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نشرة "فَاعتِبُروا" ٦

. الُمھیب وطاف باألرض  الُمخیفة وتاجھ  الصغیر"، لبس ھامتھ  المستجد،"الجنرال  كورونا   -
یخرج من أنف وفم المصاب بواسطة رذاذ اللعاب الذي یخرج مع الكالم والسعال والعُطاس.  -

ھذا الرذاذ الُمحمل بالفیروس ینتشر أمام العاطس المصاب ، ویصل الى مسافة متر على   -
األقل، وتتلوث یداه واألسطُح من حولھ بالفیروس .

فإذا خالطھ أحٌد أو صافحھ، دخل ھذا الفیروس المتعلق بالرذاذ عن طریق التنفس أو عرك   -
الملوثة. باألیدي  العیون 

التي  أنواع الخالیا  أیام تقریباً، لیجد بعض  الحلق لخمسة  بالتجویف األنفي وأسفل  یعشعش   -
إال خالقھ. تفاصیلھا  یعلم  فیدخلھا ویُكاثر نفسھ على حسابھا بطریقة عجیبة ال  یھواھا، 

تبدأ الحمى والسعال الجاف واألعراض بالظھور تبعا لعمر المریض وقوة جھازه المناعي.  -
لمخالطیھ قبل وبعد ھذه الفترة، والفیروس یحاول أن یصل إلى رئتي  یكون المصاب ُمعدیاً   -

المصاب.
المریض جدا. الناقلة لألوكسجین، فتتدھور حالة  یُتلف حویصالتھا  فإنھ  الرئتین،  إذا وصل   -

العدوى واألعراض

إنتشاره وسھولة عدواه،  یتمیز ھذا الجنرال الصغیر"كورونا المستجد " عن غیره بسرعة 
وخلق هللا في رئتي اإلنسان ستمائة ملیون حویصلة ھوائیة لنقل األوكسجین الى أجزاء الجسم، 

ھذا الفیروس یتلفھا أو بعضھا، فیموت اإلنسان، ألنھ ال یستطیع اإلستغناء عن األوكسجین 
إطالقا... فإذا أُصیب  أكثر من أربعمائة ألف إنساٍن كما حدث في الوالیات المتحدة األمریكیة، 
ربعھم بحاجٍة ألجھزة ِاألوكسجین، وال یُوجد في البالد كلھا  كما أعلنوا سابقا إالّ عشرة أالف 

جھاز فقٍط ال غیر، فھذا یعني أن عشرات األالف  سیموتون أمام ناظري األطباء وھم یتفرجون، 
ال حول لھم وال طول، ھذا في أقوى دولة وأكثرھا تقدما في العالم، فما بالكم بما یحدث في 

البالد األضعف؟ .

أما الذین یُریدون أن یُضحوا بالضعفاء وكبار السن لحمایة اإلقتصاد في امریكا، فھم ماّدیون 
الى النخاع،  وكعادتھم ال یُقیمون وزنا لحرمة النفس البشریة،....فشتان ما بین ھذا وبین ما 

امرنا بھ الرسول صل هللا علیھ وسلم حیث یقول:
" َھْل تُْنَصُروَن َوتُْرَزقُوَن إِال بُِضعَفَائُِكْم"  "رواه البخاري"
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