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�ملهند� متيم Cبو �قة

�إلسـال^  مز�يا  من 
�لعظـيم 
نه ¥ يقـّد^ 

حـكاًما " شريـعة 
سنَّة  خال�  من  قّد^  بل  نظرية، 
�لر�شدين،  خلفائه  "سنَّة   ،�  üلن�
"صحابته �لطيبني �لطاهرين تطبيقا~ 
 ،Ïعملية %ذ° �لشريعة ¡ ظر"¼ ش
�لع�  
ْخذ َ" ֲדا  لالسترشا�  تصلح 
هذ�   Zكا" باستمر��.   Å"�لد�"

خالقهم،  َصْقل  
جل  من  مهًما 
"من 
جل zظها� تربيتهم �ل§ تربوها 
على يد �لنü �. ففي cمن �البتال� 
 vتعا �هللا   Z
 متاما   Zكو�يد كانو� 
"كانو�  يترْكهم،   ¥" يو�ِّعهم   ¥


Zَّ �ملطلو² منهم هو �لثبا~  Zيعلمو
"�الستقامة على ما عاهد"� �َهللا عليه، 
"لكنهم  �لنتائج.   vتعا �هللا  "على 
�لعاقبة %م،   َّZبأ 
يضا  "�ثقني  كانو� 

Zَّ �هللا 
�سل �سوله با%د¯ "�ين "
"لو  كله،  �لدين  على  ليظهر°  �حلق 
كر° �لكافر"Z، "َسَعت �لدنيا كلها 

للحيلولة �"Z �لك.
 ¡ نشأ~  �ل§  �لفتنَة   َّZفإ "هكذ�، 
cمن سيدنا عثماZ �، كانت فرصًة 
إلظها� �ستقامتهم "ثباִדم، "إلظها� 
 ،vتعا �هللا  على  �لعظيم  توّكلهم 
"متسكهم باملبا�Û "بتعاليم �إلسال^ 
zليها  ينظر"�  فلم  �لظر"¼.  ¡ كل 

كنكسٍة لإلسال^ 
" مقدمة الÓيا�°، 
�لثبا~  cمن  هذ�   Z
 
��كو�  بل 
 cسيجتا �إلسال^   Z
" "�الستقامة، 
ال  �هللا  ""ْعُد  بنجا�،  �ملرحلة  هذ° 
بد 
Z يتحقق. فهم 
نفسهم من قالو� 
غز"�   ¡  ° 
ُشدََّ �لكر²ُ  بلغ  عندما 

�ألحز�²:
�ْألَْحَز�²َ   Zَْلُمْؤِمُنو�  َ̄
�َ ا  ﴿َ"َلمَّ
َ"َ�ُسوُلُه  �هللا  َ"َعَدَنا  َما  َهَذ�  َقاُلو� 
zِّال  �cََ�ُهْم  َ"َما  َ"َ�ُسوُلُه  َ"َصَدَ� �هللا 

zِميَاًنا َ"َتْسِليًما﴾ (�ألحز�² ٢٣)

Z �لظر"¼ �لصعبة كانت �"ما  �

 vُتذكرهم بالوعو� �إل%ية؛ فاهللا تعا
"باخلر"¾  باالبتال��~  "عد  قد 
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 Z
"  ،Jكب "��cها�  بتقد^  منها 
 cباجتيا �"ما  ترتبط  �إلسال^  غلبة 
عليها.  "�النتصا�  �لصعبة  �لظر"¼ 
"¥ تكن �لظر"ُ¼ �لصعبة سببا لديهم 


" �لتخبط. ãلقنو� "
 Åليأ� ¡
سيدنا  cمن   ¡ �لفتنُة  نشأ~  "قد 
�قعِة  �متد��  بعد   ،�  Zعثما
 ،Jكب بتسا��  �إلسالمية  �لد"لِة 
 Åلنا� من   Jكب عد�  �خو�  "بعد 
على  «صلو�   Z
  Z"� �إلسال^   ¡
 üلن� صحابة  يد  على  كافية  تربية 
تتفشى   Z
 سهال   Zكا حيث   ،�
 َ̂ بينهم �لفتنة. فهؤال� ¥ يد�كو� مقا
حقَّ  َيْقد�"°   ¥" �لر�شد�  �خلالفة 
قْد�°. كما ¥ ُيقدِّ�"� تقو¯ �خلليفِة 
عد^  على  "حرصه  "عدله  "تساHه 
فتنتهم   ¡ فاستمر"�  �لدما�.  سفك 
كلَّ  �لصالَ�   Z
 على  �كز~  �ل§ 
 &C, �خلليفِة،  عز�   ¡ �لصال� 
�لشعَب يريُد �سقاَ� �خلليفة، "
ال 
 Z
تر�جَع عن هذ� �ملطلب، "
علنو� 
كل �ألمو� ستنصلح تلقائيا بعد �czلة 
"�غتصب  ظلَم  �لذ�  �خلليفة  هذ� 

