
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

|  عبدالخالق  : شخص يم الــــــاإلس -  

|  يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملرخاإلسم العائلـــــــــــــــــــــــــي :   -  

 |   212671591743+  :ف ـــــــــــــــــــــــــــــم الهاتــــــــــرق -

 |   basiri.70@gmail.com  -  comite.glaimim2009@gmail.comالبريد اإلليكتروني :   -

ملف الشكايات         
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  Surname I Nom I Apellido :   El Markhi  .                                                                 

  Given Names I Prénoms I Nombre :   Abdelkhalik  .                     

  Date Of Birth I Date De Naissance I Fecha De Nacimiento :  25/05/1982  .       

  Place Of Birth I Lieu De Naissance I Lugar De Nacimiento  :   Guelmim  .            

  Domicile I Adresse I Direccion :   AV. Charif El Idrissi N° 94 – Guelmim  .    

  Phone Number I N°-GSM I N°-Telefono :  44919521621200  .                                     

  E-mail I Correo Electronico :  basiri.70@gmail.com - basiri.70@yahoo.com  .         

                 Twitter :  https://www.twitter.com/@basiri70  . 

                 Facebook :  https://www.facebook.com/abdelkhalik elmarkhi  . 

                 YouTube :  http://www.youtube.com/glaimim2009  . 
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 1024يناير   20:  ميم بتاريخيكل

 المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان " عبد الخالق المرخي "  :  السيــــــــــد     

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمـــــــــة                             

 ــــــــــدا .ــالخـط األمامي للمدافعين عن حقوق اإلنسان بإيرلنــــــ                             

 . JA 41821كلميــــــم / ب.ت. رقم :  44شارع الشريـــف اإلدريسي رقم :  ن بـالســــاك     

                                                                                                                                                          . 00121522642240:  رقم الهـاتف     

    طلب مؤازرة و تضامن . :  الموضـــــــوع                                                                                                  

 اإلخوة و األخوات المحترمين ،

  

 من  تواصلفي ملف المضايقات و التهديدات التي أتعرض لها بشكل م لمؤازرتي، يشرفني بكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم طلبي هذا              

   كل من : على خلفية نشاطي الحقوقي و مواقفي السياسية من قضية الصحراء الغربية ، و التي نفذت تحت إشرافطرف ضباط األمن و المخابرات المغربية     

 ( رئيس قسم االستعالمات العامة بكلميم .      عقيل")مصطفى الصادقي" و "محمد عالي الحامدنائبه "" رئيس المنطقة اإلقليمية لألمن بكلميم و أحمد كعبوش"  

. كما تدائيةو نظرا لنشاطي الحقوقي و النقابي يتم منعي دائما من حضور و مواكبة الندوات بالقاعات العمومية و الجلسات العلنية داخل المحكمة االب          

كما سبق لي أن منعت  استضافة المراقبين الدوليين و نشطاء حقوق اإلنسان األجانب الذين يتم محاصرتهم وترحيلهم قسرا من المدينة.منعت مرات عدة من 

  .( Canal Surمن إجراء لقاء صحفي مع القناة اإلسبانية )،  1004فبراير  12بتاريخ 

تجاوزات قوات األمن و قد شاركت في عدة ندوات دولية بالخارج حول انتهاكات حقوق اإلنسان بالمنطقة، والتي عرضنا حينها ما عايناه و رصدناه من    

 و المنافية للقيم اإلنسانية.المغربية. بما خلف ردود فعل واسعة أثارت شجب و استنكار العشرات من المنظمات الدولية التي أدانت هذه األساليب القمعية الشاذة 

و التهديدات  و انطالقا من المبادئ الكونية لحقوق اإلنسان و ما يمليه علي واجبي اإلنساني و األخالقي في رصد االنتهاكات و توثيقها رغم المضايقات       

ا يستهدف النساء و الشيوخ و المحتجين ذوي االحتياجات معظمهالمحيطة بهذه المهمة، حيث كنت أتمكن بصعوبة من معاينة هذه التدخالت العنيفة التي 

 تعريضهم للضرب و الرفس المصحوب بالسب و الشتم و السحل مع اإلسفلت بشكل مهين و حاط بالكرامة اإلنسانية .  حيث يتم ، الخاصة

جئت بمحاصرة منزل عائلتي منذ الساعات األولى لصباح وففي وقت كنت أنتظر فيه فتح تحقيق في مضمون الشكايات التي تقدمت بها للقضاء المغربي،        

بحضور مجموعة من الهيئات الحقوقية و النقابية التي احتجت على هذا  ، و فرض مراقبة مشددة و لصيقة على تحركاتي ، 1020يونيو  10يومه الخميس 

 ( مساءا. 12:00ة اللصيقة و مراقبة المنزل إلى حدود الساعة التاسعة )رغم ذلك استمرت عملية الحراسو األسلوب الذي يهدد سالمتي النفسية و الجسدية، 

و تغريمي بغرامة كيدية بلغت حوالي ألفان و خمس  1020غشت  06و اشتدت وطأة المضايقات و التهديدات بعد توقيف السيارة التي كنت أقودها بتاريخ    

م استدعاء صاحب ( أورو . و بسبب نشاطي و تواصلي المستمر مع المنظمات الحقوقية الدولية ت160درهم مغربية أي ما يعادل مئتان و خمسون ) 1600مئة 

 " في اليوم نفسه، إلى مخفر الشرطة لتهديده و مطالبته بعدم السماح لي بارتيادي لهذا النادي مستقبال تجنبا للمشاكل مع إدارة األمن. الحريةمقهى إنترنيت "

ئيس المنطقة األمنية و نائبه لشراء صمتي و و بعد فشلهم في الضغط على أصدقائي و عائلتي و رفضي المطلق لإلغراءات المادية المقدمة من طرف ر     

"، لجئوا حينها إلى تضليل لكم كمتجميد عملي الحقوقي و الكف عن إثارة التجاوزات األمنية و نشرها على المواقع اإللكترونية التي كان من بينها موقع "

 . 1020غشت  24-24-21بتاريخ  /الصحراء الغربية ،ول بمدينة العيونالعدالة و إعداد خطة مدبرة انتهت بمنعي من السفر ثالث مرات عبر مطار الحسن األ

حاصرته من مختلف المحاور بمجموعة من أجهزة ، بالقوة و بدون إشعار، بعد م 1020سبتمبر  14لتتوج هذه التهديدات بمداهمة منزل عائلتي بتاريخ        

، الذي أعطى تعليماته بإرغام قدمهم فرقة خاصة مسلحة و مقنعة يتزعمها رئيس المنطقة األمنيةتت( عنصرا، 80تجاوز عددها ثمانين )األمن و المخابرات التي 

  حي .المتاجر على إغالق أبوابها و وضع متاريس لقطع الطريق و تعطيل حركة السير على طول الشارع بهدف ترهيب المارة و بث الذعر في ساكنة ال

و جميع الغرف بالطابقين األول و الثاني و سطح المنزل إلى تفتيش دقيق شمل كافة غرفه و العبث بمحتوياتها من  لتعمد هذه الفرقة إلى إخضاع المرأب      

المؤتمر حقائب و كتب مما خلق جو من الرعب و الفزع وسط العائلة ، قبل أن يصادروا جواز سفري ورخصة السياقة و عدد من الوثائق من بينها وثائق 

 " .علي أنوزالمجموعة من العرائض التضامنية مع الصحفي " إلى جانب ،(CODESAفعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان )التأسيسي لتجمع المدا

 حاول الدولة المغربية اإلجهاز عليها التي ت و عليه، فإني ألتمس منكم مؤازرتي في هذه القضية العادلة دفاعا عن الحق و تكريسا لثقافة حقوق اإلنسان       

 التي تعتمدها ضد الصحراويين بالمنطقة ألزيد من ثالث عقود . االستئصالية بهذه الممارسات القمعية الرامية إلى إقبار أي صوت حر و ناقد للمقاربة األمنية   

 

 و شكرا   

 : مرفقات 

 وزيري الداخلية و العدل و الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير. ملف يتضمن نسخ لثالث شكايات ضد رئيس المنطقة األمنية بكلميم، وجهت لكل من – 2                 

 ملف يتضمن نسخة من شكاية ضد نائب رئيس المنطقة األمنية بكلميم ، وجهت للوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير . – 1                 

 يس قسم االستعالمات العامة بكلميم ، وجهت للوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير . ملف يتضمن نسخ من شكايتين ضد رئ – 0                 

 ملف يتضمن نسخة من شكاية ضد الضابطة القضائية بكلميم ، وجهت لوكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بكلميم . – 4                 

 ملف يتضمن نسخ من )محضر استماع( المنسوب للمعتقل الصحراوي "الهيبة الشويعر" ، مذكرة بحث المسنصدرة ضدي .  – 6                 

              عبد الخالق المرخي                                                                                                                

      :اء ـــــإلمضــا
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      دفــــــــــــــة املرفقات    
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  Le : 20/01/2014 

 

 للجهات املختصة وجهةامل الشكاياتب قاملتعل

 

 

  - املحتــوى :

صور و فيديو : مع ات للهيئات الحقوقيةيانكتابية و ب إشهاداتب ةمعزز  اتشكايثالث  -               

 

  الشكاية األولــــــى : - سجلت بتار يخ 09 مارس / آذار 3102 .        

