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! وتوابعها.. الحقیقة  
.أحیانا تجيء بعض الحقائق كالزالزل وأكثر ضراوة

.أثناء الزلزلة.. وألن الزالزل لها درجات شدة تبعا لمدة استمرارها الزمني بالثانیة
.وألن الزالزل غالبا ما یكون لها توابع كصدي أقل من حركة الزلزال األصلي

كما تثیر من تغییر بأثر.. إال أن بعض الحقائق تثیر من توابع بعد ظهور الحقیقة جلیة  
.ما یصنع الكثیر من الحرج.. رجعي

.وبالذات هنا الحقائق التاریخیة
ویحدث هذا غالبا.. كتلك الوثائق التي تظهر بعد مرور الحقبة الزمنیة إلخفائها كأسرار للدولة  

وتصبح الحقیقة التاریخیة المعلنة بعد مرور سنوات وسنوات.. في الدیمقراطیات العریقة  
 محل دراسات وتعلیق ومحورا لهواة االفتراضات بأثر رجعي وماذا كانت ستصنع هذه

.لو لم تعش طي الكتمان.. الحقیقة
.ولو بمعرفتها مؤخرا ألنها ال تزید وال تنتقص سواء بتقبلها أو رفضها' تدغم'وهناك حقائق 

والمدعي كذبا یعقوب صنوع بریادته' المسرح المصري'وألن حقیقة هذا البحث یخص   
وما یتبع هذه الریادة من اكاذیب یهودیة تضع اسسا كاذبة! للمسرح المصري في مصر  

.'للیهود'سنة  ١٥٠لریادة هذا المجتمع المصري منذ اكثر من 
..ولن یقام بنیانه.. 'لشيء ما'الیهودي انه یضع اساسا .. أما ما یرمي الیه یعقوب صنوع  

.سید علي الذي سیظهر في خالل االیام القلیلة القادمة تحت الطبع . وهو بحث د
والتي' الماجستیر والدكتوراه'صحیح أن البحث الجاد سیلغي عشرات من الرسائل العلمیة   

كما ستلغي عددا من المسلسالت التلیفزیونیة.. استسملت معني البحث وتحري الحقیقیة  
 وبعض افالم السینما ومقاالت عشرات الكتاب من اصحاب االوزان الثقیلة وعشرات الكتب

!التي تم تألیفها أو تولیفها بنوایا صادقة ولكن دون العنایة ببحث المصدر
إعادة كتابة تاریخ المسرح المصري والذي یدرس بأكادیمیة الفنون: هو.. واألكثر أهمیة  

 وبعض اقسام المسرح بعدید من الجامعات المصریة وبعض الجامعات العربیة واالجنبیة
سید علي. وهذا الدور الصعب هو دور تنویري بمعني الكلمة ولهذا سیوضع بحث د. ایضا  

.وكل المجهریات.. تحت الفحص والتمحیص
 :سیقول قائل

التي نال بها.. وما نفع كل هذا اآلن؟ وهذه المجهودات وماذا عن عشرات الرسائل العلمیة  
.الحقیقة.. ولكنها الحقیقة.. اصحابها الدرجات العلمیة منذ عشرات عشرات السنین

وتزویره للحقائق من.. والسیاسیة للدور الصهیوني واعالمه في المنطقة.. الحقیقة التاریخیة  
..اجل دعم دوره الصهیوني البغیض في المنطقة وفي ألمع وأنصع منارة تنویریة اجتماعیة  

وهدفه انه الیهودي الصهیوني هو رائد الحركة الفكریة والتحریریة في. 'المسرح المصري'  
 مصر سیاسیا وثقافیا واجتماعیا الي درجة تطاوله علي الشیخین الجلیلین محمد عبده

.'الحریة'واألفغاني النهما تعلما علي یدیه باختصار 
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فوجوب التصحیح ملزم للهیئات المعنیة.. ومن هنا . 
أحمد الطماوي. د

وألني ملتزمة بإرساله فور صدوره لمن یعنیهم.. وعند صدور البحث في خالل أیام قلیلة  
محمد یوسف نجم والذي یقدر دوما بعلمه معني. األمر خصوصا العالم الكبیر الفاضل د  

كم سار العالم كله بمعلومات تاریخیة خاطئة.. والمؤرخ الفاضل والذي یعلم' الحقیقة العلمیة'  
.ومزیفة وفي قضایا أهم كثیرا كثیرا من موضوع صنوع ألن التزییف شدید االتقان والصنع

سید علي. أحمد حسن الطماوي والذي یعترف الباحث د. ولهذا سأعود فیما بعد بوقفة مع د  
.ان له الفضل بالمساندة والتأیید له الستكمال هذا المسار البحثي

 كما أن هناك العدید من األقالم الصحفیة بالكویت والتي تناولت االعالم عن هذا الموضوع
الموضوعي بأهمیة البحوث عموماولم تتابع یقینها .. ولكن بشكل اخباري موضوعي سریع  

.وصدقها حتي یتم التصحیح
.ویقین بصدق الموضوع وأهمیته.. وألن المتابعة اإلعالمیة ایضا تحتاج لطول بال

.لیس إال.. فقط.. التصحیح.. وأتمني أن یكون لتوابع هذه الحقیقة
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