ميَة   íب من  
قا�به  "ميَّز  �حلقو�، 
"�ملناصب،  باألمو��  
غد� عليهم "
كما 
نه قد فقد �ألهلية بسبب تقدمه 

¡ �لسن!!
فكيف تصّر¼ حضرته �، "كيف 
تصّر¼ �لصحابة �لكر�^ �ضو�Z �هللا 
 Ç �لثو��؟  تصّر¼  "كيف  عليهم، 

كيف كانت �لعاقبة؟
 Z
 بعد   ،� �خلليفة   �َ��
 لقد 
إل�ضا�  بوسعه  ما  كلَّ  فعل 
تسا·الִדم  على  "�إلجابة  �لثائرين، 
"شكوكهم، "بعد 
Z حا"� zثباَ~ 
بر��ته، بكل تو�ضع، من �لتهم �ل§ 
�ملستهد¼؛  هو  
نه  به،  
ُلصقت 
 �َcيتنا" بنفسه  يضحي   Zْ
 فاختاَ� 
 �َ��
عن كلِّ حقوقه حقنا للدما�، "
�فاعا  "�حدٍ�   ^� قطر�  ُتسفك  
ال 

عنه.
لقد خّير° �لثو�ُ� بني 
Z يعتز� �خلالفة 
¸تا�   Z
 له   Zكا فما  ُيقتل،   Z
  "

%ذ�  بذلك  مسيئا  �خلالفِة  �عتز�َ� 

 vلذ� عّينه �هللا تعا� Åملنصب �ملقد�
عند  نز"ال  باالعتز��  فقبوله  فيه. 
 Åلنا� Zكأنه �عتر�¼ بأ Åغبة �لنا�
 Z
هم من عينو°، "%ذ� من حقهم 
يعزلو°. "هذ° هي �لنقطة �%امة �ل§ 
�خليا� بكل قو�،  جعلته ��فضا %ذ� 
"ليس �لتمسك بالسلطة حÏ �لرمق 

!Jألخ�
"مع 
Óم خJ"° بني 
مرين؛ zال 
نه 
كاZ ميكن 
Z ¸تا� خيا�� ثالثا؛ "هو 

Z يقر� قتا%م �فاعا عن مقا^ �خلالفة، 
هذ�   Zبل كا من حقِّه،  هذ�   Zكا"
�خليا� سيالقي ��تياحا بني �لصحابة 
�لكر�^ "�ملخلصني من �لتابعني �لذين 
خليفتهم  عن  للدفا�   Zيتحرقو
لكنه  �لفتنة.  هذ°  على  "�لقضا� 
حرصا  �ملشر"�،  �خليا�  هذ�  �فض 

منه على حقن �ما� �ملسلمني.

لقد أدرَك اخلليفة �، بعد أن فعل كلَّ ما بوسعه إلرضاء 
الثائرين، واإلجابة على تساؤالتهم وشكوكهم، وبعد أن حاول 
إثباَت براءته، بكل تواضع، من التهم ال± أُلصقت به، أنه هو 
املستهدف؛ فاختاَر أْن يضحي بنفسه ويتنازَل عن كلِّ حقوقه 
حقنا للدماء، وأراَد أال ُتسفك قطرة دم واحدٍة دفاعا عنه.
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كاZ ميكن له 
Z ُيعلن 
نه �مٌز للخالفة 
"للد"لة "%يبتها، "
Z �العتد�� عليه 
هو �عتد�� على هيبة �إلسال^ "على 
�لك  يفعل   ¥ "لكنه  �خلالفة،  مقا^ 
�لرفيع ال  َ̂ �خلالفة  إل���كه بأZ مقا
ميكن 
Zْ ُيمسَّ 
" يهاZ؛ حÏ لو ¥ 
يبَق شخص "�حد مع �خلليفة، "لو 
¥ يكن حاكما على ش� "�حٍد من 