                      الشكاية الثانية : - سجلت بتار يخ 09 آب / أغسطس 3102 .            

                      الشكاية الثالثة : - سجلت بتار يخ 00 أكتوبر / تشرين األول 3102  .    
            .   3102يناير / كانون الثاني  38يخ بتار و جدد تسجيلها،   -                                               

                           

 :ملحوظة  - 

 لكل من : وزير العدل و الحريات و وزير الداخلية و املدير العام لألمن الوطني التي تقدمت بها عبر البريد املضمون  اتالشكاي هذه لإلشارة فإن        

وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بكلميم و رئيس اللجنة الجهوية لشخصيا  بها لوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير ، كما تقدمتو ا

حول مآلها، باستثناء الشكاية األولى التي توصلت باستدعاء من حيث لم أتوصل بأي رد من الجهات املذكورة  . كلميم–نطانلحقوق اإلنسان بطا

،حيث استمع إلى أقوالي و إفادات شهود اإلثبات من خالل محضر استماع بمكتبه  3102مايو / أيار  32وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بتاريخ 

 .هذه اإلجراءات من حيث التطبيق لل يتفعألتمس أي ، دون أن بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير 

 

 وثائق امللف : 1
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 1020مارس  24:  كلميم بتاريخ

   .للملك بمحكمة االستئناف بأكاديرالسيد الوكيل العام :  دـــيإلـى السـ     

 شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاية . :  الموضـــــــــوع                                                                     

 المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان " عبد الخالق المرخي "  :  ـائـــــدةلفــــ     

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمـــــــــة                              

 ـــــــدا .بإيرلنــــــــــالخـط األمامي للمدافعين عن حقوق اإلنسان                               

 .كلميــــــم  44شارع الشريـــف اإلدريسي رقم :  ـــاكن بـالسـ     

 .       JA 41821 : ت. رقم .ــ ب      

 ـــيم .مــ" أحمد كعبوش " رئيس المنطقة األمنية بكل:  ــــــــــــدضـــــــــ                                                                   

 السيد الوكيل المحترم ،                         

  باإليذاء  يشرفني وبكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم شكايتي هاته والتي تعرضت من خاللها  للتهديد بالمساس من سالمتي الجسدية و التهديد       

 جاءت على خلفية  في حضور ثالث أشخاص. و التيرئيس المنطقة األمنية بكلمـيم. و التهديد باالغتصاب و التهديد بتلفيق تهم جاهزة ضدي، من طرف     

 مدينة.نشاطي الحقوقي و النقابي و مشاركتي في كشف مجموعة من التجاوزات الغير قانونية لقوات األمن ضد المواطنين اثناء احتجاجهم السلمي بال    

  ( ،  canal surصحفي مع القناة اإلسبانية )من إجراء لقاء  1004فبراير / شباط  12بتاريخ و بسبب نشاطي الحقوقي و النقابي سبق لي أن منعت             

 ة حالت دون رغم توفر طاقم القناة على تصريح من وزارة الخارجية المغربية يسمح لهم بإعداد برنامج تلفزي من مدينة كلميم ، إلى أن السلطات المحلي     

  تجاوزاتها التي تخشى من كشفها للرأي العام الدولي.و منعتني مرات عدة من استضافة النشطاء األجانب بهدف التستر على  ذلك،      

 ياسية ، و قد تناسلت المضايقات و اشتدت حدتها في ظل الحراك الشعبي الذي تعيشه المدينة ، حيث تؤطره الخلفيات االجتماعية و االقتصادية و الس          

 لحرية و الكرامة و انسجاما و تفاعال مع مجريات التغيرات اإلقليمية و الدولية الرامية إلى التغيير و اإلصالح و توسيع قاعدة مطالب الشعوب الثائرة في ا     

 العدالة االجتماعية .     

 تأييد هذا الحراك السلمي من خالل إعدادي لتقارير حقوقية موثقة و نظرا للمسؤولية االخالقية و ما يمليه واجبي الحقوقي كنت من بين المساهمين في           

 معاء التي بلغت حول تنظيم الوقفات و المسيرات و اإلعتصامات السلمية إلى جانب اإلضرابات اإلنذارية و المفتوحة عن الطعام التي كان اشهرها معركة األ     

 بية بما يؤكد سمو ثقافة االحتجاج السلمي التي نؤيدها للتشهير بواقع مخزي و مرفوض .( يوما داخل األحياء الشع54مدة أربع و ستون )      

   " ، عرفت مدينة  زيكياكديم إإثر صدور األحكام القاسية بالمحكمة العسكرية بالرباط، في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين على خلفية أحداث "           

  لمدينة كباقي المدن الصحراوية، عدة وقفات سلمية منددة بهذه األحكام، في حين جوبه هذا الحراك السلمي بتدخل عنيف لقمع كل أشكال االحتجاج با كليميم     

 ساعات متفاوتة  من لدن الشرطة و القوات المساعدة، تلته مجموعة من االعتقاالت في صفوف المتظاهرين و تعريضهم للتعذيب النفسي و الجسدي لمدة     

 قبل إخالء سبيلهم دون أن توجه لهم أي تهم أو إحالتهم على النيابة العامة .     

 اكنة و حيث أني ناشط حقوقي يملي علي واجبي اإلنساني و األخالقي انطالقا من المبادئ الكونية لحقوق اإلنسان ، برصد كل االنتهاكات في حق س          

 المضايقات و االستفزازات ، خصوصا من  ما أتعرض أثناءه إلى للوقوف على كل تجاوز و توثيقه بالصوت و الصورة ، و التي غالبا  المنطقة. و التحرك     

 من طرف ضباط األمن و المخابرات المغربية، حيث يتم تتبع تحركاتي  ومنعي بشكل شخصي  وغير قانوني ، من حضور أطوار المحاكمات العلنية، و      

 المشاركة في الندوات التي تنظم في القاعات العامة و االقتصار على القول بأنها أوامر من المشتكى به.     

 وهم على النحو التالي :المشتكى به.  و حيث أني أَُضِمن في شكايتي شهادات لثالث أشخاص باعتبارها وسيلة إثبات على ما صرح به       

 التعريف رقم :: الحامل لبطاقة  جمــال كريدشJA 83783   م .ـــــــــــكلمي 24، و الساكن بـشارع إبن بطوطة حي الفداء رقم المنزل 

 الحامل لبطاقة التعريف رقم : عمر الـــداودي :SH 131451   م .ـــــــــــــكلمي 48رقم المنزل  21زنقة  2، و الساكن بـحي األدارسة 

 الحامل لبطاقة التعريف رقم :  دـعمر لعويسي :J 149816 م .ـــيكلم 25زنقة تافراوت رقم المنزل  ، و الساكن بـشارع الجيش الملكي 
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 ساعة في مخفر الشرطة( ،حيث صبت أسئلة المحققين حول  نشاطهم  21)بعد اعتقال دام  1020فبراير/ شباط  16االثنين  الذين أفرج عنهم يومه         

 لهم ، بأنه  السياسي وعالقتهم بي . خصوصا  رئيس المنطقة األمنية، والذي كان في كل مرة يتوعدني بأشد العقوبات و إعداد تهم كيدية ضدي ، كما أعرب     

 وضعني في دائرة االستهداف، معتبرا توقيفي بمثابة الصيد الثمين .     

 م شخصيا بتعذيبي و اغتصابي، ألكون عبرة لباقي النشطاء الحقوقيين و النقابيين ، الذين يفضحون حيث، أكدوا بأن هذا المسؤول صرح لهم، أنه سيقو       

 و تركيز  تجاوزات قوات األمن التي ال تحترم الضوابط القانونية المعمول بها في فض االعتصامات و التجمعات السلمية للمواطنين دون سابق إنذار ،   

 المسنين و المعاقين ، من خالل تعنيفهم و سحلهم مع اإلسفلت بشكل مهين و حاط بالكرامة اإلنسانية . استهدافها للنساء و الشيوخ   

 في أي مكروه   و عليه، فإني ألتمس منكم بفتح بحث دقيق ونزيه في التهديد و المضايقات التي أتعرض لها مع تحميلي الدولة المغربية كامل المسؤولية         

  ال باعتبارها المعنية باتخاذ جميع الخطوات الضرورية لضمان حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان و االلتزام بإعالن األمم المتحدة الخاصيصيبني مستقب    

 بالمدافعين عن حقوق اإلنسان .     

