
من دخول الجزائرى ممنوعةمصطفى سلمعائلة

اعیلي موالي سلمى و إسمالسیدان وصل والد وشقیق مصطفى سلمى ولد سیدي مولود 
سید أحمد صاال، و اللذین منعتھم السلطات الجزائریة من دخول محمد الشیخ ومرافقھما السید

عدما كانت السلطات الجزائریة قد ب. التراب الجزائري، یوم الثالثاء، إلى مطار باراخاس بمدرید
بمطار الجزائر العاصمة لتراب الجزائري حیث تمت محاصرتھممنعتھم أمس االثنین من دخول ا

منذ الساعة الثانیة من بعد ظھر اإلثنین إلى غایة صباح یوم الثالثاء قبل أن یمتطیا طائرة تابعة 
.للخطوط الجویة الجزائریة في اتجاه مدرید

موالي سلمى ولد سیدي مولود و ابنھ محمد الشیخ التوجھ إلى مخیمات تندوف و كان یعتزم 
شتنبر المنصرم من طرف 21منذ لزیارة زوجة وأطفال ابنھم مصطفى سلمى المختطف

والتعبیر عن تأییده بالبولیساریو في طریق عودتھ إلى مخیمات تندوف من أجل االلتحاق بعائلتھ
.تندوفلمبادرة الحكم الذاتي بمخیمات 

لدى وصولھ إلى مطار مدرید باراخاستصریح للصحافة في ى والد مصطفى سلمعبر و
لقد قضینا اللیلة جالسین ":ناة التي لقیھا و مرافقیھ من قبل المسؤولین الجزائریین قائالاعن المع

موالي السیدوصف و."على األرض بدون طعام وال ماء في المنطقة التي تمت محاصرتنا فیھا
، مضیفا أن "المؤلمة"ولد سیدي مولود التجربة التي مر بھا بمطار العاصمة الجزائریة بىلمس

سفرھم قبل أن تخبرھم اتتراقبھما منذ أن تمت مصادرة جوازمصالح األمن الجزائریة كانت 
.ممنوعین من دخول التراب الجزائريصباح یوم الثالثاء بأنھم

بروني بأنھ ال یمكنني زیارة مخیمات تندوف حیث الضباط الجزائریین أخ":أضاف قائالو
غیر "، معربا عن أسفھ لھذا الموقف "یتم حجز أسرتي من قبل البولیساریو دون تقدیم أي تفسیر

الجزائر ھي التي تتحكم أنھ لم یعد لدیھ أي شك بأن كما عبر.الصادر من بلد مسلم وجار" اإلنساني
ن یالمحتجزصحراویینالال إنساني الذي یعیشھ الفي مخیمات تندوف وأنھا المسؤولة عن الوضع

.في ھذه المخیمات



اال عن استیائھ تجاه الموقف المشین للجزائر، مبرزا أن منع صومن جانبھ، عبر سیدي أحمد 
یندرج في إطار المناورات المحاكة من دخول التراب الجزائري ىسلمدخول والد وشقیق مصطفى 

.من قبل أعداء الوحدة الترابیة للمملكة

وأشار محمد الشیخ إلى أن والده أصابھ العیاء من شدة االنتظار وسوء المعاملة من طرف 
شرطة المطار، وأكد أن مصیر شقیقھ ما زال مجھوال، وأن األخبار الواردة من تندوف تؤكد أن 

وم، وأن حیاتھ باتت في خطر، بعد إصابتھ خالل مالحقتھ من طرف صحتھ تتدھور یوما بعد ی
ملیشیات البولیساریو، التي أطلقت النار علیھ، مناشدا جمیع الضمائر الحیة للعمل من أجل إجبار 
الجزائر والبولیساریو على إطالق سراح مصطفى سلمى، والسماح لعائلتھ باالتصال بھ ھاتفیا، 

.وزیارتھ في مكان احتجازه

یشار إلى أن قضیة مصطفى سلمى أضحت تحظى بتأیید العدید من منظمات المجتمع المدني 
شتنبر الماضي، من 21في العالم، التي تطالب بإطالق سراحھ، منذ أن تعرض لالختطاف، یوم 

طرف ملیشیات البولیساریو، وھو في طریق عودتھ إلى مخیمات تندوف، من أجل االلتحاق بعائلتھ، 
عن دعمھ لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربیة، خالل زیارتھ لعائلتھ في مدینة بعد أن عبر 

.السمارة، في غشت الماضي