�أل�³.
"لكنه  معه،  كله  �حلقُّ   Zكا لقد   
�ختا�  نظر°  "بْعِد  "Ôكمته  بتقو�° 
نقيا  طاهر�  �حلّق  جانب  Öعَل   Z

ال شبهة فيه، "�ختا� 
Z ُيبقي مقا^ 
 �
 عن  منـّزًها  ساميا  �خلالفة 
 "
شبهة ¡ حّب �لتمسك بالسلطة 
 �
¡ �لتو�ã ¡ سفك �لدما�. "قد 
باستخد�^  ُيهد�   Z
   Ïح حضرته 
�لقو� ��ًعا لكي ال يفعلو�، 
" "عيًد� 

Zْz فعلو�.
يستمدُّ  كخليفة  مقامه   َّZ
 "مع 
 ¥ 
نه  zال   ،vتعا �هللا  من  شرعيته 
�لشرعية  هذ°  يستخد^   Z
 يشأ 
على  �حلفا�   "
 نفسه  م�ً�� حلماية 

ُحْكمه.
�cهٌد  
نه  
ثبت حضرته مبو�قفه  لقد 
¡ �لدنيا "cينتها، "�cهٌد ¡ �ُحلْكم 

"�متيا�cته،  "حقوقه  "صالحياته 
من  عمليا  نفسه   
برَّ فقد   ºبالتا"

ظهر  كما  به،  
ُلصقت  �ل§  �لتهم 
 ¥ 
نه  ُتثبت  
هليًة " "حكمًة  عزميًة 
 "
 �لتمييز   "
 �لعقل  ضعيف  يكن 

�إل����.
�هللا   Zضو�� �لكر�^،  �لصحابة  
ما 
عظيما  ��سا  قدمو�  فقد  عليهم، 
للطاعة يند� مثيله "يعّز نظJ°. فمع 
يهبو�  لكي   Zيتحرقو كانو�  
Óم 
للدفا� عن خليفتهم "ينصر"° كما 
�خللفا�  "نصر"�   �  üلن� نصر"� 
بطاعة  �لتزمو�  
Óم  zال  �لسابقني، 
"يص�"�.  
يديهم  يكفُّو�   Zبأ 
مر° 
يعتصر  "�أل¥  �اللتز�^  
شد  فالتزمو� 

قلوֲדم.
فقد  صَ�هم،   vتعا �هللا  �خت�  "قد 

نزَ� �لثو�� ¡ �ملدينة "ضايقوهم 
شد 
ضايقو�  كما  "حاصر"هم،  �لضيق، 
�خلليفة "منعو� عن بيته �ملا� "�ملؤ"نة، 
 Zكا �ل§   �  üلن� عصا  "كسر"� 
كما  �جلمعة،  ¸طب  "هو  «ملها 
�ضي  حبيبة   ^
 �ملؤمنني   ^
 
هانو� 
�هللا عنها �ل§ حا"لت 
Z توصل �ملا� 
قد  باختصا�  
Óم   �
 �خلليفة.   vz
�نتهكو� كل �حلرما~؛ مما "ّلد 
سى 
�لكر�^.  �لصحابة  قلو²   ¡ عظيما 
يدفعهم   ¥ �حلرما~  �نتها�   Z
 zال 
حتت  "يهبو�  �لطاعة  يتركو�  لكي 
"يقاتلو�  �لنفسية،  ثو�ئرهم  ضغط 

"لئك  "هم  �ملعتدين،  هؤال� 
�سو�  مع  قاتلو�  �لذ�   Zلشجعا�
"ما  ضعفو�  "ما  جبنو�  "ما   � �هللا 
عظيم  مثا�  فأ�  يوما.  �ستكانو� 

إال أن انتهـاك احلرمـات ( يدفعهـم لكـي ي²كوا 
الطاعـة ويهبـوا حتت ضغـط ثوائرهم النفسـية، 
ويقاتلـوا هـؤالء املعتديـن، وهم أولئك الشـجعان 
الـذي قاتلـوا مـع رسـول اهللا � وما جبنـوا وما 
ضعفوا وما اسـتكانوا يوما. فأي مثال عظيم قدموه 
لالنضبـاط والطاعـة! رضي اهللا عنهـم أ°عني.
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�ضي  "�لطاعة!   ãلالنضبا قدمو° 
�هللا عنهم 
�عني.