 

 وفي انتظار ذلك ألتمس منكم ،        

                          قبول شكايتي . :ــال ـشكــــ 

                          التصفية الجسدية( ، االغتصاب ، فتح تحقيق في مضمون التهديدات المتمثلة في )تلفيق تهم كيدية :موضوعــا . 

 

 :                                                            مرفقات        

 .                                                          شهادات المعتقلين المفرج عنهم جزء من يتضمن  مقطع فيديو  -                      

 .    ثالث إشهادات  كتابية مصادق عليها  -                      

                للناشط الحقوقي "عبدالخالق المرخي" . بالمحكمة اإلبتدائية بكليميم نسخة من إستدعاء وكيل الملك  -                      

 

       :  ، من خالل الرابط التالي اتالذي يظهر جانب من هذه الشهاد مقطع الفيديولمشاهدة أو تحميل   -                              

                     2 -     http://www.youtube.com/watch?v=8vdHPqMOsGs 

       سخ من هذه الشكاية إلى كل من :ن توجه و قد 

                                                      - ات .ــالسيد " مصطفى الرميد " وزير العدل و الحري 

                                                      - ة .ــــــــــــــــــالسيد " محند العنصر " وزير الداخلي 

                                                      - . السيد الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير 

 

 

                            عبد الخالق المرخي                                                                               

     :  اإلمضــــــــاء

http://www.youtube.com/watch?v=8vdHPqMOsGs
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 09/12/3102وصل إرسال الشكاية لوزير العدل و الحريات بتاريخ 

 

 

 09/12/3102وصل إرسال الشكاية لوزير الداخلية بتاريخ 

 
 
 

09/12/3102 وصل إرسال الشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ  

 



 

13 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 



 

15 

 

 1020غشت  24:  كلميم بتاريخ

   .السيد الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير : دــإلـى الســي     

 شكــــــــــــــــــــــــــــاية .  : الموضـــــوع                                                                                              

 المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان " عبد الخالق المرخي "   : لفــــائــــــدة     

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمـــــــــة                            

 ـــــــدا .وق اإلنسان بإيرلنــــــــــالخـط األمامي للمدافعين عن حق                            

 .      JA 41821:  رقـــم .ت.ــبـ،  كلميــــــم 44شارع الشريـــف اإلدريسي رقم  : الســــاكن بـ     

 رئيس المنطقة األمنية بكلمـيم . : ضـــــــــــــد                                                      . 121522642240 : رقم الـهاتف     
 السيد الوكيل المحترم ،                                                               

   األمن المختلفة يشرفني بكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم شكايتي هاته والتي أكشف من خاللها تجدد المضايقات و االستفزازات ضدي من طرف أجهزة             

 ، على رصد سيارة  1020غشت  06اء يومه االثنين ( من مس28:26تحت إشراف رئيس المنطقة األمنية ، حيث عمدت هذه األجهزة في حدود الساعة السادسة و الربع )    

 ( كيلومتر تقريبا ، حيث 00التي كان يقودها أخي و هو بصدد مغادرة المدينة حينها رفقة والدي في اتجاه البادية على بعد حوالي ثالثين ) 204والدي من نوع "لوند روفر"    

 تقضي عائلتي عطلتها الصيفية هناك .   

 لمدينة ، أخي بتوقف سيارة أجرة بشكل سريع و ترجل منها شرطي المرور المدعو "مصطفى العبادي" ليأمره بالوقوف االضطراري بساحة بئر إنزران وسط او تفاجأ        

 ي يتلقى تعليمات عبر جهاز الالسلكي حيث طلب منه وثائق السيارة و بعد أن سلمهم إليه إستفسره عن اسباب التوقيف و عن نوع المخالفة االفتراضية ، في حين كان الشرط   

 ارة من كل الجوانب .و يراوغ في تحديد طبيعة هذا التوقيف التعسفي، قبل أن تتوافد مجموعة من عناصر األمن و المخابرات و الشرطة القضائية التي حاصرة السي   

 مرور لمعرفة سائق السيارة، وبعد تأكده من هوية السائق قرر االنسحاب رفقة مجموعته، )عقيل(، إلى شرطي الستعالمات العامة "مصطفى الصادقي"حيث تقدم ضابط اال      

 عد إدراكه أنه أخطأ الهدف و لما طلب منه أخي توضيح حول هذا التوقيف رد عليه بانه غير مختص به و أن األمر مرتبط بمخالفة سير يمكن معالجتها مع شرطي المرور، ب  

 . سابقة خطيرة تقوض الحق في التنقل، بما يعد شططا في استعمال السلطة و استغالل النفود و تعليمات صارمة من رئيسهمبزة األمن و المخابرات الذي جندت له مختلف أجه 

 ركزي ، رغم احتجاج أخي على و تمت مصادرة السيارة بالقوة بمبرر أن أحد العجالت األمامية لم تعد صالحة لالستعمال ، ليتم نقلها عبر الناقلة إلى مخفر الشرطة الم        

 خالفة المعلنة ، و أنه ال يوجد ما يبرر حجز السيارة و ما صاحب هذا األسلوب الملتوي الذي اعتمدته إدارة األمن، موضحا لهم بأنه مستعد لدفع الغرامة التي تحدد وفق الم    

 العملية من إجراءات مستفزة و إنزال أمني كثيف .    

 ( رفقة مسؤول آخر ،إلى عقيل" )الصادقي مصطفى ( ليال من نفس اليوم انتقل رئيس قسم االستعالمات العامة المدعو "10:00و في حدود الساعة الحادية عشر )            

 " و استدعائه للحضور لمكتبه بمخفر الشرطة المركزي مع الساعة العاشرة مرشيد بوبكر" المتواجد بحي لكويرة الستفسار عن صاحب المحل "الحريةمقهى إنترنت "       

    و أنه يجب عليه منعي من ولوج هذا النادي مستقبال معتبرا وجودي به ،حيث واجهه بحجج واهية أثناء استنطاقه حول عالقته بي  1020غشت  05صباحا بتاريخ        

 .حسب تعبيره  "معادية للمغرب"سيسبب له المشاكل نتيجة تواصلي مع منظمات       

 ارة التي تبين من في الوقت ذاته كانت تجرى ضغوطات موازية على عائلتي في شخص والدي و عمي و أخي من طرف رئيس المنطقة األمنية و نائبه، أثناء حجز السي         

 خالله مجموعة من التجاوزات الخطيرة لقوات  ورائها تكثيف مزيد من الضغط و التهديد لحثي على التراجع عن مواقفي السياسية و عن نشاطي الحقوقي الذي أكشف من     

 األمن المغربية التي تمارسها ضد مختلف الفئات المحتجة سلميا بالمدينة.    

     ضاه مقابل ( أورو، كراتب شهري أتقا100( درهم مغربية أي ما يعادل مئتي )1000)حيث تقدم رئيس المنطقة األمنية و نائبه بإغراءات مادية حددت في مبلغ ألفي         

 "    فبركة"ـفيها لهم ، و أني أقوم بتجميد عملي الحقوقي، بعد تأكيدهم على أن توقيف السيارة لم يكن بمبرر المخالفة المزعومة، و إنما يأتي إلى نسبة المشاكل التي تسببت     

 .مضده ارفعته الدعوى القضائية التي  التقارير الحقوقية و إلى في إشارة واضحة إلى،  "لكم كم" بالجريدة اإلليكترونيةو أنشرها  ضيع مرتبطة بخروقات حقوق اإلنسانموا  

، قبل حينها بحوزته  و قد خضعت عائلتي لضغط نفسي شديد خصوصا حالة والدي الذي يعاني من أمراض مزمنة تضاعفت بسبب الصيام و عدم تناوله للدواء الذي لم يكن     

 ( درهم مغربية أي ما 1000األمنية إعطاء تعليماته لتحرير أقصى العقوبات الكيدية من المخالفات التي وصلت إلى مبلغ ألفي )أن يقرر رئيس المنطقة 

 عل شاذة بعد ( أورو ، و التي جاءت كردة ف60( درهم  أي ما يعادل )600( أورو، عالوة على مصاريف الناقلة و المحجز البلدي التي حددت بخمس  مئة )100يعادل مئتي )   

 فشلهم في الوصول إلى مبتغاهم و عدم استجابة العائلة لعروضهم المرفوضة من حيث المنطق .   

