
 الشاطر حسن يحرز بطولة بيت الهيا للوحدة الوطنية ومصارعة الشيطان 
 
القصة باختصار، كما رواها بطلها حسنن المصنر ، وهنو من اري  انيع الشنبر دناحع يند خ نراا،  ن  يرا نا  

في قريته بيت الهيا توهموا  ثناا حفل عرس لهم في األسبوي الماضي  ن ابن حسن الصغير قنف  حرنرا علنل ولند 
  والدهم في البرس ليال. ف ربوه ضربا مبرحا، وتسامع بفلك  قاربه، بينما كان حسن  فسه خارج القرية. من 

وعننندما عنناد حسننن تلننل بيتننه، و نند فريقننا مننن اننبان عا لتننه محتشنندا بالسننال  األبنني ، يت هننع لال طننال  مننن  
عنة علنل  قاربنه ووقنى علنل البناب باب م رعة حسن تلل البرس المراور لال تقنا.. فحناد دو هنم. و  لنب بناب الم ر 

ليمنننع ا طالقننة الشننر. وتن هنني تال هنيهننا  حتننل  قبننل فريننب مننن  هننل البننرس، منند را بسننالحه ببنندما تسننامع بنبنن  
 احتشاد الفريب اآلخر.وهنا دا  حسن المصر  بالقادمين وهو مازاد يسد الباب برسده الفاري: 

 حد الله ما بيننا وبينكم!  
 حد القادمين من تو ينه ضنربة تلنل مقند. ر س حسنن، النف  فنل واقفنا ممسنكا بالبناب   ير  ن ذلك لم يمنع 

 بإحدى يديه، وبربهته الدامية باليد األخرى. وا صر  المها مون ببدما ااهدوا الد. يتدفب من ر سه. 
فنني المستشننفل تبننين  ن ال ننربة  حنندثت كسننرا فنني الرمرمننة. وقننا. طبيننع مننناوب ب ياطننة الرننر ، و رسننل  
تلننل البناينة المركنن ة. ولكنن هننفا لنم يسننتطع  ن يرتنا . فقنند عنر   ن الشننيطان فني القريننة سنرعان مننا سننيلبع  حسنن

لببتننه فنني  ينناب حسننن. فسنناري بننالبودة حيننل تقنناطر عليننه النن وار. ف مننا الننفين تكلمننوا الكننال. الطيننع فرحننع بهننم 
 لل بيوتهم  ير مشكورين. واستمع تليهم، و ما الفين  اؤوا بالفساد فطلع منهم بح .  ن ينصرفوا ت

وخننى تليننه المناضننل الكبيننر محمنند ديننع المسننلمي ابننن القريننة، مطمننننا وداعيننا ل ننب  النننف ، وتذا بحسننن  
يطلع مننه اسنت دا. دالتنه لين تي بالبا لنة المبتدينة ا نراا الصنلو فنورا! و ناا المبتندون مبتنرفين بررينرتهم حناملين 

ما كان من حسن المصر  تال  ن  عاد آال  الد ا ير تلل والند الرنا ي  قودهم لتطييع ال اطر علل عادة الناس. ف
 مكتفيا بالقود: 

 ن ال حا ة لي بالماد. وكل ما  ريده منك هو  ن تحسن تربية ابنك!
قاد لي حسن المصر  عااب ال  رة والشرر الف  تربل يتيما وحقب بالكند والبمنل منا لنم يحققنه األثريناا،  

 حتل سميته الشاطر حسن: 
 ن  ال يكفينا ما يفبله بنا االحتالد حتل  فبل ب  فسنا األفاعيل؟! 

