
 

 رواحيحصد األكورونا  القاتل الصامت 

 ال يتعاطى بمسئولية النظام في ارتريا و

 فيروس تداعيات من.يام العصيبة التي يمر بها عالمنا النظام القائم في ارتريا وخالل هذه األ

  اهتمام اي يبدي ال الذي القبيح وجه جليا انكشف رحمة دون األرواح يحصد الذي كرونا

في جمع االموال من  النظام بشروع يتضح وهذا ارواحهم وسالمة المواطنين لصحة

في الداخل صار ، ف كوروناالمواطنين بالداخل والخارج وذلك تحت ذريعة مقاومة فيروس 

يستقطع من رواتب المواطنين في القطاع العام والخاص ويجعل منها مادة للدعاية في وسائل 

وفي الحقيقة النظام يستقطعها دون الرجوع اليهم  ظهر تالحم الشعب مع الحكومة لياعالمه 

ومنها انطلق للخارج الموظف ،  سكن ال يكاد يغطي سداد ايجارعلى قلة وضالة الراتب الذي 

بالدول الغربية  االرتريين حيث طلب تبرعاتهم للوقوف الى جانب الحكومة ولكن المواطنين

 ليس النهم ال يريدون مساعدة شعبهم النقدي ة الحكومة طلبا لتبرعهملدعو رفضوا االستجابة

وانما  وخاصة في هذه المحنة التي تتطلب منهم الوقوف الى جانب ابناء وطنهم بالداخل ،

ـ المسميات الذرائع ويجمع االموال تحت مختلف  دوما لطبيعة النظام الذيومعرفتهم فهمهم 

واسر الشهداء ولكن سخاء لمرضى الكلى وعشاء المناضل وب بالتبرعات  دفع من قبلفشعبنا 

 تصريف مشاريع اخرى في االموال التي جمعت تصرف فيها النظام تلك كلالواقع حقيقة في 

 ولكنجمع االموال ل  ومع جائحة كوروناواالن كذلك عاد  ليست لها اية صلة بما جلبت ألجله

لة بين النظام والشعب مفقودة مما يجعله عائقا وبالعودة لتلك التجارب تظل مسالة الثقة المتباد

امام وقفة الجماهير االرترية بالخارج مع شعبهم بالداخل وهذا ال يعني ان الجماهير ال تقوم 

 .  بالمساعدة في هذه اللحظة بل نجد المواطنين يقدمون مساعداتهم على المستوى الفردي

من يقدر على اذعانهم واخضاعهم لما يريد وهم المقيمون  بومما يؤسف له حقا بانه اتجه صو

اليه  سيأتونبدول الخليج والذين يستفرد بهم النظام دائما ويسلب اموالهم ملوحا انهم ال محالة 



مرغمين لتجديد جوازات سفرهم ليس هذا فحسب بل حتى انه وفي السعودية ربط كل مصالح 

درسة الجالية االرترية ومن يرغبون في ارسال بناءهم في مفأ بالسفارةاالسرة االرترية 

مطالب السفارة  بإنفاذشحنات الى ارتريا كل تلك المصالح والمعامالت مرتبطة بمدى التزامهم 

 . والتي تتركز في سداد االلتزامات المالية التي ال تقبل النقاش او المجادلة 

يتهم وتسهيل مهام اقامتهم وذلك والمواطنون في تلك الدول يشتكون بان السفارة ال تقوم برعا

اسوة ببقية السفارات التي يلوذ اليها مواطنوها عندما تواجههم اية صعوبة وهم يقفون مع 

االخيرة عندما اتخذت  اآلونةح ذلك جليا وخاصة في ضمواطنيهم فردا كان او جماعة وقد ات

ين تحمل االعباء الجديدة  لديها ولم يستطع معظم االرتري لإلقامةالسعودية جملة من االجراءات 

هم وعودتهم الى وطنهم واتخذت افكان السعي من مختلف السفارات لتسهيل مهمة انتقال رعاي

في هذه الظروف ظلت سفارة النظام ، ترتيبات تسهل لهم ذلك بالتعاون مع السلطات بالسعودية 

مساعدة من سفارة قد وجد  هنأب إرتريمواطن  من أي  صامتة ال تحرك ساكنا  وال تسمع ابدا

الذهاب اليها يؤزم ويعقد كل شيء فهم ال يخدمون سوى من  على العكس يعدون  النظام  بل

يقوم بالوفاء بكافة التزاماته المالية بغض النظر لظروف المواطن الذي يعاني من ظروف 

كل في  االرتريون ، نهاية لها التي المعاناتهم  والحديث حولخانقة تستحق الشفقة معيشية 

مجالسهم يحكون لبعضهم قصص كل واحدة منها تضع االنسان العاقل في ذهول مما يدعوك 

 لتقول هل هذه سفارة دولة ام مكتب جباية .