ما هؤال� �لثو��، فقد "جد"� �ملجا� 
مفتوحا 
مامهم للتما�� ¡ zجر�مهم 
عد^  على  �خلليفة   Üحر مستغلني 
"مستغلني  �لصحابة،  �ما�  سفك 
طاعة �لصحابة �ل§ جعلتهم مقيدين 
فأقدمو�  قو�،  "ال  حو�  بال  كأÓم 
"حققو�  �خلليفة،  َقْتل  جرمية  على 
قد  
Óم  "ظنو�  ثو�ִדم،  شعا� 
�نتصر"� "حتقق ما صبو� zليه. فما�� 

كانت �لنتيجة؟
بل  �لثو��،  �نتصا�  �لنتيجة  تكن   ¥
َخْلق   ¡ عامال  �لثو��  هذ°  كانت 
سلوكهم  تالئم  جديد�  ظر"¼ 
"تصرفاִדم. "بَسنِّهم للتمر� �ملسلح 
�ملجا�  
تاحو�  �خلليفة،  "مناكفة 
 "
 غر��هم  على  للتمر�  لغJهم 
�خلالفة   vتعا �هللا  فرفع  لر�عهم. 
 Åصبح غالبية �لنا
 Z
�لر�شد� بعد 
"ال  ُيقّد�"Óا  "ال  يستحقوÓا  ال 
ال   Zكعثما فخليفة  %م؛  َتْصلح 
  .� üال لرعّية كصحابة �لنz َيصلح
"سرعاZ ما "قع �حلكم ¡ يد ملوٍ� 
Ôجة  عليه  �ستولو�  
مية   íب من 
�لثائرين  هؤال�  ثو��  على  �لقضا� 

�لذين قتلو� �خلليفة. "بالفعل الحق 
"عاملوهم  "قتلوهم  �لثو��  
مية  بنو 
مبا يستحقوZ. "لعل 
سو
 ما 
صا² 
كانو�  ما  حتقق  هو  �لثو��  هؤال� 
يدعونه باطال "¸شونه؛ "هو َتسلُّط 

مية عليهم، "كانو� هم �لسبب  íب

¡ �لك.
Ç سرعاZ ما ظهر~ �لنصر� �إل%ية 
لإلسال^ �لعظيم، "سرعاZ ما 
صلح 
�هللا تعاv �ألحو�� "قا^ �إلسال^ قويا 

 Zملسلمو�  ¯
�" �لفنت،  بعد  عزيز� 

تاحت  "َمنَعًة  "طمأنينًة  
مًنا 
بقو�  �لعا¥   ¡ ينتشر   Z
 لإلسال^ 
تعاليمه "بأخال� �لصحابة "�لتابعني 
للعا¥  "ثبت  "تقو�هم،  "سلوكهم 
لإلسال^،  نكسًة  تكن   ¥ �لفتنة   Z

لقوته  عظيما  مظهر�  كانت  بل 
"حصانته "قد�ته على �لصموِ� 
ما^ 

شّد �لظر"¼ "
عتاها. "قد �نتصر 
"�لصحابة  �خلليفة  بثبا~  �إلسال^ 
"بتوكلهم   ،Ûملبا��"  Zإلميا� على 
موقنني   ،vتعا �هللا  على  �لعظيم 

بتحقق �لوعو� �إل%ية ال Hالة.

ما �لد�"Å �ل§ Öب �ستخالصها، 
فهي للحكا^ "للمؤمنني "للشعو² 

�ملندفعة مع �لثو��~.
عليه  فينبغي  للحاكم،  فبالنسبة 
يسعى  
ال "  ،Åلنا� �ما�  «قن   Z