ولي  عند   وسمة. ولكنني ا حنيت  طبنع قبلنة كبينرة علنل النر س الملفوفنة بالشنا  للر نل النف  دنري فني  
 مسننية واحنندة اننيطان  فسننه، واننيطان عا لتننه، واننيطان المفسنندين واننيطان المبتنندين. وقلننت فنني  فسنني: هننفا هننو 

 ج الحقيقي للوحدة الوطنية، بال حفلقة، بال برامج مكتوبة، بال ابارا !!النموذ 
   
 ما يرهله برلسكو ي عن الح ارة ااسالمية   

كنننل ت سنننان لدينننه الشنننبور الطبيبننني باال تمننناا ألمتنننه ولوطننننه يستشننني    نننبا بنننالطبع تزاا تصنننريحا  سنننلفيو 
.. وقنند ا بننرى السننيد عمننرو موسننل  مننين عننا.  امبننة برلسننكو ي ر نني  وزراا تيطاليننا ومايديننه اليمينيننين ضنند ااسننال

النندود البربيننة لالحترنناج رسننميا والمطالبننة باالعتننفار  و باالسننتنكار. بينمننا يحنن  البننرب  يننر الرسننميين  ن الننرو  



المباديننة لالسننال. والبننرب فنني الغننرب مت دننلة تلننل الحنند الننف  ال  نندوى حيالننه مننن االعتننفار  و تقننديم التفسننيرا  
 الم ففة. 

ولني  هيننا منا قالنه ر ني  وزراا تيطالينا، خادنة بننالنور للوقنت وللمناسنبة التني اختارهنا للكشنى عنن حنن ازا   
ددره ومكنو ا  ضميره. فهو الوقت الف  تتحرك فيه البوارج والمندمرا  والغوادنا  وتحلنب فينه القنالي الطنا رة 

اارهناب، ومناخهنا المحني  بهنا منن كنل من الغرب تلل الشر ، في حملة هرومية هندفها المبلنن هنو الق ناا علنل 
 ا ع هو مباداة البرب والبروبة وااسال. والمسلمين. بيند  ن األمنريكيين المرنروحين كنا وا  كينر لياقنة منن ر ني  
وزراا تيطاليا، المرتبطة بالمنطقة البربية بالرواب  المتوسطية التي كينر الحنديل عنهنا فني السننوا  البشنر الماضنية. 

ريكنني لننم يقصننر فنني مبالرننة فلتننة لسننا ه الصننليبية، مننن خننالد زيننارة المسننرد واسننتقباد مميلنني الراليننة فننالر ي  األم
ااسالمية في الواليا  المتحدة. والرسميون األمريكيون و ذ ابهم البريطا يون د بوا علل التصريو منرة ببند منرة ببند 

ولين عننن  فبنناد منفننف  الهرمننا  علننل ذلننك، قننا لين تن اارهنناب  يننر ااسننال.، وتن عامننة المسننلمين  يننر مسننا 
  يويورك وواانطن. 

وعلننل ضننوا ذلننك يبنندو تبمنند برلسننكو ي ذكننر ااسننال. سننلبا، دون مناسننبة واضننحة،  ثننناا زيارتننه  لما يننا فنني  
األسبوي الماضي،  ابه بم ايدة علل األمريكيين   فسهم،  و تسبير للحملة ااعالمية المرافقة لل حو  البسنكرية، 

خارج السرب األ رلو  مريكي. وهي مبادرة ال تتناسع مع المقوال  التني كناد  تصنبو  ن اا منن عقيندة  و تغريد 
المنطقنننة، القا لنننة تن األوروبينننين  كينننر تفهمنننا للق نننايا البربينننة و كينننر حيادينننة منننن األمنننريكيين ترننناه الصنننراي البربننني 

 الصهيو ي. 
هم بالمناسننبة،   نه حنند  قبننل برلسننكو ي بسنننوا  وممنا ينندعو تلننل اسننتفكار األوروبينين ولنني  اايطنناليين وحنند

عديدة،  ن تكلمت   ه ة الم ابرا  األلما ية عن خطر ااسال. علل المرتمع األلمنا ي. وهكنفا و ند ا الملنوثين 
فنني  رواحهننم ببقايننا النازيننة والفااننية، فنني  لما يننا وتيطاليننا علننل التننوالي، يبنناودون رفننع رؤوسننهم و دننواتهم، ال ضنند 

