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  الكتاب عالم ةمجل
  1993 بریلإ

  اإلتصال قنوات فی الكتب

  أتكلم واآلن
  الدین محیی خالد :المؤلف،  أتكلم واآلن الكتاب:

  :الندوةفى شارك 
  الدین محیی خالد    :المؤلف

  رزق لبیب یونانو عباس رءوف  :المحاورون
  المطیعی لمعی  :الحوار أدار

  سرحان المنجی  :بقلمالمقال 

  

 تقدم أن الھیئة حرصت للكتاب، الدولی القاھرة لمعرض الفضی بالیوبیل للكتاب العامة المصریة الھیئة إحتفاالت إطار فی
 وجدان تشكیل فی وساھمت العربیة الثقافة مسیرة أضاءت التی الكتب للمعرض، المصاحب الثقافی برنامجھا ضمن

  .وكتاب  كاتب ندوة خالل من وذلك والعرب المصریین المثقفین

 لھم تتح لم الذین الكثیرون  فھناك بھ، تعتز الذی لقارئھا لتقدمھا الندوات ھذه متابعة علی »الكتاب« عالم مجلة وحرصت
 وال الكتب ھذه وقیمة یتسوی ال إخباریا تناوال الثقافیة  الصفحات تناولتھا ربما التی الندوات، ھذه ومتابعة حضور فرصة
  .العمیقة المعرفة عن یبحث الذی ء القاری نھم یشبع

 الفرصة تواتھ لم  الذی ء القاری یستطیع حتی تباعا الندوات ھذه نقدم والباحثین القراء خدمة علی حرصنا منطق ومن
  .االنسانی و والعربی  المصری الثقافی الوجدان أثرت التی الكتب أھم علی یقف أن والمتابعة للحضور

 محیی خالد: اآلحرار ضباطھا وأحد المجدیدة یولیو ثورة صناع من لواحد »أتكلم واآلن« ھاما كتابا نقدم العدد ھذا وفی
  .الدین

 1992 عام أواخر فی صدرت التی الكتب أھم من الكتاب ھذا:  قائال الندوة المطیعی لمعی األستاذ قدم اللقاء بدایة فی
  .السیاسیة االتجاھات مختلف  ومن الكتاب من االحتفاء ھذا الكتاب یلقی أن مصادفة فلیس

 فلقد مؤلفھ، عن تنفصل ال الكتاب إحتواھا التی والمادة بھ، جدیر ھو ما المثمر الحوار من ویثیر الصدق من قدر بھ الكتاب
 زعیما اآلن  الموقف بھ أنھی حتی مواقفة كافة فی الشعب إلیھ فانحاز الدیمقراطیة إلی بدایة الدینمحیی  خالد األتساذ إنحاز

 الذی الوحید الحزب ھو التجمع حزب أن العلمیة واألمانة الوطنی، التجمع  لحزب ورئیسا للمعارضة البرلمانیة لألغلبیة
 و عباس رءوف الدكتور اللقاء ھذا یشاركنا أن ویسعدنا اآلداء وأسلوب والتنظیم الفكر حیث من الحزب مقومات یملك

  .لبیب یونان الدكتور

 السیاسی بالعمل  اشتغل أن منذ السیاسیة ذكریاتھ یحكی الكتاب أن إلی مشیرا الدینمحیی  خالد األاستاذ تحدث البدایة فی
 كتبوه فیما األحداث  من الكثیر یذكروا لم یولیو ثورة عن كتبوا فالذین التناول  ذلك أھمیة إلی وأشار الجیش، ضابط وھو
  .الكتاب ھذا بھا جاء التی  بشھادتی أدلی أن الموقف تطلب ھذا ومن

 فی  فلسطین حرب من القوات عودة بعد بدأ قد األحرار الضباط  تنظیم بدایة أن الدین ییمح خالد األستاذ أوضح وقد
  .1947 أو 1942  عام فی بدأ أنھ البعض ذكر كما لیس و 1949 منتصف
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 -اإلخوان« وھی یولیو ثورة بھا تصلتإ التی السیاسیة  القوی ھو لھ تعرض الذی الثانی الموضوع إلی أشار ثم
 الثورة وأن المختلفة اإلتجاھات لمعرفة ء للقاری الطریق یرنأ  أن أردت وقد الجیش، فی المنظمة القوی -»الشیوعیون
  حكمت المجموعة فھذه ولزعمائھا، للثورة یحسب رأیی فی وھذا دماء إراقة أو مذبحة دون سلیمة تخرج أن إستطاعت

  .آخر ء شی فھذا الحكم أسلوب فی معھم تختلف  الناس وكون البعض، بعضھا تقتل ولم واختلفت واصطدمت

 أحد من الكتابات  من النوع ھذا ننتظر إننا: فقال القاھرة بجامعة الحدیث  التاریخ أستاذ عباس رءوف الدكتور تحدث ثم
 یلقی الدینمحیی  خالد كتاب إن. الثورة قیادة مجلس محاضر أوراق معرفة  إلی حاجة فی زلنا وما یولیو ثورة رجال

 یلقی كما الثورة، رجال  من كتبوا من بعض قدمھا التی اآلخری الكتابات فی التوضیح  من حقھا تنل لم أحداث علی الضوء
 یمسك كان الناصر عبد أن  منھ یتضح -المؤلف من وتجرد بصدق الناصر عبد لجمال  القیادی الدور علی الضوء الكتاب

