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 أھالي النوبة في إعتصام مفتوح
 على الطریق المؤدي لمناطقھم األصلیة

 
لمسلسل تعنت وتجاھل الحكومة المصریة لمطالب أھالي النوبة في أحقیتھم للعودة  إستمراراً 

شاب نوبي بالتوجھ إلى مناطق فورقندي  400قام صباح أمس ما یزید عن لمناطقھم األصلیة، 
ً على ض م تلك المناطق لمشروع الملیون ونصف فدان  (الریف وتوشكى وذلك إحتجاجا

 ألف فدان من األراضي النوبیة بتوشكى . 110المصري) وذلك بواقع 
وقد فوجئت المسیرة النوبیة بوجود كمین أمني غیر معتاد تواجده بمنطقة كركر وقد أجبر 

مال الطریق، المشاركین على التوقف وتم إبالغھم بأن ھناك تعلیمات علیا بمنعھم من إستك
وعلیھ فقد قام الشباب النوبي باإلعتصام بالطریق فتم حصارھم من قِبَل قوات األمن والتي 

 منعت عنھم دخول الماء والغذاء للمعتصمین.
وعلى أثر ذلك فقد توالت حركات اإلحتجاج بربوع محافظة أسوان، وھو ما قوبل باستخدام 

ى ثالث شباب من مناطق الكرور وأصیب أحدھم القوة من جانب األمن، فقد تم إطالق النار عل
سطحیة، بطلقة في الكتف واآلخر في الید مما إستدعى عمل جراحة عاجلة والثالث إصابة 

 وحالتھم جمیعاً اآلن مستقرة .
والجدیر بالذكر أن ھناك طلب رسمي للتصریح بالتظاھر أـمام وزارة الزراعة (الجھة المنوط 

 . 17/11/2016لك في یوم بھا عقد مزاد بیع األرض) وذ
إال أن ذلك اإلجراء قوبل بالرفض من جانب األمن معللین ذلك بأن الظروف األمنیة ال تسمح 

 16/11/2016أحوال قسم الدقي بتاریخ  22بذلك، وتم عمل محضر إجراءات قید برقم 
م إداري الدقي مع أخذ التعھدات الالزمة بعد 2016لسنة  8002إلرفاقھ بالمحضر األصلي 

التواجد بمحیط وزارة في ذلك الیوم وإجراء أي فاعلیات للوقفة مع تحمیلھم المسئولیة القانونیة 
 في حالة مخالفة ذلك.

والواقع أن ذلك المشروع (الریف المصري) لیس المحاولة األولى من الحكومة المصریة 
إستصدار القرار  (على سبیل المثال ال الحصر)    لإلستیالء على أراضي النوبة فقد سبق ذلك

قریة نوبیة أراضي ذات حدود عسكریة وبھذا لن تكون ھناك  16باعتبار  2014لسنة  444
عودة ألھالي تلك القرى فضالً من منعھم من حق التنقل (حق دستوري) في األراضي الحدودیة 

 كیلومتر غرب البحیرة. 25كیلومتر شرق البحیرة و 110
ً لنص المادة وھو  ً للتعھد الدستوري بحق النوبیین في العودة وفقا ً واضحا  236ما یمثل إنتھاكا

من المیثاق اإلفریقي  21و 20و 19و 14من الدستور المصري فضالً عن إنتھاك المواد 
 لحقوق اإلنسان والشعوب.

وعلى ھا یتضامن المركز المصري لإلصالح المدني والتشریعي مع طلبات المعتصمین 
 والمتمثلة في : 

إستبعاد كراسات الشروط من مشروع الملیون ونصف فدان باعتبارھا منطقة توطین  – 1
 ألھالي النوبة لبناء قرى كاملة الخدمات .

األحقیة ألبناء النوبة وأولویة أبناء محافظة أسوان في مشروع توشكى ضمن مشروع  – 2
 الملیون ونصف فدان.

تور المصري للبالد وذلك بإصدار قانون بإنشاء الھیئة العلیا من الدس 236تفعیل المادة  – 3
لسنة  444إلعادة التوطین وتعمیر وتنمیة بالد النوبة األصلیة مع تعدیل القرار الجمھوري 
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