
منذ ساعة واحدة

الجزائر تحتج على “مغربية الصحراء” في تونس

جندي مغر� � منطقة الكركرات الواقعة � الصحراء الغربية

تونس- “القدس العر�”: أثارت خريطة تضم الصحراء الغربية للمغرب تم عرضها خالل اجتماع

عر� � تونس، جدال واسعا، ما دفع الوفد الجزائري لالنسحاب تعبيرا عن احتجاجه�

وكانت الجمعية العربية للضمان االجتما�، نظمت � تونس خالل يومي الثالثاء واألربعاء،

المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان االجتما�، حيث تم وضع

خريطة مثيرة للجدل، سبق أن اعتمدتها الجامعة العربية، وتضم الصحراء الغربية للمغرب�

وقال رئيس الجمعية، محمد الكر�، إن الوفد الجزائري انسحب من المؤتمر “احتجاجا ع� عدم

ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز، إضافة إ� غياب حدود واضحة للصحراء الغربية ضمن

خارطة الوطن العر� ال� اعتمدها فريق تنظيم المؤتمر”�

وقال � تصريح إذا�، إن الهدف من المؤتمر هو جمع الدول العربية ال التفرقة، مؤكدا أن

“الخريطة ال� اعتمدتها المنظمة تشمل الوطن العر� دون إظهار أعالم بلدانه (ولكن) الفريق

التق� الذي اشتغل ع� الالفتات اجتهد وأخطأ � رسم الخارطة دون خلفيات سياسية”�

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1/


البريد اإللكترو� *االسم *

وقبل أشهر، أثار امتناع تونس عن التصويت ع� قرار مجلس األمن التمديد لبعثة األمم المتحدة

� الصحراء الغربية (مينورسو) جدالً واسعاً، دفع البعض العتباره انحيازا للجزائر ع� حساب

المغرب، وهو ما نفته الرئاسة التونسية ال� أكدت أنها تلتزم “الحياد اإليجا�” تجاه قضية

الصحراء�

تونسالمغربالصحراء الغربيةالجزائر

كلمات مفتاحية

ً اترك تعليقا

الحقول اإللزامية مشار إليها بـ * لن يتم نشر عنوان بريدك اإللكترو��

التعليق *

إرسال التعليق

يونيو 30, 2022 الساعة 7:12 صابن الوليد� المانيا�

هذا زائد ما وقع من قبل .. و آخره مع اسبانبا .. و ال زال نظام الجزائر يردد أنه ال دخل له � الموضوع ..

رد
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االنسحاب كان بسبب عدم وجود فلسطين بالدرجة االو� و كذلك الصحراء الغربية و كلهما تحت االستعمار
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ال حول وال قوة اال بالله

م� يستفيق اخواننا � الجزائر ويدركوا ان العدو الحقي� هو الفقر والتخلف ويقوموا بمجهودات للتخفيف منه بدل ان

يقيموا الدنيا ويقعدونها ع� قضية خريطة ال تسمن وال تغ� من جوع�
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