 ي و تتدخل في عالقاتي و عليه، فإني ألتمس منكم فتح تحقيق نزيه في هذه التهديدات و التجاوزات التي أتعرض لها بشكل مستمر، بعد أن أضحت أجهزة األمن تتعقبن       

 كامل المسؤولية في  بكلميم ألمناإلقليمية لالمهني و األخالقي ، مع تحميلي رئيس المنطقة  االجتماعية و تقود حملة مسعورة ضدي لتشويه سمعتي بما يناقض قواعد عملها   

 أي مكروه يصيبني مستقبال باعتباره المسؤول عن التحامل و تحريض أجهزة األمن و المخابرات ضدي .   

 وفي انتظار ذلك ألتمس منكم ،          

                                   قبول شكايتي .  :ـالــشكـــــ 

                                        صاحبها من سياسة استغالل النفوذ المضايقات و ما هذهفتح تحقيق في  :ا موضوعــ.       
             عبد الخالق المرخي                                                                                                            

 :اء ــــإلمضا
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 00/01/3102وصل إرسال الشكاية لوزير العدل و الحريات بتاريخ 

 

 00/01/3102وصل إرسال الشكاية لوزير الداخلية بتاريخ 

 

 00/01/3102 بتاريخوصل إرسال الشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير 
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 1024يناير   18:  كلميم بتاريخ

 .للملك بمحكمة االستئناف بأكــادير  الوكيل العام : دــإلـى الســي     

 شكــــــــــــــــــــــــــــاية .  : لموضــوعا                                                                                        

 المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان "عبد الخالق المرخي"   : لفــــائـــــــدة     

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمــــــة                                 

 الخـط األمامي للمدافعين عن حقوق اإلنسان بإيرلنــــــــــــــدا .                                 

 .      JA 41821:    .ت. رقــمــبـ - كلميــــــم 44شارع الشريـــف اإلدريسي رقم  : الســــاكن بـ     

 بكلميم . ألمناإلقليمية لرئيس المنطقة   : ضـــــــــــد                                     .  +121522642240 : رقم الــهاتف     

 المحترم ، وكيلالسيد ال                                                    

  

 عو المديشرفني بكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم شكايتي هاته و المرتبطة بمداهمة منزل عائلتي المتواجد بالعنوان أعاله ، تحت إشراف               

 ( عنصرا تتقدمهم 80بكلميم ، الذي قام بحشد مختلف أجهزة األمن و المخابرات المغربية التي تجاوز عددها ثمانين ) قليمية لألمن"أحمد كعبوش" رئيس المنطقة اإل   

 رفعت به دعوة قضائية السنة الماضية.فرقة مقنعة و مدعومة بأسلحة رشاشة، تم إعدادها لتنفيذ هذه المهمة التي كان يتوعدني بها منذ أن      

 ، على محاصرة منزل عائلتي من مختلف المنافذ و 1020سبتمبر  14( صباحا تقريبا من يومه األحد 04:00و حيث أقدمت هذه القوة في حدود الساعة التاسعة )        

 تجارية على إغالق إحكام قبضتها على طول الشارع بعد إغالقه في وجه حركة المرور و تمركز سيارات الشرطة  بجميع األزقة المتفرعة عنه و إرغام المحالت ال   

 مسدسات الوظيفية في وجوههم . عبر توجيه الو إجبار الجيران على إغالق النوافذ تحت التهديد  أبوابها ،   

 ب و سطح المنزل ، و شرعت آتقوم  حينها باقتحامه بالقوة ، و بدون إذن ، حيث انتشرت هذه الفرقة بمختلف غرف المنزل بالطابقين األول و الثاني و المرل            

 في طريقهم . في التفتيش العبثي الذي أسفر عن تحطيم  حقيبة والدي المخصصة لتخزين الوثائق العقارية لألمالك ، و تخريب كل ما صادفوه    

 فرد عليه بأنه يطبق تعليمات وزير الداخلية، في ، حيث احتج والدي على هذا اإلجراء التعسفي و طالب من رئيس المنطقة األمنية اإلدالء بإذن أو تصريح بالتفتيش      

 ها: حين واصلت هذه الفرقة عمليتها في التفتيش و التقاط الصور بكافة أرجاء المنزل ، قبل مصادرتها لمجموعة من الحاجيات و الوثائق من بين    

  العرائض  - 4(، CODESAتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق اإلنسان )ل التأسيسي مؤتمرلوثائق ا -0رخصة السياقة،  - 1جواز السفر ،   - 2      

 شفرة  - 2ببومرداس/ الجزائر ،  1021شارة االنتساب للجامعة الصيفية موسم  - 5لة رياضية للمنتخب الجزائري، دب - 6" ،علي أنوزالالتضامنية مع الصحفي "     

 ( و قرص صلب من سعة G8) جيجابايت شفرة تخزين من سعة ثماني ، إضافة إلى( تحتوي على صور وتقارير حقوقية G4)تخزين من سعة أربعة جيجابايت       

 . ( ، غير صالحين لالستعمالG80) ثمانون جيجابايت      

 و سحبهم لجواز السفر و رخصة السياقة  ليقرروا حينها االنسحاب و فك الحصار عن الحي بعد إثارتهم لموجة من الرعب و الخوف وسط العائلة و الجيران .           

 دون حجزها. للة الرياضية التي مرت عن طريق الجمارك بمطاري محمد الخامس الدولي و الحسن األودبدون أي حكم قضائي يقر بذلك، باإلضافة للب       

  "، بعد أن بدأت في توزيع علي أنوزالة للتضامن مع الصحفي "و حيث سجل هذا االنتهاك في وقت كنت أقوم فيه بمهمة المنسق الجهوي للحملة الوطني        

 أثناء حضوري لمحاكمة الناشط  1020سبتمبر  14العرائض على مجموعة من اللجان لجمع التوقيعات التضامنية بمدينتي سيدي إفني و أكادير ، وذلك بتاريخ      

 أحداث سيدي إفني ، أمام قضاء الدرجة الثانية بمحكمة االستئناف بمدينة أكادير .الحقوقي "محمد أمزوز" و رفاقه المعتقلين على خلفية      

 اإلنسان و ما و عليه، فإني التمس منكم فتح تحقيق في ظروف و مالبسات اقتحام منزل عائلتي و ما يمثله هذا اإلجراء االنتقامي من انتهاك خطير لحقوق             

 انونية مست حرمة البيوت و نالت من حقوق و حريات ساكنيها ، دون تقديم أي إذن قضائي يسمح لهم بالتفتيش وفق الضوابط صاحبته من تجاوزات غير ق      

 القانونية المعمول بها في هذا اإلطار ، رغم أن والدي أبلغهم بغيابي عن المنزل منذ أيام .       

 وفي انتظار ذلك ألتمس منكم ،         

                                           قبول شكايتي . : شكـــــــــال 

                                           و في مصادرة جواز السفر و رخصة السياقة . االقتحام ، هذافتح تحقيق في  : موضوعــا 

 . 14/04/1020و أخرى تثبت حضوري بمحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ  التي طالت غرفتي .صور تظهر جانب من آثار عملية التفتيش  - 2 :مرفقات   
 ، من خالل الرابط التالي :صدرت منها مجموعة من الوثائق و الحاجيات ’مدعم بعرض توضيحي ألماكن التي الفيديو المقطع لمشاهدة أو تحميل   - 1                       

-   http://www.youtube.com/watch?v=Esa1uP8R5Yc  

                           

 و قد وجهت نسخة من هذه الشكاية إلى كل من :  -

                                                             
             عبد الخالق المرخي                                                                                                            

 إلمضاء :ا

  -  ـــــــــــــةــــمحمد حصاد" وزير الداخليــــــــ"السيد . 
   - ـــــات .ـالسيد "مصطفى الرميد" وزير العدل و الحريـ 

  - بوشعيب الرميل" المدير العام لألمن الوطني . السيد" 
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 ثار التخريب الذي طال غرفتي كنموذج لباقي غرف املنزل توضيح جانب من آصورتين ل
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32/19/3102 حضوري بمحكمة اإلستئناف بمدينة أكادير بتاريخ تثبتصورتين   
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 38/10/3102وصل إرسال الشكاية لوزير العدل و الحريات بتاريخ 

 

38/10/3102بتاريخ ،  "اإلشعار بإستالم خدمة مع"،  وصل إرسال الشكاية لوزير الداخلية

 

 38/10/3102بتاريخ  ، "اإلشعار بإستالمخدمة مع "،  وصل إرسال الشكاية للمدير العام لألمن الوطني

 

 38/10/3102  وصل إرسال الشكاية للوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير بتاريخ
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  و هو يتقدم حشود  ، ألمنل اإلقليمية رئيس املنطقة" أحمد كعبوشلمدعو "لو هذه صورة 

بمدينة  من قوات األمن أثناء منعه للوقفة السلمية التي نظمت بساحة الكرامة بشارع أكادير      

. 3102سبتمبر/أيلول  30بتاريخ  "علي أنوزال للمطالبة باإلفراج عن الصحفي "  كليميم  

 

 

 للتوضيــــــــح  .. !

