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  هيئة المهندسين التجمعيين

 
 حرار  ال

 

حد  عقد المك تب الوطني لهيئة المهندسين التجمعيين
أ
على الساعة السادسة والنصف   2020دجنبر    13  يوم ال

للوقوف على المستجدات المهمة التي عرفتها قضية الصحراء   Visioconférenceاجتماعا عن بعد بتقنية ، مساء
ولى.المغربية  

أ
ي العام    هيئة المهندسين التجمعيينتؤكد    بعد نقاش معمق و مستفيض  و  باعتبارها قضيتنا ال للراأ

   ما يلي:

يده   افتخارها ✓ بما حققته الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره هللا و اأ
ول مرة  من مك تسبات وازنة، حيث  

أ
مريكية ل

أ
ن اعتراف الوليات المتحدة ال بالسيادة الكاملة للمغرب اأ

قاليمه الجنوبية خاصة و    ،لمغربيةبداية حل قضية صحرائنا او اعالنا ليعتبر حدثا تاريخيا    على جميع اأ
ن المرسوم الرائسي اعتبر ال الحل السياسي الوحيد الذي يتسم بالواقعية    للحكم الذاتي   يمقترح المغرباأ

الدولية    ،والمصداقية النتصارات  سلسلة  يعزز  عن  مما  دفاعا  المغربية  المجهودات  بها  تكللت  التي 
 وحدتنا الترابية.

مريكية بمدينة الداخلةقرار فتح قنصلية  ل  ينهاتثم  ✓
أ
ال يعتبر تجسيدا ملموسا و الذي    للوليات المتحدة 

ن هاته الخطوة ستساهم   ستراتيجيةشراكة اللل  رسيخات  لالعتراف بمغربية الصحراء و بين البلدين. كما اأ
جنبية لتقوية المجهودات التنموية التي ينخرط فيها المغرب بقوة في   بشكل مباشر في جلب استثمارات اأ

نعلن كمهندسين تجمعيين وضع كل ك فاءاتنا في خدمة المشروع   ،. و في هذا الصددقاليمه الجنوبيةاأ 
 التنموي لصحرائنا المغربية بصفة خاصة و لوطننا بصفة عامة.

  العالقات الدبلوماسية مع إسرائيل   بخصوص استئنافثقتها الكاملة في القرار السيادي للمملكة المغربية   ✓
و الذي سيكون في صالح إحالل السالم و الستقرار في المنطقة و ليس   2002كما كان عليه الحال قبل  

بدا على حساب القضية الفلسطينية كما يروج له البعض.    اأ

 مائت ا  تسهيل تواصلاشادتها ب ✓
 
   داليهومن    لفل

أ
رض وطنهم ال م وفاء للعالقات التاريخية  المغاربة مع اأ

مة المغربيةإة التي تجمع المميز 
أ
 .مارة المؤمنين بهاته الفئة التي هي جزء ل يتجزاأ من ال

بالموقف   ✓ المغربية    الثابتتمسكها  الل  الداعمللمملكة  الفلسطينية  الشعب لقضية  لنضال  و  عادلة 
جل حقوقه المشروعة    .  في مرتبة قضية الصحراء المغربيةو التي تصنفها  الفلسطيني من اأ

ن   عطى تعليماته  هيئة المهندسين التجمعيين تثمن عاليا قرار  كما اأ جاللة الملك محمد السادس نصره هللا الذي اأ
لتمكينهم من العودة   لفائدة كافة المغاربة  19-كوفيد  فيروسالسامية للحكومة قصد اعتماد مجانية التلقيح ضد  

ن جالل اأ على  كيد 
أ
تا إل  ما هو  القرار  العادية، هذا  و يضع صحة  لممارسة حياتهم  بعناية خاصة  ته يخص شعبه 

ولوياته.  ولى اأ  المواطنات و المواطنين في اأ


