
 

 الرحيم  الرمحن هللا بسم
 فتفرض حظراً كامالً للتجوال كوروان  جائحة ترتدي احلكومة

 البسطاء نم   تبقى ن  م   فتسحق الدويل النقد صندوق  روشتة لتمرر
 القادم السبت من عتبارا  ا اخلرطوم بوالية الكامل التجوال حظر فرض الصحية للطوارئ العليا اللجنة قررت 

 عشر م، 2020/ 04/ 13 ثننياال يوم حتاديةاال الصحة وزارة تسجيل خلفية على القرار وأييت ،أسابيع ثالثة ملدة
 ني  متغريّ  خلفية على القرار هذا أييت . حالة  29 إىل املؤكدة احلاالت  عدد لريتفع كوروان،  بفريوس  جديدة حاالت 

  ،الغازو  احملروقات؛ ُشحّ  يف مثلةتم االقتصادية، الضائقة وتفاقم نتقالية،اال للحكومة املناوئة التظاهرات  دتصاع :مها
  اجلنيه  اهنيارو  الفاحش الغالء إىل ابإلضافة سعره، احلكومة ضاعفت أن بعد حىت اخلبز ُشحّ و  واجلازولني، ،والبنزين

 .األخرى العمالت  أمام
 : اآلتية احلقائق نوضح  السودان والية / التحرير  حزب ف  إننا

  ظهور  بداية  منذ أهنا  فلو ، نفسها يف حلاجة  البالد، يف الوابء  هذا فشيت يف كبريا    دورا   احلكومة  لعبت :أوالً 
  ث  لذلك، ة  دّ ع  مُ  حماجر   يف أسبوعني ملدة  قادم كل  وعزلت البالد،  مداخل على قبضتها أحكمت  العامل يف  املرض

  ظهر  اوملّ  ،املصابني أدخلت حيث! تفعل مل لكنها البالد، الوابء دخل ملا  املصابني، وعاجلت األصحاء، أطلقت
 مداخل عربوا الذين  من ٪40 مع التواصل فقدت  أبهنا  عجزها عن منا كلّ تُ  أصبحت التفشي يف وبدأ  املرض
 !! اجملتمعي التفشي مرحلة وصل املرض وأن ،البالد

  حلياة ا ومنظومة الرأمسايل، املبدأ من املعاجلات  ذ  خ  أ   البائد؛  النظام منهج  على كوروان  وابء  أزمة معاجلة  إن : اثنياً 
 وتعطيل ابملمرض،  املصحّ  وخلط  األساس، هي القطيع مناعة فكرة جبعل والتقليد،  االستهالك سبيل على الغربية،

ر ض   ُتور ُدوا  ال  »: ملسو هيلع هللا ىلص للا  رسول قال  ،الكرمي العيش بتوفري وهنمئش يف النظر غري من األصحاء  حياة    ع ل ى  املُم 
ح     . العباد شئون إلدارة احلكام هؤالء أهلية وعدم ،الفشل على يدل إمنا ذلك  كل  ،«املُص 

 وتعمل بدايته، من املرض  الدولة تتابع أبن  ؛ اإلسالم به جاء الذي  هو الوابء  هلذا الصحيح العالج إن  :اثلثاً 
  ب ن   ُأس ام ة   عن. واإلنتاج العمل يف األخرى املناطق يف األصحاء ويستمر ابتداء   نشوئه مكان يف املرض حصر على
ّ   ع ن   ز ي د   ع ُتم   إ ذ ا»: ق ال   أ نَّهُ  ملسو هيلع هللا ىلص  النَّب  لطَّاُعون   َس   ُخُلوه ا ف ال   ِب  ر ض   ِب   َت  ُرُجوا ف ال   ِب  ا و أ ن  ُتم   ِب  ر ض   و ق ع   و إ ذ ا  ت د 

ه ا ن     حصر  اإلسالم يف  الدولة فعلى ،الدول مجيع  على متقدمة كانت  دولة  يف الصحي احلجر من نوع  فهذا  ،«م 
 .وأمانة  رعاية  دولة فهي الشرعي بواجبها وتقوم ،آخرون  عليهم يدخل وال فيه  سكانه ويبقى ،انه مك يف املرض

