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تصفوية املاوية   لضد ا
  

متـدن عـىل  رش ف� يـيل ردي يف موقـع احلـوار ا ملأ نقـد"ن ا&ي " لا
يد محمد عيل املاوي إىل مقال ع خطتـان "ع احلديدي . لسـوجه ا

يه؟:  تعامري أم القضاء  به ; نظام  عليل ا سـ شـ ل   "جتم
  

يد محمد عـيل املـاوي  يـة ال ختـىش أبـدا : لسـا ية ا نإن املار نيسـ لليكـ
هــا وOــام اكنــت الظــ شف عهنــا و يــة، بــل يه  تعممروف ا تكــيق حلق

يا نزهيـــا . للجامهـــري يا ســــوبـــدل أن ختـــوض رصاعـــا فكـــرc و سـ
يد عـز يا مـع ا سـوموضـو اmيـن بـن عـiن احلديـدي صـاحب  لـع

تعامري أم القــضاء : خطتــان " مقــال  به ; نظــام  ســـيــل ا شـــ ل جتم
وهـو مـا نريـده عـىل صـفحات هـذا املوقـع احملـرتم للحـوار " عليه

متدن، اخن باب ملا يافطـات مـن وإلصاقلسـرطت يف ا نعـوت وا ل ا ل
يد احلديدي  يا{ ومل تقم بدحض أي فكرة قدOا ا سـسج  لن   :خ

  
هد ولو -1  شو �الدعاءات الاكذبة مل  تستش عىل طول مقا{ ا حمل

يد احلديـدي ألنـك تعـرف أنـه ال  لـسـمرة واحدة بفقرة من مقال ا
شويه أفـاكر تلكم �مسـه و يت إىل ا ها،  تـنك د لـ فسع حض ه كـام ميك

ية القارصة تك ا&ا تحيلو لزن   .ع
  
ي� و قلـت -2 بداية بصحة و�ة نظر الاكتب وحتـا ل اعرتفت يف ا ل

يا  ميـه " فحر ية وحـول  هوم الفا يا مع الاكتب حول  تقياتفق  شـ مفلك
يا وحول موقفه األطرافلبعض  ئة ا ها يف ا سارية واخنرا لعل ا ي لهي ط ل

ية يف  cياسة ;مرب لمن جوهر ا باهلسـ تعمرشـأ وحول ... اتملسـ ا
ية نقا ية ا بريوقرا بموقفه من ا ل ط سك أهيـا " ل بنفـلقد فضحت أمرك 

سائل يف  يد املاوي، فإذا اكن األمر كذ{ مفـاذا بقـي مـن  مـا لسـ
نـه املقـال..." خطتان"مقال  . عألن هذا هو حـرصc مـا حتـدث 

سب وأن تـروج  شويه وا تـك  يقة بقي أن تـريض نز لـيف ا تـ للع حلق
بعض أفـ يل  لـجما¡ ودون أي  يـة حـول حتل يـة اmغام تحر ئاكرك ا يفل

تعمرات باه ا ثورة يف أ سـا شـ   .ملل
  
يد احلديـدي { خبـصوص موقفـك ا¦ـزي -3  لـسـ أنكرت نقد ا

به بعـد مـن " ّامحلـد ª. "من ارضا�ت العامل تـشطأن مقـا{ مل 
يا  ته حر يك ما  متدن، وإ فموقع احلوار ا قل ل تفامق الرصاع بني مـن "مل

يــة تقــدمي تعــديالت يريــد مــن المكــربادور واإلقطــاع و بريوقرا طا ل
سابقة يازاتــه ا بث بــلك ا يــة وبــني مــن حيــاول ا لــظر مت شتــ وقــد . لف

ناقضات  تشف الواقع ;ج¹عي هذه ا فاإلرضا�ت اليت متت : لك

يف املــدة األخــرية وتواصــلت لعــدة أcم يف قطاعــات مل متــارس 
نذ مدة طوي¿ ، يـات يقـف وراءهـا .…ماإلرضاب  لعمللك هذه ا

ت mــع ا تجم ـــا س نده يف ذ{ ل ــا و ي ــ�  ــمت ح سـوري ا&ي مل ي ــمعل ي
ــدين ــه الرمســي وامل ــويس بزي ب لا ــة " ل ــض الزناه ــت { بع ي بقإذا 

بغـي أن ختجـل مـن هـذا املوقـف وأن تقـدم  ثورية،  بادئ ا ينوا ل مل
ــراء احلــوار  ــور ق ه ــونس و ــام¿ يف ت ــة الع بق ــا  ن ــذارك  ت مجلا للط عل ع

متدن   .ملا
  
بقـة -4 يÎ لوضـع ا لطحاولت الهترب أيضا من   المكربادوريـة حتلـ

. ن ;تفاضـةوادعائك اخلطـري بـأن المكـربادور هـو اخلـارس  بعـد
هاد من مقا{  يك ; ستشإ ن لقد أحدثت ;تفاضـة تـصدعا : "ل

تفجــرت الــرصاعات بــني  بقــات احلامكــة  فواحضــا يف صــفوف ا لط
بـار–المكربادور واإلقطـاع   مـن �ـة وبـني -لك مـاليك األرايض ا

بو ية ا بريوقرا سـرشاحئ ا ل ط يـة مـن ليل نقا سكرية واحلزيـة وا بية وا ل ب لع
يــة Û ــة هــاز . ن� ــة المكربادويــة وا ــضح أمــر الربجوازي ت جلوإن ا ف