 ابالرباط ، إال أنهمكل من وزارة الداخلية و اإلدارة العامة لألمن الوطني لهذه الشكايات بشكل مباشر  وضعي حاولت نأن أشير إلى      

و لقطع الشك باليقين إال من خالل البريد ، المباشرة ال يسمح بتلقي الشكايات  دارتينا تسلمها بمبرر أن القانون الداخلي لهاتين اإلترفض

من  النسخة األولىعلى ستة أشهر ، و بعد مضي حوالي " اإلشعار بإستالمقمت بإرسال شكاياتي عبر البريد المضمون مع خدمة "

بتاريخ  ستفسار أحد موظفي هذه الوكالة، إال أنني لم أتوصل بأي رد ، و هو ما دفعني إل نسختها الثانيةعلى  شهرينالشكاية الثالثة و 

 اإلدارة المركزية للبريد بالرباط .طيلة هذه المدة هو قرار يعود إلى  "اإلشعارهذا "ب يعدم توصل، حيث أكد لي بأن  12/00/1024
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      دفــــــــــــــة املرفقات    
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Le : 20/01/2014 

 
 

 ختصةللجهات امل وجهةامل الشكاياتاملتعلق ب

 

 

            

   - املحتــوى :  

:بإشهاد كتابي مصادق عليه معززة  ةشكاي -  

 

                                    3102يونيو / حزيران  35 يخسجلت بتار  - :ى ــــــالشكاية األول .   

 . 3102آب / أغسطس  09و جدد تسجيلها بتاريخ   -                                                                                 

 

    

                                                                                          

 :ملحوظة  -  

 ، حيث تزامن بالتاريخ نفسهس قسم االستعالمات العامة يمضمون هذه الشكاية مرتبط بمضمون الشكاية التي تقدمت بها ضد رئ لإلشارة فإن    

 و هو ما دفعني ، 3102يونيو / حزيران  31طيلة يوم على تحركاتي  التي فرضت لصيقةالراقبة واملحصار منزل عائلتي ب املواطنة الصحراويةتهديد    

 . هاتهحول مآل شكايتي  هأتوصل بأي رد من لم و .  لوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير ، عبر البريد املضمون ل اتييشكا حينها إلى تقديم  

 

 وثائق امللف : 2
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 1020 غشت  24:  كلميم بتاريخ

   الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير. :  دـــــإلـــى الســي      

 شكــــــــــــــــــــــــــاية . :  الموضــــــوع                                                                                         

 المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان " عبد الخالق المرخي "  :  لفــــــــــــائـــدة      

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمـــــــــة                                    

 بإيرلنــــــــــــــــــدا .الخـط األمامي للمدافعين عن حقوق اإلنسان                                    

   JA 41821ت رقم :  كلميــــــم  ب . 44شارع الشريـــف اإلدريسي رقم :   الســـــــــاكن بـ      

      .  00121522642240:   رقــــــم الهاتف      

 .  بكلميم ألمنل اإلقليمية نائب رئيس المنطقة:  ضــــــــــــــــد                                                                                        

 السيد الوكيل المحترم ،                    

 أبعادا  ذيشرفني بكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم شكايتي هاته، والتي جاءت في إطار التهديد الذي أتعرض له بشكل مستمر و الذي بدأ يأخ          

 ئيسه الذي ال خطيرة ، و اتسعت رقعته بعد إنخراط نائب رئيس المنطقة األمنية المدعو "محمد عالي الحامد" في هذه الحملة المسعورة بتوجيه مباشر من ر    

 التحريض و الوشاية ضدي منذ أن رفعت ضده دعوى قضائية . استعمال أسلوبييتوانى في     

    ، عبر مكالمة هاتفية تلقتها على رقمها 1020يونيو  10صباح يومه الخميس  ال"محيث جاء تهديده لي عن طريق المواطنة الصحراوية "أم لعيد بوت           

 ذي ، ال 00121.514.04.18.88من رقم هاتفه  ئب رئيس المنطقة األمنية بكلميم،من المدعو "محمد عالي الحامد" نا ، 00121.520.24.50.01: التالي   

  و أن تنتظر ، مستقبال  أنه سيقطع قدميها إن علم بلقائها بي أو تواصلت معي ، مؤكدا علىعن عالقتها بي ا كال لها وابل من السب و الشتم أثناء استفساره   

 يقوم باعتقالي و بتجريدي من مالبسي أمام عينيها .المفاجأة التي ستأتي بدوري و    

  6، و التي استمرت لمدة  1020يونيو  10بالتوقيت الصيفي بتاريخ  20:00حيث سجلت المكالمة الهاتفية المذكورة على الساعة الواحدة و ثالث دقائق          

 اءات القانونية إلجرا على لتشويشل، في إشارة واضحة ثانية،  طبعت بالتهديد و الوعيد المصحوب بالسب و الشتم الحاط بالكرامة اإلنسانية  04دقائق و    

 على المستويين المحلي و الدولي لتأمين نفسي من التهديدات المتواصلة إلدارة األمن بالمدينة .  تابعهاالتي أ   

  و عليه، فإني ألتمس منكم فتح تحقيق في التهديدات التي أتعرض لها و ما تحمله من إشارات واضحة تمس من سالمتي النفسية و الجسدية مع             

    و المخابرات ضديفي أي مكروه يصيبني ، باعتباره المسؤول عن تحريض و توجيه ضباط األمن  تحميلي المسؤولية الكاملة لرئيس المنطقة األمنية بكلميم    

 . ، كإجراء عقابي قائم على استغالل النفوذ  و الشطط في استعمال السلطة   

 وفي انتظار ذلك ألتمس منكم ،       

                                             قبول شكايتي . :  ـــــالـشكـــ 

                                             تستهدفني بشكل مستمرهذه التهديدات التي طبيعة فتح تحقيق في  :  موضوعــا  . 

 مرفق :  -

 . ال"مواطنة الصحراوية "أم العيد بوتملل نسخة من إشهاد كتابي مصادق عليه  -   

 

 عبد الخالق المرخي 

 : إلمضـــاء ا                                                                                                                               
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  بكلميم ألمناإلقليمية لرئيس املنطقة نائب  "محمد عالي الحامدلمدعو "لو هذه صورة  
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Le : 20/01/2014 

 

 للجهات املختصة وجهةالشكايات املاملتعلق ب

 

  - املحتــوى :  

صور و فيديو : مع لهيئات الحقوقيةل يانبب تينمعزز  تينشكاي -  

 

   الشكاية األولـــــــى : -   سجلت بتار يخ 32 مايو / أيار 3102 .     
     الشكاية الثانيـــة : - سجلت بتار يخ 35 يونيو / حزيران 3102   .

    

 :ملحوظة  - 

 لوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير ، كما تقدمت لالتي تقدمت بها عبر البريد املضمون  ةالشكاي هذه لإلشارة فإن           

 كلميم . حيث لم  –شخصيا بها لكل من وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بكلميم و رئيس اللجنة الجهوية لحقوق اإلنسان بطانطان      

 " التي تقدم بها ضد هذا أمبارك حكولها ، إلى جانب شكاية املواطن الصحراوي "حول مآأتوصل بأي رد من الجهات املذكورة     

 املسؤول بعد اعتقاله التعسفي بسبب عالقته الشخصية بي .    

 وثائق امللف : 3

 

 

 
 



 

31 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 

 

 1020يونيو   16:  كلميم بتاريخ

    الوكيل العام للملك بمحكمة االستئناف بأكادير. :  دـــــإلـــى الســي      

 شكــــــــــــــــــــــــــاية . :  الموضـوع                                                                                                 

 عبد الخالق المرخي"  المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان ":  لفــــــــــــائـــدة      

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمـــــــــة                                   

 الخـط األمامي للمدافعين عن حقوق اإلنسان بإيرلنـــــــــــــــــدا .                                   

