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التوطئة

 بع��د م��رور أك��ثر م��ن نص��ف ق��رن ع��ن الس��تقلل وإعلن
 الجمهورية، وفي زمن اتسم بتحولت اجتماعية عميقة وتغييرات
 ديمقراطي���ة ش���ملت الي���وم أغل���ب بل���دان الع���الم، يت���بين الش���عب
 التونسي يوما بعد يوم تعمق التناقض بين النسق السريع للتح��ول
 القتص��ادي والجتم��اعي والفك��ري والثق��افي لمجتمعن��ا م��ن جه��ة
 وتعط�ل الح��راك السياس�ي م�ن جه��ة أخ�رى بس�بب انف�راد الس�لطة

بالرأي  والقرار. 

  إن الوقت قد ح��ان للخ��روج ب��البلد م��ن وض��ع النغلق السياس��ي
 وحال���ة التش���تت الم���دمر للطاق���ات ال���ذي علي���ه ق���وى المعارض���ة
 الديمقراطية، وذلك بالقيام بمبادرة وطنية تاريخية تتمثل في بن��اء
 حركة ديمقراطية، تقدمية وحداثية موحدة في اتجاه تأسيس قطب
 سياسي واسع، قوي ومؤثر، قادر على تغيير م��وازين الق��وى م��ن
 أجل إنجاز المنعرج الديمقراطي الذي يستجيب لمقتض��يات العص��ر
 وطموح���ات المجتم���ع  ويخ���دم مص���الح الفئات الش���عبية وكام���ل

المجموعة الوطنية.

 لذلك قررت حركة التجدي��د م��ع جم��ع م��ن المناض��لت والمناض��لين
 الديمقراطيين والتقدميين المنتمين إلى توجه��ات فكري��ة و تج��ارب
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 نض���الية متنوع���ة النخ���راط ف���ي مس���ار توحي���دي طري���ف وغي���ر
 مسبوق يقوم على أساس الشراكة التامة في جميع مراح��ل اع��داد
 الم��ؤتمر الث��اني للحرك��ة ال��ذي (س��يكون) أراد المش��اركون في��ه أن
 يجعل��وا من��ه م��ؤتمرا توحي��ديا يعي��د  بناءه��ا عل��ى أس��س عص��رية
 متج���ددة ومنطلق���ا لتأس���يس حرك���ة تعددي���ة وموح���دة تجم���ع ف���ي
 رحابه���ا  الطاق���ات التقدمي���ة والديمقراطي���ة العازم���ة عل���ى تع���بئة
 المواطنين والمواطنات حول مشروع مجتمع��ي يك��ون ب�ديل مقنع��ا
 للنه��ج التس��لطي الس��ائد ويرف��ض الب��دائل المغلوط��ة ال��تي توظ��ف
 المش��اعر الديني��ة لش��عبنا للرت��داد ب��ه إل��ى ال��وراء، ويعم��ل عل��ى
 إنجاح مسار الصلح الوطني السياسي والقتصادي والجتماعي

والحضاري الشامل.

 إن المنخرطي�����ن والمنخرط�����ات ف�����ي مش�����روع بن�����اء الحرك�����ة
 الديمقراطية والتقدمية وتوحيدها عل��ى أس��س جدي��دة، إذ يحمل��ون
 الس����لطة مس����ؤولية تعط����ل مس����ار الص����لح ال����وطني، وت����ردي
 الوض���اع،  وتعري���ض المكاس���ب الوطني���ة إل���ى أخط���ار ال���تراجع
 والتق��ويض، وإقص��اء المجتم��ع وق��واه الحي��ة ع��ن ك��ل مس��اهمة
 حقيقية في رسم اختيارات البلد وتسيير شؤونها، وتنامي ظاهرة
 العزوف عن الهتمام بالشأن العام، ونزع��ة الت��وجس م��ن النش��اط
 السياسي المستقل ومن النخراط في الحزاب بسبب التم��ادي ف��ي
 محاص��رة الحري��ات الفردي��ة والعام��ة و رف��ض ك��ل رأي مخ���الف
 والتض��ييق عل��ى مج��الت ممارس��ة التعددي��ة ، ف��إنهم واع��ون ف��ي
 الن نفس��ه بمس��ؤولية المعارض��ة الوطني��ة ذاته��ا وق��وى اليس��ار
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 عل��ى وج��ه الخص���وص ف��ي غي��اب أف��ق التغيي��ر المقن��ع والقاب���ل
 للتط����بيق بمش����اركة أوس����ع الفئات الوطني����ة والكفي����ل بتط����وير
 المكاس�����ب التحديثي�����ة وإعط�����اء كام�����ل العتب�����ار للديمقراطي�����ة

والمواطنة والستجابة  لمقتضيات العصر. 
 

