﷽
تخبّط النظام في اﻷردن وتسلّطه علﻰ الناس
الخبر:
قالت منظمة اﻷمم المتحدة للطفولة "يونيسف" ،إن معدل دخل بعض اﻷسر ﻓﻲ اﻷردن انخفض ،بحيث تضاعف
عدد العائﻼت التﻲ يقل دخلها الشهري عن  100دينار أردنﻲ ) 140دوﻻرا ً أمريكيا ً( منذ انتشار ﺟائحة ﻓيروس
كورونا المستﺟد.
وأضاﻓت ﻓﻲ دراسة ﺟديدة حول التحديات اﻻﺟتماعية واﻻقتصادية التﻲ تواﺟه اﻷطفال والشباب اﻷكثر هشاشة
وأولياء أمورهم ﻓﻲ اﻷردن خﻼل ﺟائحة كورونا ،أن  %28من العائﻼت لديها تمويل يكفﻲ ﻷسبوعين ﻓقط ﻹعالة
أنفسهم ،وأن  %68من العائﻼت تعطلت أعمالهم بسبب الﺟائحة.
وأشارت إلى أن " %28من اﻷطفال يذهبون إلى ﻓراشهم ﺟياعا ً أثناء حظر التﺟول ،وانخفضت النسبة لتصل إلى
 %15بعد ﻓك حظر التﺟول"...
وبينت الدراسة أن  %17من اﻷطفال دون سن الخامسة لم يتلقوا اللقاحات اﻷساسية ،إضاﻓة إلى أن  %23من
اﻷطفال المرضى خﻼل الﺟائحة لم يحصلوا على الرعاية الطبية الﻼزمة ،وذلك يعزى بقدر كبير إلى الخوف من انتقال
الفيروس وعدم توﻓر القدرة المادية للعﻼج) .الرأي اﻷردنية(.
التعليق:
ّ
وكأن أكثر الناس كانوا
ينسبون ظلم النظام وتقصيره ﻓﻲ رعاية شؤون الناس إلى كورونا ،ظلما ً وزورا ً وعدواناً،
سعداء قبل كورونا ،وكلهم كانوا يتمكنون من إشباع حاﺟاتهم اﻷساسية كاملة وربما الكمالية أيضاً ،هكذا يتهيأ لمن
يسمع الخبر ،ووﷲ إن كورونا من اﻓترائهم لبريء.
إن النظام ﻓﻲ اﻷردن؛ وﻻ أقول الحكومة ﻓقط؛ ﻷن الحكومة ليست صاحبة قرار ،بل هﻲ مطية يمتطيها النظام
لمرحلة ما ثم يح ّملها أوزاره ويتخلص منها لتكون كبش ﻓداء لﺟرائمه ﻓﻲ حﻖ الناس ،أقول :إن النظام ﻓﻲ اﻷردن لم
ّ
ينفك عن نهب ثروات الناس ،ﻓضﻼً عن أنه لم يقم برعاية شؤونهم حﻖ الرعاية ،ﻓاﻹنسان عنده )أغلى ما يملك( ،ﻓهو
البقرة الحلوب ،أثقل كاهله بالضرائب والﺟمارك والرسوم التﻲ تؤدّي بشكل تلقائﻲ إلى رﻓع أسعار السلع والخدمات.
اتخذ النظام ﻓﻲ اﻷردن قرار الحظر الشامل ﻓﻲ منتصف شهر آذار/مارس تقريباً ،ودام حوالﻲ شهرين ،حبس
ّ
وعطل أعمالهم ،وأﺟبر مؤسسات القطاع الخاص على دﻓع رواتب شهر آذار كامﻼً للموظفين ،مع
الناس ﻓﻲ بيوتهم،
أنهم لم يعملوا الشهر كامﻼ ،ﻓأغلقت كثير منها أبوابها ،ثم ل ّما انتقل إلى الحظر الﺟزئﻲ أبقى المعابر البرية مفتوحة
ﻓترة من الزمن ،ﻓتسللت منه الكثير من حاﻻت اﻹصابة بالوباء ،لتنشر العدوى ﻓﻲ مناطﻖ كثيرة ،وما قدّمه النظام من
مساعدات للناس ،لم تصل إﻻ إلى ﻓئة قليلة منهم ،وبالكاد تس ّد رمقهم ،واستمرت إﺟراءات التضييﻖ على اقتصاد الناس
حتى وصل الحال إلى ما تعبّر عنه النسب واﻹحصاءات المذكورة ﻓﻲ الخبر أعﻼه ،والمخفﻲ أعظم.
من الواضح أن النظام قد اتخذ كورونا ذريعة لتشديد القبضة اﻷمنية على الناس ،ﻓأعلن حالة الطوارئ ،وترك
لقوانين الدﻓاع أن تتحكم ﻓﻲ الناس ومقدّراتهم ،وما ذلك إﻻ لتمرير مخططات دولية كبرى ،لعل أهمها صفقة القرن التﻲ
قبض ثمنها ،ومنها مسﺦ ثقاﻓة المﺟتمع بتمرير بنود اتفاقية )سيداو( ،والحط من هيبة المعلمين ،ولقد رأينا من هذا
النظام العﺟب العﺟاب ،ﻓلم يسﺟل التاريﺦ أن يقوم رﺟل أمن ،مهما بلغت رتبته ،بم ّد يده على معلمه ،ولم يقم نظام ﻓﻲ
العالم عبر التاريﺦ باﻻعتداء على المعلمين وحبسهم ﻓﻲ ظروف سيئة إﻻ هذا النظام الذي يتخبط ﻓﻲ سياساته وأعماله.
إن اﻷصل أن يكون النظام الحاكم راعيا ً لشؤون الناس ،يتفقد ضعيفهم ،ويعين ﻓقيرهم ،ويسعف مريضهم ،ويأخذ
بيد المحتاج ،وأن يوﻓر الحاﺟات اﻷساسية لمن يعﺟز عنها ،ويحاول توﻓير أكبر قدر ممكن من الكماليات ،وهذا ﻻ
يتحقﻖ إﻻ بدولة الخﻼﻓة التﻲ تحكم بما أنزل ﷲ ،وتكون رعاية الشؤون ﻓيها من الحاكم قربةً إلى ﷲ تعالى ،نسأل ﷲ
تعالى أن يكون قد آن أوانها ،وﺟاء زمانها ،وما ذلك على ﷲ بعزيز.
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