حنند  فنني الماضنني علننل الننر م مننن   هننم ي ننمرون لليهننود قنندرا  كبننر مننن الكننره ولكننن ضنند ااسننال.  اليهننود كمننا
مين، بسننبع ضننبفهم واننتاتهم وا بنندا. ترادتهننم. ولننم يتننردد ورثننة النازيننة والفااننية فنني البصننر الحننديل فنني والمسننل

وضنع   فسننهم فنني خدمننة تسننرا يل وعقينندتها الصننهيو ية، التنني هنني لننون آخننر مننن  لننوان البقا نند القا مننة علننل التميينن  
 البنصر  وت ليه القوة والقيم المادية. 

 ا تقصة الح ارة علل لسان ديور  
و قل ما يقاد في برلسكو ي   ه  اهل في الموضوي الف  تكلم عنه، موضنوي ااسنال. والح نارة ااسنالمية.  

فقد  لقل علل قارعة الطريب، ال في حلقة دراسية  و مبهد  كاديمي، قوال   افا قنارن فينه بنين ح نارتين، دون داي 
. والح نارة ااسنالمية ومقار تهنا بالنصنرا ية والح نارة ودون مناسبة للمقار نة، تذ منا هني مناسنبة الكنال. عنن ااسنال

المسننيحية، حتننل لننو كننان مرتكبننو هرننو. اليالثنناا الرهيننع عربننا  و مسننلمين فبننال؟  ليسننت فنني تيطاليننا  فسننها مافيننا 
طويلة عري ة ترتكع الرنرا م لنيال و هنارا علنل مندار البنا.، وترنند فني دنفوفها عنددا  ينر مبلنو. منن ر ناد الدولنة 

رؤسنناا وزارا   حيا ننا كمننا كشننفت التحقيقننا ا؟ ف يننة تفاهننة سننو  يتصننى بهننا    ت سننان تذا اسننتدد مننن  )ومنننهم
 ذلك علل  ن الح ارة المسيحية  قل ا  ا من  يرها؟ 

لو  ن ر ي  وزراا تيطاليا حاود ذا  مرة  ن يقر  كتاب مالى  مريكي سهل قريع منن الموضنوعية هنو كتناب  



  د عبارا  تقود: قصة الح ارة لود ديورا ت لو 
يلو   ن اليغرة التي ال بد من و ودها بين النوريا  المرردة واألفباد الواقبية كا ت  ضيب في ااسال. منهنا  

 في سا ر األديان. 
 ن لسنا  رد في التاريخ كله مصلحا فرض علل األ نياا من ال را ع ما فرضه عليهم محمد اعا ة الفقراا. 

والمننر ة فنني اا ننرااا  الق ننا ية واالسننتقالد المننالي، و بننل مننن حقهننا  ن تشننتغل بكننل ننن سننوى القننرآن بننين الر ننل 
 عمل حالد، و ن تحتفظ بمالها ومكاسبها، و ن تر  وتتصر  بمالها كما تشاا. ومنع زوا ها بغير ترادتها. 

ن االعتنداد والببند عنن ن  و د ااسال. بين المسلمين )تذا استينينا ما كان يقترفه بب  ال لفاا المت خرينا در نة من
الشهوا  لم يو د لها  وير في  ية بقبة من بقاي البالم يسكنها الر ل األبي . وعلم ااسال. الناس  ن يوا هنوا 
دننباب الحينناة ويتحملننوا قيودهننا بننال اننكوى وال ملننل.. وقنند عننر  النندين وحنندده تحدينندا ال يرنند المسننيحي وال 

   اليهود  دحيو البقيدة ما يمنبه من قبوله.
ولنم … ن لقد كان في وسع المسلمين  ن يحاربوا ببطون خاوية.. ولكنهم لنم يكو نوا فني حنروبهم همرنا متوحشنين 

 يكن األعداا ي يرون بين ااسال. والسيى ولكن بين ااسال. والر ية والسيى. 
ينه عمالنه القنا مون ن ارع عمر بن عبد الب ين  المسنيحيين واليهنود وال رادانتيين علنل اعتننا  ااسنال. ولمنا انكا تل

علل ااون الماد من  ن هفه السياسة ستفقر بيت الماد   ابهم بقوله: والله لنودد  لنو  ن النناس كلهنم  سنلموا 
 حتل  كون   ا و  ت حراثين   كا من كسع  يدينا. 

