القاتل الصامت كورونا ٌحصد األرواح
والنظام فً ارترٌا ال ٌتعاطى بمسئولٌة
النظام القائم فً ارترٌا وخالل هذه األٌام العصٌبة التً ٌمر بها عالمنا .من تداعٌات فٌروس
كرونا الذي ٌحصد األرواح دون رحمة انكشف جلٌا وجه القبٌح الذي ال ٌبدي اي اهتمام
لصحة المواطنٌن وسالمة ارواحهم وهذا ٌتضح بشروع النظام فً جمع االموال من
المواطنٌن بالداخل والخارج وذلك تحت ذرٌعة مقاومة فٌروس كورونا  ،ففً الداخل صار
ٌستقطع من رواتب المواطنٌن فً القطاع العام والخاص وٌجعل منها مادة للدعاٌة فً وسائل
اعالمه لٌظهر تالحم الشعب مع الحكومة وفً الحقٌقة النظام ٌستقطعها دون الرجوع الٌهم
على قلة وضالة الراتب الذي ال ٌكاد ٌغطً سداد اٌجار سكن الموظف  ،ومنها انطلق للخارج
حٌث طلب تبرعاتهم للوقوف الى جانب الحكومة ولكن المواطنٌن االرترٌٌن بالدول الغربٌة
رفضوا االستجابة لدعوة الحكومة طلبا لتبرعهم النقدي لٌس النهم ال ٌرٌدون مساعدة شعبهم
وخاصة فً هذه المحنة التً تتطلب منهم الوقوف الى جانب ابناء وطنهم بالداخل  ،وانما
فهمهم ومعرفتهم لطبٌعة النظام الذي دوما ٌجمع االموال تحت مختلف الذرائع والمسمٌات ـ
فشعبنا من قبل دفع بالتبرعات وبسخاء لمرضى الكلى وعشاء المناضل واسر الشهداء ولكن
فً حقٌقة الواقع كل تلك االموال التً جمعت تصرف فٌها النظام فً تصرٌف مشارٌع اخرى
لٌست لها اٌة صلة بما جلبت ألجله واالن كذلك عاد ومع جائحة كورونا لجمع االموال ولكن
وبالعودة لتلك التجارب تظل مسالة الثقة المتبادلة بٌن النظام والشعب مفقودة مما ٌجعله عائقا
امام وقفة الجماهٌر االرترٌة بالخارج مع شعبهم بالداخل وهذا ال ٌعنً ان الجماهٌر ال تقوم
بالمساعدة فً هذه اللحظة بل نجد المواطنٌن ٌقدمون مساعداتهم على المستوى الفردي .

ومما ٌؤسف له حقا بانه اتجه صوب من ٌقدر على اذعانهم واخضاعهم لما ٌرٌد وهم المقٌمون
بدول الخلٌج والذٌن ٌستفرد بهم النظام دائما وٌسلب اموالهم ملوحا انهم ال محالة سٌأتون الٌه
مرغمٌن لتجدٌد جوازات سفرهم لٌس هذا فحسب بل حتى انه وفً السعودٌة ربط كل مصالح
االسرة االرترٌة بالسفارة فأبناءهم فً مدرسة الجالٌة االرترٌة ومن ٌرغبون فً ارسال
شحنات الى ارترٌا كل تلك المصالح والمعامالت مرتبطة بمدى التزامهم بإنفاذ مطالب السفارة
والتً تتركز فً سداد االلتزامات المالٌة التً ال تقبل النقاش او المجادلة .
