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                                                 هن نهة الوال العام حسن 51: خىصصح النقل الحضزي تالثيضاء

هن أجل خدهح عوىهيح وجيدج" "  

 

 

إٔٙبء عمذ اٌزذث١ش اٌّفٛع ٌّشفك اٌذاس اٌج١ضبء ٚاٌّحّذ٠خ، فٟ فجشا٠ش األخ١ش،  ِؤعغخ اٌزعبْٚ ث١ٓ عّبعبد لشسد     

عّع١زٕب ِطٍت فغخ اٌعمذ ٚوبٔذ لذ سفعذ  ".ٔمً اٌّذ٠ٕخ" إٌمً اٌغّبعٟ اٌحضشٞ ثٛاعطخ اٌحبفالد اٌزٞ رغزغٍٗ ششوخ 

فك اٌعِّٟٛ ِٓ طشف ششوخ اعزفبدد ِٓ اٌّبي اٌعبَ  شفٟ رذث١ش اٌّ زس٠عاٌفشً بٌث اإللشاس اٌشعّٟا١ٌَٛ ١ٌزُ . 9110ِٕز 

الثيضاويين طيلح خوسح  حق عن الجزيوح االقتصاديح التي تن اقتزافها في يتستزقزار فسخ العقد  .فٟ غ١بة ربَ ٌٍّحبعجخ

  عش٠ّخ شبسن ف١ٙب اٌجٕه اٌذٌٟٚ ِٓ خالي لشٚع ٚرخط١ظ " طٕذٚق اٌّٛاوجخ إلطالحبد إٌمً اٌحضشٞ".  .عشز سنح

ّغزٜٛ اٌخذِخ اٌّمذِخ ٌٍغبوٕخ اٌج١ضب٠ٚخ، اٌزٟ رعبٟٔ ١ِٛ٠ب ِٓ أعً ٌ خط١ش رذٟٔرٛاطً  ،ثعذ عمذ٠ٓ ِٓ اٌخٛطظخ   

طذٚس  فشغُ مبْٔٛ اٌشغً.ٌخشق ظشٚف ١ِٕٙخ ٚح( فٟ -عبًِ ٠0563شزغً عّبي اٌششوخ ) ِع رٌه، اٌزٕمً.  ثبٌّٛاصاح

 ٌذ "ِذ٠ٕخ ث١ظ"ا، ال ص)اٌزفبط١ً ثبٌٍّحك أعفٍٗ( ثخظٛص اٌششوخ 1322فٟ  ٍّغٍظ األعٍٝ ٌٍحغبثبدطبدَ ٌ مش٠شر

  رٙذد اٌّغٍظ اٌغّبعٟ ثّزبثعبد لضبئ١خ.  حزٝ أٔٙب ،غ١ش ِغجٛلخ  رٕعُ ثحّب٠خ

علن هايلي: ت ،اء وهن هنطلق دفاعها عن الوزفق العوىهيوىعح الثيضهج-ته الوعطياخ، جوعيح أطاك الوغزبلهاتثعا    

ششوخ " ٔمً اٌّذ٠ٕخ" رجعب ٌزٛط١بد اٌّغٍظ األعٍٝ ٌٍحغبثبد ٚ ِب ٌ افزحبص عذ٠ذ ثزفع١ً اٌّحبعجخ اٌشبٍِخ ٚ بِطبٌجزٕ -

 ٠زشرت عٕٗ ِٓ ِغطشح لضبئ١خ.  

زحًّ ِغؤ١ٌٚزٗ وبٍِخ خالي ٘برٗ اٌفزشح االٔزمب١ٌخ عٓ طش٠ك رٛف١ش اٌخذِخ اٌع١ِّٛخ ٌغبوٕخ اٌغّبعٟ ثِطبٌجزٕب ٌّغٍظ  -

  .اٌج١ضبء ٚاٌّحّذ٠خ

ىش٠ظ ٌٍٙشبشخ ٚخشق ٌمبْٔٛ اٌشغً ِطبٌجزٕب ثزحغ١ٓ ششٚط عًّ شغ١ٍخ إٌمً اٌحضشٞ ثخالف ِب رٕٙغٗ اٌششوخ ِٓ ر -

االٔزمب١ٌخ. حّب٠خ حمٛق اٌعّبي خالي ٘زٖ اٌفزشح وزا ٚ  

ِطبٌجزٕب ثغعً اٌخذِخ اٌع١ِّٛخ اٌّذثشح ٌٍٕمً اٌعِّٟٛ، ششوخ ع١ِّٛخ رحذ سلبثخ شعج١خ رمذَ خذِخ ع١ِّٛخ ٚع١ذح  -

 ثع١ذح عٓ ِٕطك اٌغٛق.

