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حقیقة الحصار المفروض على الصحراویین بتندوف

الجزائري، حزامھا الرملي الذي حدود التابعة للجیشتنھي قوات حرس الأنبعد 
ونالصحراویالجئون، یكون العرضفي الاومترعمقفي الامتریبلغ علوه مترین، وخندقھ

مجموعة  البشریةالمھ
ةفي العالم، المحاطةالوحید

حزمة الرملیة الدفاعیة، باأل
الك الشائكة ساألمعززة ب

بحراسة ام ومدعمةواأللغ
لجیش الجزائري مشددة من ا

واآللیات سلحةباألالمدجج
سیارات و، العسكریة المختلفة

، الدفع الرباعي الحدیثة
عبر األقمار ووسائل اإلتصال

.الصناعیة
، جنوب شرق المخیماتمع والربط الجزائري الذي یبدأ من الحدود الجزائریة 

، )75("باسواسونت كانز"، المعروف "الطوالتيَسأْح"المحبس، وشمال شرق 
، حیث تتواجد المقاطعة العسكریة، وھي مدرسة التدریب "التوطرارت"مارا جنوب ودیان 

، مطوقا من الغرب "أجبیالت"، مارا ب"أم اغرید"العسكریة للبولیساریو، و
، حیث تواجد مخیمات والیة الداخلة، مواصال سیره بین "عوینت بلكرعأ"والجنوب، 

والتي تعد مانعا "إیكیدي"لیقف عند تالل الرمال الكبیرة في عرق "إركشاش"و"الحنك"
بالحزام الجزائري ھذا تتواجد عدة ممرات إجباریة ...طبیعیا اخطر من األحزمة الرملیة

.كومحروسة من طرف الجیش والدرك والجمار
الجزائري ویقولون بأنھ یحد من حصارمن المستاءونالصحراویون بالمخیمات 

السلطات الجزائریة تقول بأن الربط ھو للدفاع عن و. حریتھم وتنقلھم، ویخنق تحركاتھم
من تلك اعتداء نھ لم تسجل أي عملیة أرغم - اعتداء خارجيترابھا الوطني ضد أي 

، نات والمحروقاتمن المھربین للمواد، والحیوااصادھاقتولحمایة -المنطقة حتى الیوم
."أزواد"وحتى المخدرات القادمة من غینیا بیساو ومدینة الخلیل بمنطقة 

تدافع عن حدودھا، وعن أنالجزائر كدولة مستقلة ذات سیادة لھا كامل الحق في 
تحرك یستخدم ذلك للحد من حریةأنولكن ،، وأن تقیم ما تشاء من موانعاقتصادھا

.ومھما كان الثمنأبداالصحراویین بالمخیمات، فذلك ھو ما ال یوافق علیھ الصحراویون 
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كما تعرف الجزائر أكثر من غیرھا، تحاصر الظالمة للبولیساریوفالقیادة
الصحراویین عن طریق الجزائر للخروج للخارج، ونزع جوازات الصحراویین من طرف 

مشینة حتى الیوم، انتقاداتالجزائریة، ما زالت محل والموانئالسلطات األمنیة بالمطارات 
المحاصرة تتم عن طریق أمر صحراویینالبحقالظالمةلھذه القیادةومن الفضائح القبیحة 

یدخل أوتندوف یخرج من أن، الذي ال یحق ألي صحراوي )اوردر دو میسیون(ةبمھم
وال تعطیھم إال بأمر من القیادة، ونفس الشيء جوازات السفر تحت ید الجزائر،.بھإالإلیھا 

ال تتحول عن طریق قیادة أنومة وشعبا ومجتمعا مدنیا، حكلذا ندعوا الجزائر ..عن الفیزا
تندوف محرم على اقبة الصحراویین، فالطریق شمال البولیساریو، إلى قوة لمحاصرة ومر

ال یحق إال 09ي الذي یبدأ برقمالصحراویین إال بأمر من القیادة، وجواز السفر الجزائر
الحظ على الحصول على ھذا الجواز القیادة، وحتى من حالفھأرجللمن یمر منبطحا تحت 

الدولیة صارخ لكل المواثیق انتھاكفإنھ ُینزع منھ عند دخولھ التراب الجزائري، وھو 
.ساریوالدولة الجزائریة وھذه القیادة الفاسدة للبولیوحقوق اإلنسان تشترك فیھ

درھم 27500ما یعادلأيملیون جزائري، 25والفیزا بلغت الشھر الماضي
.سنة بھذا المبلغ الكبیر35یعیش على المساعدات اإلنسانیة طیلةلالجئأین، ومن مغربي

إذن الطریق الوحید الذي كان سالكا أمام الصحراویین للتنفس والسفر والبحث عن 
حزاما رملیا، على ھذا الطریق علیھ الجزائر أقامت، فإذا جواز سفر وفیزا في موریتانیا،

وال یسمح ألحد بالمرور منھ إال برخصة تسلم من طرف القیادة، فمعنى ذلك وبصریح 
لھذه واالنبطاحالركوع ى الصحراویینتفرض علأنالجزائر بكل ثقلھا تحاول أنالعبارة 

ھموأطفالنسائھم وشیوخھم بمعاناة تتاجرأنالقیادة، والسماح لھا ما تبقى من الحیاة 
...بالمخیمات
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