
 ٌلموا حتى المسٌرة حدث ٌعٌشوا لم الذٌن الطلبة إشراك إلى ، الخضراء للمسٌرة األربعٌن للذكرى تخلٌدها خالل من بأسفً التخصصات متعددة الكلٌة تهدف 

 فً الفكري واإلبداع الدائم التنافس وتحقٌق العلمً البحث مجال فً المعرفً التطور إلى الدعوة ، ذلك فً مستهدفة ، الخضراء بالمسٌرة ٌتعلق ما بجمٌع

 الروحٌة بالقٌم االلتزام عن فضال ، واجتماعٌا واقتصادٌا معرفٌا المجتمع تنمٌة فً ٌساهمون ، كفاءة أكثر خرٌجٌن وتأهٌل ، المجتمع حاجات ضوء

 . وطنهم فً التنمٌة مسٌرة ٌدعمون متمٌزٌن طلبة تخرٌج طرٌق عن المعرفة مجتمع بناء فً تسهم إبداعٌة بحوث إنتاج نحو السعً جانب إلى ، واألخالقٌة

 خالل من ، المسٌرة بعد ما جٌل وعقول قلوب فً المواطنة قٌم ترسٌخ فً أهمٌة من لها وما ودالالت معانً من الخضراء المسٌرة تحمله مما وانطالقا

   . القوٌة الوطنٌة اللحظات تلك على عٌان وشهود ، مختصون وباحثون جامعٌون أساتذة ٌقدمها عروض عبر بتارٌخهم تعرٌفهم
 باعتباره ، بقٌمته مباشرة الحدث تعش لم التً األجٌال وٌذكر ، الذكر سلف ما حد على متعددة معانً ٌحمل ، الخضراء للمسٌرة األربعٌن الذكرى تخلٌد إن

   .الترابٌة وحدته شرعٌة تأكٌد من المغرب مكنت التً السلمٌة اآللٌات إحدى شكل
 تواكب التً الدولٌة الشرعٌة واعتماد والواقعٌة التارٌخٌة الحقوق على والوقوف السلمً بالحل اكتفى ( 1975 ) الخضراء المسٌرة بحدث فالمغرب

 بمسٌرة المغربٌة الصحراء من اإلسبان للمحتل جندي آخر بطرد اإلثباتٌة والتجلٌات الدولٌة الشرعٌة مقاٌٌس بكل داال كان إنه حٌث ، كثب عن التطورات

  الدولٌة العدل محكمة قضاة أبانها التً واألدلة التارٌخ بشهادة أرضه على للمغرب الشرعٌة للحقوق دامغة حجة وهً ، ورصٌنة متعقلة سلمٌة شعبٌة

  . المتحدة األمم فً الدولً القانون وشخصٌات

 .المناسبة بهذه المنظم القدم كرة دوري فً الفائزة الفرق على الجوائز توزٌع سٌتم الحدث هذا هامش على
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