
 

 وكيل الملكبالغ 

 لدى المحكمة االبتدائية بالرباط
 

 

 للبالغ الذي أصدرهأنه  لدى املحكمة االبتدائية بالرباط يعلن وكيل امللك    
ً
                                 تاريخب تبعا

وهو  ،حول مزاعم السيد املعطي منجب بكونه منع من السفر بشكل تعسفي 2021أكتوبر  13

التضامن  هيئةبتداول بيان منسوب ملا يسمى "خالف للحقيقة والواقع، فوجئ من جديد املمر ال 

جواز  سحبفيه عدم صدور قرار عن قاض ي التحقيق بإغالق الحدود و  تزعماملعطي منجب"  مع

 .وتنفي تبليغ هذا القرار إلى املعني بالمر السفر،

مرة أخرى مغالطات، فإن هذه النيابة وإذ نسجل استغرابنا لنشر هذه املعطيات التي تعتبر  

العامة وتنويرا منها للرأي العام، تؤكد ما تضمنه بالغها الول حول هذا املوضوع الصادر بتاريخ 

 وتوضح ذلك على نحو ما يلي: 2021أكتوبر  13

 2020-141 رقمالسيد املعطي منجب كان معتقال احتياطيا على ذمة ملف التحقيق  أن - 

قاض ي التحقيق السيد  أصدر 2021مارس  23 و بتاريختكابه جنحة عسل الموال، لالشتباه في ار 

 املحكمة االبتدائية بالرباط ب
ً
 وسحب جوازالسراح املؤقت، مع إغالق الحدود في حقه ه بمنح أمرا

 بتنفيذ هذا المر. القضائية لفرقة الوطنية للشرطةل عهدحيث  ،هسفر 

 ل  2021مارس  23 أنه بنفس التاريخ -   
ً
انتقل ضابط مر السيد قاض ي التحقيق، وتنفيذا

  ،2سجن العرجات إلى المر القضائي املكلف بتبليغ الشرطة القضائية 
ً
وقع  حيث أنجز محضرا

وبخصوص سحب جوازي السفر . إليهالسراح املؤقت قرار تضمن تبليغ  ،عليه املعني بالمر

 واآلخره يتوفر على جوازي سفر أحدهما مغربي أنتضمن املحضر استنادا إلى جواب املعني بالمر 

 ؛باملؤسسة السجنية ضمن أمتعته انال يوجدهما وأن أجنبي

بعد  الشرطة القضائية رفقة املعني بالمرعناصر  انتقلت 2021مارس  23ه بتاريخ أن -     

حيث   يتواجدان بحوزة ابن أخيه سفرالجوازي  أفادهما أنإلى منزله حيث مغادرته السجن 

وباملقابل . سلمهما جوازي السفرحيث يوجد املعني بالمر وهناك انتقل معهما من جديد إلى 

 .مقابل ذلك وصالبنفس التاريخ سلمته عناصر الشرطة القضائية 

يعلم  توضيح هذه الحقائق التيإذ تأسف الضطرارها مرة أخرى إلى هذا وإن النيابة العامة       

القضائي  المر رفقة هذا البالغتضع رهن إشارة الرأي العام  حقيقتها، فإنهاو واقعيتها املعني بالمر 

ومحاضر تنفيذ سحب جوازي  املتضمن لتوقيعه، تبليغه للسيد املعطي منجب ومحضراملذكور 

 ، وذلك التحقيقمس بسرية وهي وثائق ال ت، السفر
ً
 وإخبارا

ً
 لكل لبس فهما

ً
 .رفعا

 2021أكتوبر  15حرر بالرباط بتاريخ   

 وكيل امللك عبد السالم العيماني                                                                                                    