  لذلك فهم مقتنعون ب�أنه عل��ى المعارض�ة الديمقراطي�ة واليس�ارية
 ترسيخ الثقافة النقدية لتراثها حتى تتخلص م�ن الق�والب الج��اهزة
 والمقولت المتقادم��ة، كم��ا أنه��ا ف��ي حاج��ة إل��ى تج��اوز الحس��ابات
 الحزبي���ة الض���يقة ال���تي تحك���م عليه���ا بالتش���رذم والعج���ز وإل���ى
 اس��تيعاب ض�رورة التح��الف الواس��ع عل��ى أس��اس القي��م واله��داف
 الديمقراطية والتقدمية والحداثية بعيدا ع��ن اللتق��اءات اللمبدئي��ة
 قص���يرة النظ���ر ال���تي تخل���ط بي���ن المش���اريع وت���دخل الغم���وض
 والتش��ويش عل��ى خصوص��ية الب��ديل ال��ديمقراطي التق��دمي ال��ذي

تحتاجه البلد.

 إن المنخرطين ف��ي مش��روع بن��اء الحرك��ة الديمقراطي��ة والتقدمي��ة
 القوي���ة والموح���دة ل ينتظ���رون حل���ول م���ن الس���لطة - ال���تي  ل
 ترغمه��ا م��وازين الق��وى داخ��ل المجتم��ع عل��ى القلع ع��ن نهجه��ا
 اللديمقراط���ي والس���تجابة لمط���الب اح���ترام الحري���ات الفردي���ة
 والعامة ومب�ادئ النظ�ام الجمه�وري- كم�ا أنه�م ل ي��ترقبون حل�ول
 ووص���فات ج���اهزة ق���د ت���أتي م���ن الخ���ارج لن النض���ال م���ن أج���ل
 الديمقراطي��ة ه��و قب��ل ك��ل ش��يء ديناميكي��ة  سياس��ية واجتماعي��ة
 داخلي���ة ونض���ال وطن���ي م���وجه إل���ى أوس���ع فئات ش���عبنا دون أن
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 يقل���ص ه���ذا البع���د م���ن أهمي���ة دور التض���امن المم���ي ومناص���رة
مساندي الحرية والتقدم في  العالم.

 وه��م يعتق��دون أن مش�روع إع��ادة البن��اء ال�ذي ق�رروا إنج�ازه مع�ا
 على اختلف مشاربهم ه��و- رغ��م ص��بغته المح��دودة ف��ي المرحل��ة
 الحالية -  مشروع أوسع وأعمق من لق��اء مجموع��ات راغب��ة ف��ي
 العمل المشترك : إنه مسار وطني طويل النفس يرمي إلى إخ��راج
 البلد م��ن الم��أزق السياس��ي ال��ذي ت��ردت في��ه ع��بر تجمي��ع كاف��ة
 الطاقات الديمقراطية وتجاوز معوقات المعارض�ة التقدمي�ة وحال��ة
 النفصام بينها وبين المجتمع وإعادة التأسيس لطار سياسي م�ن

طراز جديد توجها وخطابا وممارسة.

 لك��ل ه��ذه العتب��ارات، وم��ن منطل��ق الش��عور بالمس��ؤولية وال��وعي
 بضرورة التغيير من أجل إصلح وطني ش��امل وبم��ا يفترض��ه م��ن
 تجمي��ع ض��روري للق��وى الحي��ة والش��باب والنخ��ب ح��ول مش��روع
 مجتمع���ي مقن���ع، والع���زم عل���ى تج���اوز حال���ة التش���تت وغم���وض
 الرؤية التي تحكم على المعارض�ة الديمقراطي�ة والتقدمي�ة ب�العجز
 والمراوح��ة ف��ي نف��س المك��ان، ت��برز الي��وم إل��ى الوج��ود حرك��ة
 سياسية من طراز جديد تطمح إلى أن تكون ف�ي الن نفس�ه إط�ارا
 عص���ريا متفتح���ا للتفكي���ر الجم���اعي ف���ي مش���اكل البلد واق���تراح
 الحل��ول المناس��بة له��ا وأداة فعال��ة للنض��ال ق��ادرة عل��ى اس��تقطاب
 النخ���ب المس���تنيرة وعل���ى تع���بئة الش���باب والعم���ال والم���وظفين
 والمثقفي��ن وكاف��ة الفئات الوطني��ة لل��دفاع ع��ن مص��الحهم العاجل��ة
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 والجل��ة ال��تي ل تنفص��ل ع��ن مص��لحة ال��وطن وخ��وض المعرك��ة
 الوطنية من أجل تحقيق طموحات مجموع الشعب في النتقال من
 الس���تبداد إل���ى الديمقراطي���ة والتط���ور القتص���ادي والجتم���اعي
 والحضاري الذي يجسم مبادئ الحربة والكرام��ة وتك��افئ الف��رص
 لجمي��ع التونس��يين والتونس��يات ف��ي جمي��ع المج��الت وك��ل جه��ات

