عاصفة احلرف
على من تنقص
عاصفة احلرب
وفيه رد عىل من قال :عاصفة احلزم يف اعتقادي ليست حربا دينية

كتبه  /عبده بن حسني العدني

بسم اهلل الرمحن الرحيم
فقد كتب أحد اإلخوة  -واسمه حلمي وفقه اهلل تعاىل للحق-مقاال عن عاصفة
احلزم ،متحدثا عن نوايا العاصفة وبغيتها ،فهاكم ما قال وردنا عليه:
قوله(:أوال ..:أن اإلسالميني اليوم ليسوا عىل قلب رجل واحد ..ولو كان لدى
اإلسالميني مرشوع يلمهم..ملا وجدت هذه التباينات والشطحات!!)..
قلت :عجبا ! ومتى كانوا قبل اليوم يف غري تباين ؟! ثم إن كان لفظه يقصد به مجعهم
رغم التباين املنهجي ؛فهذه قاعدة البنا ( :نجتمع فيام اجتمعنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيام
اختلفنا فيه)!! أو قصده مساواة مناهج الطوائف الضآلة ملنهج الطائفة املنصورة فهذه قسمة
ضيزى ألنه ال بد حينها من التباينات فكيف تنفيها وتسميها شطحات؟!
أما إذا قصد تباينات حالة احلرب فنعم البد من رص الصفوف فيها ضد العدو الكافر
وهذا الذي كان يف مواطن كثرية يف حربنا ضد احلوثة مع التباين الفكري الذي انعكاسه أظهر
التفاوت اخلطايب واحلريب. ! .
وقوله (:ثالثا -وهو ثانيا -عاصفة احلزم يف اعتقادي ليست حربا دينية!!)..
يا لألسف من مقالك هذا ؛ فإنه حني قامت احلرب بدماج وكتاف قيل عن جهادنا :
((حرب سياسية))وانتقد قائل هذه الكلمة حتى تاب منها ،فهل ستتوب أنت أم تبقى
عليها؟!  .وما أدراك بمقاصد أهلها ؟! أشققت عن قلوهبم كلهم ؟!
كنا نقول يف حربنا يف دماج وكتاف إهنا حرب دينية مع أن بعض من كان يدعم هي
اململكة وقليال من آل األمحر فام عبت عىل جهادنا حينها وال أخرجته من مسامه الديني ومل

تقل بأنه  :اجلهاد السيايس ،وما عسى ستسميها اليوم إن حسبناها لنرصة شعب ودولة
مظلومة؟!
أم ما عسى ستسميها إذا اعتربهتا كانت حلامية حدود بالد احلرمني ومهبط الوحي
،أفتكون حرب سياسية وهي للحرمني ولبلد إسالمي ،إن هذا لشيئ عجاب ؟!
وقوله مادحا استشعار اململكة ضد إيران ولكن ختمها ب( :لكنها ليست معنية
بالدرجة األوىل بنرش الكتاب والسنة كام حياول بعض املتملقني!!)..
أليس ما تقوم به اململكة داخليا هو إقامة الكتاب والسنة ونرش ذلك خارجيا حتى من
قبل احلرب ؟! أليس خطواهتا واستشعارها بذاته هو من العمل بالكتاب والسنة ؟!
فأين التملق إذن ؟! أليس صد الرافضة الذين حرفوا الكتاب والسنة هو من العمل
بالكتاب والسنة ومحاية حوزة الدين ؟!
وهل علامؤنا كابن باز وابن عثيمني واأللباين والوادعي والفوزان واللحيدان
وو...كانوا متملقني حني قالوا عن اململكة أهنا حتكم الكتاب والسنة؟!!!
لقد ارتقيت مرتقى صعبا !!
وقوله ( :خامسا  :مع قناعتي بأن تدخل العاصفة يف اليمن مل يكن لسواد عيون أهل
السنة وأنه كان متأخرا جدا فإنني أعتقد أن اهلل عز وجل بحوله وقوته قد سخر امللك سلامن
ودولته وقوات التحالف يف حلظة تارخيية ..وال ينكر فضل هذه العاصفة..إال جاحد و غري
مستوعب ملا يمكن أن حيدث إذا استمر األمر عىل ذلك احلال مع معرفتي بأن هناك أهدافا
ضمنية ال نوافق عليها كدعاة ومن ذلك تصفية رموز..وتوازنات لصالح اجلانب الدنيوي
عىل حساب اجلانب الرشعي!!!)..

