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بٌان صحفً

بحجة المحافظة على حٌاة الناس الحكومة تتمادى فً الحجر الصحً
وتشق على الناس بإجراءات لم تكن لتجرؤ علٌها قبل قانون الدفاع!
لم ٌكن وباء كورونا الذي انتشر عالمٌا هو المبرر الذي فرض بسببه قانون الدفاع بقدر ما كان
الفرصة التً كان ٌنتظرها النظام وحكومته ،لفرض إجراءات واستثناءات ال عالقة لها بالحجر
الصحً واالحترازات من وباء كورونا ،بدلٌل االرتجال والتناقض الذي بدى على الحكومة فً
قراراتها وقوانٌن الدفاع التً تصدرها من وقت آلخر للعودة التدرٌجٌة للحٌاة الطبٌعٌة.
فانتهجت ابتداء التهوٌل والتروٌع والفزع من الجائحة لتتمكن من فرض إجراءاتها باإلغالق
التام وحجر الناس فً منازلهم وتوقف الحٌاة والسعً للرزق ،إال من فرجات بصماماتها الزمنٌة
والمكانٌة ،مع الدوام على التذكٌر بالكارثة التً كان ٌمكن أن تحل لوال استباقها بالوقاٌة المشددة،
حتى مر الشهر وإذ برئٌس الحكومة ٌتحدث عن استمرار األزمة ألسابٌع وأشهر ،بالرغم من
انخفاض حاالت اإلصابة والسٌطرة على المرض بشكل عام ،مما ٌدل على أن النظام فً األردن لم
ٌنته بعد من فرض اإلجراءات التً ٌتطلع لتفعٌلها على الناس ،كفرصة الحت لتستغل فً القمع
الناعم الذي لم ٌكن ٌتاح له قبل كورونا.
شقَّ َعلَ ٌْ ِه ْم َفا ْ
ش ٌْ ًئا َف َ
قال رسول هللا « :اللَّ ُه َّم َمنْ َول ًَِ مِنْ أَ ْم ِر أ ُ َّمتًِ َ
شقُ ْق َعلَ ٌْ ِه َو َمنْ َول ًَِ مِنْ
أَ ْم ِر أ ُ َّمتًِ َ
ارفُ ْق بِ ِه» ،فها هو النظام وحكومته ،قد تمادى فً منع الناس من العمل
ش ٌْ ًئا َف َر َفقَ ِب ِه ْم َف ْ
لكسب أقواتهم وعدم فتح محالهم وممارسة البٌع والشراء ،إال بشروط ظالمة تعجٌزٌة أبعد ما تكون
عن التكافل والتضامن الذي ٌردده الناطق اإلعالمً باسم الحكومة ،وأبعد ما تكون عن مسؤولٌة
الرعاٌة الحقة ،فمارست االبتزاز بأبشع صوره وتعقٌداته ،فمن كان ٌرٌد المعونة الوطنٌة وهً التً
ال تسمن وال تغنً من جوع ،ومن كان ٌرٌد ممارسة عمله وفتح محله ،فٌشترط علٌه التسجٌل فً
الضمان االجتماعً مع أن تسجٌله اختٌارٌا ،وهناك أكثر من  011ألف مؤسسة غٌر مسجلة.
ثم إن الحكومة لن تستقبل رسوم هذه اإلجراءات ولن تدفع رواتب الموظفٌن إال من خالل ما
ٌسمى بالتسجٌل فً إحدى محافظ الدفع اإللكترونً على التلفون النقال للذٌن ال ٌملكون حسابات
بنكٌة بحجة عدم تداول النقد بالٌد ،وٌحتاج ذلك بالضرورة دفع رسوم االشتراك باإلنترنت ،ومن ال
ٌحقق هذه الشروط ال ٌسمح له بالعمل ،فهل بعد ذلك من استغالل؟ بل إن ما ٌرٌده النظام من
معلومات شخصٌة وبٌانات وحصر للسكان واطالع على مداوالتهم المالٌة ،وتفرٌغ ما فً جٌوبهم
وتفعٌل منظومة الضرائب والجباٌة الظالمة ،باإلضافة إلى سطوة الحكومة عنوة على رواتب
الموظفٌن المتواضعة بمنع عالوات المدنٌٌن والعسكرٌٌن لهذا العام ،ووقف عالوات المعلمٌن بالذات

التً أذعنت لها حكومة النظام بداٌة العام الدراسً هً الغاٌات التً ٌسعى إلٌها النظام من كل هذه
الشروط واإلجراءات.
