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الصفحة األساسیة | وثائق    األربعاء 10 آب (أغسطس) 2011

اعالن تحالف الحركة الشعبیة وجناحي حركة تحریر السودان

 
تحالف الجبھة الثوریة السودانیة — 

 
اإلعالن السیاسي

· المقدمة:-

إنطالقاً من مبدأ النضال المشترك, وقناعةً منَّا بضرورة تحریر الشعب السوداني من الظلم واإلضطھاد والكراھیة, وتحقیقاً لقیم الحریة والدیمقراطیة والسالم العادل, إلیجاد سودان دیمقراطي ال مركزي لیبرالي
موحد على أساس طوعي. وتجاوزاً إلخفاقات نظام المؤتمر الوطني الحاكم الذي یمثل إمتداد لنظام المركزیة القابضة على السلطة منذ اإلستقالل, وھو نظام معادي للدیمقراطیة والحریات األساسیة للمواطنین, وقد
أنتھكت خاللھ الكرامة اإلنسانیة من خالل ممارسات بیوت األشباح والفساد المالي واإلداري حیث أضحت األزمة في اقصى تجلیاتھا بإرتكاب النظام أبشع صور انتھاكات حقوق اإلنسان, من إبادة جماعیة وتطھیر

عرقي في دارفور وإمتدت الى جنوب كردفان. حتى أصبح رئیس النظام مطلوباً لدى المحكمة الجنائیة الدولیة.

كما أصبح واضحاً أنَّ نظام المؤتمر الوطني لم ولن یستجیب للحلول السیاسیة العادلة إالَّ تكتیكاً ومراوغةً إلطالة عمره في السلطة, وبذلك أصبح مثاالً في نقض المواثیق والعھود. وبھذا نحن:

1- حركة/جیش تحریر السودان قیادة مني مناوي.

2- حركة/جیش تحریر السودان قیادة االستاذ/عبدالواحد محمد النور.

3- الحركة الشعبیة لتحریر السودان (شمال).

قد إجتمعنا في منطقة كودا المحررة بجبال النوبة في الفترة ما بین 1/8/ 2011 الى 7/8/2011 و بھذا نعلن عن تـأسیس تحالف الجبھة الثوریة السودانیة وفقاً لألھداف التالیة:

1- إسقاط نظام المؤتمر الوطني الحاكم بكل الوسائل المتاحة.

2- توحید وتقویة جھود القوى السیاسیة السودانیة وقوى المجتمع المدني واألھلي وقطاعات الشباب والطالب والمھنیین وتنظیم صفوف المقاومة إلزالة النظام.

3- تأسیس دولة تُحترم فیھا حقوق اإلنسان كما حددتھا المواثیق الدولیة.

ن فیھ المبادئ واألھداف الواردة أدناه. تشكیل حكومة وحدة وطنیة بفترة انتقالیة مدتھا ستة اعوام تطلع بمھام وضع دستور انتقالي للدولة تُضمَّ

أ - حل قضایا السودان وتأمین خصوصیات جمیع المناطق التي تضررت بالحروب والنزاعات المسلحة.

ب - إجراء احصاء سكانى عام وفقاً للمعاییر والرقابة الدولیین.

ت - إجراء انتخابات حرة ونزیھة على كافة المستویات وفقاً للمعاییر والرقابة الدولیین.

4- إعادة ھیكلة وبناء اجھزة الدولة المتمثلة في الخدمة المدنیة والقوات النظامیة والجھاز القضائي وغیرھا من المؤسسات واألجھزة.

5- ضرورة التسلیم الفوري لمرتكبي جرائم الحرب وجرائم اإلبادة الجماعیة والتطھیر العرقي وجرائم ضد اإلنسانیة لمحكمة الجنایات الدولیة في الھاي.

6- اإلقرار على خصوصیات األقالیم التي تضررت بالحروب والنزاعات المسلحة والعمل على حلھا.

7- إقرار الوحدة الطوعیة لجمیع اقالیم السودان.