ل واابنل ن كان البماد علل اختال  طوا فهم عاملين  ادين في بنالد ااسنال.، فكنان الر ناد يربنون الماانية وال ين
والمبنن  والفيلننة والكننالب والبقننر وينترننون ما ننة  ننوي مننن الحبننوب وال  ننر والفاكهننة واللنقننل واألزهننار. لقنند  نناا 
البرب تلل بالدهم بشررة البرتقاد من الهنند فني وقنت منا منن القنرن الباانر المنيالد  و دخلوهنا فني بنالد الشنا. 

ا تلنل  مينع   حناا  وروبنا الرنوبينة. كنفلك  قنل البنرب وآسيا الصغرى وفلسطين ومصنر و سنبا يا، ثنم ا تقلنت منهن
زراعة قصع السكر ودناعة السكر  فسه وتكريره من الهند و شروا ذلنك فني  مينع   حناا الشنر  األد نل، ومنن 

 تلك البالد  قلهما الصليبيون تلل  وطا هم. وكان البرب  ود من زري القطن في  وروبا. 
لتحفونا ، بن ن ال لفناا األولنين، منن  بني بكنر تلنل المن مون، قند وضنبوا الننوم ن ال يسنبنا تال  ن  سنلم، منع ببن  ا

الصنالحة الموفقننة للحينناة اا سننا ية فنني رقبننة واسننبة مننن البنالم، و  هننم كننا وا مننن  قنندر الحكننا. فنني التنناريخ كلننه... 
 و شروا الرخاا مدى ستة قرون في  دقاي لم تر ق  ميل هفا الرخاا ببد عهدهم. 

 م األولي يهد  تلل تقويم األخال ، واليا و  تلل مبرفة البلم.ن كان التبلي
  ريمة ال تغتفر   
ويقصر المراد عن االستشهادا  التني ين تي بهنا ود ديورا نت، والتني تبنين ف نل الح نارة البربينة ااسنالمية  

ب الح ننارة فنني تخننراج  وروبننا مننن  هلهننا وت لفهننا الح ننار  فنني عتمننة القننرون الوسننطل. وتقنندمها فنني  ميننع  بننوا
القا منننة علنننل اا سنننان المنننامن الراقننني ومنر اتنننه فننني المد ينننة والتبلنننيم والبلنننو. والطنننع والفلسنننفة واألدب والفنننن 

 والموسيقل والبمارة.
تن برلسكو ي سياسي كبير وزعيم ح ب في تيطاليا. ولفا فنإن  هلنه ربمنا يكنون  هنال سياسنيا ال علمينا. وقند  

ين ي لطنون بنين واقبننا المبادنر وبنين عقيندتنا الدينينة ويربطنون بنين دينننا وبنين يكون هناك عفر لبامة األ ا ع الف



ت لفنا، فهنم ال يبرفنون ااسنال. وال يفهمو نه علنل حقيقتنه. ولكنن ال عنفر ألميناد هنفا الفااني البغني  النف   سني 
 نفكر منهنا فني مديننة  ن ة  ن تيطاليا ساهمت فني ت لنى النبالد البربينة بمنا ارتكبتنه منن فونا ع  ثنناا احتاللهنا ليبينا، 

 دا ما تعدا. عمر الم تار الف  تسمل الشاري الر ي  في المدينة باسمه. 
لكن مشكلتنا ليست مع  عدا نا، بل منع   فسننا.  حنن المسنينين تلنل دينننا البونيم.وال عينع فني ااسنال. تال  

 ضبى  هله.فال بى هو ال طينة األدلية في عالم البالقا  الدولية. 
 



 