والمواطنون فً تلك الدول ٌشتكون بان السفارة ال تقوم برعاٌتهم وتسهٌل مهام اقامتهم وذلك
اسوة ببقٌة السفارات التً ٌلوذ الٌها مواطنوها عندما تواجههم اٌة صعوبة وهم ٌقفون مع
مواطنٌهم فردا كان او جماعة وقد اتضح ذلك جلٌا وخاصة فً اآلونة االخٌرة عندما اتخذت
السعودٌة جملة من االجراءات لإلقامة لدٌها ولم ٌستطع معظم االرترٌٌن تحمل االعباء الجدٌدة
فكان السعً من مختلف السفارات لتسهٌل مهمة انتقال رعاٌاهم وعودتهم الى وطنهم واتخذت
ترتٌبات تسهل لهم ذلك بالتعاون مع السلطات بالسعودٌة  ،فً هذه الظروف ظلت سفارة النظام
صامتة ال تحرك ساكنا وال تسمع ابدا من أي مواطن إرتري بأنه قد وجد مساعدة من سفارة
النظام بل على العكس ٌعدون الذهاب الٌها ٌؤزم وٌعقد كل شًء فهم ال ٌخدمون سوى من
ٌقوم بالوفاء بكافة التزاماته المالٌة بغض النظر لظروف المواطن الذي ٌعانً من ظروف
معٌشٌة خانقة تستحق الشفقة والحدٌث حول معاناتهم التً ال نهاٌة لها  ،االرترٌون فً كل
مجالسهم ٌحكون لبعضهم قصص كل واحدة منها تضع االنسان العاقل فً ذهول مما ٌدعوك
لتقول هل هذه سفارة دولة ام مكتب جباٌة .
االرترٌون ٌشاهدون ٌومٌا شاشات االخبار وكٌف ان الدول تتعاون فٌما بٌنها وٌتبادلون
الخبرات والمواد الطبٌة الالزمة الن الهدف االن هو انقاذ ما ٌمكن انقاذه من االرواح بعٌدا عن
الحسابات السٌاسٌة  ،فالفٌروس هو عدو الجمٌع ومكافحته والقضاء علٌه فً أي بقعة من العالم
صار لزاما فإنجاز أي تقدم فً مكافحته فً أي بلد ٌعنً التخفٌف من وطأته فً كل انحاء
العالم .
االرترٌون محتارون وٌنتابهم القلق لرفض النظام تلقً المساعدات العٌنٌة التً جاءت من
الصٌن وطلب بدال منها ان ٌستلمها بالدوالر فً ذات الوقت ٌشاهدون امرٌكا وهً الدولة
العظمى تتلقى المساعدات من الصٌن وروسٌا بل هً مستعدة لتلقً المساعدات من اٌة جهة
كانت  ،فهدفها هو االستماته فً اٌقاف زحف فٌروس كورونا  ،تلك الدول العظمى رؤساءها
ٌتولون مواجهة االزمة بأنفسهم وٌظهرون فً الشاشات ٌومٌا لٌطلعوا مواطنٌهم على الوضع
وتطمٌنهم وطلب تعاونهم فً االلتزام بكل االجراءات واالحترازات الوقائٌة مؤكدٌن بانه

بتعاون الحكومة والمواطنٌن سٌتم تجاوز المحنة والتغلب على االزمة  ،واسوة بتلك الدول لو
ان النظام توجه بالنداء للمواطنٌن فً مواجهة االزمة وطلب منهم تقدٌم ما ٌستطٌعون من
المواد العٌنٌة الخاصة بالوقاٌة والعالج لفٌروس كورونا لما تردد االرترٌون ولكن ما ٌجعلهم
ٌحجمون انه لم ٌعلن ذلك عبر وسائل اعالمه وفً ذات الوقت ٌطلب التبرعات النقدٌة فقط
هذا ما ٌجعلهم ٌطرحون اكثر من سؤال واستفهام .
النظام ومن اجل مكافحة فٌروس كورونا نجده ٌجمع االموال من المواطنٌن فً السعودٌة حتى
بطرق ابواب بٌوتهم والوصول الى منازلهم وذلك عبر لجان االحٌاء بعٌدا عن ابواب السفارة
االرترٌون وبالرغم من ظروف معٌشتهم المأساوٌة والعدٌد منهم ٌعٌش بأوراق ثبوتٌة منتهً
سرٌانها و هؤالء لٌسوا بقادرٌن على الوفاء بااللتزامات التً علٌهم فً ذات الوقت لٌسوا
بقادرٌن على مغادرة السعودٌة النهم ال ٌملكون قٌمة تذاكر السفر والعدٌد منهم علٌهم
مدٌونٌات والتزامات وفً ذات الوقت لٌس فً ارترٌا ما ٌشجعهم على العودة كٌف لهم ذلك
والمواطنون بالداخل ٌعٌشون معاناة لٌس لها نظٌر وال مثٌل فً العالم .