البلد دونما حيف أو تمييز.      
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دالملمح السياسية والفكرية لحركة التجدي

 إن حرك��ة التجدي��د حرك��ة.سياس��ية م��ن ط��راز جدي��د ف��ي توجهه��ا
وبرنامجها ومكوناتها وآلياتها فهي:

  حرك����ة تع����ارض بح����زم وثب����ات سياس����ة الس����لطة واختياراته����ا
 اللديمقراطية واللش��عبية المض�رة بمص��الح البلد، وتح��رص ف�ي
 نفس الوقت على بناء علقة حوارية نقدية دائمة مع كل الطراف
 الفاعل��ة ف��ي المجتم��ع والدول��ة  دون اس��تثناء  ف��ي كن��ف نب��ذ ك��ل
 وصاية واحترام استقللية قرار كل طرف، وتعمل باس��تمرار عل��ى
 عق��د أوس��ع التحالف��ات عل��ى أس��اس اله��داف المش��تركة العاجل��ة
 والجلة في اتجاه إنج��از وح��دة الحرك��ة الديمقراطي��ة وبن��اء قط��ب
 ديمقراطي تقدمي يجمع كافة القوى السياسية والجتماعي��ة ح��ول

مشروع مجتمعي بديل :

  أ) إنها حركة واعية بإمكانياتها وعازمة عل��ى تطويره��ا وواعي��ة
 أيضا بحدودها ومواطن ض��عفها وض��عف المعارض��ة الديمقراطي��ة
 عام���ة ومقتنع���ة ب���أن مط���الب الص���لح س���تظل تص���طدم بع���وائق
 سياسية ما دام��ت م��وازين الق��وى عل��ى م��ا ه��ي علي��ه م��ن اختلل
 ف��ادح بس��بب غي��اب حرك��ة ديمقراطي��ة قوي��ة وموح��دة ق��ادرة عل��ى
 اس��تقطاب النخ��ب والق��وى الحي��ة والش��باب وعل��ى إخ��راج عم��وم
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 المواطنات والمواطنين من موقع النتظار إلى المشاركة النشيطة
في المعركة من أجل التغيير الديمقراطي الحقيقي.

  ب) لذلك فإن هدفها الرئيسي في هذه المرحلة الدقيقة هو تعمي�ق
 وتوسيع ما أفرزت�ه تجرب�ة "المب�ادرة الديمقراطي�ة" م�ن مكاس�ب
 توحيدي��ة بالعم��ل عل��ى جم��ع ش��تات مختل��ف الح��زاب والمنظم��ات
 والشخص��يات ومكون��ات المجتم��ع الم��دني الحريص��ة عل��ى تجس��يم
 مبادئ النظام الجمهوري وكافة التونسيين والتونسيات المتعلقي��ن
 بقي��م الحري��ة والمواطن��ة والتق��دم ف��ي تي��ار سياس��ي موح��د ح��ول
 مش��روع ديمقراط��ي تح��ديثي وتق��دمي متكام��ل يخ��رج البلد م��ن
المأزق ويحمي مكاسبها من أخطار التراجع ويسمح بتطويرها.  