من   Ñ"
 ما  بكل  بالثو��  للبطش 

ينما لو التزَم بالص� وبالتسامح، وخاطَب الناس بتواضع، 
وسعى إلحقاق احلقوق وإثبات براءته من تهٍم باطلة، بل 
واعتذر للناس عن أخطاٍء وتقص~ات ووعد بتداركها فورا، 
ى هذا إ� إضعاف الثورة وانفضاض الناس من حو�ا. ألدَّ
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�حلق،  على  �حلاكم   Zكا فلو  قو�. 
 Zz" Ïفهو بقمعه "ببطشه %م- ح
كانو� مسلحني، "كاZ ير¯ 
Z قتاله 
%م مشر"�- ¸لط �أل"��� "يقو� 
�لثو��، "يصنُع قطيعًة بينه "بني شعبه 
ال �ا� zال zصالحها. بينما لو �لتزَ̂ 
 Åلنا� "خاطَب  "بالتسامح،  بالص� 
�حلقو�  إلحقا�  "سعى  بتو�ضع، 
بل  باطلة،  ִדٍم  من  بر��ته  "zثبا~ 
 ~�Jخطاٍ� "تقص
"�عتذ� للناÅ عن 
 vz ، أل�َّ¯ هذ���كها فو�عد بتد�""
zضعا¼ �لثو�� "�نفضا³ �لناÅ من 

حو%ا.
تقدميه  �غم  �ألمو�،  تفاقمت   Zفإ

Z �لثو��  ¯
كلَّ ما ينبغي عليه، "�
لن تقبل zال بعزله، فينبغي 
Z يعتزَ� 
للدما�  حقنا  حقوقه؛  عن  متناcال 
يستخد^  
ال  "عليه  للفتنة.  "�zا�� 
��جتها،  كانت  مهما  شرعيته، 
م��� للقمع "�لقتا�. فهذ° �لشرعية 
ليست z%يًة؛ بل مكتسبًة من �لشعِب، 
"ميكن 
Z ينـزعها �لشعُب. "ينبغي 
يقر�؛  كي  للشعب  �ألمر  ُيترَ�   Z

يطابقه،  "ما  يالئمه  ما  فيختاَ� 

"يكوZ مسئوال عن �ختيا�°.
ما Öب   Zفإ للمؤمنني،  بالنسبة  
ما 

 ¡ �لكر�^  بالصحابة  يقتد"�   Z
 هو 
�لطاعِة "�اللتز�^ باملبا�Û. فطاعًة هللا 
بعد^  �اللتز�^  عليهم  ينبغي  "�سوله 
�لثائرين،  مع  �حلاكم  على  �خلر"¾ 
 Ïالفني بذلك تعاليم �إلسال^، حÝ
"�نُتهكت  �حلقو�  ضاعت   Zz"
على  يتوكلو�   Z
 عليهم  �حلرما~. 
�هللا تعاv "يد�كو� 
Z �ألمر كّله له 
"بيد° سبحانه، "
Z ما عليهم سو¯ 
�لقد�  حتريك  �هللا  "على  �لطاعة، 
بعد  "لو   Z"Jس" �حلق.  إلحقا� 
�لعاقبة  "Öعل  �هللا  «قُّ  كيف  حني 

للمتقني.
بثو��ִדا،  �ندفعت  �ل§  �لشعو²  
ما 
úر"جهم  
Óم  يعلمو�   Z
 فعليهم 
يفعْل  "من  "�سوله،  �هللا  عصو�  قد 
�لك فال ميكُن 
Zْ ُيفلَح 
بد�. "
Óم 
فريسَة  بأنفسهم  
لقو�  قد  úر"جهم 

بعض  قبل  من  "�لكذ²  �لتضليل 
 ¡ "قعو�  كما  �خلفية،  �جلها~ 
فيهم   Zُيعِملو �لظاملني  �حلكا^  قبضة 
يد�كو�   Z
 عليهم  "�لتنكيل.  �لقتَل 
ثو��،  نتيجة  يتغّير  �لذ�   َ̂ �لنظا  َّZ

يسقُط نتيجة ثو��، "
Óم بتقديسهم 
�خلر"َ¾  لغJهم   Z"�ي� للثو��~ 
ضد  جديد�  بثو��~  �ملستقبل   ¡

نظامهم �جلديد.
هذ� ما يترتب على �جلميع ¡ هذ° 
جنُد  �ألسف،  مع  "لكن،  �أل"قا~. 
 Zير�عو ال  �حلكا^  من   �Jكث  Z

�لك، بل "يكذبوZ "يضّخموZ من 
�لثو�� لي��"� 
عما%م �لوحشية  قو� 
 Zينتمو 
Óم   Zيدَّعو"  ،Åلنا� جتا° 
�لنتيجة   Zفتكو "فئا~،  تيا��ٍ~   vz
 Z"~، "يقو��لثو� Z"م بذلك يقّوÓ

