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اإلفراج عن مصطفى سلمى سیدي مولودنبأ حول یانب
علم منتدى مؤیدي الحكم الذاتي في تندوف المعروف اختصارا بفورساتین من مصادر موثوقة بنبأ 

المناضل الرمز مصطفى سلمى ، وقد تأكدت أسرة فورساتین من صحة الخبر بعد العدید من اإلفراج عن
.ھتندوف ، لیتأكد بما ال یدع مجاال للشك نبأ اإلفراج عناالتصاالت بمصادرھا من داخل مخیمات 

وقد أقدمت جبھة البولیساریو على رمي المناضل مصطفى سلمى في الصحراء القاحلة دون أدنى شفقة 
أو رحمة ، ودون أن تتصل حتى بعائلتھ لتتكفل بھ ، وأكثر من ذلك أحاطت الخبر بكثیر من السریة المرفوقة 

ل المخیمات مخافة قیام انتفاضة شعبیة مؤیدة لمصطفى سلمى إن علمت قبیلتھ باألمر، بتشدیدات أمنیة داخ
. سلمىوالستباق أي تمرد أو إعالن عن تبني مؤیدي الحكم الذاتي بتندوف ألطروحة ونھج مصطفى

وقد تلقینا كعائلة مصطفى وكمتتبعین ومتضامنین فوق العادة مع نضاالتھ وقضیتھ العادلة نبأ اإلفراج 
من االرتیاح الممزوج بالترقب الحذر تحسبا لمناورات جدیدة من البولیساریو ، والقلق الشدید أمام بشيءعنھ 

.جھلنا للظروف الحالیة التي یمر منھا المناضل مصطفى سلمى
إن إطالق سراح مصطفى سلمى ولد سیدي مولود ال نعتبره إال تفعیال لإلطالق عن سراحھ الذي أعلنت 

ولیساریو في وقت سابق قبل قرابة شھرین ، وھو الخبر الذي أطلقتھ أبواق دعایة البولیساریو عنھ جبھة الب
دون االلتزام بھ فیما اعتبرناه تحایال على الدعوات المستمرة للمنظمات الحقوقیة والھیئات اإلنسانیة التي 

ائر الحیة في كل بقاع أحرجت جبھة البولیساریو ومعھا النظام الجزائري ، ناھیك عن نضاالت ذوي الضم
العالم بتظاھراتھم الشبھ یومیة التي جعلت من قضیة مصطفى سلمى المادة الدسمة التي تتغذى علیھا النشرات 
التلفزیونیة والجرائد اإلخباریة وظلت منذ اعتقالھ إلى الیوم  العنوان الرئیسي ألخبارھا، ما أربك البولیساریو 

وحجر أفكاره ومنعھ من التعبیر عن آرائھ السیاسیة تقال مصطفى سلمىوجعلھا منعزلة أمام تمادیھا في إع
. بكل حریة

إن جبھة البولیساریو طالما اعتمدت سیاسة االلتفاف على القرارات الدولیة واإلجماع الدولي على قضیة 
یساریو مصطفى سلمى، وقد عجلت تندیدات ومطالبة المنظمات اإلنسانیة باإلفراج عنھ بتركیع قیادة البول
، 2010ورضوخھا للضغوطات الدولیة ما فرض علیھا اإلعالن عن إطالق سراحھ في السادس من أكتوبر 

الذي لم تستطع تفعیلھ في ذلك الوقت مخافة أن تنفضح ممارساتھا المشینة وأسالیبھا الوحشیة في التعذیب 
ا أن تتحایل على المنتظم الدولي سیدي مولود ، فكان لزاما علیھسلمى والقمع الذي انتھجتھ في حق مصطفى 

ى حین اندمال جراح ولد سیدي مولود وشفائھ من آثار التعذیب والضرب التي ستجر علیھا وتماطل إل
المسائلة الدولیة وتفضحھا عالمیا، وھو ما جعل البولیساریو تصبر على الضربات الموجعة التي تتلقاھا في 

ما مر ، وتھتدي كل یوم من استمرار اعتقال ولد سیدي مولود ، ولتقع في حیرة االختیار بین أمرین أحالھ
أخیرا إلى أن إطالق سراح مصطفى سلمى بعد أن یتعافى جسدیا ، أھون من أن تطلقھ في حینھ خاصة مع 

ھكذا كانت تقضي خطة قیادة البولیساریو بإیعاز من المخابرات . ة ما مارست علیھ من تنكیل وتعذیبفظاع
.الجزائریة

إلفراج عن مصطفى سلمى ، لندد بطریقة اإننا كأعضاء منتدى فورساتین وكعائلة مصطفى سلمى 
، ونستنكر رمیھ في الصحراء عرضة للمجھول ، ونطالب بالتدخل العاجل لتقدیم المساعدة لھ الإلنسانیة
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كالجئ صحراوي تنكرت لھ قیادة البولیساریو وحرمتھ من دخول المخیمات المشروع الذي تكفلھ الوثائق 
بصفة الجئ صحراوي ذو عائلة وأبناء بتندوف وكمسؤول عن قبیلتھ القانونیة بحوزتھ وبكونھ ال زال یتمتع 

التي تشكل رقما مھما في تعداد ساكنة المخیمات، كما نطالب بتمتیعھ بالرعایة الصحیة الالزمة، وتحقیق 
رغبتھ في الدخول إلى مخیمات تندوف للتعبیر عن قضیتھ السامیة التي من أجلھا اختطف وسجن وعذب 

.والقى الویالت
كما نجدد دعمنا الكامل والالمشروط لنضاالت البطل مصطفى سلمى ولد سیدي مولود ، وتأییدنا التام 
لمؤیدي الحكم الذاتي بتندوف، ونأمل أن تتعامل المنظمات الحقوقیة واإلنسانیة الوطنیة والدولیة مع ھذا 

ولي بالتدخل ألجل فك الحصار المستجد الخطیر بما تقتضیھ المسؤولیات المنوطة بھا ، ونطالب المنتظم الد
إزاء التطورات عن محتجزي تندوف ، وبالدفاع عن حقوقھم في التعبیر عن آرائھم ، ونحملھ كافة المسؤولیة 

ھا المخیمات منذ یوم أمس من تعزیزات أمنیة فیما ینبئ بتدخل قمعي وشیك ضد أي الخطیرة التي تشھد
.سلمى ولد سیدي مولودانتفاضات متوقعة على خلفیة إطالق سراح مصطفى 

فإلى متى ھذا الجور وھذا الظلم ، وھل سیكون مصیر المعبرین عن تأیید الحكم الذاتي بتندوف كمصیر 
مصطفى سلمى ولد سیدي مولود؟ سؤال یطرح نفسھ أمام صمت المنتظم الدولي عن حقیقة معاناة محتجزي 

. تندوف

وبھ وجب اإلعالم

السالمو

بالشكر واالمتنان الكبیرین لدعمكم ومساندتكم لقضیة المناضل یتفضلونفورساتین أعضاء منتدى
الصحراوي

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