
 2182 – 8181الهجرات النوبية وفقدان االرض الزراعية  

 عبد الصبور حسب هللا

 نبذة مختصرة عن النوبة 

عاش فى الجنوب يحافظ على حضارته ومكانته التى امتدت الى االنسانية كلها لدية روح التعاون مع الجميع التاريخ القديم 

الدفاع عن ارض الوطن الحبيب منذ فجر التاريخ الى االن حكمت  صنعه بقيمه ومبادئه واشكال التحدى الحياتى ساعد فى

قبل الميالد اذن ابناء النوبة شعب اصيل فى الوطن له ما له  0011قبل الميالد الى   0611االسرة النوبية مصر من عام 

 " حقوق المواطنه" من حقوق وعليه ما عليه من واجبات 

 8812 - 8181بداية الحزن خزان اسوان 

فى انشاء سد يخزن " الحكومة البريطانية كقوة احتالل "الحكومة المصرية " زراعها االيمن :" الحكومة البريطانية  فكرت

المياه فى الجنوب مع التطهير بارض الوطن  مصر جزء منها غالى وشاهد حضارة انسانية هنا غرقت عشرة قرى نوبية 

 لماء فى الكنوز ولالسف لجئوا الى اعلى لكى يبتعدوا عن ا

  8882الحزن الزائد 

كذلك التضحية بأرض كانت هناك خطة لزيادة ارتفاع الخزان ليغطى اكبر مساحة من الرقعة الزراعية فى الشمال 

 الجنوب وتم غرق بقية قرى الكنوز 

 8811ترسيخ الحزن 

م يستطيعوا مقاومة الماء المنهمر واستشهاد الشيوخ والنساء المسنات واالطفال الذين ل"قدم ابناء النوبة التضحية بأرواحهم 

وذلك بسبب ان الحكومة المصرية اغلقت الخزان ليالً ولم يخطروا العمد والمشايخ بذلك وعندما سؤلت الحكومة المصرية 

فى مجلس النواب عن ذلك قالت انه وجدوا ان الفائدة التى سوف تعم على مصر من غلق الخزان والمياه التى سوف تخزن 

 ضل للوطن هنا اتجه االنسان النوبة كالعادة  الى اعلى فى الجنوب اف

 التعويضات 

 لم تصرف  0710فى عام 

 لم تصرف 0700فى عام 

 صرفت تعويضات مجحفه 0711فى عام 

القضايا القانونية ال تسقط  مع العلم ان" الحكومة المصرية" "قوة احتالل" من يتحمل المسائلة القانونية الحكومة البريطانية 

 .مع مرور السنين 

 "االنسانية"غرق ارض الحضارة والثقافة المصرية   8891السد العالى 

بدأت حكومة الثورة فى اقامة مشروع السد العالى لتوفير المياه لالراضى الزراعية فى الدلتا طوال العام  0735فى عام 

ه ولكن لماذا لم يتم كالعادة اقامة النوبى فى اعلى مع العلم ان ارتفاع هذا ظاهر المشروع هو مشروع عظيم وجميعا مع

كنتور اذن المياه لن تزيد عن هذا االرتفاع اذن فكرة القومية العربية التى سادت فى ذلك الوقت هى التى  060السد العالى 

اس بالجرم على االنسانية عدم االحس هجرتنا وهذا لالسف استخفاف بعقل االنسانية اذن ابناء النوبة يقولون  االتى عار

 الف فدان وحضارة لالنسان 411الذى اقترفوه فى حقنا فقدنا عندها اكثر من 

 8891الهجرة الى ارض الحدائق 

ان ابناء النوبة سوف ينعمون بأرض زراعية ومنزل  -:وقفت الوزيرة حكمت ابو زيد وزيرة الشؤن االجتماعية تقول  

 .ل ان  المستقبل الذى ينتظر ابناء النوبة هو الخير الكثير وحديقة ووقف رئيسها يقو



الشريط المعروض عليكم يظهر ان الهجرة لم تكن كريمة الصورة تظهر ان  ابناء النوبة وقفوا خارج البيوت التى 

سوان فى زيارة منزلين نموذجين فى ا 0741الحكومة ادعت ان العمد  و المشايخ فى عام " استلموها من هول الصدمة 

 عن الهجرة " اعالم احمد سعيد"وتحدث االعالم 

 هناك فى النوبة قرى التهجير االن مقابر لالطفال الذين لم يستطيعوا الحياة فى البيئة الصحراوية 

 فدان فى البداية الترعة لم تكن شقت المنازل لم تكتمل  311االراضى لم تزد عن 

فة وحضارة وكنوز فى النوبة يفوق ما كسبه الوطن من اموال مادية الى الخالصة ان ما فقده الوطن الحبيب مصر من ثقا

 ان تقوم الساعة 

 28182الى  8181النوبيون وفساد النظم السياسية من عام 

الشريط الذى رأيتموه عن غرق بعض بيوت قرية ابو سمبل التهجير وتوشكى فى الشهر الماضى من جراء مشروع وادى 

التى وزعت على المستثمرين على حساب ابناء المنطقة يثبت ان فساد نظام االستعمار ال يختل النقرة الزراعى واالراضى 

 فعن فساد النظام المنحل 

فى الجنوب كامتداد طبيعى لنا وذلك لعدم " صرىالموطن االصلى الم"اذن مطلوب تمكين ابناء النوبة فى العودة الى 

اذا قلنا نقول ان هناك حضارة مصرية فعال فيجب عودة االنسان المصرى تأقلمان بيئياً مع المكان التى نعيش فيه االن 

 .يناير  03الذى بنى الحضارة الى مكانه االصلى وهذا ما نأمله بعد ثورتنا المجيدة ثورة 

 الحلول

قرية نوبية فى الجنوب كأمتداد طبيعى لنا وخلق مجتمع تنموى وخلق مساحة خضراء تساعد الوطن  23اقامة  .0

 فجوة الزراعية الغذائيةفى سد ال

للوقوف على مخاطر مشروع وادى " نصر النوبة"ارسال لجنة تقصى حقائق فى قرى تهجير النوبة  .0

 النقرةالزراعى الفاشل الذى يهدد بغرق قرى بالنه وقسطل وتوماس وعافيه وابو سمبل وتوشكى 

االتفاقية  المبرمة بينها وبين الحكومة المصرية منذ عام  الخراج" الفاو"مخاطبة منظمة االغذية والزراعة  .1

 مليون دوالر  0211ومبلغ  0746

 فتح تحقيق فى صندوق انقاذ اثار النوبة ومعرفة الطرق القانونية للصرف   .2

 .هذه رسالة الى منظمات المجتمع المدنى الغير الحكومية اهتموا باالنسانية التى قرعت ابوابكم اكثر من سنين 

  

 عبد الصبور حسب هللا حسن على                                                                                       

 مصر –النوبة                                                                                       

المؤسسة المصرية النوبية لحقوق                                                                                                   

 "تحت التأسيس" االنسان واالرض 

 


