
 

 

 

 COVID-19رونا وفيروس ك

 رتري يتكشفوالنظام اإل يجسد مخاوف حقيقية

رونا الذي وهو وباء كفً تارٌخ البشرٌة  الذي ٌجعله عالمة فارقة   0202عام 

ستثنى منه أي تلم  وهذا الوباء فً مواجهته  متحدا ومتعاوناالم ٌقف من الع جعل

اصٌب االقتصاد االجتماعٌة والنفسٌة  وتأثٌراته هذا الوباء ل نتٌجةو ،بقعة من العالم 

االحترازٌة التً قامت بها الدول من وقف  اءاتلإلجرزمة حادة نظرا أالعالمً ب

لمعظم االنشطة االقتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة وذلك للحد من انتشار الوباء 

فً مختلف دول العالم فً تفاوت ملموس فً حدتها فً حصد ارواحا ٌ ال ٌزال الذي

 تعداد الوفٌات  .

على السٌطرة  وامكاناتها مقدرتهاازاء هذه االزمة تابعنا التفاوت بٌن الدول من حٌث 

وتوفٌر كل ما ٌلزم من مواجهة الفٌروس من مقرات للحجر الصحً وتوفٌر 

عالوة على  والمستشفٌات المٌدانٌة بكل مستلزماتها الكمامات والقفازات والمطهرات

، فقد لوحظ الفرق بٌن زعماء  الحدود إلقفالتوفٌر للمواد الغذائٌة بوفرة وذلك نسبة 

ووضع  لوضع وافرازاتهالعالم من حٌث القٌام بمسئولٌاتهم واعطاء جل اهتماماتهم ل

 كل امكانات دولهم المادٌة والبشرٌة لمقاومة الوباء  لٌس هذا فحسب انما حتى 

التً قد تتمخض عنه فً المجاالت  لإلشكاالتوضع الحلول للخروج من البحث ل

 االقتصادٌة واالجتماعٌة من اثار سالبة .



رجه  معظم الدول كٌف تتابع وتهتم بشئون رعاٌاها داخل الوطن وخا اٌضا وتابعنا

ت وقف لسداد االلتزامات تجاه مؤسساتتمثل فً   المساعداتبحٌث تقوم بتقدٌم 

وسن سٌاسات اخرى تساعد المواطنٌن فً تجاوز االقتراض واٌقاف سداد الضرٌبة 

فً ملتزمون بالبقاء معظم العاملٌن فً القطاع العام والخاص  وان االزمة السٌما

 بٌوتهم كأجراء احترازي اتخذته معظم دول العالم .