رأخز ثع١ٓ االعزجبس اٌغٛأت اٌج١ئخ ِٓ خالي  دعٛرٕب ٌٍزفى١ش اٌغّبعٟ فٟ حٍٛي عزس٠خ إلشىب١ٌخ اٌزٕمً ثبٌذاس اٌج١ضبء -

ٌٙٛائ١خ فٟ ٚعظ اٌّذ٠ٕخ، اٌخ... رحغ١ٓ ٚعبئً إٌمً اٌغّبعٟ، رشغ١ع إٌمً اٌزضبِٕٟ، اعزعّبي اٌذساعبد ا  

. مجموعة البيضاء-اطاك المغرب  

 أطاك المغرب 

 جنة للعضو الشبكة الدولية 

 من أجل إلغاء الديون 

 مجموعة البيضاء        



 

خزوقاخ "نقل الودينح" لعقد التدتيز الوفىض عديدج نذكز هنها: 2اٌّحٍك سلُ   

 

فمظ%  40 ثٕغجخ رغط١خ أٞ اٌعمذ، خطب حذد٘ب 245 ِغّٛع ِٓ خطب 03اعزغالي  -  

خظ، ِغؤ١ٌٚخ رزمبعّٙب اٌششوخ ِع  20عذَ لذسح اٌششوخ عٍٝ رغط١خ وً اٌّذ٠ٕخ ح١ش ِبصاٌذ صالس ششوبد خبطخ رغزغً  -

 ِغٍظ اٌّذ٠ٕخ. 

 عذدٖ ح١ش ِٓ اٌّغزغً ثبألعطٛي أٚ االعزضّبسٞ ثبٌجشٔبِظ اٌّزعٍمخ رٍه عٛاء اٌششوخ طشف ِٓ اٌزعبلذ٠خ عذَ اٌٛفبء ثبالٌزضاِبد -

 204حبفٍخ عٓ طش٠ك الزٕبء  2333حب١ٌب إٌٝ  655رغذ٠ذٖ. عٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌزضِذ اٌششوخ ثزط٠ٛش األعطٛي ِٓ  ٚ عّشٖ ٚ

 حبفٍخ ع٠ٕٛب. ٘ذف ٌُ ٠حمك...  

اٌعمذ ٌجٕٛد عبفش خشق فٟ ِشاد، صالس اٌششوخ طشف ِٓ اٌّطجمخ اٌزعش٠فخ ِشاععخ -  

اٌعمذ ِٓ 22 اٌجٕذ فٟ ع١ٍٗ ِٕظٛص ٘ٛ وّب اٌحبفالد، ثّٛال١ذ اٌّغزع١ٍّٓ إخجبس ٠زُ ال -  

عٕٛاد فٟ رفع١ً اٌزىبًِ ث١ٓ طشاِٛاٞ ٚاٌحبفالد 0اٌزأخ١ش ألص٠ذ ِٓ  -  

ِٓ وٍفذ اٌعششاد ِال١٠ٓ ِٓ اٌذساُ٘ ث١ّٕب اٌششوخ رع١ش حغت ِغؤ١ٌٚٙب حبٌخ  1320إطالق حٍّخ إعال١ٔخ فٟ ِبسط  -

 "اإلفالط".

رأ١ُِ ٌٍخغبئش: عٓ طش٠ك دخٛي "طٕذٚق اإل٠ذاع ٚاٌزذث١ش" فٟ سأعّبي اٌششوخ ثعذ خشٚط ِغّٛعخ عضّبْ ثٕغٍْٛ فٟ ع١ٍّخ  -

 ِفضٛحخ ٌٍزأ١ُِ اٌخغبئش. 

اٌعِّٟٛ، ث١ّٕب  عذ٠ذح ٌٍٕمً حبفالد اللزٕبء دسُ٘ ١ٍِْٛ 133 ثم١ّخ ِبٌٟ اٌّخطظ االعزعغبٌٟ" ٌٍذاس اٌج١ضبء غالف رخظ١ض " -

)اٌّظذس: " اٌّخطظ االعزعغبٌٟ" ٌٍذاس اٌج١ضبء(.   1336صُ  1334اٌششوخ ٌُ رٍزضَ ثبٌعذ٠ذ ٚاٌعذ٠ذ ِٓ اٌزضاِبرٙب ِٕز   

1322ِغٍظ األعٍٝ ٌٍحغبثبد،  اٌّظذس:  

 

 

 

 


