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! المأزق  
ودحض.. لیس من العدل ان نطالب المسئولین في مواقع المسئولیة بالتصحیح تجاه حقائق  

.األكاذیب المریبة والمغرضة
وكیف؟. وماذا یمكن ان نفعل من أجل التصحیح؟.. فإذا تصورنا أنفسنا في هذه المواقع  

ومردود التصحیح؟
سنجد انفسنا وللحق امام مأزق

مأزق.. ولكن.. یمكن حلها.. لیست مشكلة
ألنه البد من تصحیح تاریخ. وان كانت األعذار أقبح من الذنب.. وهم بالتالي معذورون  

من هذا التاریخ كرائد للمسرح المصري كما ادعي' یعقوب صنوع'المسرح وشطب المدعي   
.واقعا.. في مذكراته من نتاج خیاله عندما عاد الي فرنسا فأصبح ادعاؤه الكاذب

..ماجستیر ودكتوراه.. هذا الواقع الذي ال أساس له من الصحة تحول الي رسائل علمیة  
ألن أصحابها في(!) واصبح دحض هذه الرسائل العلمیة المزعومة من أصعب الفروض  

!وبعضهم عمداء في أقسام المسرح بالجامعات.. مواقع مسئولیة التصحیح المطلوب
.ألخ.. و.. و.. عالوة علي عشرات الكتب الخارجیة

لماذا یقابل هذا البحث الخطیر الذي یجب ان یغیر تاریخ المسرح.. وهذا ما أثار دهشتي  
!'وال من سمع وال من دري'أو ' ودن من طین والتانیة من عجین': المصري بمفهوم

في المسرح' یعقوب صنوع'امعان بعض األقالم لتأكید دور .. إال أن األغرب من هذا وذاك  
.المصري

عموما في المنطقة العربیة وادعاءاتهم بدورهم البارز' الیهود'ومن البساطة ان نستشف دور 
.ألخ.. في هذه المجتمعات كقیادة وریادة

..وهي من المخططات الیهودیة المعروفة التي تزرع لتأتي ثمارها فیما بعد وعلي مدي بعید  
فالذي ثبت.. ولیكون هذا التثبیت لوجودهم بأقالم أصحاب المنطقة نفسها في مجتمعاتها  

یوسف نجم. األكذوبة كلها أقالم عربیة حتي لو تشككت كثیرا في مسرحیات صنوع كما ذكر د  
.من نفس الكتاب ٢٤٨سید علي وفي ص . في مقدمة بحث د

الذین كشفوا اخیرا عن وجوههم القبیحة' الیهود'المهم ان وجع هذا الموضوع هو   
.ونوایاهم المستترة وان كنت اعلم جیدابهذه النوایا

 ومن األغرب انهم یعلنون أنفسهم في اسرائیل كدولة یهودیة ال تقبل وجود آخرین بها وال من
 الالجئین الذین ولدوا بها وصودرت أموالهم ومزارعهم وبیوتهم ویختارون في استفتاءاتهم

.وانتخاباتهم من هم أشد جبروتا وسفاك دماء
 وفي نفس الوقت نجد هنا في مجتمعنا من یقاضي الدولة النشاء جمعیة للصداقة المصریة

والمدهش.. وبال حیاء تصدر المحكمة االداریة بطالن الدعوي في حكمها.. هكذا!! االسرائیلیة  
فما.. دون خجل! ایضا انهم یریدون تسجیل هذه الجمعیة المزعومة في الجریدة الرسمیة  

 وراء هذا االلتزام من ضعاف النفوس والتخلف الفكري بمسمیات أنصار السالم ویصبح
 لنفوذهم شرعیة بالندوات والتحرك في كل المجاالت واستقبال التبرعات والتي ستصنع من
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 هذه النواة الشریرة اكبر الجمعیات لكي تستقطب الشباب وغیرهم بحسن نوایاهم أو بسوئها
.وتحت شعار التطبیع

 وهكذا ادعي یعقوب صنوع من خالل الجمعیات التي أنشاها انها هي التي حررت افكار
ال حدود.. 'الیهود'وألن تبجح ! الشیخ محمد عبده وجمال الدین األفغاني وانهما من صنیعته  

.له وال عهود لهم ومن هنا فالحذر مطلوب
سواء علي شبكة االنترنت لكل الجامعات في.. اما مأزق تصحیح تاریخ المسرح فهو ممكن  

مع طیب الذكر الیهودي.. الخارج والتي بدأت تقدم الكتب والبحوث في المسرح المصري  
الیوم' صنوع'فلماذا .. سنة حتي الیوم ١٣٠صنوع لتثبیت األكذوبة وبأثر رجعي منذ   

وأحد الكتاب یصر في مقاالته دس اسم صنوع رائد المسرح المصري في أربعة.. بالذات  
!!عشر مقاال

 بینما ال ذكر له ولو بخبر واحد أو تعلیق واحد أو نقد أو حتي رفض ألن التاریخ المسجل في
 جمیع المطبوعات بكل مصنفاتها وحتي في أبونضارة لم تذكر شیئا إال عندما غادر مصر الي

انه خفیف الظل في تطوراته التي رسمهامنفاه في باریس ولو قرأنا مذكراته بالفعل الكتشفنا   
.'البارانویا'لنفسه كمریض 

وادرسوا هذه البحوث وناقشوها واتفقوا علي تجاهل كل توابعها.. اعلنوا الحقیقة.. یاسادة  
.حتي اعالن تصحیح ریادة المسرح المصري لسلیم نقاش

 

 
أخبار محلیة|  أخبار عربیة وعالمیة|  الرأي للشعب| أخبار الناس |  تحقیقات|  مقاالت ورأي|  الصفحة األولي

الصفحة األخیرة|  إلي المحرر|  حوادث وقضایا|  رادیو وتلفزیون|  ریاضة|  اقتصاد  
األعداد السابقة|  المنتدي الحر| اإلعالنات |  دفتر الزوار|  االشتراكات

All site contents copyright ) 2000 Dar Akhbar El Yom. 
 لألستفسار أو طلب معلومات یرجي مراسلتنا علي العنوان التالي 

mailto:%20akhbar@elakhbar.org 

Best viewed with Internet Explorer 4.0, Netscape 4.0 or above with a resolution of 800 X 600 . 
 

Website Develped By:                       

األخبار -الصفحة األخيرة ٢من  ٢صفحة 

٠٦/٠٩/٢٠٠٥file://E:\٥األخبار\نت٢٠%مقاالت\األستاذ.htm

mailto:%20akhbar@elakhbar.org