كرر قناعته عىل هذه احلرب بام قد رددنا عليه آنفا  ،مضيفا أن العاصفة كانت متأخرة
جدا ،فنقول  :تأخرها مل يكن كثريا  ،فقد دعمت اململكة يف جهاد دماج وكتاف  ،ثم كان
تطورات احلوثي فامت امللك عبداهلل فتوىل امللك سلامن احلكم فام كانت إال العاصفة مبارشة
فتوافقت التطورات للحوثي مع بداية حكم امللك سلامن فأين التأخري يا هذا ؟! وهنا يظهر
عليه التناقض من حكمه عىل هذه احلرب أهنا سياسية و..إىل حكمه أن اهلل سخر امللك سلامن
يف حلظة فارقة و بفضل العاصفة يف ختفيف وطأة احلوثيني وأنه ال ينكر فضلها إال جاحد،
ثم عاد منتقدا أهدافا ضمنية فيا له من تناقض ويف فقرة واحدة!!!
واملستغرب حكمه بأنه جاحد ملن نكر فضل العاصفة وهو جحد ضمنيا فضل
العاصفة وعراها من غايتها الرشعية إىل كوهنا سياسية!!
وقال ( :سادسا(-خامس)  :-ندرك كام يعرف كل املتابعون-املتابعني-أن القرار يف
عاصفة احلزم مل يكن قرارا سعوديا مستقال ولكنه قرار حتت وصاية القوى الدولية وتم إعالنه
من واشنطن !!). .يعني عنده أن قرار حرب احلوثة وإيران كان من النصارى الكفار ألجل
اإلسالم بحجة خوفهم اقتصاديا وعسكريا عىل باب املندب!! ويعني عنده أن التوازن يف
املنطقة يسعى له الغرب!! وكأهنم أقرب إلينا من إيران!! ومن ثم فقرار حربنا بأيدهيم ومنهم
بحجة صدوره من واشنطن!!
وماذا يف ذلك أن قررنا احلرب ونسقت اململكة أن يكون إعالنه فقط-ال القرار بذاته-
من واشنطن لتأخذ يف حرهبا صفة دولية مباغتة حتى ال تعطي لألعداء انتقادات أممية عليها؟!
وهل حني كانت أمريكا تدعم سياسيا وماديا حربنا يف أفغانستان ضد السوفييت-
إبان احلرب الباردة-جعل حربنا حينها بقرار أمريكا وجهادنا سياسيا ؟!!

وقوله( :سابعا(-سادسا)-عاصفة احلزم هي صحوة (وهي من املنهيات اللفظية إذ
يعني كان االسالم ميتا فصحونا بعدها) حلامية النظام احلاكم يف السعودية..فرصة إلعادة
تطوير العالقة بني احلاكم واملحكوم ..كام يريد الناس!!).
يا أخانا هذه حرب أنت تعلم أبعادها عىل العامل اإلسالمي دوال وشعوبا فكيف تقول
هي عاصفة حلامية النظام يف السعوية؟! وهب أهنا ألجل ذلك وأنت تعلم أن سقوط اململكة-
أعزها اهلل -سقوط للجزيرة برمتها والعامل العريب واإلسالمي لثقلها ،فكيف تصف عاصفتها
حينئذ أنه ألجل نظامها ؟!! أم كيف جتعل تطوير العالقة بني احلاكم واملحكوم كام يريده
الناس بأهوائهم املختلفة ال كام يريده رب الناس ،فهذه اجلملة إن هي إال من الديمقراطية أو
أختها؟!!
وقال( :سابعا -وهو مكرر(-سادسا)-كشفت عاصفة احلزم أن لدى دول اخلليج
وحتى بلدنا اليمن..خمزونا كبريا!)...
فأقول إنه من غري عاصفة احلزم معلوم هذا من قبل ال حيتاج لكاشف يكشفه حتى
نعلمه!!
وقال ( :ثامنا(-سابعا)...-كام نتمنى أن يستطيع اإلسالميون املسامهة يف ترشيد
واملقاربة يف وضع هذه القوائم بام حيافظ عىل ما تبقى من مكاسب أهل السنة..فام زلنا يف بداية
املواجهة اإلقليمية التي يغذهيا ..الصليبي واليهودي العاملي)!!
مصطلح اإلسالميون هل تعني به اجلامعات احلزبية وكل من هب ودب فهذا مما تنتقد
عليه !! ثم ماذا تنتظر من إسالميني يف ترشيد املقاربة وهم من ساهم يف تكآلب األعداء علينا
بمناهجهم ووالئهم وتفرقاهتم الضآلة؟! فلقد عادوا السنة وصادقوا أعداءها فأنى هلم
يميزوا لنا بينهام ؟!! بل هم بحاجة للرتشيد ألهنم عدو ساعد العدو !!

أمل تكن ترضب دماج وهم معهم يف اللقاء املشرتك وجملس احلوار؟!
ثم ذكر بأن حربنا وعاصفة احلزم هذه هي حق ومكاسب ضد الروافض لكنه عاد
فتناقض فقال إنه يغ ذهيا احلقد الصليبي واليهودي ،فكيف إذن قررت واشنطن هذه احلرب
لصاحلنا وهي حقود صليبي هيودي؟!
وقوله( :تاسعا(-ثامنا) -إن مل يكن اإلسالميني (-اإلسالميون) -أصحاب فقه
ومناصحة..ملء الفراغات..يف العمل السيايس واالقتصادي..ولذلك ال ينبغي االستمرار
يف الطبطة(-الطبطبة)-لألنظمة..كام الينبغي االستمرار يف جلد األنظمة والفرجة عليها
وكأهناا حتكم أناس آخرين وال حتكمنا)!!
ففي كالمك هذا دعوة لالنخراط يف العمل السيايس باسم قصد ملء فراغات
والقدوة وباسم السياسة الرشعية ،وهو ما يدندن به اإلخوان املسلمني كذبا ،ونسوا ونسيت
أن ما بني عىل باطل فهو باطل وأن الغاية ال تربر الوسيلة! وهل نحن نطبطب لألنظمة بام ال
تستحق فضال أن نستمر بذلك ؟! أم هل حتريضك عىل األنظمة وأن ال نتفرج عليها -فنحن
املحكوم علينا-تعني الثورة واخلروج عليها؟!
فكيف يستقيم هذا مع دعائك الطيب ( :جعلنا اهلل وإياكم مفاتيح للخري مغاليق
للرش)؟؟!!
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