   JA 41821ت رقم :  كلميــــــم  ب . 44الشريـــف اإلدريسي رقم شارع :   الســـــــــاكن بـ      

 عناصر تابعة لجهاز االستعالمات العامة .:  ضــــــــــد                                           .  00121522642240:   رقــــــم الهاتف      

 السيد الوكيل المحترم ،                                                                         

 

 ثالثة أشخاص، يشرفني بكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم شكايتي هاته، والتي تعرضت من خاللها للمضايقات و الحراسة اللصيقة من طرف       

    محاصرتهم لمنزل عائلتي المتواجد بالعنوان أعاله، منذ الساعات األولى لصباح يومه الخميستابعين لجهاز االستعالمات العامة، بعد  تبين في ما بعد أنهم   

 لكويرة.( بعد مغادرتي للمنزل في اتجاه مقهى إنترنيت "الحرية" بحي 21:00و تتبع تحركاتي في حدود الساعة الثانية عشر و النصف ) ، 1020يونيو  10   

 شكل جلي و قد استشعرت حينها بعملية الرصد المفضوح بعد قيامي بتغيير طريقي في عدة اتجاهات بهدف التأكد من مراقبتهم لي من عدمه ، حيث اتضح ب      

 قالة مند انطالقي من منزل أن هؤالء االشخاص يتتبعون خطواتي عن قرب بشكل استفزازي ، و هم يتلقون تعليمات من جهات مجهولة عبر هواتفهم الن   

  عائلتي مرورا بحي لكويرة و شارع الحسن الثاني و ساحة بئر إنزران و شارع موريتانيا و وصوال إلى مقهى الشمالية بشارع أكادير .   

 ن التي أمر منها و تتوقف بين الفينة ، تجوب األماك22022 -د  - 2سوداء اللون تحمل اللوحة المعدنية رقم : 160حيث  كانت سيارة من نوع مرسيدس         

 تحمل اللوحة  12و األخرى في اتصال مباشر و تنسيق مع شخصين مترجلين كانا يتبعان خطواتي بشكل دقيق ، إلى جانب سيارة اخرى من نوع رونو     

 . 02-أ - 0405المعدنية رقم     

 لجمعية المغربية لحقوق اإلنسان فرع كلميم، جمعية الدفاع عن حقوق اإلنساان فارع كلمايم ، إلاى الجمعيات الحقوقية المتمثلة في كل من: افي حين تمكنت       

 من مقهى إنترنيت جانب عدد من المناضلين و المدافعين عن حقوق اإلنسان ، من تسجيل هذا الخرق السافر بمعاينتهم لعملية المراقبة اللصيقة التي رافقتني    

 يا مرورا بمقهى الملتقى بساحة "بئر إنزران" ألضطر حينها إلى مغادرتها و االتجاه إلى مقهى الشمالية بشارع أكادير .التواصل بشارع موريتان   

  التي كنت أتواجد بها، حيث تم توقيفه في انتظار إثبات حالة التلابس مان طارف النياباة العاماة، بعاد  "الشمالية"لتقرر حينها ضبط هذا الشخص أمام مقهى      

 حسب ما أكده ذا الشخص ينتمي لجهاز األمن تشبثي بضرورة تحرير محضر في النازلة و  تحديد الجهات التي تقف وراء هذه التهديدات، قبل أن أتفاجأ بأن ه   

  :ثبات التالية أسمائهما الخرق السافر في حقي بحضور شهود اإلذمما دفعني لالنسحاب بعد تسجيل هلنا شرطي بزيه الرسمي حضر على متن دورية للشرطة،  

   "رقم بطاقة تعريفه ،  ــــــفحــمدي لكتي "JA : 30773 ـم .ـــــــــــ، عن الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان فرع كلمي 

   "رقم بطاقة تعريفه ، ودن المـ ماء العينين "JA : 101430 م .ــــــــــ، رئيس جمعية الدفاع عن حقوق اإلنسان فرع كلمي 

   "رقم بطاقة تعريفه ،  ـكـــن بوحريـالحسي "JA : 79245  ـةـــــــــــ، عن مجموعة األطر العليا الصحراوية المعطل . 

 صار االساتعالمات العاماة ، و التاي امراقبة منزل عائلتي طيلة اليوم إلاى حادود السااعة التاساعة مسااءا مان طارف عنعملية الحراسة اللصيقة و لتستمر         

 لة يائسة للحد جاءت في إطار التشويش و الضغط و الترهيب لحثي على التنازل عن الدعوة القضائية التي رفعتها ضد رئيس المنطقة األمنية بكلميم، و محاو   

 ات العامة بالمدينة .من نشاطي الحقوقي و النقابي الذي يفضح التجاوزات غير القانونية لمسؤولي األمن بعد إجهازهم على جميع الحقوق و الحري   

  ، فإني ألتمس منكم فتح تحقيق في المراقبة اللصيقة و المضايقات و التهديدات التي أتعرض لها و ما تحمله من إشارات واضحة تهدد سالمتي و عليه         

   يبني ، باعتباره المسؤول عن تحريض و توجيه ضباط في أي مكروه يص النفسية و الجسدية مع تحميلي المسؤولية الكاملة لرئيس المنطقة األمنية بكلميم   

 شطط في استعمال السلطة و استغالل للنفوذ .ال من باب ةتعسفيال ؤطر هذه اإلجراءاتاألمن و المخابرات ضدي ، وفق مزاجه التسلطي الذي ي   

 وفي انتظار ذلك ألتمس منكم ،          

                                          قبول شكايتي .:   ـــالـشكـــــ 

                                          فتح تحقيق في هذه المضايقات و التهديدات التي تعرضت لها . :   موضوعــا 

 : مرفقات   - 
 من صور تظهر جانب من: مراقبة منزل عائلتي، ضبط عنصر أمني أمام المقهى، أحد عناصر دورية الشرطة التي عاينت الحادث. نسخ   - 2                     

 نسخة من بيان مشترك للهيئات الحقوقية التي عاينت هذه المضايقات و المراقبة اللصيقة بشكل مباشر.   -  1                       

  ،عائلتي  قبة منزلمراعملية ل  الثاني ضبط أحد عناصر االستعالمات العامة ، ول  األول يتضمن مشهدين :الذي  فيديوالمقطع لمشاهدة أو تحميل    - 0                     

  OFQOs0Y-http://www.youtube.com/watch?v=IGKمن خالل الرابط التالي :   -                             

 عبدالخالق المرخي

 اإلمضاء :

http://www.youtube.com/watch?v=IGK-OFQOs0Y
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 . 3102يونيو/ حزيران  31:  كليميم بتاريخ  - 

  "، عبد الخالق املرخي الشخص الذي كان يقوم بعملية املراقبة للمدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان " - 0ثالث صور تظهر ثالثة أشخاص :     

 تبع تالشخص الذي كان يراقب منزل عائلتي و ي - 2دورية للشرطة التي حضرت لتأكيد بأن هذا الشخص شرطي بزي مدني يعمل لصالح األمن ،  - 3   

 لتهديد لسالمتي النفسية و الجسدية في الشارع العام . تحركاتي بشكل مستفز يوحي با    

    . ، قبل أن يتبين بأنه أحد عناصر جهاز االستعالمات العامة صورة للشخص املشبوه الذي كان يقوم بعملية املراقبة أثناء توقيفه  -           1  

 

 . الشرطة التي حضرت لتأكيد بأن الشخص املوقوف هو شرطي بزي مدني" شرطي بزي رسمي أحد عناصر دورية مديحصورة للمدعو "  -    

  

        صورة لعنصر آخر تابع لجهاز االستعالمات العامة ، و هو يقوم بمراقبة منزل عائلتي ، و تتبع تحركاتي بشكل مستفز في الشارع العام .     -  -   
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 ، قسم اإلستعالمات العامة بكلميمرئيس  (عقيل) "مصطفى الصادقيلمدعو "لو هذه صورة     

 " و العشرات من املناضلينعلي أنوزالعلى تفريق وقفة سلمية لعائلة الصحفي " ثناء إشرافهأ

3102سبتمبر/أيلول  09بمدينة كليميم، بتاريخ  ساحة الكرامة بشارع أكادير القرب من بالصحراويين   
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      دفــــــــــــــة املرفقات    
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Le : 20/01/2014 

 
 

 ختصةللجهات امل وجهةامل الشكاياتاملتعلق ب

 

 

 

 

  - املحتــوى : 

:توصيل الغرامة من املحكمة و تذاكر السفر للخطوط امللكية املغربية معززة ب ةشكاي -  

 

 

   3102آب / أغسطس  09  يخسجلت بتار  - :ى ــــــالشكاية األول . 