 ادلونتبيوكيف ان الدول تتعاون فيما بينها وا شاشات االخبار ياالرتريون يشاهدون يوم

الخبرات والمواد الطبية الالزمة الن الهدف االن هو انقاذ ما يمكن انقاذه من االرواح بعيدا عن 

 والقضاء عليه في أي بقعة من العالم  ومكافحته، فالفيروس هو عدو الجميع الحسابات السياسية 

ء في كل انحا وطأتهيعني التخفيف من  فإنجاز أي تقدم في مكافحته في أي بلدصار لزاما 

 .  العالم

رفض النظام تلقي المساعدات العينية التي جاءت من ل وينتابهم القلق محتارون االرتريون

الصين وطلب بدال منها ان يستلمها بالدوالر في ذات الوقت يشاهدون امريكا وهي الدولة 

العظمى تتلقى المساعدات من الصين وروسيا  بل هي مستعدة لتلقي المساعدات من اية جهة 

 رؤساءهاتلك الدول العظمى  ،في ايقاف زحف فيروس كورونا  هاالستماتهو  هدفهاف ،ت كان

ليطلعوا مواطنيهم على الوضع  ويظهرون في الشاشات يوميا  بأنفسهمن مواجهة االزمة لووتي

مؤكدين بانه واالحترازات الوقائية  بكل االجراءات االلتزاموتطمينهم وطلب تعاونهم في 

واسوة بتلك الدول لو وز المحنة والتغلب على االزمة ، جاوالمواطنين سيتم تبتعاون الحكومة 

من ان النظام توجه بالنداء للمواطنين في مواجهة االزمة  وطلب منهم تقديم ما يستطيعون 



لما تردد االرتريون  ولكن ما يجعلهم  كوروناوالعالج لفيروس  المواد العينية الخاصة بالوقاية

لن ذلك عبر وسائل اعالمه وفي ذات الوقت يطلب التبرعات النقدية فقط  يحجمون انه لم يع

 واستفهام . هذا ما يجعلهم يطرحون اكثر من سؤال

حتى في السعودية من المواطنين جمع االموال نجده ي كورونافيروس ومن اجل مكافحة  النظام 

عيدا عن ابواب السفارة الحياء  بوالوصول الى منازلهم وذلك عبر لجان ا بيوتهم  طرق ابوابب

منتهي  ثبوتية بأوراقوالعديد منهم يعيش  المأساويةوبالرغم من ظروف معيشتهم  االرتريون

هؤالء ليسوا بقادرين على الوفاء بااللتزامات التي عليهم في ذات الوقت ليسوا وسريانها 

والعديد منهم عليهم  سفرالتذاكر بقادرين على مغادرة السعودية  النهم ال يملكون قيمة 

مديونيات والتزامات  وفي ذات الوقت ليس في ارتريا ما يشجعهم على العودة  كيف لهم ذلك 

 والمواطنون بالداخل يعيشون معاناة ليس لها نظير وال مثيل في العالم .

االرتريون بالخارج ال يجدون من سفارات النظام اال ما يزيد من مأساتهم ويعقد مشاكلهم الن 

وهم قد تم توظيفهم لمهمتين اساسيتين وهي  مناأل منسوبينظام وضع بتلك السفارات ال

ممارسة التهديد والتخويف من خالل التتبع وترصد كل شيء وفي ذات الوقت جمع المال منهم  

 .ال يمكن ان تتم اال بعد المخالصة من كل االلتزامات المالية  معاملة في السفارةاية ان حيث 

للمساهمة في  فيه كل القادرينتطلب  تماما ومن خالل متابعته للدول والتي وشعبنا يدرك

وغيرهم من  التجار واالطباء وطالب كليات الطب والتمريضشمل مكافحة هذا الخطر 

لبذل كل الجهود وتسخير كل االمكانات  ويدركون بالحاجةكبير  القادرين الن تقديرهم للخطر

المتقدمة طبيا وهي دول غنية وقوية اقتصادية  فال يعقل ان يفكر النظام  اذا كان هذا في الدول

زحف القاتل البانه ومن خالل جمع التبرعات من الشعب واالنتزاع من قوتهم يستطيع ايقاف 

ويعلن وبكل وضوح عن  لوباءل للتصديجادا في تعاطيه بان يكون  الصامت كان من االجدى

من المواطنين  ادية مما يتطلب تقديم الدعوة بطلب المساعداتعجز في قدراته الطبية  واالقتص

دولية  ةيمسئولفالحفاظ على ارواح البشرية االن هي   اوال ويمتد ذلك الى الدول والهيئات

االرتريين وهم حملة درجة الدكتورة فقط وقد اكد مجموعة من  مستوى المحليال على وليس

اذاعته راديو  ومناشدة لهم طبية اكدوا في بيانات ادرى ببلدهم وبمستوى ما يقدم فيه من خدم

مقاومة بان الحكومة االرترية تعجز عن  7/4/2020ارينا المستقلة في يوم الثالثاء الموافق 

لشعبنا بالداخل وفي وناشدوا فيه المجتمع الدولي بان يقدم مساعدات   كوروناخطورة فيروس 

بوقفتهم الى  النخب هذه من، وهذه خطوة مباركة ومشكورة  كورونا للوقاية من اماكن اللجوء

تسخير دوما لوالذي يحتم عليهم جانب شعبهم في هذه  المحنة استشعارا بواجبهم الوطني 

 .امكاناتهم العلمية الهائلة في تخليص الشعب من هذا النظام الجائر 



دى البون الشاسع الموجود بين فالرفض العام من المواطنين لدفع المبالغ النقدية للنظام يبين م

الشعب والنظام بما يؤكد بان النظام فاقد الشرعية  وال يتمتع بأية مصداقية  ومحاولته في 

بهذا االسلوب يوضح بجالء بانه ال يتعاطى مع االمر بمسئولية   الجائحة كورونالتصدي 

عام الى الشعب والمجتمع االرتري ينتظر من النظام بانه يكون اكثر وضوحا ويطلق نداء 

هذا العمل  مما من االرتري بطلب مساعداتهم عينية كانت او مادية وتقوم لجان لتقوم بتنظيم 

لخروج منها لشانه تحقيق التالحم بين ابناء الشعب االرتري بالداخل والخارج  في هذه المحنة 

 .بسالم 
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