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الكنیسة  على  الشباب  یتھكم  أن  لدرجة  خاصة  فرنسا  وفي  عامة  أوروبا  في  الرذیلة  انتشرت     
فترفض". سریرھا  إلى  امرأةٌ  تدعوك  أن  واحٌد  ذنٌب  إالّ  الرُب  یغفرھا  الذنوِب  "كل  إّن  بمقولة 

في  وإرتكاسھم  لملذاتھم  الشباب  وارتھان  األخالق،  بإنحطاط  والملبد  الملوث  الجو  ھذا  في     
الثانیة. العالمیة  الحرب  في  للدخول  تستعُد  فرنسا  كانت  شھواتھم،  مستنقعات 

الحدود  طول  على  األرض  تحت  الدفاعي"  ماجینو  "خط  الشھیر  خطھا  وجھزت  جیوشھا  جیشت     
توقع  الذي  الخط  ھذا  والحیاة،  للمعیشة  یلزم  ما  كل  فیھ  وضعت  حیُث  األلمانیة،  الفرنسیة 

یُغلب. ال  بھ  یتمترس  من  أّن  آنذاك  العسكریون 
الوحل،  في  كرامتھا  وغاصت  فرنسا  اندحرت  ما  وسرعان  المعركة،  فبدأت  كذّبھم،  الواقع  لكن     

المعركة. بدء  من  یوماً  عشر  سبعةَ  بعد  فقط  لأللمان،  والھزیمة  االستسالم  رایات  رفعت  حیث 
آنذاك؛  الفرنسي  الرئیُس  خرج  الھزیمة،  وذل  الندِم  وھمسات  الولولة  أصوات  بین  ومن     

بلیغاً  قوالً  لھم  فقال  واإلنكسار،  الھزیمة  بیان  الفرنسیة  األمة  على  لیُلقي  "بیتان"  المارشال 
التالیة:  بالحقائق  یتلخص  صحیحاً 

التضحیة   ُ روح  شیدتھُ  ما  شھواتھم  دمرت  شبابھا"،"حیث  إنحالل  من  فرنسا  ھزیمةُ  جاءت  "لقد     
أخالقي".  بناٍء  إلى  شيء  كل  أول  أدعوكم  فإنّي  النصر  رمتم  واإلنتماء"،"فإن 

واإلسالمیة  العربیة  وللشعوب  الفرنسي  للشعب  ذھبیة  ونصائح  مفیدة  حكم  بل  حقائق  ھذه  نعم     
األمة.  قلعةُ  ھي  األخالق   ألن  المرشال  صدق  فقد   ، عامة 

توصل  اإلنتقال  ھذا  ولمنع  بأخرى،  أو  بطریقة  تنتقل  األمراض  بعض  أن  یشُك  سینا  ابن  كان   
ایطالیا  إلى  فنقلوھا  بھا،  البندقیة  تُجار  سمع  "األربعینیة"،  علیھا  وأطلق  العزل،  طریقة  إلى 

السفن  یحجزون  وكانوا  االیطالیة،  باللغة  األربعین  أي  كورنتینا"   " وسموھا  المعاصرة 
عن  الرسول  حدیث  من  مأخوذ  الفكرة  وأصل  یوما،  أربعین  الموبؤة  المناطق  من  القادمة 

تخرجوا  فال  بھا  وأنتم  بأرض  وقع  وإذا  علیھ،  تقدموا  فال  بأرض  بھ  إذا سمعتم   " الطاعون 
منھ"                           فرارا 

للعدو، وواحدٍة  للخوِن  تسعةٌ  رصاصات،   عشرة  ُمسدسَك  في  ضع  وطٍن،   تحریَر  اردَت  إذا 
. الخارج  عدو  علینا  تجرأ  لما  الداخِل  خونةُ  فلوال 

الذهبية!! املرشال  نصائح 
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