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بـــــــــالغ
فرغم أن ال زال مصطفى سلمى یرزح تحت وطء االعتقال واالحتجاز ، 

عنھ ، إال أن مصطفى سلمى ال زال مجھول المصیر ، اإلفراجأعلنت عن وبولیساریال
لم یتسن ألي شخص من عائلتھ االلتقاء بھ أو سماع أخباره ، سواء المتواجدین 

بنبإ إطالق سراحھ ،الكل سمع . تندوفالیم الصحراویة أو المتواجدین بمخیمات باألق
أمام الضغط الدولي والجماھیري العالمي وجبھة البولیساریالذي یبدوا أنھ تحایل من 

في محاولة لكسب المزید من الوقت وللظھور بمظھر االلتزام بالمطلب الدولي 
.لتخفیف وقع أزمتھا وإحراجھا دولیا

ثة أیام منذ اإلعالن من طرف البولیساریو عن إطالق سراح مصطفى ثال
، ال نعرف ظروفھ النفسیة بیعةأو طالحقیقيدون أدنى خبر عن مكان تواجدهسلمى 

ففي أبسط الظروف إذا كان فعال تم إطالق . أي مصیر آل إلیھ البطل مصطفى سلمى
المشددة،ظریة المراقبة النسراحھ فاألكید أنھ تم إبعاده عن المخیمات وجعلھ تحت 

.من سجن صغیر إلى سجن كبیرانتقل وفي ھذه الحالة ال یعدو كونھ 
نستنكر ھذا ، "فرصة لمؤیدي الحكم الذاتي بتندوف"وإننا كمبادرة فورساتین 

، ونطالب بالكشف الحقیقي التعتیم اإلعالمي على حقیقة اإلفراج عن مصطفى سلمى
ئر وربیبتھا البولیساریو في التستر على واقع عن مصیره ، ونرفض مناورة الجزا

وحال مصطفى سلمى ، كما نعتبر إعالن البولیساریو اإلفراج عنھ دون تمتیعھ بحریة 
كل ذلك حرصا منھا على إبقاء تنقل الطبیعي ، نعتبرالتحرك والتعبیر وحقھ في ال

ذیب مصطفى بعیدا عن األضواء إلى حین اندمال جراحھ وشفائھا على إثر التع
.ض لھ داخل السجون الجزائریةالذي تعرالجسدي 

: فورساتین نعلن منظمة ونحن كأعضاء 
.إلقاء القبض على األخ البطل مصطفى سلمىبھا رفضنا الطریقة التي تم .1
من حقھ في الدخول لمخیمات تندوف للتعبیر بحرمان مصطفى سلمى تندیدنا.2

.عن آرائھ السیاسیة حول مبادرة الحكم الذاتي بكل حریة 
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مؤازرتنا الكاملة لنضاالت البطل الرمز مصطفى سلمى إلى حین استیفاء كافة .3
.حقوقھ المشروعة

مناشدتنا الملحة للمنظمات الدولیة والھیئات الحقوقیة والمنظمات الحكومیة .4
لنداء البطل مصطفى سلمى لالستجابةر حكومیة الوطنیة منھا والدولیة والغی

.الداعي إلغاثتھ وحمایتھ إلى حین دخولھ مخیمات تندوف 
وتعذیب المناضل اعتقالمطالبتنا بفتح تحقیق دولي عاجل حول تفاصیل جریمة .5

مصطفى سلمى ، وتحدید المسؤولین الحقیقیین عنھا ، وتقدیمھم الصحراوي 
.وقت للمحاكمةبأسرع 

وختاما فإن منظمة فورساتین ستظل تدافع عن مطالبھا المشروعة إلى حین 
.تحقیقھا كاملة غیر منقوصة

وبھ وجب اإلعالم 
والسالم

عن أسرة فورساتین 
فرصة للحكم الذاتي في تندوف

لصحراويأسرة فورساتین تتفضل بالشكر واالمتنان الكبیرین لدعمكم ومساندتكم لقضیة المناضل ا

ولكافة الصحراویین المحتجزین بتندوف"مصطفى سلمى ولد سیدي مولود"مفجر ثورة الحكم الذاتي بتندوف البطل 

وننتظر منكم المزید من المساندة

ودمتم في خدمة القضایا اإلنسانیة 
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