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بٌان صحفً

الدولة تضيف الخوف من الجوع إلى جانب فيروس كورونا
(مترجم)
فً إجراءات جدٌدة للسٌطرة على وباء فٌروس كورونا ،قامت الحكومة باإلغالق الكامل لمركزٌن
اقتصادٌٌن تسٌطر علٌهما أغلبٌة مسلمة وهما :إٌستلٌه فً نٌروبً وأولدتاون فً مومباسا .حٌث تدعً
الحكومة أن هذه الخطوة لم ٌُقصد بها معاقبة المقٌمٌن فً الضاحٌتٌن ،وإنما هدفت منها أن تحمً الكٌنٌٌن من
الوباء حٌث سجلت المنطقتان عددا كبٌرا من اإلصابات بفٌروس كوفٌد.91-
إن هذا اإلجراء من شأنه أن ٌفاقم من سوء األوضاع االقتصادٌة ،حٌث إن معظم سكان المدٌنة ٌعتاشون
من أعمال صغٌرة تدر علٌهم قوت ٌومهم .والتوجه بفرض قوات شرطة مكثفة فً تلك المناطق ٌُظهر أن
اإلغالق والذي سٌستمر لـٌ 91وما ٌهدف فً الحقٌقة إلى اضطهاد وعقاب سكان المنطقتٌن اقتصادٌا .فكما
ٌبدو فإن الدولة قررت أن تضٌف الخوف من الجوع فوق الخوف من فٌروس كورونا .ومما ٌثٌر الصدمة ،أنه
عندما كانت العصابات تروع سكان أولدتاون ،لم ٌتم توفٌر قوات أمنٌة بهذه الكثافة! حٌث تدعً الحكومة
محاولة السٌطرة على الفٌروس من خالل إغالق تلك المناطق ،ولكن المفاجأة أنها أٌضا تتخلى عن حٌاة
رعاٌاها الذٌن أصبحوا دون مأوى بسبب السٌول .ولألسف ،فإن أكثر من  911شخص لقوا حتفهم حتى اآلن
بسبب السٌول والفٌضانات منذ بداٌة األمطار المستمرة.
ونقول إن الحقٌقة هً أن الدول الرأسمالٌة تعطً األولوٌة للمكاسب االقتصادٌة على قضاٌا الصحة ،وقد
سمحت السلطات الكٌنٌة بالصراعات فً الدولة فً بداٌة تفشً الوباء فً الصٌن .أما اآلن فمن الواضح أن
الحكومة تلعب لعبة لوم الناس رغم أنها سمحت بدخول الوباء إلى الدولة.
فً األساس ،فإن اختبار الفحص أمر جدٌر بالثناء ،لكن رفض الناس لإلجراءات ٌشٌر إلى فقدانهم الثقة
بالسلطات التً أصدرت وعودا خاوٌة كعادتها ،حٌث إن النظام الصحً الرديء والخدمات االجتماعٌة العامة
السٌئة جعلت الناس ٌفقدون الثقة بالدولة .وهناك تقارٌر تشٌر إلى هروب السكان من مراكز االحتجاز الصحٌة
التً أقامتها الدولة ،حٌث إن بعضهم عاش فً ظروف ال ٌمكن احتمالها وحاول البعض االنتحار فٌها.
وبشكل عام ،فإن وباء فٌروس كورونا ،أظهر لألمة جمٌعها ولٌس فً كٌنٌا فقط ،أن العالم ٌفتقد إلى قٌادة
حقٌقٌة تدٌر شؤونه .كما أظهر كٌف أن القادة العلمانٌٌن ،لٌس فً كٌنٌا فقط ،بل فً كل العالم فشلوا فشال
ذرٌعا ،حٌث توجد هوة كبٌرة بٌنهم وبٌن شعوبهم .ولهذا ،فإن العالم بأجمعه علٌه أن ٌعمل مع حزب التحرٌر
من أجل إقامة دولة تهتم به بشكل كبٌر ،حٌث إن قائدها ٌعً تماما أنه سٌُحاسب أمام هللا سبحانه ملك الملوك.
فدولة الخالفة ستكون دولة ٌثق رعاٌاها بها تمام الثقة.
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