8- تحقیق دستور مصدره عقد إجتماعي لجمیع الشعوب السودانیة وأن یَُضمن فیھ األسس والمبادء واألھداف التالیة:

أ - ھویة سودانیة تستوعب التنوع والتعدد الثقافي والعرقي والدیني.

ب - إقرار مبدأ المواطنة أساس للحقوق والواجبات.

ت - إتاحة الحریات العامة وحقوق اإلنسان والدیمقراطیة وحكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر إنتخابات حرة ونزیھة, وإستقالل القضاء والفصل بین السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة.

ث - إعتماد مبدأ الشفافیة والمحاسبة.

ج - اإللتزام بكافة العھود والمواثیق الدولیة.

 
ح - كفالة الحریات العامة بما في ذلك حریة التعبیر والتنظیم والتجمع واإلعتقاد والفكر.

خ - سیادة حكم القانون وانَّ الجمیع یتساوون أمامھ.

د - التأكید على حق المواطن في الحیاة الكریمة والخدمات االساسیة والحفاظ على امنھ وسالمتھ وإحترام إرادتھ وحقوقھ األساسیة.

ذ - تضمین مواد تحاسب مرتكبي جرائم اإلبادة الجماعیة والتطھیر العرقي والجرائم ضد اإلنسانیة.

وقد اتفق األطراف على األھداف أعاله إستناداً على المبادئ التالیة:

1) قیام نظام حكم ال مركزي تتنزل فیھا السلطات لمستویات الحكم المختلفة.

2) الدولة السودانیة دولة ال مركزیة, دیمقراطیة یقوم الحكم فیھا على ارادة الشعب وتقوم الواجبات والحقوق على اساس المواطنة والمساواة الكاملة دون تمییز على اساس الدین او العرق او الثقافة او النوع, وتكفل
التشریعات وتحمي السیاسات التنفیذیة والقوانین حریة اإلعتقاد الدیني واإلنتماء الفكري والثقافي والتعبیر عنھا بالوسائل السلمیة.

3) إقرار النظام الدیمقراطي شرط الزم لإلستقرار والسالم العادل المستدام, ویقصد بھ كفالة الحریات العامة وحقوق اإلنسان وسیادة حكم القانون وإستقالل القضاء والفصل بین السلطات التشریعیة والتنفیذیة
والقضائیة.

4) إقرار مبدأ تقاسم السلطة والثروة على اساس نسبة سكان اإلقلیم مع تطبیق مبدأ التمییز اإلیجابي لألقالیم والمناطق المتضررة بالحرب.

5) إقامة عالقات خارجیة متوازنة تقوم على مبدأ التعایش السلمي واإلحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

 
9- إقرار دستور وقوانین قائمة على فصل المؤسسات الدینیة عن مؤسسات الدولة لضمان عدم إستغالل الدین في السیاسة.

وقد تراضى األطراف على بناء ھیاكل تنظیمیة تتكون من:
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1) المجلس القیادي لتحالف الجبھة الثوریة السودانیة .

2) القیادة التنفیذیة لتحالف الجبھة الثوریة السودانیة.

3) ھیئة االركان العسكریة المشتركة لتحالف الجبھة الثوریة السودانیة.
على ان تكون الرئاسة دوریة.

وبناء على االسس والمبادى واالھداف الوارده أعاله في االعالن السیاسي لتحالف الجبھة الثوریة السودانیة نعلن عن مشروعنا ھذا.وعلیھ ندعو كافة القوى السیاسیة السودانیة والحركات المسلحة لالنضمام.كما
نناشد الشعب السودانى والشرفاء في القوات النظامیة باالنحیاز للثورة.كما نناشد أیضا دول الجوار االقلیمى والمجتمع الدولي والمنظمات الدولیة واالنسانیة ومنظمات حقوق االنسان بالوقوف الى جانب شعب

السودان بتقدیم كافة أشكال الدعم لتحقیق أھداف التحالف. 
الموقعون:

1- حركة تحریر السودان قیادة مني مناوي.

2- حركة تحریر السودان قیادة عبدالواحد محمد نور.

3- الحركة الشعبیة لتحریر السودان (شمال).

كاودا – االراضي المحررة
7- أغسطس -2011