  ج) إن ه���ذا القط���ب ال���ديمقراطي التق���دمي الواس���ع ال���ذي تعم���ل
 الحركة على بنائه مع كل القوى المقتنعة بض��رورته وك��ل الع��زائم
 الص��ادقة سيض��طلع ب��دور ت��وفير ش��روط الت��وازن بي��ن المجتم��ع
 والسلطة و ذل��ك بوض��ع ح��د لختلل الت��وازن الح��الي بي��ن الدول��ة
 والسلطة التي تهيمن على دواليبها من جهة وبين المجتم��ع عل��ى
 اختلف فئاته واتجاهاته من جهة أخرى، وذل��ك ف��ي نف��س ال��وقت
 الذي تستعد فيه إلى أن تك��ون، بمس��اندة أغلبي��ة الش��عب، الس��لطة
 البديلة القادرة على قيادة مسيرة الص��لح الش��امل ف��ي وط��ن ح��ر
 يعي��ش في��ه أبن��اؤه وبن��اته م��واطنين أح��رار ف��ي مجتم���ع ع��ادل،

متضامن وآمن.   
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 ) وه���ي حرك���ة وطني���ة، ديمقراطي���ة وحداثي���ة حريص���ة عل���ى2
 استقلل البلد ومناعتها، تعم�ل م�ن أج�ل ت�دعيم مقوم�ات الس�يادة
 الوطني����ة، ال����تي ل تكتم����ل ول تض����من له����ا الس����تمرارية إل إذا
 ارتكزت على سيادة الشعب بكاف��ة أطي��افه السياس��ية والجتماعي��ة
 وعل��ى مس��اهمته بفعالي��ة ف��ي رس��م الختي��ارات ومراقب��ة تطبيقه��ا

عبر مؤسسات جمهورية ممثلة لرادته.

 وهي حركة حريص��ة عل��ى ص��يانة وتط��وير المكاس��ب ال��تي حققه��ا
 مسيرته على طريق إنجاز نهضةالشعب التونسي وإنجاح 

 العالمشاملة تبوئه المكانة التي هو أهل لها بين شعوب 
المعاصر. 

 أ) إنها حركة متجذرة ف��ي ال��وطن،  تس��خر كام��ل قواه��ا وجهوده��ا
 لخ���دمته وتض���ع مص���لحة المجموع���ة الوطني���ة ف���وق ك���ل اعتب���ار
 شخص���ي أو فئوي أو جه���وي أو حزب���ي ض���يق، انطلق���ا م���ن أن
 تونس وطن كل التونس��يين والتونس��يات المتس��اوين ف��ي الحق��وق
 والواجبات، الذين لهم جميع��ا ح��ق العي��ش فيه��ا بس��لم  ف��ي كن��ف
 الحري��ة والكرام��ة بعي��دا ع��ن ك��ل تميي��ز أو إقص��اء بس��بب الوض��ع
 الجتماعي  أو الجنس أو المعتقد أو التوجه الفكري أو السياسي،
 وعلى الدولة الوطنية  واجب التعامل معهم بوص��فهم م��واطنين ل
 رعايا، كما عليها واجب التجسيم الفعلي لمب��ادئ المواطن��ة دونم��ا

وصاية مهما كان شكلها ومن أين كان مأتاها. 
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 ب) لذلك فإن الحركة تعارض المفه��وم التغليط�ي للوح�دة الوطني�ة
 الذي تروج له السلطة منذ عقود لتبرير منع التعددي��ة أو إفراغه��ا
 م��ن فحواه��ا ونف��ي ح��ق الختلف ف��ي ال��رؤى والتص��ورات، كم��ا
 تحرص الحركة في توجهها وبرنامجه�ا وممارس��تها عل�ى تحقي�ق
 الرتب��اط العض��وي والتكام��ل ال��دائم بي��ن الوطني��ة والديمقراطي��ة
 بوصفهما معا أحس��ن ض��امن للس��تقرار وأق��وى داع��م لس��تقللية
 القرار الوطني وأصلب ركي�زة لس�تمرار وتقوي�ة اللحم�ة الوطني�ة
 بين أبناء تونس والشرط الرئيسي لتمكينه��م م��ن تقري��ر مص��يرهم

المشترك ومصير بلدهم بكل حرية ومسؤولية.