  صندوق  روشتة  تنفيذ جرامي؛اإل ي ستعمار اال املشروع لتمرر  كوروان   جائحة يترتد أن تريد  احلكومة إن :رابعاً 
  ما  والكهرابء، ،واخلبز ،احملروقات  أسعار برفع وذلك  ،)قحت( قيادات  من ا  كثري   هلا استمالت اليت الدويل النقد
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 تضاعفت الذين وهم احتماهلا،  البالد أهل يستطيع وال ر،تذ وال تبقي ال السلع جلميع غالء موجة عليه يرتتب
 نيسان/أبريل  يف السلع أسعار أن ذلك  ومن! مضاعفة أضعافا   االنتقالية احلكومة هذه خالل السلع أسعار عليهم

 وكيلة جنيها ،  80 الزيت ولرت ها ،جني 35 الدقيق وكيلو جنيها ،  21 السكر كيلو]: كااليت  كانت  م2019
جنيها  [،  بينما  بلغت أسعار  هذه  السلع اليوم: ]كيلو السكر 90 جنيها ،  وكيلو  الدقيق 95   ( 360)  القمح

 !]جنيها ، ولرت الزيت  190  جنيها  ، و كيلة القمح  1100 جنيها  
  أهنا ابلدعم، يسمى ما لرفع اجلائحة  هذه الستغالل النية  تتبيّ  احلكومة أن على يدل الذي إن :خامساً 

 األحد يوم يف 2020 لسنة (1) رقم طوارئ أمر إبصدار اجلديدة العشر احلاالت  هذه ظهور استبقت
 من على جنيه   ألف  20 إىل فآال 5 بني  ما ترتاوح مالية بغرامة العقوبة يتضمن والقرار م، 2020/ 04/ 12

 !الدعم رفع  لتضمينها املوازنة تعديل عن تتحدث  تأصبح احلكومة أن  كما!  احلظر قرار خيالف
 شراء  من املواطنني لتمكني لساعات، رفعيُ  سوف الكامل التجوال حظر أن عن اإلعالم وزير حتدث  :سادساً 
  عمل ي واحد  عائل  على تعتمد  األسر من كم  لكن ،شراءال على القادرين عن يتحدث  هو  ابلطبع  احتياجاهتم، 

  فكيف الضرورايت، لشراء املال وجود عدم يعين ذا فه ،واحد ليوم  العائل يعمل مل فإذا ابليوم،  اليوم  رزق فيتكسب
 ملسو هيلع هللا ىلص النب لقول حمرم، وذلك ! أعماهلم يف يستمرون  تركتهم هي وال أطعمتهم، هي فال !الناس؟  حبس احلكومة تريد

ه ا  ه رَّة   ف   ام ر أ ة   ُعذ  ب ت  » ن  ت   ه ا ه ي   ال   النَّار ،  ف يه ا ف د خ ل ت   م ات ت   ح ّتَّ  س ج  ت   ه ا،  أ ط ع م  ه ا،  إ ذ   و س ق ت     ه ي   و ال   ح ب س ت  
ه ا ت   م امُ »: ملسو هيلع هللا ىلص ولقوله «اْل  ر ض   خ ش اش   م ن   َت  ُكلُ  ت  ر ك  ُئول   و ُهو   ر اع   اْل    كذب  يف عزاء وال. «ر ع يَّت ه   ع ن   م س 

 مشكلة حتل مل اللحظة هذه حىت فهي! الكامل احلظر أثناء البسطاء معاش لتوفري ةدّ العُ  أعدت  أهنا يف احلكومة
 !اجملال هذا يف والعاملني السفرية املركبات  سائقي من السفر حظر من املتضررين
ُم   ي  ر و ن   أ و ال  ﴿ : وتعاىل تبارك احلق يقول: السودان ف  اْلهل أيها ت  ُنون   أ َّنَّ  ال   ثَّ  م رَّت ي    أ و   ةً مَّرَّ  ع ام   ُكل     ف   يُ ف 

 الفرض هلذا  العمل عن القعود إث من نتوب  ونتذكر؛  للا  إىل نتوب  أن  بنا  حلري  إنه  ﴾ ي ذَّكَُّرون   ُهم   و ال   ي  ُتوبُون  
 من عاما 99 من ونعترب ونتذكر النبوة، منهاج على الراشدة اخلالفة إبقامة اإلسالمية احلياة استئناف العظيم؛

  ننا وإ. والضعف ،والفقر ،الذل غري اجلائر احلكم هذا أورثنا ماذاو  اخلالفة، هدمت أن منذ اإلسالم بغري احلكم
.  اجلد سواعد  عن ومشروا خريًا، أنفسكم  من هللا فأروا عام، املئة متام قبل اخلالفة، تقيموا أن  عليكم  لنعزم

ا ل م ث ل  ﴿  . ﴾ ال ع ام ُلون   ف  ل ي  ع م ل   ه ذ 
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