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احلمد هلل ،والصالة والسالم على خري خلقه حممد بن عبد اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله؛ أما بعد:
حسم وإخوانها ،أو إخوان حسم؛ هو مصطلح أطلق على حركات العمل "الثوري املسلح" يف مصر
اختصارا بـ "حسم" ولواء الثورة
الكنانة ،كاملقاومة الشعبية والعقاب الثوري ،وحركة سواعد مصر ،املعروفة
ً
التابعة له ،ونشأت هذه احلركات على خلفية االنقالب العسكري على "شرعية مرسي واإلخوان املفلسني"،
شعارا هلا ،حتت مسمى عناصر "القمع والبطش".
ولكن اختذت من الثأر ضد عناصر الشرطة واجليش ً
إ ًذا فحسم وإخواهنا ليسوا من مجاعات اجلهاد "القدمية" يف مصر ،بل هي وليدة انقالب فرعون العسكر
امتدادا للتيار
"السيسي" -قبحه اهلل ،-ولكنها تبقى -من وجهة نظر النظام الطاغويت املصري وحاشيته-
ً
اإلسالمي "غري السلفي" ،أو ما يسمى باملعتدل!
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وعن استراتيجيات الحركة؛ فقد ركزت هذه احلركات -ال سيما حسم -على العمليات األمنية اليت
ونادرا ما تستهدف قيادات كربى؛ كما
تستهدف القيادات الصغرى والوسيطة للنظام ،وخاصة األمنية منهً ،
أعلن لواء الثورة عن اغتيال العميد اهلالك "عادل رجائي" قائد الفرقة التاسعة املدرعة(.)1
أما عن نطاق عمليات حسم ولواء الثورة فقد كانت يف حمافظات القاهرة والوجه البحري بصفة خاصة،
وجل عملياهتم تكون ضد جمندي الداخلية املرتدين ،وبعض أمناء وضباط الشرطة اهلالكني؛ فال تكون ذات
تأثري كبري مقارنة بعمليات جند اخلالفة يف سيناء ومفارزها األمنية داخل القطر املصري.

إحصائيات العمليات العسكرية المعلنة لحركة حسم في عامها األول

( )1إصدار "نذر اهلالك"؛ لواء الثورة.

2

"حسم" وإخوانُها

نطاق عمليات حسم ولواء الثورة
وما دفعين لكتابة هذا املقال ليس من أجل انتقاد هذه احلركات "الثورية" ،ولكن لكشف حقيقتها ،ومن
أين جاءت ،ومن يقف خلفها؛ فحسم وأخواهتا من باقي الفصائل املسماة "إسالمية" يف مصر هي نتاج
عاما يف مصر ،نتيجة لدخول اجلماعة األم "اإلخوانية" يف العمل السياسي،
لفشل ما يقرب من ً 90
ومهادنة الطواغيت منذ امللك "فؤاد" حىت اجمللس العسكري -قبحهم اهلل ،-فهم ال عهد هلم وال أمان ،وملا
خالصا هلل ،ولكنه من أجل احلفاظ على كياهنم ومجاعتهم "السلمية" ،واليت -
جهادا
قاموا للجهاد مل يكن ً
ً
أصال -أعضاؤها غري متحدين على رأي ،فهل هؤالء يرجى منهم أن يوحدوا مصر على هنج الصحابة
ً
والتابعني؟!
وظهور هذه احلركات "الثورية" ليس من أجل قتال جند السيسي فقط؛ ولكن ختوفهم من استحواذ
أعزها اهلل -على كامل املشهد يف مصر ،يف القتال ضد جيش السيسي وأعوانه؛ هذا ما
الدولة اإلسالمية َّ -
أذكى نار الضغينة الدفينة يف صدور اإلخوان ،الذين ما فتئوا حياربون الدولة وجنودها ،فاهتموها تارة بأهنا
صنيعة السيسي ،وأهنا صنيعة املوساد وأهنم خوارج ،وهذا االهتام ليس جبديد ،فقد اهتموا "والية سيناء" قبل
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البيعة واجملاهدين يف "مجاعة أنصار بيت املقدس" بأهنم صنيعة خمابرات السيسي -واهلل املستعان ،-فهل
هؤالء يرجتى منهم نصر لألمة وللمسلمني يف أرض الكنانة؟!

وهذا كان موقف حركة حسم املنشقة ،ولواء الثورة اليت صنعتها اجلماعة اإلخوانية السرطانية ،من أول
أعزها اهلل!-
عملية جلنود اخلالفة يف مصر ضد الصليبيني ،إدانة استهداف األقباط احملاربني للخالفة َّ -
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فهل يرجتى من هؤالء خري ،من يتهمون دولتنا تارة بالغلو والتكفري واخلارجية ،وتارة بصنيعة خمابرات
السيسي والغرب!! فلماذا ال تدين مجاعتهم الضالة اإلخوجنية ما تقوم به حسم ضد الداخلية املرتدة كما
تدين ما يقوم به جنود الدولة ،عندما يستهدفون أرتال جيش السيسي اللعني يف سيناء ،أو النصارى القبط
احملاربني يف عموم الوادي والدلتا؟! واهلل املستعان.
فحسم هي مشروع "صحوة مستقبلية يف مصر الكنانة" ،فبعد أن يفشلوا يف صد املد اجلهادي اجلديد
الصادر عن دولة اإلسالم يف مصر -إن شاء اهلل -سيتحالفون مع الشرق والغرب حملاربة مشروع دولة
اخلالفة يف قُطر الكنانة ،فرتوا استخدام مصطلحات املقاومة بدل اجلهاد وحتريفها ،والشعب بدل أمة
اإلسالم ،فهم وطنيون قوميون ،يقاتلون من أجل حدود سايكس بيكو فقط ،وليس من أجل حترير
املسلمني ،والوالء والرباء ،واجلهاد لدفع الصائل ،وحتكيم شرع اهلل يف كل وقت وحني ،نسأل اهلل أن يرد
كيدهم ،وأن يهدي الصاحلني منهم لبيعة دولة املسلمني.
ِّ
تسول له نفسه أيًّا كان يف حرب الدولة اإلسالمية يف مصر ويف سيناء ،ويف كل مكان
وحنذر كل من ِّ
وحني أن جند اخلالفة لكم باملرصاد ،فال تظنوا أنكم أذكى من صحوات سوريا والعراق ،فانظروا ماذا فُعل
هبم على يد جند اخلالفة يف اإلصدارات ،من قتل وتنكيل وإعدامات هلم ،وعن صحوات سيناء مرتزقة الدحل
املرتد عميل السيسي وكلب اليهود؛ فقريبًا بإذن اهلل تكون هنايتهم على يد جند اخلالفة يف أرض املناجاة،
والقادم ما ترون ال ما تسمعون ،فرتبصوا إنا معكم مرتبصون.
وفي الختام ينبغي على املسلمني يف مصر كافة السمع والطاعة فقط ألمري املؤمنني ولويل أمره يف والية
مصر ،وألمري جند اخلالفة ،وال يلتفتوا للتنظيم الفالين وجلماعة كذا أو كذا ،فبعد إعالن دولة اإلسالم ال
يوجد مجاعات وال تنظيمات ،وإمنا خالفة على منهاج النبوة إىل يوم القيامة بإذن اهلل ،أال هل بلغت؟ اللهم
فاشهد.
وصلى اهلل على سيدنا وموالنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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واحلمد هلل رب العاملني.
وكتب:
وحيد وسط المرتدين
األحد  20ذو القعدة  1438هـ  13 -أغسطس  2017م
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