بسم اهلل الرمحن الرحيم
حكومة حسينة تسعى للبقاء في السلطة باستخدام الفيروس التاجي كأداة سياسية لقمع الناس
وإلزالة ىذه الحكومة الفاسدة وتشكيل حكومة خالفة راشدة
فإنو يجب التوحد تحت قيادة حزب التحرير
 احلكومة ختادع الناس من خالل االستمرار يف إطالق شعارات حول احلافا على األرواح ،بينما مل تتخذ احلكومة أي
فعالة إلنقاذ حياة الناس على أرض الواقع ،بل قامت بنهب آالف ادلليارات من "التكات" من خالل الافساد يف القطاع
خطوات ّ
الصحي.
 احلكومة غارقة يف الافساد وسوء الرعاية ،وقد جلأت ىذه احلكومة مراراً وتكراراً إىل عمليات اإلغالق ادلتكررة لقمع
احتجاجات الناس احملرومني من حقوقهم األساسية ،دما أدى إىل أزمة غري مسبوقة يف معيشة الناس.
 خوفا من حركات هتز أركان العرش من قبل الطالب ،أبقى ىذا النظام ادلؤسسات التعليمية مغلقة حبجة احلافا على
األرواح ،دما أدى إىل تافويت فرص التعليم على الطالب.
 حتاول حكومة حسينة أيضاً وبشكل خمز حتميل اللوم على الافريوس للوضع اذلش القتصاد البالد الناجم عن فساد النظام
وسوء الرعاية الذي دام عقداً من الزمن.
أيها الناس! لقد شهدمت كيف استغلت حكومة حسينة ،ومجيع احلكومات الرأمسالية األخرى يف مجيع أحناء العامل ،مبا يف ذلك
بريطانيا وأمريكا ،كيف استغلت ىذه األزمة لتعزيز مصاحلها اخلاصة وكشافت عن عدم مسؤوليتها جتاه الناس ،كما يدرك كل عاقل
وواع اآلن أن حكومة حسينة ادلخادعة تستمر يف ختويف الناس من الافريوس بدالً من اختاذ اإلجراءات ادلناسبة للتصدي إليو
ومكافحتو ،وتسعى حكومة حسينة إىل البقاء يف السلطة باستخدام الافريوس كأداة سياسية لقمع الناس ،وجيب أن نتحد دلقاومة
ىذه اإلجراءات الدنيئة من حسينة.
يف ظل نظام اخلالفة الذي ارتضاه اهلل لنا كنظام حكم ،احلكومة فيو مسؤولة عن الناس وىي حمل حماسبة من قبل الناس ،كما
كان اخلليافة أبو بكر وعمر رضي اهلل عنهما .قال النيب ﷺ « :إِ
ول َع إن َر ِعيَّتِ ِو» رواه البخاري ومسلم .ولن
ام َر ٍاع َو ُى َو َم إسئُ ٌ
اإل َم ُ

تتعامل اخلالفة القائمة قريبا بإذن اهلل ،مع أزمات مثل الافريوس التاجي وتقضي عليو فحسب ،بل ستعمل أيضاً على تطوير القطاع
الصحي بأكملو جلميع الرعايا ،وستتخذ اخلطوات الالزمة لتطوير ادلؤسسات التعليمية ومواصلة األنشطة البحثية ،وإنعاش االقتصاد
احلايل ادلعطل من خالل عمليات التوظيف الضخمة ،ألن ادلأكل وادللبس وادلسكن والتعليم والصحة واألمن ىي من احلقوق
األساسية لكل تابع للدولة بغض النظر عن دينو وطائافتو ،وجيب على اخلليافة توفري ىذه احلاجات للناس.
أيها الناس! إ ّن النظام الرأمسايل ىو ادلصنع إلنتاج حكام فاسدين وغري مسؤولني مثل حسينة ،وأي حماولة إلجياد حلول من
داخل ىذا النظام الرأمسايل ،أو تغيري وجوه احلكام فقط دون استبدال للنظام ككل ،فإن ذلك سيطيل من عمر بؤسكم .لذلك
جيب أن تتوحدوا يف حركة إلزاحة حكومة حسينة وتشكيل حكومة اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ،وىذا ىو الطريق الوحيد
ش ُرهُ يَ إوَم ال ِإقيَ َام ِة أَ إع َمى﴾.
ضنكا َونَ إح ُ
ض َعن ِذ إك ِري فَِإ َّن لَوُ َم ِعي َشة َ
خلالصنا .يقول اهلل تعاىلَ ﴿ :وَم إن أَ إع َر َ
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