
 

 

 

 

 
 

   

 تهويد المسرح العربي
 : حول تهويد المسرح العربي يكتب الدكتور سيد علي إسماعيل أستاذ األدب العربي الحديث بجامعة المنيا فيقول

بسبب وعد  ١٩١٧والبعض اآلخر يظن أنه كان عام . م١٩٤٨أغلب الناس يظنون أن احتالل فلسطين كان في عام النكبة 
والحقيقة التي أراها أن احتالل فلسطين . عندما أقيم المؤتمر الصهيوني األول ١٨٩٨والقليل منا يظن أنه بدأ عام .. بلفور

إن السبيل الوحيد : "خبراً يقول -في مصر  -اليهودية " المقتطف"ففي هذا العام نشرت مجلة  ١٨٩٥.بدأ إعالمياًَ عام 
وربط األمم كلها برباط الحب واإلخاء هو أن ترد بالد فلسطين إلي . إلبطال الحروب والخصومات بين ممالك األرض

وهذا األسلوب . حتي استطاعت اغتصاب فلسطين. هذه المقولة ظلت الصهيونية ترددها بكل وسيلة إعالمية ممكنة". اليهود
وأكبر دليل علي . ولألسف األشد أنه ينجح في تحقيق أهدافه. مازال يتبعه الكيان الصهيوني -لألسف الشديد  -األعمي 
ولكن » يسمي بهذا االسم منذ أكثر من ألف وخمسمائة سنة -بالجدار الغربي للمسجد األقصي  -" حائط البراق"ذلك أن 

هذه المقدمة أثرتها حتي !! في ستين سنة فقط" حائط المبكي"إعالم الكيان الصهيوني نجح في تغيير اسمه إلي اسم يهودي 
ألنني أخشي أن يحتل الكيان الصهيوني مسرحنا » عن تهويد المسرح العربي -الذي سيستمر لعدة حلقات  -أبدأ موضوعي 

فمن  -كما سنري في حلقاتنا القادمة  -وهذا االدعاء الواهم ال أساس له من الصحة !! العربي بحجة أنه يهودي المنشأ
وبدأ في سوريا بجهود أبي خليل . م١٨٤٨المعروف أن المسرح العربي بدأ في لبنان عن طريق جهود مارون النقاش عام 

هذا الترتيب . م١٨٧٠عام  -كما يتوهم الجميع  -وأخيراً بدأ في مصر بجهود يعقوب صنوع . م١٨٦٥القباني عام 
وطالما الريادة في . التاريخي لم يرض عنه اإلعالم الصهيوني فأراد تغييره لتصبح ريادة المسرح في سوريا ولبنان لليهود

علي اعتبار أن مصر والشام هما أساس » إذن ريادة المسرح في العالم العربي تعود إلي اليهود فقط.. مصر ليهودي
وسأفند لكم . هذا المخطط الصهيوني لتهويد المسرح العربي سأكشف لكم تدبيره!! المسرح العربي في القرن التاسع عشر

 . فإلي اللقاء.. مزاعمه في الحلقات القادمة
  الصفحة السابقة
 الصفحة الرئیسیة

 

 

 

 
 

 

منتديات دردشة شات الخليج شات دلع العاب فالش مواقع كويتيه طرب  business directory منتدى بنات العاب دردشه شات دردشة  

 بيان الخصوصية

 اتصل بـنا

 

 © جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر
E-mail: eltahrir@eltahrir.net 

Powered by :  

e-Arabia.com إعلن ھنا

e-Arabia.com إعالنات إعلن ھنا

Page 1 of 1algomhuria.net

14/03/2010http://www.algomhuria.net.eg/algomhuria/today/arts/detail03.asp

mailto:eltahrir@eltahrir.net