وبالرغم من تواتر األنباء حول السٌطرة على الوباء فً معظم أنحاء األردن إال من بؤر تم فك
االحتراز عنها ،إال أن الحكومة ما زالت تنتهج العقلٌة المتسلطة الطاغوتٌة فً التعامل مع الشعب
بعدم تمكٌن الناس من القٌام بممارسة شعائر فروض الصالة وصالة الجمعة بالذات ،وفرض صٌام
شهر رمضان بتمكٌن الناس من القٌام والصٌام واالبتهال إلى هللا على الوجه الذي ٌحقق لهم حسن
األداء فً مساجد هللا التً ٌصر النظام على إغالقها ،فالجرٌمة باتت واضحة للعٌان ٌكاد ٌجمع علٌها
الناس ،وأعذار الحكومة باتت أوهن من بٌت العنكبوتٌ ،قول الرسول َ « :ما مِنْ َع ْب ٍد ٌَ ْس َت ْرعٌِ ِه
اش ل َِرعِ ٌَّتِ ِه ،إِ َّال َح َّر َم َّ
َّ
َّللاُ َعلَ ٌْ ِه ا ْل َج َّن َة».
َّللاُ َرعِ ٌَّ ًةُ ٌَ ،موتُ ٌَ ْو َم ٌَ ُموتُ َوه َُو َغ ٌّ
إن ما ٌقوم به النظام وحكومته من إجراءات اقتصادٌة وجبائٌة وابتزازٌة ،فً السماح فقط لمن
ٌلتزم بشروطها ،بالخروج من عنق أزمة كورونا ،وأن ما ٌفرضه من قوانٌن دفاع تأكل حقوق
الناس وتهٌئهم للتعامل بالنظام االقتصادي الرأسمالً الربوي بالتعامل مع الدفع اإللكترونً ،وأن ما
ٌقوم به من االستمرار فً إغالق المساجد مع إمكانٌة اتخاذ التدابٌر الالزمة لفتحها ،والتضٌٌق على
الصائمٌن بفرض منع التجوال قبل اإلفطار ،ما كان لٌجرؤ علٌه قبل وباء كورونا ،وال ٌجرؤ علٌه
اآلن إال بمظاهر البلطجة واالستبداد التً ٌمارسها ،وٌبتعد كثٌرا عن مبرر المحافظة على صحة
الناس التً تتشدق بها الحكومة ووزراؤها عند اتخاذ أي إجراء جدٌد.
لقد ازداد وعً األمة على أالعٌب النظام وكذبه وعدم حرصه إال على وجوده ،فكل هذا
االهتمام لٌس إال للعمل على تنفٌذ برامج صندوق النقد الدولً ،وتنفٌذ بنود صفقة ترامب ،ولٌس
حرصا على حٌاة الناس وصحتهم ،بل تطوٌعهم وابتزازهم للقبول بإذعانه ،فلم ٌمض على البدء
بسرٌان اتفاقٌة الغاز مع كٌان ٌهود الغاصب سوى بضعة شهور ،والتً رفضها الشعب بأكمله.
وكما ٌتعاظم وعً األمة على أن هذه األنظمة الحاكمة ما وجدت إال لخدمة الكافر المستعمر،
وطمس هوٌتها الحضارٌة اإلسالمٌةٌ ،زداد وعٌها وحماسها للعمل مع العاملٌن لعودة دولة الخالفة
الراشدة الحرٌصة على تمكٌنها من رضا ربها بإقامة شعائره من صالة وزكاة وصوم ،وتصون
مقدساتها وثرواتها وتستعٌدها من أٌدي الكفار المستعمرٌن وأذنابهم.
َّللا َو ٌَ ْب ُغو َن َها عِ َوجا ً أُو َٰلَئِ َك فًِ
ٌل َّ ِ
صدُّونَ َعن َ
﴿الَّذٌِنَ ٌَ ْس َت ِح ُّبونَ ا ْل َح ٌَا َة ال ُّد ْن ٌَا َعلَى ا ْْلخ َِر ِة َو ٌَ ُ
س ِب ِ
ض َال ٍل َبعٌِ ٍد﴾
َ
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