  ولذلك أيضا تضع الحركة في مقدم��ة أولوياته��ا النض��ال م��ن أج��ل
 القطع مع النهج التسلطي السائد ووضع حد للتداخل المزم��ن بي��ن
 الح���زب الح���اكم والدول���ة عل���ى جمي���ع الص���عدة وت���وفير تك���افؤ
 المكاني��ات والف��رص بي��ن الح��زاب السياس��ية، وتحري��ر وس��ائل
 العلم م����ن الوص����اية والحتك����ار، وض����مان الحري����ات الفردي����ة
 والجماعية وحرية التع��بير والتنظي��م، والح��ترام الحقيق��ي لحق��وق
 النسان وكرامته، وإعطاء كامل العتب�ار لمفه�وم المواطن�ة عل�ى
 أس��اس اعتب��ار حري��ة ك��ل ف��رد ش��رطا لحري��ة كام��ل المجموع��ة،
 وحماي���ة ش���فافية النتخاب���ات وحقيق���ة نتائجه���ا م���ن ك���ل أش���كال
 ال��تزييف، وتكري��س اس��تقللية الس��لطتين التش��ريعية والقض��ائية
 ومختلف المؤسس�ات الجمهوري�ة ع�ن الس�لطة التنفيذي�ة، وت�وفير
 الليات التي تجعل التداول عل��ى الس��لطة ممكن��ا، وتهيئة الظ��روف
 لنج��از المنع��رج ال��ديمقراطي الش��امل ال��ذي يس��تجيب لطموح��ات
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الشعب وشبابه ونخبه كما يستجيب لمتطلبات العصر.

 ج) وتعارض الحركة الطريق��ة ال��تي م��ا ف��تئت الس��لطة تتن��اول به��ا
 مسألة الصلح التحديثي كعملية فوقية ل يلعب المجتم��ع أي دور
 مس��تقل ف��ي ص��ياغة ملمحه��ا وف��ي إنجازه��ا وض��مان اس��تمرارها
 بوعي واقتناع، وتحرص في برنامجها وممارستها وف�ي توجهه�ا
 الفكري على تحقيق العلق�ة العض�وية بي�ن الديمقراطي�ة والحداث�ة
 ف���ي تن���اغم وتواص���ل م���ع المب���ادئ التحرري���ة والتقدمي���ة والقي���م
 الكونية ومع كل ما هو عقلني ومستنير ومتفتح على العصر ف��ي
 حضارتنا وتاريخنا ول سيما مع الرث الفكري الجتهادي لحرك��ة
 الص�لح التونس�ية والعربي�ة . ول��ذلك تعتق�د أن�ه ل نج�اح للحداث�ة
 في ظل معاداة الديمقراطية، كم�ا أن المن�اداة بالديمقراطي�ة بعقلي�ة
 مع���اداة الحداث���ة تحم���ل ف���ي طياته���ا مخ���اطر تق���ويض المكاس���ب

والتمهيد للستبداد.

  وهي حركة متعلقة بالمكاس��ب الوطني��ة ال��تي أنج��زت ف�ي مختل��ف
 المج��الت وتعم��ل عل��ى حمايته��ا وتعميقه��ا وتطويره��ا خاص��ة ف��ي
 مجالي تعميم التعليم وتوجهه العصراني و في اتجاه تدعيم حقوق
 النساء وتطويره�ا وإق�رار المس�اواة الكامل�ة بي�ن الم�رأة  والرج��ل
 ف��ي كاف��ة مج��الت الحي��اة الجتماعي��ة والعائلي��ة والعام��ة بم��ا فيه��ا

القانونية.

 وه���ي تع���ي تم���ام ال���وعي بالمكان���ة الخاص���ة ال���تي يحتله���ا ال���دين
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 الس��لمي بوص��فه معتق��دا شخص��يا ومجتمعي��ا ولكنه��ا ترف��ض ك��ل
 ش�كل م�ن أش�كال ال��زج بالمقدس��ات ف�ي الص�راع السياس�ي وتلزم
 اليقظ���ة إزاء م���ا تمثل���ه بع���ض الب���دائل المغشوش���ة ال���تي توظ���ف
 المشاعر الدينية المشتركة بين التونسيين وتدعي احتكار التحدث
 باس���مها واس���تعمالها لمناهض���ة الحداث���ة وطم���س الفك���ر الني���ر
 والعقلني���ة وروح التس���امح واح���ترام حري���ة المعتق���د ف���ي تراثن���ا
 ومحاول���ة تمري���ر الحل���ول ال���تي تتقهق���ر ب���المجتمع والبلد إل���ى

الوراء.

