: نرجح احتراق قمرة القيادة وراء تحطم طائرة مصر في 2016

نقابة الصحافيين المصرية بين التفاوض والضغط 

 محكمة التمييز الكويتية تحبس نواب 
متهمون بقضية اقتحام البرلمان 

القاهرة – وكاالت 

االردن – وكاالت 

رجح املحققون الفرن�ضيون اأن يكون حريق يف قمرة 
القيادة وراء حتطم طائرة �ركة م�ر للطريان فوق 
البحر املتو�ضط يف مايو اأيار 2016 اأثناء رحلة من 
باري���س اإىل القاهرة وهو احلادث الذي اأودي بحياة 

كل من كانوا على متنها وعددهم 66 �ضخ�ضا.
ويناق���س ذلك تقييما كان��ت ال�ضلطات امل�رية قد 

اأ�ضارت فيه اإىل اأن قنبلة رمبا ت�ضببت يف احلادث.
 ويف انتق��اد نادر لتحقيق يف ح��ادث حتطم جتريه 
دول��ة اأخ��رى، قال��ت هيئ��ة التحقي��ق يف ح��وادث 
الطريان الفرن�ضية )بي.اإي.اإيه( يف بيان اإن ال�ضلطات 
امل�ري��ة مل تب��د جتاوب��ا م��ع مطال��ب مبزي��د م��ن 

التحقيقات.
وق��ال امل�ضوؤولون امل�ريون قبل ذلك اإنهم اكت�ضفوا 
اآثار متفجرات على اأ�ضاء ال�ضحايا التي انت�ضلت من 

موقع احلادث وهو ما ي�ضري اإىل عمل تخريبي.
وقال البيان الفرن�ض��ي ”اقرتاحات بي.اإي.اإيه مبزيد 
من العم��ل على احلطام والبيان��ات امل�ضجلة مل جتد 
متابعة على حد عل��م بي.اإي.اإيه. وعنا�ر التحقيق 
الفني��ة الت��ي جمعتها م���ر بالفعل، مب��ا فيها تلك 
املقدم��ة م��ن بي.اإي.اإي��ه، تخ�ضع حلماي��ة التحقيق 

الق�ضائي امل�ري“.
وهن��اك 12 فرن�ضيا بني قتلى احلادث الذي وقع يف 

مايو اأيار 2016.
وم��ن غري املعتاد اأن يديل حمققون بتعليقات علنية 
عل��ى ق�ضي��ة يقود العم��ل فيها نظراء له��م يف دولة 
اأخ��رى. ويف حال��ة اأي اخت��اف يف ال��راأي ل يجري 
التعب��ري عنه ع��ادة يف العلن. وحتم��ل الت�ريحات 

العلنية اإ�ضارة اإىل خافات حادة.
وق��ال بيان الهيئ��ة الفرن�ضي��ة ”ت��رى بي.اإي.اإيه اأن 
الفرتا���س الأك��رث ترجيحا ه��و اأن حريق��ا �ضب يف 
قمرة القيادة اأثناء حتليق الطائرة واأن النار انت�رت 

ب�رعة ونتج عن ذلك فقد ال�ضيطرة على الطائرة“.
اأن املحقق��ني امل�ري��ني مل  اإىل  الهيئ��ة  واأ�ض��ارت 
ا�ضتعداده��ا  واأب��دت  النهائ��ي  تقريره��م  ين���روا 
ل�ضتئن��اف العم��ل مع ال�ضلطات امل�ري��ة اإن كانت 
�ضت�ضتاأن��ف العم��ل يف التحقي��ق. وتوج��ب القواع��د 

الدولية ن�ر تقرير بعد عام من وقوع اأي حادث.

باريس – وكاالت 

دعوات لمسيرات في الدار البيضاء لإلفراج عن معتقلي الريف

دع��ت بع�س املنظمات احلقوقية والي�ضارية يف املغرب للم�ضاركة 
يف م�ض��رية مبدين��ة ال��دار البي�ض��اء، ت�ضامنا مع معتقل��ي "حراك 
الري��ف".  ج��اءت تل��ك الدع��وات للت�ضام��ن م��ع املحك��وم عليهم 
م��ن "ح��راك الريف"، باأكرث م��ن 300 �ضنة �ضجنا ناف��ذا، كما دعا 
املنظم��ون اأي�ضا مل�ض��رية اأخرى يف 15 مت��وز بالعا�ضمة الرباط، 
حتت �ضع��ار "جميعا من اأج��ل املطالبة باإطاق ���راح املعتقلني 