 ¥  Zz ¸لقوÓا   "
 �لتيا��~  تلك 

مـا بالنسـبة للمؤمنني، فـإن ما �ب هـو أن يقتدوا 
بالصحابـة الكـرام ! الطاعـِة وااللتـزام باملبـادئ. 
فطاعـًة هللا ورسـوله ينبغـي عليهم االلتـزام بعدم 
اخلـروج على احلاكم مع الثائرين، ¡الفني بذلك تعاليم 
اإلسـالم، ح¶ وإن ضاعت احلقوق وانُتهكت احلرمات.
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معا�ضَة   Zأل "هذ�  موجو��؛  تكن 
تقويه،  "�لقوِ�  بالبطِش  تياٍ� ضعيٍف 

"�ال�عاَ� بوجو� تياٍ� "ùي ¸لقه.
كذلك فإZ �لشعو² �لثائر� تكذ² 

حيانا  zليهم  "تنسُب  على حكامها 
م من جر�ئمهم،  ִדما باطلة، "تضخِّ
�إلصال�   Z
 �لظنِّ  كل   Zيظنو"
 Z"ُّفقط بعز� �حلاكم، "يصر ãمنو

على �لك؛ 
 فتكوZ عاقبُة تصلُّب �حلكا^ "�لثو�� 
 Ç �لدما�،  "سْفك  �لفتنة  
مد  zطالَة 
تقويَة تيا��ٍ~ تريد 
Z تركب �ملوجة 
لتحقيق مصاحلها، Ç تدّخَل جها~ 
خا�جيٍة Éخر ما قد ُتفّكر فيه هو zقامة 
�ملظلومني.  عن  �لظلم  "�فع  �لعد� 
�ل§  "�حلرية  �لعد�لة  تضيع  "هكذ� 
�لبال�  "�سر  �لثو��،  zليها  �عت 

منها "سالمها "�ستقال%ا، Ç سيجد 

"لو  �خلاسرين،   �"
 
Óم   Z"لثائر�
بعد حني.

 ُ̂ �حلكا يتلمَّس   Z
 
منيتنا  "مع 
مسلكهم،   ¡ �لصو�²  "�لشعو² 
�ألسف،  مع  
Óم،  ند��  
ننا  zال 
لن يستطيعو� �لك؛ بسبب 
Óم قد 
يوجدها  ال  �ل§  �لتقو¯،  �فتقد"� 
�لذ�   ،Zلزما� بإما^   Zإلميا� سو¯ 

�سله �هللا تعاv للنهو³ ֲדم، "ال 
�لر�شد�  �خلالفة  �ّتباَ�  zال  يصوÓا 

ولكن، مع األسـف، جنُد أن كث~ا مـن احلكام ال يراعون 
ذلك، بـل ويكذبون ويضّخمون من قـوة الثوار لي�روا 
 �عون أنهم ينتمون إ أعما�م الوحشية جتاه الناس، ويدَّ
تياراٍت وفئات، فتكون النتيجة أنهم بذلك يقّوون الثورات، 
ويقـوون تلك التيارات أو �لقونها إن ( تكن موجودة؛

�ل§ 
عا�ها �هللا تعاv بعد 
Zْ تسبب 
منطق �لثو�� "�خلر"¾ على �حلاكم 
�لك،  �غم   ، "لكنهم  َ�ْفعها.   ¡
هذ°  من  بشي�  يهتد"�   Z
 ميكن 
�آلال^  من  ¸ففو�  كي  �لنصائح، 
"�ملآسي، "كي ال يطيلو� 
مد �لفتنة 
 vتعا �هللا  نسأ�  �لدما�.  "سفك 
"يريهـم  شئوÓم  %م  يصلح   Z

�لسميـع  هو  zنـه  طريقـهم، 

�لعلـيم. Éمني.

 فتكـون عاقبـُة تصلُّـب احلـكام والثوار إطالـَة أمـد الفتنة وسـْفك الدماء،̧  
تقويـَة تيـاراٍت تريـد أن تركـب املوجـة لتحقيق مصاحلهـا، ¸ تدّخـَل جهات 
خارجيـٍة آخر ما قـد ُتفّكر فيه هـو إقامة العـدل ورفع الظلم عـن املظلومني. 
وهكـذا تضيـع العدالـة واحلرية ال± دعـت إليها الثورة، و¹سـر البـالد أمنها 
وسـالمها واسـتقال�ا، ¸ سـيجد الثائرون أنهم أول اخلاسـرين، ولـو بعد حني.