 د)  وتولي حركة التجديد في نضالها من أج��ل الديمقراطي��ة مكان��ة
 خاصة لبعادها الثقافية ودوره��ا الساس��ي ف��ي خل��ق من��اخ مح��رر
 م���ن كاف���ة آلي���ات الرقاب���ة  وأش���كالها، وض���امن لحري���ة التفكي���ر
 والتع��بير والنش��ر، ومش��جع عل��ى الجته��اد والب��داع ف��ي جمي��ع
 مج�����الت العل�����وم والمع�����ارف والفن�����ون دفع�����ا للتق�����دم العلم�����ي
 والتكنولوجي وللنهضة الفكرية والحضارية الش��املة ال��تي ترس��خ
 مجتمع المعرفة وروح المواطنة والتعلق بالحرية واح��ترام الخ��ر
 ف��ي تقالي��د المجتم��ع وس��لوكاته اليومي��ة وتع��زز القي��م النس��انية
 الهادف���ة إل���ى  تحري���ر النف���وس والعق���ول م���ن الجه���ل ونزع���ات
 النغلق والتعص�����ب  وعقلي�����ات التواك�����ل والستس�����لم للق�����دار

ومختلف المكبلت الذهنية ورواسب التخلف .
  وه���ي حرك���ة تقدمي���ة تعم���ل عل���ى تحقي���ق الرتب���اط العض���وي
 الض��روري بي��ن الديمقراطي��ة ومس��ار التنمي��ة م��ن ناحي��ة وبينه��ا

وبين العدالة الجتماعية من ناحية أخرى.
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 أ) ف��التغيير ال��ديمقراطي ال��ذي تناض��ل حرك��ة التجدي��د م��ن✔
 أجل��ه ض��رورة حيوي��ة للتنمي��ة القتص��ادية  ال��تي ه��ي ف��ي حاج��ة
 ماسة إلى تشجيع المبادرة وتحرير القوى المنتجة  الوطنية برفع
 المكبلت البيروقراطية ووضع حد لغياب الشفافية ف��ي المع��املت
 وما يترتب عنه من فساد ومحسوبية واس��تغلل للنف��وذ وزعزع��ة
 للثقة لدى المستثمرين، كما هي في حاج��ة ماس��ة إل��ى نم��ط مغ��اير
 من القيم ي��وفر للجمي��ع الطمئن��ان عل��ى الحاض��ر والمس��تقبل ع��بر
 مؤسس��ات تض��من آلي��ات المس��اءلة والمحاس��بة، ويعتم��د علوي��ة
 القانون على الجميع مهما كان قربه�م أو بع�دهم م�ن الس�لطة، ك�ل
 ذل��ك ف��ي إط��ار سياس��ة وطني��ة تق��وم فيه��ا الدول��ة ب��دور رائد ف��ي
 التنمية القتصادية والجتماعية و الثقافية وخاصة ف��ي المحافظ��ة
 عل���ى المراف���ق العام���ة والقطاع���ات الس���تراتيجية مث���ل الطاق���ة
 وغيره��ا وتعزيزه��ا ف��ي من��اخ ديمقراط��ي يس��مح بتط��وير الح��وار
 الجتم��اعي ع��بر منظم��ات نقابي��ة ومهني��ة مس��تقلة، قوي��ة وممثل��ة
 ويكف��ل المس��اهمة النش��يطة للعم��ال والط��ارات وكاف��ة الط��راف
 الفاعلة ف�ي تس�يير المؤسس�ات وي�وفر الظ��روف الملئم�ة لنج�اح
 المجه��ود ال��وطني م��ن أج��ل التنمي��ة المس��تديمة وض��مان التوزي��ع

العادل لثمراتها خدمة لمصلحة البلد ومجموع الشعب.

 ب) ل��ذلك تعتق��د الحرك��ة أن الديمقراطي��ة السياس��ية م��ن ش��أنها أن
 تبقى منقوصة ما لم تكن مقترنة بالعدال��ة الجتماعي��ة وف��ي تكام��ل
 وثي���ق معه���ا، بم���ا يعني���ه ذل���ك م���ن مناهض���ة للتج���اه اللي���برالي
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 المجح����ف، وترش����يد للي����ات الس����وق، وكب����ح للناني����ة الطبقي����ة
 والفئوية بمقاومة ظواهر الثراء الفاحش عل��ى حس��اب المص��لحة
 العام��ة، و س��عي إل��ى تجس��يم العدال��ة ف��ي توزي��ع ال��ثروة الوطني��ة
 واستئصال معضلتي الفقر والمي�ة، وض�مان الحق��وق الجتماعي�ة
 الساس���ية وف���ي طليعته���ا الح���ق ف���ي الش���غل والص���حة والس���كن
 والعي��ش الكري��م والمعرف��ة والثقاف��ة للجمي��ع، ف��ي اتج��اه إرس��اء
 علق�����ات اجتماعي�����ة قوي�����ة مبني�����ة عل�����ى المس�����اواة والكرام�����ة
 والتض���امن، ت���وفر للجمي���ع المكاني���ة الفعلي���ة لممارس���ة حق���وق
 المواطنة ممارس��ة كامل��ة وته��دف إل��ى تحقي��ق س��عادة ك��ل تونس��ي
 وتونس��ية ف��ي إط��ار العم��ل عل��ى تحقي��ق س��عادة كام��ل المجموع��ة

الوطنية.

