
رحلة كشف المصیرى سلمى وفأب مصط
عبر الجزائرمدریدوواشنطنبین

مصطفى سلمى الصحراويحطت رحلة البحث التي تقوم بھا عائلة األخ المختطف
ملة الدولیة الحلك في إطارذو.سبانیة مدریدعاصمة اإللك بالو ذي محطة ثانیة بعد واشنطنف

.مولودولد سیديى صطفى سلممالمناضلللتضامن مع المختطف
أجمعت كلھا على دولیةفقد دعت فعالیات جمعویة ومنظمات حقوقیة و في ھذا السیاق 

األخ راح البولیساریو من أجل إطالق سزائر وط على الجل العاجل والضغضرورة التدخ
.و قیدأدون أي شرطوامصطفى سلمى فور

ید خصص لموضوعسبانیة مدرمحور لقاء دولي بالعاصمة اإلافشكل كل ھذ
ى سلمى ولد سیدي مولود والتطرق إلى فالمختطف مصطسراحطالقإالتضامن من أجل

وتم سیةالنفسدیة والجسالمتھعلىالحفاظة ویضرورة الحماونحتى اآلالمجھول هصیرم
ف على مصیر الخوق وارة التي تعیشھا عائلتھ من شدة الفلى المعاناة الشدیدأیضا التطرق إ

ین بالمخیمات في جدالى حد الترحیل التعسفي ألفرادھا المتوذه المعاناة التي وصلت إھإبنھا
.تندوف

ا اللقاء والتي شارك ذخالل الندوة الصحفیة المنعقدة على غرار ھنفس السیاق ووفي
على أكد في تدخلھ أن الذي ولد مصطفى سلمى اد والسید موالي سلمى و لد سیدي مولوفیھا

لوحدة الترابیة كان معادي انفصالیین واإلسبانیة التي تتناول جمیع أنشطة اإلاإلعالم سائل و
قضیة إبنھ المختطف لدى ا فيالتي عرفتھاما علیھا أن تخرج من حالة الصمتلز

ي منح یده للحكم الذاتي الذنبا في سوى أنھ عبر عالنیة عن تأیالذي لیس مذوالبولیساریو
.لیم الجنوبیة للمملكةاقلأل

منظمات وةیسبانالحكومة اإلوجھ السید موالي سلمى نداء إلى ي نفس اإلطاروف
على البولیساریو والجزائر من أجل ط سباني للتدخل العاجل بالضغالمجتمع المدني اإل

.ةوالصغیرةفراج الفوري والفعلي عن إبنھ وإنھاء معاناتھ ومعاناة عائلتھ الكبیراإل
تقوم بھا  المنظمات غیر دات التي لمى بالمجھوجھة أخرى نوه السید موالي سومن

ة ااألمریكیة ولكافة قادة الرأي األمریكي الذین بادروا بالدفاع دالحكومیة في الوالیات المتح
.نصرممشتنبرال21ختطافھ یوم اي یجھل مصیره مند بنھ الذإعن 

تجاه القلق الشدیدالسید محمد الشیخ عن مصطفى سلمىالبطلوقد أعرب شقیق األخ
یب من أجل الضغظ علیھ للرجوع عن موقفھ وضعیة أخیھ الذي یتعرض لكافة أشكال التعذ

.اتي باألقالیم الجنوبیةذالداعم لمشروع الحكم ال
تین اللتین أطلقتا حملة التضامنرف اللقاء الدولي أیضا مشاركة منظمتین أمریكیوع

leaderمدرید وھما منظمةسبانیة عاصمة اإللیة مع المختطف مصطفى سلمى من الالدو
ship council for human rightsمنظمة الي أن أرلوند وةالممثلة بمدیرتھا السید

free my family nowلتین أعربتا وا. ستھا السیدة سار إشانینع كریبوسكيیالممثلة في رئ
التي تصاالت جراءات واإللمختطف مصطفى سلمى وتحدثتا عن اإلمع عائلة اعن تضامنھما 

العمل سلمى واألمریكي لمساعدة عائلة مصطفى رسگشنطن مع الكوناخاضوھا في و



سلمى في أقرب وقت سالما ل إطالق سراح المختطف مصطفىاھد التي تقومان بھ من أجالج
.معافى

ملة التضامن نخراط السریع في حلى اإلكل المنظمات الدولیة إجھتا نداءا الى كما و
شارة فقد لإلولقتھا المنظمتین من أجل إطالق سراح مصطفى سلمىة ھاتھ التي أطالدولی