 . 3102سبتمبر / أيلول  06وجدد تسجيلها بتاريخ  -                                                                                    

   
 :ملحوظة  - 

 تقدمت بها شخصيا لكل من وكيل امللك باملحكمة االبتدائية بكلميم و رئيس اللجنة الجهوية  يةالشكاهذه  لإلشارة فإن               

 حول منعي من السفر تحت غطاء مذكرة مزعومة بعد تماطل مقصود للشرطة القضائية في كلميم .  –لحقوق اإلنسان بطانطان       

 . حول مآل شكايتي هاته حيث لم أتوصل بأي رد من الجهات املذكورة.  اإلقليمية لألمن بكلميمسحبها بتوجيهات من رئيس املنطقة      

 وثائق امللف : 4
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 1020سبتمبر  25:  كلميم بتاريخ

  وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بمدينة كلميم . : دـــإلـــى الســي    

 شكـــــــــــــــــــــــاية .:  الموضــــــوع                                                                                           

 المدافع الصحراوي عن حقوق اإلنسان "عبد الخالق المرخي"  :  لفــــــــائـــــدة    

 عضو الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان وعضو بمنظــمـــــــــة                              

 الخـط األمامي للمدافعين عن حقوق اإلنسان بإيرلنــــــــــــــــدا .                             

 JA 41821كلميــــــم  ب .ت رقم :  44شارع الشريـــف اإلدريسي رقم :  بـ الســـــــاكن    

 00121522642240:  رقم الهــــاتف    

 عناصر الشرطة القضائية .:  ضـــــــــــــــد                                                                                          

 السيد الوكيل المحترم ،                         

 يشرفني وبكل احترام وتقدير بأن أعرض على أنظاركم شكايتي هاته ، والتي تعرضت من خاللها إلى المماطلة و التسويف من طرف إدارة األمن          

 لذاتية و تمليه بالمدينة ، التي دأبت على اعتماد هذا النوع من األساليب المتقادمة في محاولة يائسة لفرملة العمل الحقوقي ، كأسلوب انتقامي تغذيه ا    

 المصالح الشخصية الضيقة بعيدا عن المهنية و ما تلزمه الضوابط القانونية من حكمة و تبصر في المهمة المنوطة بها .    

 درهم لم يتم  180، و التي ترتبت عنها غرامة مالية قدرها  1022حيث فجئت باستصدار مذكرة بحث في حقي بناء على مخالفة سير عادية تعود لسنة       

 لمستحقات الغرامة إشعاري بها مسبقا من قبل المحكمة ، و بعد أن اكتشفت وجودها سارعت حينها إلى دفع المبلغ المذكور حيث توصلت بوصل يثبت تأديتي    

 و الصائر من طرف المحكمة .    

 المرتبطة بتسديد هذه الغرامة عن طريق األستاذ المحامي " عبدهللا بن عبدهللا "  1020غشت  21وبعد أن استوفيت جميع اإلجراءات القانونية بتاريخ      

 ، بأنها بصدد سحب مذكرة البحث الصادرة ضدي ،  1020غشت  24يمومة بتاريخ الذي وكلته لتولي القضية ، حيث أكدت له الشرطة القضائية في فترة الد  

 ساعة من الوقت . 48ابتداء من اليوم الموالي بمبرر أن العملية تتطلب مدة    

 هذه المذكرة بشكل متعمد،  و قد ألغيت سفري ثالث مرات و تكبدت خسار مادية بسبب هذا التماطل المقصود من طرف إدارة األمن التي تراوغ في سحب        

 حيث أكدت له شخصيا بأن الشرطة تتماطل في  1020غشت  25و هو ما دفعني إلى تقديم استفسار مباشر لنائب وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية ، بتاريخ     

 توقيف ناتجة عن مخالفة سير أو لها خلفية أخرى .سحب مذكرة التوقيف رغم دفعي للغرامة ، حيث أجرى اتصال هاتفي لمعرفة ما إذا كانت مذكرة ال     

 سحبها من  و بعد التحري أكد لي نائب وكيل الملك بالمحكمة االبتدائية بأن الشرطة أكدت بأن موضوع المذكرة مرتبط بمخالفة سير و أنهم بصدد تأكيد       

 رات مع جهات قانونية تبين بأن الشرطة قامت بمجموعة من الخروقات التي شابت هذا اإلدارة العامة لألمن الوطني بالرباط ، و بعد إجراء اتصاالت واستشا   

 اجهم .الملف الذي ال يتطلب كل هذا الوقت بما يثبت الخلل الذي ينخر هذه المؤسسة األمنية و تمادي بعض المسؤولين في استعمال القانون حسب مز    

 شطط في استعمال السلطة، من خالل تماطل عناصر الشرطة القضائية  و التي تعد هذه االجراءات غير القانونيةو عليه، فإني ألتمس منكم فتح تحقيق في        

 قة إلدارة في القيام بالمهام المنوطة بها باعتماد أسلوب المراوغة و التضليل لإلبقاء على مذكرة البحث الصادرة ضدي قائمة خدمة ألغراض شخصية ضي    

 . تها نتيجة هذا السلوك المزاجي الذي يمليه الوازع االنتقاميبديضي عن الخسائر المادية التي تكبالمدينة على حساب القانون، مطالبا بتعواألمن     

  وفي انتظار ذلك ألتمس منكم ،       

                                        قبول شكايتي .:  شكــــــــــــال 

                                        فتح تحقيق في هذا التماطل المقصود .:  موضوعـــــا 

 :ات مرفق -  

 الزمت بها مسبقا . لثالث تذاكر سفر عبر الطائرة و التي ألغيت بسبب المنع الذي طالني بعد وضع إسمي ضمن الئحة المبحوث عنهم رغم التسوية القانونية التي نسخ  -  

 . قبل السفر ديتي للغرامة و الصائر للمحكمةأنسخة من التوصيل الذي يثبت ت  -  

 

 عبد الخالق المرخي

 :  اء ــــــإلمضا                                                                                                                                      
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ELMARKHI / ABDELKHALIK 12 AUG EUN CMN 

 

This document is automatically generated. 

Please do not respond to this mail. 

    

                            ELECTRONIC TICKET 

                       PASSENGER ITINERARY RECEIPT 

  

 SOLEIL VOYAGES R.E.F               DATE: 16 JULY 2013 

 RYAD EL FETH NIV 104 IL 14        AGENT: 1414 

 16000                              NAME: ELMARKHI/ABDELKHALIK 

 ALGIERS 

 IATA     : 032 01052 

 TELEPHONE: 021 677859 - 60 

  

 ISSUING AIRLINE                        : ROYAL AIR MAROC 

 TICKET NUMBER                          : ETKT 147 2404708279 

 BOOKING REF : AMADEUS: Z25VUK, AIRLINE: AT/Z25VUK 

 FROM /TO         FLIGHT CL DATE  DEP   FARE BASIS    NVB   NVA   BAG ST 

  

 LAAYOUNE        AT 0484 Q  12 AUG 19:30  QSXMAALG            12 OCT 1PC OK 

 CASABLANCA CMN                   ARRIVAL TIME: 20:55 

 TERMINAL:2         LATEST CHECK-IN:1910 

  

  

 CASABLANCA CMN  AT 0560 Q  13 AUG 11:55  QSXMAALG            12 OCT 1PC OK 

 TERMINAL:1 

 ALGIERS                          ARRIVAL TIME: 13:35 

 TERMINAL:I         LATEST CHECK-IN:1105 

  

  

 ALGIERS         AT 0561 Q  12 SEP 14:20  QSXMAALG      18 AUG 12 OCT 1PC OK 

 TERMINAL:I 

 CASABLANCA CMN                   ARRIVAL TIME: 16:10 

 TERMINAL:2         LATEST CHECK-IN:13:20 

  

  

 CASABLANCA CMN  AT 0485 Q  12 SEP 17:00  QSXMAALG      18 AUG 12 OCT 1PC OK 

 TERMINAL:1 

 LAAYOUNE                         ARRIVAL TIME: 18:40 

                    LATEST CHECK-IN:16:30 

  

 AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU 

 GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME 

  

 BAGGAGE POLICY - FOR TRAVEL TO/FROM, WITHIN THE US, PLEASE VISIT: 

 HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=Z25VUK&N=ELMARKHI 

  

 ENDORSEMENTS  : PC WEIGHT MUST BE 23KG MAX 

 EXCHANGE RATE : 9.38797 

 TOUR CODE     : 317 

 PAYMENT       : CA 

  

 FARE CALCULATION  : EUN AT X/CAS AT ALG174.53AT X/CAS AT 

                     EUN174.53NUC349.06END ROE8.479530XT20DZ1667MA1184MA 

 AIR FARE          : MAD     2960.00 

 EQUIV FARE PAID   : DZD       27790 

 TAX               : DZD       15922YQ           900XE          2871XT 

 TOTAL             : DZD       47483 
 

 

 

tel:2404708279
https://bags.amadeus.com/?R=Z25VUK&N=ELMARKHI
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ELMARKHI / ABDELKHALIK 14 AUG EUN CMN 
 
 
This document is automatically generated. 