 بأی زمالئھ من أی فیھ یمسك ال  الذی الوقت فی الثورة قیادة مجلس أو األحرار الضباط  تنظیم سواء یدیھ فی الخیوط بكل
 عبد جمال أوراق أیدینا إلی وصلت إذا إال حقیقیة كتابة یكتب أن یمكن ال یولیو ثورة تاریخ كتابة  أن القول ویمكننا خیط،

 األوراق ھذه یقدمون بعید أو  قریب من الناصر عبد بجمال ارتبطوا ممن األوراق ھذه لدیھم  من بعض ولعل الناصر،
  .علیھا لإلطالع

 ھذا بمثل یحظ لم دور وھو نجیب محمد دور علی الضوء  ألقی الدین ىیمح خالد كتاب أن عباس رءوف الدكتور وأضاف
 نجیب محمد أن المذكرات من ویتضح للتاریخ؛ شھادة ھو وإنما شخصیا موقفا یكن لم الذی األخری الكتابات فی اإلھتمام

  .بھ عضوا یكن لم ولكنھ التنظیم یعرف كان

  فی التورط فی الرغبة وعدم البرنامج من التنظیم وموقف اآلحرار الضباط برنامج قضیة إلی الكاتب تعرض كذلك و
  .تنظیمیة ضرورة وھی إعالنھ، دون الخطیة النسخة من بقراءتھ واإلكتفاء برنامج

 جانب فی وحده  یقف خالد جعلت التی مارس أحداث خالل من الدیمقراطیة قضیة من الثورة قیادة موقف ذلك من واألھم
 لرؤیتھم بالنسبة غریبة  مواقف عن كشفوا األعضاء بعض أن حد إلی للدیمقراطیة  الرفض جانب فی یقفون الثورة وأعضاء
 قیام بعد اآلحرار الضباط  موقف أیضا الضوء علیھا ألقی التی األشیاء ومن السلطة،  فی المشاركة فی وحقھا للجماھیر

 الكلمة لھا عمومیة جمعیة ھناك كانت فھل القاعدة إلی الرجوع دون القرار واتخاذھم الثورة قیادة مجلس من الثورة
  خالد؟ كالم من یفھم كما التنظیم علی وفرضت الناصر عبد ید فی تركزت القیادة  أن أم القیادة؟ مجلس فی األخیرة

 فیھا شارك ندوة ھناك كانت: فقال الناصر عبد الراحل الزعیم  بمذكرات یتصل ما إلی عباس رءوف الدكتور وتطرق
 مذكرات  یترك لم والدھا أن فأجابت ألبیھا، مذكرات أی عن الناصر عبد ھدی الدكتورة التاریخ أساتذة أحد وسأل لبیب.د

  .القیادة مجلس سكرتیر حسین كمال بھا یحفتظ والتی الثورة محاضر علی بالتعلیقات یكتفی كان وإنما كتابات، أو

  :قائال شمس عین بجامعة  التاریخ أستاذ رزق لبیب یونان الدكتور تحدث ثم

 بعد یأتی فھو األھمیة غایة فی داللة ذو فھو..العنوان الدین،محیی  خالد األستاذ مذكرات فی اإلنتباه یستدعی ما أھم إن
 تلك من یتجرد أن للفرد تتیح الفترة تلك ألن..ضدھا ال المذكرات علی محسوبة زمنیة فترة وھی األحداث من سنة أربعین

 تلك المذكرات  أكسبت التی ھی والموضوعیة المصداقیة تلك فإن وبالتالی الھوی، فی أصحابھا توقع التی الجیاشة المشاعر
 قد ما بحكم المذكرات  علی محسوبة تكون أن یمكن ال الزمنیة الفترة ھذه فإن  وكذلك الكثیرون، علیھا یقولھا التی األھمیة
  .مصداقیتھما  من زاد مما اآلخرین وسؤال »الزرقاء« الكراسة ھی خالد  فأدوات شحوب، من األحداث یصیب

 إتھام  سبب ولعلھا المذكرات، بھا تمیزت التی الرئسیة العناصر  من كان الموضوعیة عنصر أن یونان .د وأضاف
 لصاحب  الشخصی بالتكوین ذلك یونان الدكتور وعلل ینبغی مما أكثر مجامل أنھ الكثیرین رأی فی وصاحبھا المذاكرات
 أن الصعب فیمن والنقد الدراسة موضع یوضع عندما الكتاب أن وأوضح الفرسان، رومانسیة من بھ یتسم وما المذكرات

 علیھ تطلق  أن یمكن وإنما أیضا، ذكریات لیس وھو خاصة طبیعة ذات  فالمذكرات. »مذكرات« توصیف علیھ یطلق
 الھجوم، أو  الدفاع موضع نفسھ خالد یضع فلم. الموضوعیة سمة علیھا  تغلب ولذلك. صاحبھا یكتبھا التی الذاتیة السیرة
  .سیاسیة  ألسباب الموضوعیة ھذه إستثمر البعض أن المشكلةو الحقیقة، إلی االحتكام خالل من سیرة ھی وإنما

 قادة حول معظمھا دارت. الحاضرین جمھور طرحھا التساؤالت من عدد علی الدینمحیی  خالد أجاب الندوة ختام وفی
 بإعدامھما حكم صدر  اللذین العاملین والبقری خمیس قضیة وعن بالدیمقراطیة، الثورة مجلس أخذ إمكانیات وحول یولیو

  .الدوار كفر أحداث فی

 