المغربیة وعرفت حضور وجاء تنظیم الندوة بدعوة من مركز الدراسات اإلنساسیة و
متین ضافة الى المنظممثال عن فورساتین باإلو.شقیقھسلمى ولد مصطفى امشاركة و

.معویة والحقوقیة والسیاسیة بإسبانیاریكیتین والعدید من الفعالیات الجاألم
بعد ھذا ستستمر رحلة كشف المصیر وھذه المرة في محطة ثالثة ھي الجزائر التي 

د واضح من اختطف الرمز المناضل مصطفى سلمى على ترابھا و ذلك في إصرار و تح
ن للكشف عو على رأسھا أبوه الشیخ الذي یعاني من المرض و مرارة إعتقال إبنھعائلتھ
، ومعایدتھم بمناسبة عید على زوجتھ و أبناءه في مخیمات تندوفاالطمئنانوهمصیر

تحمل أكثر من داللة على أن الجزائر تعتبر و في رسالة واضحة أیضا . األضحى المبارك
.المسؤول األول و األخیر عن ھذه القضیة

مى السید و بعد وصول السید موالي سلمى ولد سیدي مولود و ابنھ شقیق مصطفى سل
لم یجدوا أمامھم إال المحاصرة في مطار ومرافقھم السید سید أحمد صاالمحمد الشیخ

الجزائر العاصمة بعد استصدار جوازات سفرھم من السلطات الجزائریة التي منعتھم من 
دخول التراب الجزائري فتمت محاصرتھم بالمطار المذكور من الساعة الثانیة بعد ظھر یوم 

.غایة صباح یوم الثالثاءاإلثنین إلى 
في تصریح لوكالة المغرب العربي لألنباء لدى وصولھ إلى ى وقال والد مصطفى سلم

لقد قضینا اللیلة جالسین على األرض بدون طعام وال ماء في "مطار مدرید باراخاس 
."المنطقة التي تمت محاصرتنا فیھا

ي مر بھا بمطار ولد سیدي مولود التجربة التىووصف إسماعیلي موالي سلم
، مضیفا أن مصالح األمن الجزائریة كانت تراقبھما منذ أن "المؤلمة"العاصمة الجزائریة ب

تمت مصادرة جوازي سفرھما أمس قبل أن تخبرھما صباح یوم الثالثاء بأنھما ممنوعین من 
.دخول التراب الجزائري

یمات تندوف حیث الضباط الجزائریین أخبروني بأنھ ال یمكنني زیارة مخ"وقال إن 
، معربا عن أسفھ لھذا الموقف "یتم حجز أسرتي من قبل البولیساریو دون تقدیم أي تفسیر

.الصادر من بلد مسلم وجار" غیر اإلنساني"
ولد سیدي مولود أنھ لم یعد لدیھ أي شك بأن ىوأضاف إسماعیلي موالي سلم

الال إنساني الذي عن الوضعالجزائر ھي التي تتحكم في مخیمات تندوف وأنھا المسؤولة "
."ن في ھذه المخیماتیالمحتجزصحراویینیعیشھ ال

عن استیائھ تجاه مرافق السید موالي سلمىاال صومن جانبھ، عبر سیدي أحمد 
من دخول التراب ىن منع دخول والد وشقیق مصطفى سلمالموقف المشین للجزائر، مبرزا أ

.اكة من قبل أعداء الوحدة الترابیة للمملكةالجزائري یندرج في إطار المناورات المح
ولد سیدي مولود، ومحمد الشیخ، یعتزمان التوجھ الى ىوكان إسماعیلي موالي سلم

الذي اختطف ىلزیارة زوجة وأطفال مصطفى سلم) رجنوب غرب الجزائ(مخیمات تندوف 
تندوف شتنبر المنصرم من طرف البولیساریو وھو في طریق عودتھ إلى مخیمات21یوم 

.من أجل االلتحاق بعائلتھ



لى شف مصیر إبنھا وإمصطفى سلمى في البحث عن كفإلى متى ستظل رحلة عائلة
ي یعاني سنة والذ80لشیخ البالغ من العمر سھا الوالد اه العائلة وعلى رأھذستظل معاناةمتى 

ا ھي كشف الوصول فیھرحلة بعیدة المدى ومنطقة لا: ولسان حالھ یقول من مشاكل صحیة 
.مصیر إبني وإطالق سراحھ الفعلي