 ج) وانطلق���ا م���ن وعيه���ا ب���أن تج���اوز اختلل م���وازين الق���وى
 الجتماعية والقضاء على كل ظ��واهر الحي��ف الجتم��اعي وانع��دام
 تك�افؤ الف�رص بي�ن جه�ات البلد يمثلن ض�رورة يمليه�ا التزامه�ا
 ال��وطني وال��ديمقراطي، ف��إن حرك��ة التجدي��د حرك��ة منح��ازة إل��ى
 العم���ال والش���باب و الم���رأة وتق���ف إل���ى ج���انب الفئات الش���عبية
 ص���احبة المص���لحة ف���ي التغيي���ر والجه���ات والمن���اطق المحروم���ة
 وتناضل معه�م م�ن أج�ل حماي�ة وتط�وير مكتس�باتهم وال��دفاع ع�ن
 حق����وقهم وتحقي����ق طموح����اتهم المش����روعة ف����ي العي����ش اللئق

والكرامة والطمئنان على حاضرهم ومستقبل أبنائهم.

  تعم��ل الحرك�ة عل��ى إرس��اء ثقاف�ة سياس��ية جدي�دة  ف�ي البلد كم�ا
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 تس��عى إل��ى ممارس��ة ش��كل راق م��ن الديمقراطي��ة ف��ي العلق��ة بي��ن
 أعضائها وهياكلها وإلى تكريس نمط طري��ف ف��ي حياته��ا الداخلي��ة

يعتمد على مبدأ العلقة الجدلية بين التعدد والوحدة.

 أ) تعتمد الثقافة السياسية التي تسعى حركة التجديد إلى تكريس��ها
 على النزاهة ونظافة اليد والعم�ل بتف��ان لخدم�ة الص��الح الع�ام ف�ي
 ح��رص دائم عل��ى الح��وار م��ع جمي��ع الط��راف واح��ترام اختلف
 الراء والتفت��ح المس��تمر عل��ى ك��ل الطاق��ات والق��وى الحي��ة ف��ي
 المجتمع والتفاعل اليجابي مع كل الجتهادات والقتراحات مهم��ا
 كان مأتاها، وعلى الصغاء المستمر إلى الم��واطنين والمواطن��ات
 والتع���بيرعن مش���اغلهم ومط���البهم والتح���رك المي���داني م���ن أج���ل
 تحقيقه��ا معه��م باس��تمرار ولي��س فق��ط ف��ي المناس��بات، كم��ا تعتم��د
 ه���ذه الثقاف���ة السياس���ية عل���ى الل���تزام النض���الي بقض���ايا ال���وطن
 والش��عب بعي��دا ع��ن الحس��ابات الشخص��ية الض��يقة والج��ري وراء
 قض����اء المص����الح الناني����ة وك����ل ش����كل م����ن أش����كال النتهازي����ة
 والنتفاعي��ة ويل��تزم مناض��لوها ومناض��لتها بالعم��ل عل��ى إعط��اء

المثل في الممارسة العملية لتلك المبادئ النبيلة.

 ب)  وه���ي حرك���ة ديمقراطي���ة  تعم���ل ف���ي حياته���ا الداخلي���ة عل���ى
 أس��اس مب��ادئ  س��يادة المناض��لين والمناض��لت ال��تي يمارس��ونها
 مباش��رة أو ع��ن طري��ق ممثليه��م المنتخ��بين انتخاب��ا ديمقراطي��ا،
 والمس��اواة الكامل��ة ف��ي الحق���وق والواجب���ات بينه��م عل��ى جمي��ع
 الص��عدة وتكري��س حري��ة التع��بير الف��ردي والجم��اعي عل��ى الراء
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 والمواقف، وتوخي المساءلة والمحاسبة في متابع�ة تنفي�ذ المه��ام
 والقرارات واللتزامات،  وتوفير آليات التداول عل��ى المس��ؤوليات
 داخ���ل الحرك���ة وتش���جيع المب���ادرة السياس���ية والفكري���ة وتن���وع
 المقاربات في بلورة التوجه   المشترك وصياغة الخطة السياسية
 الموح��دة ،وض��مان النفت��اح ال��دائم عل��ى جمي��ع الطاق��ات والع��زائم
 الراغب��ة ف��ي المس��اهمة الفكري��ة والعملي��ة ف��ي المعرك��ة م��ن أج��ل

الديمقراطية والتقدم .