Please do not respond to this mail. 

 

                            ELECTRONIC TICKET 

                       PASSENGER ITINERARY RECEIPT 

 SOLEIL VOYAGES R.E.F               DATE: 13 AUGUST 2013 

 RYAD EL FETH NIV 104 IL 14        AGENT: 3004 

 

 16000                              NAME: ELMARKHI/ABDELKHALIK 

 ALGIERS 

 IATA     : 032 01052 

 TELEPHONE: 021 677859 - 60 

 ISSUING AIRLINE                        : ROYAL AIR MAROC 

 TICKET NUMBER                          : ETKT 147 2404881464 

 BOOKING REF : AMADEUS: ZFNCSG, AIRLINE: AT/ZFNCSG 

 FROM /TO         FLIGHT CL DATE  DEP   FARE BASIS    NVB   NVA   BAG ST 

 

 LAAYOUNE        AT 0484 M  14 AUG 19:30  MPX2MMA             14 OCT 1PC OK 

 CASABLANCA CMN                   ARRIVAL TIME: 20:55 

 TERMINAL:2         LATEST CHECK-IN:19:10 

 

 CASABLANCA CMN  AT 0560 M  15 AUG 11:55  MPX2MMA             14 OCT 1PC OK 

 TERMINAL:1 

 ALGIERS                          ARRIVAL TIME: 13:35 

 TERMINAL:I         LATEST CHECK-IN:1105 

 

 ALGIERS         AT 0561 M  12 SEP 14:20  MPX2MMA       18 AUG 14 OCT 1PC OK 

 TERMINAL:I 

 CASABLANCA CMN                   ARRIVAL TIME: 16:10 

 TERMINAL:2         LATEST CHECK-IN:1320 

  

 CASABLANCA CMN  AT 0485 M  12 SEP 17:00  MPX2MMA       18 AUG 14OCT 1PC OK 

 TERMINAL:1 

 LAAYOUNE                         ARRIVAL TIME: 18:40 

                    LATEST CHECK-IN:1630 

  

  

 AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU 

 GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME 

  

 BAGGAGE POLICY - FOR TRAVEL TO/FROM, WITHIN THE US, PLEASE VISIT: 

 HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=ZFNCSG&N=ELMARKHI 

  

 ENDORSEMENTS  : PC WEIGHT MUST BE 23KG MAX 

 EXCHANGE RATE : 9.36924 

 TOUR CODE     : 317 

 PAYMENT       : CA 

  

 FARE CALCULATION  : EUN AT X/CAS AT ALG225.83AT X/CAS AT 

                     EUN225.83NUC451.66END ROE8.479530PD 

                     XT900XE20DZ1663MA1181MA 

  

 AIR FARE          : MAD     3830.00 

 EQUIV FARE PAID   : DZD       35890 

 TAX               : DZD        5230XP   PD     8574YQ  PD      3764XT 

 TOTAL             : DZD        5975A 

 

  

https://bags.amadeus.com/?R=ZFNCSG&N=ELMARKHI


 

42 

  
 

 

 

ELMARKHI / ABDELKHALIK 19 AUG EUN CMN 
 

  

This document is automatically generated. 

Please do not respond to this mail. 

    

                            ELECTRONIC TICKET 

                       PASSENGER ITINERARY RECEIPT 

  

 SOLEIL VOYAGES R.E.F               DATE: 15 AUGUST 2013 

 RYAD EL FETH NIV 104 IL 14        AGENT: 1983 

 16000                              NAME: ELMARKHI/ABDELKHALIK 

 ALGIERS 

 IATA     : 032 01052 

 TELEPHONE: 021 677859 - 60 

  

 ISSUING AIRLINE                        : ROYAL AIR MAROC 

 TICKET NUMBER                          : ETKT 147 2404881475 

 BOOKING REF : AMADEUS: ZFNCSG, AIRLINE: AT/ZFNCSG 

 FROM /TO         FLIGHT CL DATE  DEP   FARE BASIS    NVB   NVA   BAG ST 

  

 LAAYOUNE        AT 0484 D  19 AUG 19:30  DRT00               19 OCT 2PC OK 

 CASABLANCA CMN                   ARRIVAL TIME: 20:55 

 TERMINAL:2         LATEST CHECK-IN:1910 

  

  

 CASABLANCA CMN  AT 0560 D  20 AUG 11:55  DRT00               19 OCT 2PC OK 

 TERMINAL:1 

 ALGIERS                          ARRIVAL TIME: 13:35 

 TERMINAL:I         LATEST CHECK-IN:1105 

  

  

 ALGIERS         AT 0561 Q  12 SEP 14:20  QSXMAALG     25 AUG 19 OCT 1PC OK 

 TERMINAL:I 

 CASABLANCA CMN                   ARRIVAL TIME: 16:10 

 TERMINAL:2         LATEST CHECK-IN:1320 

  

  

 CASABLANCA CMN  AT 0485 Q  12 SEP 17:00  QSXMAALG      25 AUG 19OCT 1PC OK 

 TERMINAL:1 

 LAAYOUNE                         ARRIVAL TIME: 18:40 

                    LATEST CHECK-IN:1630 

  

 AT CHECK-IN, PLEASE SHOW A PICTURE IDENTIFICATION AND THE DOCUMENT YOU 

 GAVE FOR REFERENCE AT RESERVATION TIME 

  

 BAGGAGE POLICY - FOR TRAVEL TO/FROM, WITHIN THE US, PLEASE VISIT: 

 HTTPS://BAGS.AMADEUS.COM?R=ZFNCSG&N=ELMARKHI 

  

 ENDORSEMENTS  : PC WEIGHT MUST BE 23KG MAX 

 EXCHANGE RATE : 9.36924 

 TOUR CODE     : 317 

 PAYMENT       : CA 

  

 FARE CALCULATION  : EUN AT X/CAS AT ALG374.13AT X/CAS AT 

                     EUN174.53NUC548.66END ROE8.479530PD 

                     XT20DZ1663MA1181MA 

 AIR FARE          : MAD     4655.00 

 EQUIV FARE PAID   : DZD       43620 

 TAX               : DZD PD    15892YQ   PD      900XE  PD      2864XT 

 TOTAL             : DZD       15048 

 

https://bags.amadeus.com/?R=ZFNCSG&N=ELMARKHI
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03/18/3102ألداء الغرامة و الصائر باملحكمة اإلبتدائية بمدينة كلميم بتاريخ وصل   
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      دفــــــــــــــة املرفقات    

 

 

 

 

 
 

 

 



 

48 

 

Le : 20/01/2014 

 

 بمحضر الضابطة القضائيةاملتعلق 

 

  - املحتــوى :   

ـــ  : " )عضو لجنة الحوار(رـالهيبة الشويعالصحراوي " عتقل( للممحضر استماع)صفحتين من          ، و املرفق بـ

  مبيتـة . ، تكشف جنـوح إدارة األمـن إلقحام إسمي بنية (محضر االستماعلـــ )الصفحة الثالثة من التقرير اإلجمالي              

       .، يشير إلى حصار و مداهمة منزل عائلتي بالقوة و بدون إذن النيابة العامـة ( االنتقال و البحث السلبير )ـمحض             
 البحثرة "ــمذك    

م
 " امل

 
                   .ة ــــــــــن باملدينــــــمسؤولي األمضبـاط و  كبار ل التواطـؤ املفضــوحرة ضدي ، تعكس صد  ست

 :ملحوظة  - 

من التناقضات " أثناء الحراسة النظرية ، تكشف مجموعة الهيبة الشويعرهذه التصريحات املنسوبة للمواطن الصحراوي " لإلشارة فإن        

" رئيس املنطقة أحمد كعبوشو بصمات عدد من ضباط األمن و املخابرات املغربية و على رأسهم كل من : املدعو "تحمل إمالءات  املفضوحة و 

 ( رئيس قسم االستعالمات العامة بكلميم . عقيل")مصطفى الصادقي" ، و املدعو "محمد عالي الحامداإلقليمية لألمن بكلميم، ونائبه "

 

و هو ما في حين أن املعني باألمر لم يطلع على أقواله و لم يوقع عليها ، و أنه تفاجأ بإدراج اسمي في هذا امللف أثناء تقديمه لوكيل امللك .         

ازع يوضح حجم القصور املنهي و العجز الذي يطبع سلوك مرؤوس ي هذه اإلدارة التي تميزت باستغالل النفوذ و الشطط في استعمال السلطة بو 

 ما تمليه الظرفية السياسية للمنطقة . فقو  و  االنتقام و تصفية الحسابات و تكييف التهم على مقاسهم و تحديد األهداف حسب مزاجهم

 

 5 : وثائق امللف  
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