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 الدولة   المصریة   تحرم   النوبة   من   "عید   أحلى"

 

الموافق الیوم وهو - 2017 سبتمبر 3 الموافق األحد یوم أسوان بمحافظة النیل درة حدیقة شهدته ما أدناه الموقعون                     یدین
بأسوان النوبیة والكیانات الكتل لها دعا سلمیة مسیرة على األمن قوات اعتداء من – عام كل من النوبي" التجمع                     ل"یوم
ومنهم الُمشاركین من عدد على والقبض المعنیة بالمسیرة المشاركات على واالعتداء أحلى"، النوبة في "العید شعار                  تحت
النوبیین، المحامین جمعیة ورئیس محام – محمد بشیر ومنیر السابق، العام النوبي االتحاد رئیس - محمد عزمي                   محمد

  ومحمد   بهلول   محمد   –   أحد   المشاركین   في   الحفل   والمسیرة   السلمیة.

النطالقهم الُمشاركین النوبیین لتجمع نقاط ثالث حددت الیوم، لهذا بالدعوة قامت والتي النوبیة، الكتل أن بالذكر                  والجدیر
النوبي والتجمع النوبة، نصر مركز من القادمین النوبة ألبناء الجزیرة میدان هم : نقاط والثالث النیل، درة حدیقة إلى                    منها
ونجع سهیل، وجزیرة سهیل، وغرب الشالل، قرى من القادمین النوبة ألبناء النیل بكورنیش فریال حدیقة من بالقرب                   الثاني
حفالت إقامة إلى التجمع هذا یهدف كان وبینما النوبیة. األطیاف لجمیع المحطة بمیدان الثالث والتجمع تقوق، وجبل                   المحطة
المادة تنفیذ تجاه مماطلتها من الدولة لممارسات ورفضهم التاریخیة النوبیین بحقوق بالمطالبة النوبیة القیادات وقیام                 غنائیة
من توصیة صدرت والذي 0142 لعام 444 رقم الجمهوري القرار ومنهم الظالمة القرارات وإصدار 236 رقم                  الدستوریة
العشرات على والقبض ذكره سلف كما الُمشاركات النساء على التعدي تم بإلغائه ، مؤخرا الدولة مجلس من المفوضین                   هیئة
بالشالل المركزي األمن معسكر إلى سبتمبر ٤ اإلثنین الیوم صباح أسوان نیابة انتقال تبعه معلوم، غیر لمكان                   واصطحابهم
عدة توجیه تم أنه كما أسوان. أول قسم إداري 2017 لسنة 5653 رقم المحضر في المحتجزین النوبیین مع                    للتحقیق
باألمن واإلخالل منشورات وإحراز ترخیص، بدون والتظاهر التظاهر على التحریض وتشمل: علیهم للمقبوض               اتهامات
– أنه إال ،2017 سبتمبر 6 األربعاء یوم عرضهم یتم أن المفترض من وكان التمویل، وتلقي المرور حركة وتعطیل                     العام،
وتم األمن، قوات معسكر بسجن مودعین أنهم من الرغم علي محبسهم من المحبوسین إحضار یتم لم المحامین، لبعض                    طبقًا

 تأجیل   نظر   الحبس   لیوم   األربعاء   الموافق   13   سبتمبر   2017.