 ج) كم���ا أنه���ا حرك���ة تعددي���ة موح���دة ومفتوح���ة عل���ى المنج���ز
 الديمقراطي التق��دمي المحل��ي والقليم��ي و الك��وني مستض��يئة ف��ي
 ذلك بمختلف روافد الفكر الحداثي العقلني، بوصفها متكون��ة م��ن
 اللتقاء والتكامل والتأليف الحي بين مقارب��ات واتجاه��ات مختلف��ة
 تشترك في المرجعية الديمقراطي��ة والت��وجه التق��دمي والش��تراكي
 بمدارسه الفكرية المتنوعة وتجاريه التاريخية المختلفة التي تنبذ
 ك��ل تحج��ر وك��ل نزع��ة تس��لطية وترب��ط التق��دم والتح��رر ال��وطني
 والجتماعي ربطا متلزما بالديمقراطي��ة، وه��ي تدم��ج ف��ي ص��لبها
 كل ما هو متفتح وتحديثي وعقلني وتقدمي وإنساني ف��ي ال��تراث
 الفك��ري والنض��الي المي��داني للحرك��ة الوطني��ة بمختل��ف مكوناته��ا
 واليس��ار التونس��ي بجمي��ع تي��اراته والحرك��ة النقابي��ة والعمالي��ة
 الوطني���ة والعالمي���ة وحرك���ة التح���رر العربي���ة وحرك���ة الص���لح
 التونس��ية وك��ذلك ف��ي ثقاف��ة ال��دفاع ع��ن حق��وق النس��ان وثقاف��ة
 الدفاع ع��ن ال��بيئة والمحي��ط وثقاف��ة ال��دفاع ع��ن الس��لم والتض��امن

والمساواة والتآخي بين جميع شعوب العالم.
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 وحركة التجديد  حركة تعي كامل الوعي بما يمليه البعد المغ��اربي
 والعرب��ي والمتوس��طي و الفريق��ي لش��عبنا وبلدن��ا م��ن توجه��ات

ومواقف:

 أ)  تعمل الحركة انطلق��ا م��ن ذل��ك عل��ى تعزي��ز التض��امن وتحقي��ق
 التكامل القتصادي  بين شعوب وبلدان المغرب  الك��بير ف��ي اتج��اه
 الوحدة القائمة على أسس ديمقراطية وعلى مراع��اة خصوص�يات
 كل بلد والممهدة لوحدة أوسع مبني��ة عل��ى نف��س الس��س وش��املة
 لكامل الوطن العربي تمكنه من حماية تراب�ه وس�يادة ش�عوبه ض�د
 ق��وى الس��تعمار والهيمن��ة والتحك��م ف��ي ثروات��ه وإنج��از نهض��ته
 القتص���ادية والجتماعي���ة والحض���ارية لحتلل المكان���ة الم���ؤثرة

المناسبة لحجمه في عصر التكتلت الكبرى.

 ب) والحرك���ة تدم���ج ف���ي إس���تراتيجيتها ارتب���اط بلدن���ا بمحيطه���ا
 الفريق��ي والمتوس��طي كم��ا أنه��ا حرك��ة ذات بع��د إنس��اني وك��وني
 تناضل ضد الحروب والهيمنة وجميع مظاهر التميي��ز والعنص��رية
 ومن أجل علقات دولية مبنية على السلم واحترام حق الش��عوب
 ف��ي تقري��ر مص��يرها واعتم��اد النص��اف والت��وازن ف��ي المب��ادلت
 القتص��ادية ف��ي إط��ار عولم��ة بديل��ة قائم��ة عل��ى مناهض��ة منط��ق
 الستغلل الرأسمالي المتوحش والدفاع عن الطبيعة والمحيط في
 الكرة الرضية قاطبة والعمل على احترام القيم النسانية الس��امية
 ومب���ادئ التض���امن المم���ي والت���آخي بي���ن الش���عوب والتع���ايش

والتكامل بين الحضارات البشرية. 
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