بوييس واحلـزيب املـربط هبـا  تا سامرسة ...لل لـ ، فـإن العديـد مـن ا
يني بقـوا خـارج دائـرة ;هتـام  نقـا يني ا بريوقـرا يني وا بواإلقطا ل ط ل ع

سرت وراء Oامجــة  ــاولون ا ــومه حي سابق و "لت ــريس ا ــائ¿ ال لــع ئ
هاره  نوركــوب موجــة ;تفاضــة مــن أجــل تربيــر ســاحهتم " صــأ

يازاهتم يس بغريـب وهـو ." متواحلفاظ عىل ا يقة موقفـك  لـيف ا حلق
باه منـــسجم مـــع  ثـــورة يف أ يـــة  تحر شــــنظرتـــك املاويـــة ا لل يفل

تعمرات، فأنت حترص المكربادور يف رشحية صغرية من أجل  ملسـا
هـا دامئـا ويف لك " عنـوة"أن توجـد  تحـالف  معبقـة برجوازيـة  لل ط

يه ثـورة  يـة اجلديـدة"تـسمالظروف يف إطار ما  ويه " طاmميقرا
تــصور املاركــيس تعــارض مــع ا يــة  يقــة أطروحــة حتر ليف ا ت يف  حلق

 èسأ تــا�هتم حــول ا تالني يف  نــني و يــين ا&ي صــاغه  ملــا ك ســـ لي للين
ــة وخاصــة يف  ث ثا ــة ا ي ته األ ــة وا&ي كر ي ــة والكولويا ي لالقو ل مم ســـ ل ن م

سادس ــاين وا ث ــا ا ــمؤمترهي ل ــذه . ل ــدة"ه ــة اجلدي ي ــوم " طاmميقرا تق
يد محمــد عــيل املــاوي عــىل  سب ا سـسب ماوتــيس تونــغ و حــ لــحــ

بقات من مضهنـا الربجو تاتورية أربع  طد نـىس ك يـة وال  يازيـة الو طن
يف  نريين"يــضمــاو أن  وال جمــال يف ". ملــسـتاملالكــني العقــاريني ا

متـع  يعة ا  èسأ هب  ناول  يق القصري إىل  ðإطار هذا ا ب مل ت طتعل مسل
ــني الطــرح  تعــارض اللكــي ب تعمرات وا باه ا ثــورة يف أ لوا سـ شـــ ــل مل
سأè يف مجـ¿  ناول هـذه ا نـا  شفي،  ملـاملاوي والطرح ا ن ن تبل ســ لكل

رشها قربامن اmر ياسات    .سـنن
  
يد احلديـدي يف " صاغرا" بعد أن اعرتفت -5 يل ا سـبصحة حتا لـل

óتعامري أم القــضاء : خطتــان "  مقــا به ; نظــام  ســـيــل ا شـــ ل جتم
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تــه "عليــه يــث نــذكرك مبــا  قل  يــا مــع الاكتــب حــول : "ح لك اتفــق 
بعض  ميه  ية وحول  لهوم الفا تقيشـ هـا األطرافمف سارية واخنرا ط ا ليـ

يا ئة ا لعليف ا يـة يف لهي cياسة ;مرب ل وحول موقفه من جوهر ا لسـ
باه ــةشـــأ ي نقا يــة ا بريوقرا تعمرات وحــول موقفــه مــن ا ب ا ل ط ل " ملــسـ

تـصادوية نقابويـة واإل تـا¡ � قرحت تهتمـه زورا و ل يـك . هب لنا إ حـسـ
يد املاوي ما جاء يف مقال  بة ..." " خطتـان" لسـأهيا ا لنـسـأمـا �

هــا Oــ ثوريــة  يــة ا ية واmميقرا يو فلللقــوى ا ل ط ع ام أخــرى أكــرث لــشـ
ثــوري مــن أجــل حتطــمي �ــاز  نــضال ا لجتــذرا وعلهيــا مواصــ¿ ا ل ّ
يــة الربجوازيــة  تعامري ونــزع  به ; ملكاmوè المكــربادوري  ســـ شـــ
سات  سـالمكربادورية وبار املالكني العقاريني وتأممي املـصانع واملؤ ك
تعـــددة  رشاكت  يـــة ســـواء اكنـــت صـــغرى أو فـــروع  ماأل للـــ جنب

يات،  ـــسـا ـــاءجلن ـــع اوإلغ ي ـــة مج  ي سات املا ـــون جتـــاه املؤ لmي ســـ
يـــة،  cبه وإلغـــاءلاإلمرب ـــع اإلتفاقـــات املكرســـة للوضـــع  ي شــــ  ّمج

يـة  رشاكة مع اإلحتاد األورويب واتفا يات ا ثل اتفا تعامري  ق; ق لم سـ
تجارة اmوية لنظمة ا ل أهيـا املـاوي؟ " نقابويـة"هـل هـذه ." اخل...م

ــارئ بالها للق ــاك ا سرت وراء هــذه . ســتكف ــت  ــة، أن يق ــيف ا تت حلق
نعوت" تـصفوي " لا ثـا{ ا تخفي هنجك وهنـج املـاويني أ ية  لاðا ل من

بقــة العــام¿  نــضال امجلــاهريي و�خلــصوص نــضال ا لطاملعــادي  لل
تعمرات باه ا تعمرات وأ ثـورة يف ا يادهتا  سـألنمك ضد  شــ سـ ملـلل ملـ . ق

ترياد دغاميئ برجوازي صغري ملقـوالت  سـوسعون إىل إ حمـارصة "ت
نة �لريف شعب طوي" و" ياملد   ".¿ األمدلحرب ا
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