جوء خل الوطن وفً معسكرات اللر بقلق شدٌد تجاه شعبنا االرتري بداعنحن نش

نجده اصال ال ٌجدون الرعاٌة الصحٌة  والنظام فً ارترٌا  فالمواطنون بالداخل

على عجزه فً تقدٌم خدمات المعٌشة للمواطنٌن  فال كهرباء وال مٌاه صالحة  عالوة

عدم الطبً وللشرب وال خدمات طبٌة والمستشفٌات على قلتها تفتقر الى الكادر 

وشعبنا على هذا الوضع من فقر ومعاناة مع االمراض بشتى انواعها  ،  دوٌةتوفر األ

وفعال  امام شعبه والمجتمع الدولً ،ٌجًء هذا الوباء لٌضع النظام فً اختبار صعب 

فً الوقت   هو سٌد الموقف بداخل الوطن ، االهمال وعدم االكتراث ان تابعنا كٌف

ها اتبفً وضع تحوطاتها وترتٌ ظهوره فً الصٌن ٌه الدول ومنذ الذي سعت ف

حٌث ان العالم  ، على رقعة واسعة من العالم بفرضٌة امكانٌة انتشار الفٌروس

ومنذ وقد تابعنا  ،ٌرة والتنقل فٌما بٌن الدول اصبح اكثر سهولة غاصبح قرٌة ص

فً ارترٌا عبر قادم من النروٌج وعلى متن طائرة امارتٌة   رتظهحالة اعالن اول 

عما قامت به  تحدثٌ الذي لم ر لمسئول اعالم النظام  تعبر توٌ عنه وتم االعالن

بتوعٌة المواطنٌن  تقمولم  ،على متن الطائرة  احكومته ازاء المسافرٌن الذٌن كانو

وتوجٌه المواطنٌن بما   االحترازات التً جرى االعالن عنها عبر تلفزٌون النظامب

ان انتشر  وبعد متأخرااال  واسالٌب وقائٌة ٌجب اتباعها وخطورته ٌخص الفٌروس

لم ٌجري أي تطمٌن للمواطنٌن ، كذلك الفٌروس فً كل دول الجوار وبكثرة  

بمواطنٌها  ىتعنة بالدول االخرى التً بعرض االستعدادات التً لدى الحكومة اسو

كورونا  ازمة  إلدارةوقد كونت لجان علٌا  وتهتم بحٌاتهم وتسهر على سالمتهم 

 الذي اصابهم  النفسً وذلك للحد من الهلع والذعر  كافة الجهات المعنٌة افٌهتشارك 

اف للتنقالت بٌن من اٌقوان مما ٌقلقنا اكثر هو ان االجراءات التً فرضها النظام 

مواطنٌن ٌعتمدون فً معاشهم تأتً على  للمحالت والمتاجرالمدن والقرى واقفال 



منعون من ممارسة ٌفكٌف لهم ان ٌتحملوا المدة هذه وهم  لٌوم باق الٌوم على رز

 ازهاحتجبال المواطنٌن هذا ٌضاف الى سٌطرة النظام على امواكل  مهامهم الٌومٌة 

االجراءات هذه ان  مما ٌعنًفً حدود ضٌقة  ٌسمح لهم بالسحب اال حٌث ال بالبنك

 سٌكون كارثً . بالتأكٌدما ستسفر عنه و ةالحٌاتٌفً المعاناة  امعان هً

التً ال ووهناك شرٌحة هامة جدا من ابناء شعبنا الذٌن ٌقبعون فً سجون النظام 

ا تتوفر فٌها ابسط مقومات الحٌاة وال تراعً فٌها الشروط المرعٌة دولٌا ولم ٌخضعه

 هناك اعداد مهولةوشعبنا ٌعرف بان  ،ة والحقوقٌة الدولٌة النظام للجهات الصحٌ

تعرضهم  عندماذا سٌكون مصٌرهم  فً داخل حاوٌات  فهؤالء االبرٌاء ٌسجنون

هً التً والمعدومة  وبإمكاناتهللفاٌروس الذي بدء ٌتزاٌد ظهوره باعتراف النظام 

نظرا الفٌروس  بشان المعلومات التً ٌفصح عنهامحل ثقة فً الحكم على لٌست 

هو واقع فً حٌاة  لما لعكس صورة معاكسةحٌث ٌسعى دائما لعدم مصداقٌة النظام 

رثً الذي بالرغم من وجود هذا الوباء الكاوٌؤسف له حقا ان النظام ، ومما الناس 

 هورظالنظام فً ان ٌكون راس كان المفترض كمله فً خطر أوضع مستقبل العالم ب

، لٌظهر تضامنه مع العالم  دات الدولة لمواجهة االزمةٌبدي استعداه وان جهتموال

ذلك تماما نجد العدٌد من كوادره ٌنشطون فً جمع االموال من  من عكسوعلى ال

لسٌطرة على منصات ل السعً ٌد قوة مقاومة النظام وذلك من خاللااجل مواجهة تز

مما  التً تزعجه وتسبب له قلقا اكثر من قلقه بفٌروس كرونا  التواصل االجتماعً 

سلطة حتى ولو بقٌت ء فً الٌدع مجال للشك بان النظام همه كله البقا ٌؤكد وبما ال

 مخلوق ٌدب بالحٌاة  فٌها . أيترٌا دون ار

العدٌد من الحكومات والدول التً تخشى من المساءلة القانونٌة واالخالقٌة نجدها فً 

وهم ٌقضون  ٌاة السجناءذل ما فً وسعها للحفاظ على حمثل هذه االزمة تسعى فً ب

مسئولة عن مواطنٌها جمٌعا امنهم حكام صدرت بحقهم  فالدولة فً السجون تنفٌذا أل

وضمن محاوالتها للسٌطرة على  وعلٌه نجد الكثٌر من هذه الدول ،وصحتهم 

مع  ماهىتلت وتأهٌلهافً مراجعة الوضع الصحً بالسجون  رونا تجتهد وفٌروس ك