االرترٌون بالخارج ال ٌجدون من سفارات النظام اال ما ٌزٌد من مأساتهم وٌعقد مشاكلهم الن
النظام وضع بتلك السفارات منسوبً األمن وهم قد تم توظٌفهم لمهمتٌن اساسٌتٌن وهً
ممارسة التهدٌد والتخوٌف من خالل التتبع وترصد كل شًء وفً ذات الوقت جمع المال منهم
حٌث ان اٌة معاملة فً السفارة ال ٌمكن ان تتم اال بعد المخالصة من كل االلتزامات المالٌة .
وشعبنا ٌدرك تماما ومن خالل متابعته للدول والتً تطلب فٌه كل القادرٌن للمساهمة فً
مكافحة هذا الخطر شمل التجار واالطباء وطالب كلٌات الطب والتمرٌض وغٌرهم من
القادرٌن الن تقدٌرهم للخطر كبٌر وٌدركون بالحاجة لبذل كل الجهود وتسخٌر كل االمكانات
اذا كان هذا فً الدول المتقدمة طبٌا وهً دول غنٌة وقوٌة اقتصادٌة فال ٌعقل ان ٌفكر النظام
بانه ومن خالل جمع التبرعات من الشعب واالنتزاع من قوتهم ٌستطٌع اٌقاف الزحف القاتل
الصامت كان من االجدى بان ٌكون جادا فً تعاطٌه للتصدي للوباء وٌعلن وبكل وضوح عن
عجز فً قدراته الطبٌة واالقتصادٌة مما ٌتطلب تقدٌم الدعوة بطلب المساعدات من المواطنٌن
اوال وٌمتد ذلك الى الدول والهٌئات فالحفاظ على ارواح البشرٌة االن هً مسئولٌة دولٌة
ولٌس على المستوى المحلً فقط وقد اكد مجموعة من حملة درجة الدكتورة االرترٌٌن وهم
ادرى ببلدهم وبمستوى ما ٌقدم فٌه من خدمات طبٌة اكدوا فً بٌان ومناشدة لهم اذاعته رادٌو
ارٌنا المستقلة فً ٌوم الثالثاء الموافق  0202/4/7بان الحكومة االرترٌة تعجز عن مقاومة
خطورة فٌروس كورونا وناشدوا فٌه المجتمع الدولً بان ٌقدم مساعدات لشعبنا بالداخل وفً
اماكن اللجوء للوقاٌة من كورونا  ،وهذه خطوة مباركة ومشكورة من هذه النخب بوقفتهم الى

جانب شعبهم فً هذه المحنة استشعارا بواجبهم الوطنً والذي ٌحتم علٌهم دوما لتسخٌر
امكاناتهم العلمٌة الهائلة فً تخلٌص الشعب من هذا النظام الجائر .
فالرفض العام من المواطنٌن لدفع المبالغ النقدٌة للنظام ٌبٌن مدى البون الشاسع الموجود بٌن
الشعب والنظام بما ٌؤكد بان النظام فاقد الشرعٌة وال ٌتمتع بأٌة مصداقٌة ومحاولته فً
التصدي لجائحة كورونا بهذا االسلوب ٌوضح بجالء بانه ال ٌتعاطى مع االمر بمسئولٌة
والمجتمع االرتري ٌنتظر من النظام بانه ٌكون اكثر وضوحا وٌطلق نداء عام الى الشعب
االرتري بطلب مساعداتهم عٌنٌة كانت او مادٌة وتقوم لجان لتقوم بتنظٌم هذا العمل مما من
شانه تحقٌق التالحم بٌن ابناء الشعب االرتري بالداخل والخارج فً هذه المحنة للخروج منها
بسالم .
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