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بعد ما يزيد عن عامين و نصف من قيام الثورة لا زال المصر يون لم يدركوا حلمهم ببناء جمهور ية جديدة
تحقق لهم ما يتطلعون إليه من سيادة الديمقراطية و قيم العدالة و المساواة.

خرجت الملايين إلى ٰ الشوارع مرتين تنشد ذلك الحلم :الأولى ٰ في يناير  2011لإسقاط نظام مبارك ،القائم على
ٰ
الفس اد و الاس تبداد و التبعي ة و تزيي ف ال وعي و تزوي ر إرادة الش عب .و الثاني ة ف ي يوني و  2013لإجب ار

محمد مرسي عل ى التنحي ،بعد أن فقد شرعيته بسبب سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى ٰ الهيمنة على الحياة
ٰ
ٰ
السياسية و إعادة بناء منظومة الاستبداد ،مستغلة فوزها في أول انتخابات حقيقية – من الناحية الإجرائية –
تجري في مصر منذ عقود.

ن إرادة الشعب التي أظهرت ذاتها
عدنا إلى ٰ نقطة البداية ،و لذلك فالنضال من أجل الحلم لا يزال قائما ،كما أ  ّ

في الثورة لم يعد من الممكن تقييدها .و قو ى الثورة تدرك حتمية التجمع في جبهة لانتزاع مطالب الثورة،
ٰ

و إح داث ك ل الض غوط الس لمية الممكن ة للحيلول ة دون اختطافه ا م رة أخ رى ،خاص ة و أن المواجه ات ال تي
ٰ

دارت بين السلطة الانتقالية و أنصار الرئيس المعزول أفسحت المجال مرة أخرى لعودة القمع و لانتهاكات
ٰ

و ممارسات دامية واسعة النطاق.

انطلااًقا من هذا كله عُنعلن عن تأسيس جبهتنا :جبهة انتصار الثورة "ثوار" ،لتناضل مع الناس من أجل

إص لاحات جذر ي ة ،جوهره ا إع ادة توز ي ع ال ثروة لص الح جم اهير المص ر يين م ن الفق راء و مح دودي ال دخل،

و بناء ديمقراطية المشاركة الشعبية؛ جبهة تجمع كل فرد يعي أنه بغير تلك الإصلاحات الجذر ية لا سبيل

لانتزاع ”العيش و الحر ية و اللكرامة و العدالة الاجتماعية“ .جبهة تسعى لاستعادة الثورة و التصدي للثورة
ٰ
المضادة؛ بمقاومة قمع السلطة العسكر ية و سلطو ية و عنف و طائفية الإخوان.
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و عليه فإننا نحدد أهداف نضالنا:

• إعادة توز يع للثروة بما يحقق العدالة الاجتماعية .و يشمل هذا تغيير أولو يات الموازنة العامة ،و ز يادة

موارده ا بطر ي ق نظ ام ض ريبي تص اعدي أك ثر عدال ة ،و تحس ين مس توى الخ دمات العام ة و توس يع
ٰ

نطاقها ،و تعديل منظومة الأجور .فبغير هذا كله لن يكون استقرار.

• قطع الطر يق على نشوء نظام حكم استبدادي بطر يق إعادة تصميم و بناء مؤسسات الدولة على أساس
ٰ
ٰ
ديمقراطي ،و تعميق ديمقراطية الصناديق لتصبح ديمقراطية تشاركية فعلية ،تتيح للمواطنين المشاركة
في صنع القرارات ،و إنفاذ الرقابة الشعبية على مؤسسات الدولة .في القلب من هذا إصلاح القضاء،
ٰ
و إعادة هيكلة جهاز الشرطة ،و توسيع مجال الحكم المحلي و تطهير أجهزته ،و إطلاق حر ية التنظيم،
و إزالة القيود عن الإعلام.

• تحقيق المساواة الكاملة بين الأفراد بالقضاء على كل أشكال الاضطهاد و التمييز ،و التص ّدي
ٰ
للتحر ي ض الط ائفي و العن ف ض د النس اء ،و ت دارك التهمي ش الواق ع عل ى قطاع ات م ن الش عب عل ى
ٰ
ٰ
أسس عرقية أو جغرافية أو دينية أو ثقافية أو طبقية.
• تأسيس مسار واضح للعدالة الانتقالية ،يشمل محاسبة كل المتورطين في جرائم ضد الشعب ،و إصلاح
الأجهزة الأمنية ومرفق العدالة لمنع عودة الممارسات القمعية.

• تب  ّني سياسة خارجية قوامها مصالح الجماهير ،تضمن الاستقلال الوطني و كسر قيود التبعية السياسية

و الاقتص ادية ،و م  ّد جس ور ال دعم و التض امن إل ى ٰ ك ل حرك ات التغيي ر الث وري الس اعية إل ى ٰ
الديمقراطية و الحر  ّية .فنحن نر ى الثورة المصر ية في مقدمة موجة ثور ية عالمية ،تسعى إل ى ٰ إنتاج عالم
ٰ
ٰ
أكثر عدالة و حر ية لكل الشعو:ب.
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الجبهة تعلن التزامها بالنضال لتحقيق هذه الأهداف جميعها ،و أنها ستشرع عملاًيا فور تأسيسها في إطلاق عدد

من الحملات المشاركة فيها مفتوحة لكل من يرغب ،من بينها:

• وثيقة حقوق المصر يين الهدف منها تحفيز النقاش المجتمعي حول الموضوع و جمع مليون توقيع على
ٰ
ص عل ى الحقوق المدنية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية لكل المصر يين ،و ع  ّدها
وثيقة حقوقية تن  ّ
ٰ
وثيقة دستور ية من مصادر الدساتير المقبلة.

• الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في الدستور :دراسة مواد الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية في

الدستور المقب ل ،و طرح ب دائل أك ثر عدال ة و حقوقي ة ،كمطل ب أساسي من مط الب الثورة .و تعبئ ة

و تجمي ع الق وى ذات المص لحة ف ي الض غط م ن أج ل أن تش مل التع ديلات الدس تور ية المرتقب ة ه ذه
ٰ

الحقوق.
•

لا تقترضوا باسمنا :وتهدف هذه الحملة إلى ٰ مراجعة الديون الخارجية و برامج خدمة الدين ،بهدف

الالتزام فقط بسداد عادل للديون التي استخدمت في مشروعات تفيد عموم المصر يين ،و ليس الديون

جهة بسياسات خارجية لا تحقق سوى الإفقار و التهميش ،أو الديون الموصومة بفساد
اللكريهة المو  ّ
ٰ

السلطات السابقة و سماسرتها .كما تهدف إلى ٰ فرض درجة أكبر من الشفافية و الرقابة على حعُم ّى
ٰ
ٰ
الاقتراض المحلي و الخارجي ،التي سيتحمل عبئها المواطنون الفقراء في المستقبل.

الدعوة إلى ٰ المشاركة في هذه الحملات و غيرها ليس مشروطا إلا بالإيمان بالثورة و بأهدافها .التفاف الجماهير
حولها هو ضمان تحقيق هذه المطالب ،برغم العقبات في مسار الثورة و مساعي تقييد إرادة الشعب التي
أظهرت نفسها.

القاهرة ،في  24سبتمبر 2013
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