رونا وتضع برامج للتفتٌش الصحً الدوري  وتمضً اكثر لكً وازمة فٌروس ك

صحً ببٌوتهم وخاصة من كبار السن ومن  بحجر هموضعب السجناءتسمح لبعض 



الضغط والسكر وازمة التنفس وغٌره مما  ارتفاعكمزمنة  عانون من امراض الذٌن ٌ

 روف استثنائٌة  ، وهذه الدول تسعىفً ظ اٌستدعً فً ظل هذه الظروف ان ٌعٌشو

سٌنقل الى من  بالتأكٌدمدركة بانه فً حالة تفشٌه داخل السجون فً هذا االتجاه 

حتى ال ٌجد الوباء منفذا وفٌه والضباط واالدارٌٌن  ٌقومون على حراسة السجون

 .االهتمام بهذا القطاع   ٌأتًلالنتشار بٌن المواطنٌن  

 للتفتٌشفاذا كانت الدول التً تقوم سجونها على اسس ومعاٌٌر دولٌة وتخضع 

ة مع االزم شٌااتملدولً نجدها تسعى جاهدة  فً توفٌر مزٌد من الرعاٌة االمحلً و

ان فكٌف ٌمكن تفسٌر سكوت النظام وتجاهله اال   التً اصابت العالم ذعرا وخوفا

ومما ٌزٌد االنسان االرتري حسرة هو  ءرواح االبرٌاأاالستهتار ب فً مضٌاٌكون 

نظام كمساعدة وزعت على اقرباء ان بعض الكمامات والقفازات التً حصل علٌها ال

 مامة الشعب فمتروك مصٌرهوذوٌهم اما ع زبانٌتهومن حوله من  راس النظام 

 كل االحتماالت . واجهالٌو

فً الدول التً تقوم على الدستور والقوانٌن وتحترم التزاماتها تجاه  ءفالسجنا

 محكومبمن الشعب ولٌس  شرٌحة هامةمهما كانت جرائمهم هم المواثٌق االممٌة و

ٌعودون للحٌاة مرة اخرى سبل هم او بالبقاء فً السجون لالبد  باإلعدام  علٌهم

 . وبناء وازدهار دولهم  وٌسهموا فً رعاٌة اسرهم وٌتحملوا مسئولٌاتهم الوطنٌة

تسعى كل الدول فً التعاون مع منظمة الصحة زمة التً تخنق العالم وحٌال هذه اال 

العالمٌة فً وضع توجٌهات هذه المنظمة موضع التنفٌذ وتظل على تواصل معها 

ممن لدٌها من برامجها وخططها وذلك لتستفٌد من امكانٌة المنظمة و لتكشف لها

فً محاربة االوبئة والجائحات  ونحن ال نتوقع من النظام فً الخبراء المتخصصٌن 

ارترٌا ان ٌكون مهتما بمواطنٌه وهو الذي ٌقوم بتشردٌهم وٌضاٌقهم فً معاشهم 

ا صار امنٌة الصغٌر والكبٌر وجعل من حٌاتهم مسلسال من افالم الرعب والهلع  مم

 حرٌته الشخصٌة .بحثا عن االمان والخروج من الوطن 

ٌٌن فً مجال حقوق اننا فً حزب النهضة االرتري ننادي كل الناشطٌن االرتر

وخاصة السجناء جل اهتمامهم وان ٌنقلوا هذه  هماحول شعب ولوااالنسان بان ٌ



قامت من اجل حماٌة حقوق المخاوف الى كافة الهٌئات والمنظمات الدولٌة  التً 

 االنسان اٌنما كان فً العالم .

للنظر فً حقوق االنسان  فً  HRW راٌتس هٌومانونتوجه بالنداء الى منظمة 

ارترٌا ، كما نتوجه بالنداء الى كل المنظمات التً تنشط فً مجال رعاٌة حقوق 

اذ ارواح وضاع السجن والسجناء فً ارترٌا من اجل انقالسجناء لكً تعٌر اهتماما أل

كرونا نظرا لعدم االهتمام من النظام وفً  ضحٌة لفٌروس واال ٌكون حتى االبرٌاء

بغً ان ٌقدم ٌد العون والمساعدة ، ونشٌر فً هذا غٌبة من المجتمع الدولً الذي ٌن

ومرتكبً الجرائم المنخفضة  السٌاسٌٌنسراح السجناء  أطالقبلبة الصدد بان مطا

وذلك للحد من مخاطر  م0/4/0202فً  صدرت من منظمة حقوق االنسانفورا قد 

 على النظام  دولٌة ، وبالطبع هذا ال ٌكفً اذا لم تمارس ضغوطاترونا وفٌروس ك

 لنداءات والمطالب الملحةب مع مثل هذه اٌتجاولكً وقت مضى  أيبشكل اكبر من 

ما تقوم على  لالجئٌن  مشكورةالى الدول التً تستضٌف وتؤوي  كذلك نتوجه بالنداء

اومة فٌروس حملتها فً مقضمن الحماٌة االمنٌة لهم بان تشمل  وتوفٌر به من رعاٌة

 كما نتوجه بالنداء  ، من المدن عرضةمعسكرات اللجوء لدٌها وهً اكثر  كورونا

لالجئٌن بان تجد شئون ال المفوضٌة السامٌةالى منظمة االمم المتحدة متمثلة فً 

السودان وخاصة فً  عداد كبٌرةأب التً ٌتواجد فٌها االرترٌونمعسكرات اللجوء 

 المواد من مزٌدالعناٌة واالهتمام  بتوفٌر  واسرائٌل ولٌبٌا واثٌوبٌا وجٌبوتً والٌمن

، وعلى المنظمات الطوعٌة من الحماٌة من هذا الوباء  تساعدهم   الوقائٌة الطبٌة

االرترٌة واالفراد الناشطٌن بان ٌجتهد الجمٌع بتقدٌم كافة المساعدات لالجئٌن 

 . COVID-19   روناوكاالرترٌٌن للحفاظ على حٌاتهم من خطر فٌروس 

 مكتب االعالم –حزب النهضة االرتري 

 م3/4/0202