وفك ح�ضار الريف".
م��ن جانبه��ا، قال��ت حليم��ة بن��اوي، ع�ض��و فيدرالي��ة الرابط��ة 
الدميقراطي��ة حلق��وق امل��راأة، اإن اجلمعي��ات احلقوقي��ة كان��ت ول 

زال��ت ت�ضان��د اأ���ر املحبو�ض��ني، واأن م�ض��رية اليوم متث��ل �ضغطا 
على الق�ض��اء املغربي خا�ضة اأن الأح��كام النهائية مل ت�ضدر واأن 
الأح��كام الأولية، ميكن اأن تخف��ف اأو تغري يف حمكمة ال�ضتئناف. 
واأ�ضاف��ت "املحتج��ون ياأملون يف اأن تكون الأح��كام عادلة، واأن 
يك��ون للوقف��ة �ض��دى ل��دى اجله��ات الق�ضائي��ة، خا�ض��ة يف ظل 
معان��اة اأ�ر املحكوم عليها وهم يعان��ون اقت�ضاديا ب�ضكل كبري، 
واأن معظ��م املوؤ�ض�ض��ات احلقوقي��ة مت�ضامن��ة وتطال��ب بتخفيف 
الأحكام".  من ناحيتها، قالت الإعامية فاطمة اإن اأهمية امل�ضرية 
تكمن يف تاأثريها، خا�ضة قبل النطق باحلكم النهائي من حمكمة 
ال�ضتئن��اف، واأنه من املمك��ن اأن تخفف الأح��كام ال�ضادرة بحق 
معتقلي حراك الريف. وفيما يتعلق بالتعقيب على اأحكام الق�ضاء، 

اأو�ضح��ت اأن رئي���س النياب��ة العام��ة باملغ��رب اأك��د اأن الق�ض��اء 
املغرب��ي م�ضتقل، كما اأن هن��اك الكثري من اجلهود التي بذلت على 
م��دار �ضن��وات من قبل احلقوقي��ني واملنظمات احلقوقي��ة، وهو ما 
ج��اء به د�ضت��ور 2011. وتابع "قد تكون النياب��ة راأت ما مل نره، 
اإل اأن ق�ضي��ة حراك الريف لها اأبع��اد خمتلفة، خا�ضة اأن املطالب 
كان��ت اجتماعي��ة اقت�ضادي��ة، وهو م��ا ي�ضتوجب مراع��اة ال�ضياق 
ال��ذي جاءت في��ه وتخفيف الأحكام نظ��را لاأو�ضاع التي مير بها 
اأ�ضح��اب الأحكام".   على اجلانب الآخ��ر، قال عبد الإله اخل�ري 
رئي���س املركز املغربي حلقوق الإن�ضان، اإن م�ضرية اليوم ل تتوافق 
عليها كافة املنظم��ات احلقوقية. واأ�ضاف يف ت�ريحات خا�ضة 
ل�"�ضبوتني��ك" اأن��ه طبقا لنم��اذج �ضابقة فاإن الق�ض��اء املغربي ل 

ين�ض��ت اإىل �ض��وت املتظاهرين، واأنه ميك��ن اأن ينقلب الأمر لل�ضد 
ويتح��دى الق�ض��اء املتظاهرين، ما ياأت��ي بانعكا�ضات �ضلبية على 
الن�ضط��اء املحكوم عليهم. يف 2حزيران املا�ضي، اأ�ضدرت حمكمة 
مغربي��ة حكما بال�ضج��ن ٢٠ عاما بحق نا�ر الزف��زايف، قائد ما 
يعرف ب�"احلراك الريفي"، �ضم��ايل املغرب مبنطقة الريف ومدينة 
احل�ضيم��ة، كم��ا اأ�ض��درت اأحكاما ت��رتاوح ب��ني ٣ و١٥ عاما على 

اآخرين.
وتع��ود ق�ضية ح��راك الري��ف اإىل ت�ري��ن الأول 2016، بعد وفاة 
بائ��ع ال�ضم��ك، حم�ضن فكري، داخ��ل �ضيارة قمامة تابع��ة للبلدية، 
وهو يح��اول ا�ضتعادة ب�ضاعته التي �ضادرتها �رطة املرافق، ما 

ت�ضبب يف اندلع احتجاجات منددة بالأو�ضاع القت�ضادية.   

الدار البيضاء – وكاالت  

أكد نقيب الصحافيين المصري 
عبدالمحسن سالمة توحد 

النقابة في الموقف المتحفظ 
على مشروع قانون تنظيم 

الصحافة، وسعيه عبر الحوار 
مع مختلف الجهات المعنية 

ألخذ تحفظات النقابة في 
اإلعتبار قبل إقرار القانون.


