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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 الصحي القطاع في فساده على للتغطية اإلغالق سياسة إلى يلجأ حسينة نظام! الناس أيها

 !المخادعة التكتيكات هذه النظام على نكرواأف
 ألن املرّكزة، العناية ووحدات األكسجني مرافق نقص بسبب كورونا بفريوس املصابني من املئات ميوت

 ونصف العام يف الصحي القطاع لتطوير الالزمة اخلطوات يتخذ مل الناس، ألمر يهتم ال الذي حسينة، نظام
 .واللقاحات الطبية املعدات شراء حبجة املليارات النظام رجاالت هنب ذلك، من وبدال. املاضي العام

 اإلعالم وسائل روتيين بشكل احلكومة تستخدم الصحي، القطاع يف فشلها عن النقاش ولتحويل 
 .الالإنساين إغالقهم لتربير الصحية اإلرشادات يتبعون ال هنمأب الناسعلى  للوما لوضع
 لكسب كبري بشكل الناس ويعاين البالد، اقتصاد تدمري يتم نهإف املتكررة، اإلغالق عمليات بسبب 
 اليت الكبرية ديوهنم لسداد أو ألطفاهلم الطعام توفري عن ملعجزه ونينتحر  همبعض إن بل يومهم، قوت

 من الناس يتمكن ال حىت الناس، لقمع كأسلوب اإلغالق سياسة احلكومة اتبعت كما سدادها؛ عن عجزوني
 .األساسية احلاجات من حبقوقهم للمطالبة الشوارع إىل اخلروج

 إىل خيرجون الذين العمل عن والعاطلني اجلياع إنّ  ،منألا وأجهزة الجيش في المخلصون الضباط أيها
 تكونوا فال النظام، هذا قبل من بعينه طغيانال هو وهذا تغرميهم، متي أو اعتقاهلم يتم هتمحيا إلنقاذ الشوارع

 .الالإنسانية التعليمات هذه تنفيذ خالل من االستبداد هذا مناً جزء
َتِطع   َلم   فَِإن   بَِيِدهِ  فَ ل يُ َغي ِّر هُ ًا ُمن َكر  ِمن ُكم   رََأى َمن  » : اهلل رسول قال َتِطع   َلم   فَِإن   هِ فَِبِلَسانِ  َيس   َيس 

يَمانِ  فَِبَقل ِبهِ   .مسلم صحيح« َوَذِلَك َأض َعُف اإل ِ
 ومصاحل مصاحلهم خلدمة فقط السياسة ميارسون والرأمساليني العلمانيني احلكام هؤالء إنّ  المسلمون، أيها

 احلكام هبؤالء لإلطاحة العمل مجيعا علينا جيب لذلك. الناس قمع خالل من الرأمساليني، من قليل عدد
 األساسية باحلقوق الوفاء مسؤولية ستتوىل واليت النبوة، منهاج على الثانية الراشدة اخلالفة وإقامة املستبدين
 .والدين واللون العرق عن النظر بغض لرعاياها،
َمامُ  َوِإنََّما» : اهلل رسول قال  .ومسلم البخاري هروا« ِمن  َورَائِِه َويُ ت ََّقى ِبهِ  يُ َقاَتلُ  ُجنَّة   اإل ِ
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