بین 1898 في النوبة تقسیم منذ مضى، قرن إلى یرجع مصر في النوبیة بالقضیة المتعلق الحراك بأن اإلقرار المهم                     من
بدأ هنا ومن العالي. السد لبناء 1964 عام آخرها قسري، تهجیر عملیات عدة إلى النوبیین وتعرض والسودان                   مصر
تطویر من وتمكینهم ناصر بحیرة حول توطینهم إعادة في النوبیین حق یعني والذي العودة، بحق یطالبون                  النوبیون\ات
حیث النوبیة القضیة في تحول نقطة 2014 دستور أقرها التي الدستوریة االستحقاقات تعتبر وبینما بها. المحیطة                  األراضي
سنوات، عشر خالل وتنمیتها األصلیة مناطقهم إلي النوبة سكان تعید مشروعات وتنفیذ "وضع على 236 المادة                  نصت
29 ففي الدستوریة. لاللتزامات ومخالفة لآلمال مخیبة بعد فیما الدولة قرارات كانت القانون"، ینظمه الذي النحو على                   وذلك
شماال العالقي قریة من قریة 44 أصل من نوبیة قریة 16 اعتبر الذي 444 رقم الجمهوري القرار صدر 2014                     نوفمبر
یحرم أنه حیث الدستوري العودة لحق واضحا انتهاكا 444 القرار یعد وبذلك عسكریة. حدودیة أراض جنوبا، أدندان                   إلى
أي من النوبیین استبعد الذي 355 القرار وهو آخر قرارا ذلك وتبع السد. بحیرة حول قریة 16 إلى العودة من                      النوبیین
تخص التي التنمیة عملیات في للنوبیین مشاركة من الدستور یقره مما بالرغم توشكى مدینة تنمیة حول                  مشاورات
بوقف المصریة مطالبین المحاكم أمام قضیتین رفع تم كما القرارات هذه حول احتجاجیة فعالیات عدة ونظمت                  أراضیهم.

  العمل   بالقرار   444   والتي   أوصت   هیئة   مفوضین   مجلس   الدولة   بإلغائه   . 

والتجمع السلمي التعبیر األصیل حقهم في النوبیین لحقوق الدولة انتهاك على البیان هذا على الموقعون یؤكد                  وعلیه
یكفله الذي التعبیر في والحق والرأي الفكر حریة في وحقهم 73 رقم مادته في المصري الدستور یكفله والذي                    واالحتجاج
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إلیها. اإلشارة سلف والتي الدستور من 236 رقم المادة بتطبیق المصریة الدولة التزام وعدم 65 رقم مادته في                    الدستور
 وُیطالب   الموقعون   من   مجموعات   ومنظمات   مجتمع   مدني   بالتالي:

والنفسیة الجسدیة سالمتهم مسؤولیة الدولة وُتحّمل إلیهم الُموجهة التهم جمیع وإسقاط المحبوسین عن الفوري                 1- اإلفراج
  في   ظل   حبسهم.

عدم   مالحقة   أو   تهدید   النشطاء\الناشطات   النوبیین\ات   الذین   لم   یتم   القبض   علیهم\ن   والتوقف   عن   ترهیبهم\ن.  -2 

من المزید حقوق انتهاك من بدًال الدستور، یكفلها والتي النوبیة القضیة تجاه التزاماتها بتنفیذ المصریة الدولة تقوم                    3- أن
  المواطنین.

 

 توقیعات   المنظمات   والمجموعات:-

 

 1-   نظرة   للدراسات   النسویة
 2-   الجمعیة   المصریة   للنهوض   بالمشاركة   المجتمعیة

 3-   الشبكة   العربیة   لمعلومات   حقوق   اإلنسان
 4-   المركز   المصري   لدراسات   السیاسات   العامة

 5-   جبهة   الدفاع   عن   الصحفیین   والحریات
 6-   مؤسسة   أصوات   واعدة   لحقوق   اإلنسان   والتنمیة   بالمشاركة

 7-   مؤسسة   قضایا   المرأة   المصریة
 8-   مجموعة   المساعدة   القانونیة   لحقوق   اإلنسان

 9-   مركز   أندلس   لدراسات   التسامح   ومناهضة   العنف
 10-   مركز   القاهرة   لدراسات   حقوق   اإلنسان
 11-   مركز   الندیم   لمناهضة   العنف   والتعذیب

 12-   مركز   حابي   للحقوق   البیئیة
 13-   مصریون   ضد   التمییز   الدیني

 
 

 توقیعات   األحزاب   السیاسیة:-
 

 1-   الحزب   المصري   الدیمقراطي   االجتماعي
 2-      حزب   الدستور

 3-   حزب   العیش   والحریة
 4-   حزب   مصر   الحریة
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