
حركة التجديد
 إن حركسسة التجديسسد - السستي تنشسسط علسسى السسساحة السياسسسية

  سسسنة بأشسسكال مختلفسسة-  قسسد تميسسزت90التونسسسية منسسذ حسسوالي 
 بمعارضتها الواضحة والجدية للنظام الفاسد للرئيسسس المخلسسوع بسسن

علي.

 2004وقسسد قسسدمت الحركسسة فسسي النتخابسسات الرئاسسسية لسسسنة 
  أحمد إبراهيم، كمرشسسحين2009محمد علي الحلواني ولنتخابات 
لرئاسة الجمهورية ضد بن علي.

 وقد قام مرشسسحانا بهسسذه المناسسسبة بنقسسد جسسذري للنظسسام القسسائم
 وقدما بديل اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا دّعمسه تحسالف واسسع مسن

الحزاب وعدد كبير من الشخصيات المستقلة.

 وقد كشفنا فسسي بيانسسات النتخابسسات الرئاسسسية وفسسي برنامجنسسا
 القتصسسادي الجتمسساعي اختنسساق اقتصسساد بلدنسسا وتفسساقم الفروقسسات
 الجتماعية، وتنامي أشكال جديدة من التهميش، كما أّكدنا علسسى أن
 هذه الوضاع إنما هي نتيجة لما استشرى في بلدنا بسسسرعة فائقسسة
 مسسن فسسساد ونهسسب وثسسراء غيسسر مشسسروع، وكسسذلك هيمنسسة التجمسسع

الدستوري الديمقراطي على جميع المؤسسات هيمنة تامة.
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 وقد شسساركت حركتنسسا مشسساركة فّعالسسة فسسي جميسسع النضسسالت
 الديمقراطيسسة السستي خاضسستها الحسسزاب الديمقراطيسسة والجمعيسسات

 فقد وقفنا الحقوقية ومختلف فئات الشعب ضد الستبداد والتهميش.
  إلسسى جسسانب الحركسسة الجتماعيسسة السستي2010 ديسمبر 17منذ يوم 

 انطلقسست مسسن سسسيدي بوزيسسد، وحّملنسسا مسسسؤولية استشسسهاد محمسسد
 بوعزيزي إلى النظام الذي نشر اليأس في قلوب الشباب والجهسسات
 المهمشسسة. وقسسد سسساندنا أهسسالي نقسسابيي الحسسوض المنجمسسي بقفصسسة

 ). كمسسا دافعنسسا عسسن2009-2008ودافعنسسا عنهسسم طيلسسة نضسسالتهم (
 الرابطة التونسية لحقوق النسان، والقضاة، والصحفيين، والطلبة،
 والنسسسساء وجميسسسع ضسسسحايا المسسسؤامرات والقمسسسع. ونظمنسسسا عديسسسد
 التظسسساهرات للمطالبسسسة  بحريسسسة الصسسسحافة وجميسسسع الحريسسسات

الديمقراطية.

 وككسسل التونسسسيين فقسسد ُحرمنسسا مسسن حسسق التعسسبير والتظسساهر
 وكسسانت مقراتنسسا تحسست الرقابسسة البوليسسسية المسسستمرة، وتعرضسست

  إلى الحجسسز عسسدة مسسرات. لكسسن كسسل هسسذه الطريييق الجديييدصحيفتنا
المضايقات لم تثنينا أبدا عن النضال.
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من نحن؟

  هسسي حسسزب سياسسسي ديمقراطسسي، تقسسدميحركيية التجديييد
وحداثي.

 ، لنه يدافع عن قيم الجمهورية والحرية وعسسن جميسسعديمقراطي- 
 الحريات والحقوق المعترف بها كونيا والسستي نسسص عليهسسا العلن

العالمي لحقوق النسان وكل المعاهدات الدولية دون أي تحفظ.

 هو حزب متفتح على مختلف التجارب والمسسسارات، يطمسسح
 إلسسى تجميسسع هسسذه الطاقسسات المتعسسددة لتشسسكل قسسوة نضسسالية موحسسدة
 وفاعلسة، وقسوة اقستراح لمشسروع مجتمعسي يسستجيب إلسى تطلعسات

شعبنا وثورته.

 ، لنه يعمسل فسي إطسار الشسفافية والتشساور ومسساهمةديمقراطي- 
 جميسسع هيسساكله، المنتخبسسة بصسسفة ديمقراطيسسة، فسسي اتخسساذ القسسرارات

ومراقبة قيادته عبر لجان منتخبة مباشرة من قبل مؤتمر الحزب.

  لنسسه يمنسسح لهيسساكله ولجسسانه المختصسسة (الشسسباب،ديمقراطييي- 
النساء...) حرية حقيقية للمبادرة.

 عن قيم التضامن والعدالة الجتماعيسسة و عسسن ، لنه يدافعتقدمي- 
 جميسسع الشسسرائح الجتماعيسسة وبالخصسسوص الشسسرائح المحرومسسة

والمهمشة.
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 ، لنسسه يسسؤمن بقسسدرة التونسسسيات والتونسسسيين علسسى بنسساءتقييدمي- 
مستقبلهم بأيديهم.

 ، قسسوامه المسسساواة21 لنه يناضل من أجل مجتمع القرن تقدمي- 
 الكاملة بين الرجال والنساء، قانونه وضعي ونتاج لمجهود بشري،

بعيدا عن أي توظيف للدين لمآرب حزبية.

  لنها ل تعتبر نفسها منظمسسة مكتملسسة،  بسسلحركة  التجديدإن
 كيانسسا سياسسسيا متطسسّورا مفتوحسسا أمسسام قسسوى التقسسدم، وعلسسى الفكسسار

الجديدة والراء المخالفة.

  إلى إرساء قطب ديمقراطسسي واسسسع ، حركة التجديدوتسعى
 يجمسسع شسسمل القسسوى السياسسسية والجتماعيسسة ومنظمسسات المجتمسسع

المدني  الحريصة على بناء مجتمع حداثي وديمقراطي. 

الثورة التونسية قد فتحت أمامنا آفاقا عريضة:

 لقد فتحت الثورة التونسية أمسسام شسسعبنا آفاقسسا غيسسر منتظسسرة و
 برزت ومازالت طاقات عظيمة من لدى شبابنا وجميع جهاتنا تعبر
 عن إرادة قوية لبناء تونس جديدة، حرة، محفوظة الكرامسسة، تكسسون

مجال للخلق والبداع في جميع المجالت.
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 إن شسسعبنا بسسدأ يأخسسذ مصسسيره بيسسديه ويحقسسق أحلم الجيسسال
 إننا فخورونالسابقة. إننا شعب حّر وثورتنا محل إعجاب الجميع. 

والمستقبل بين أيدينا.

 لقد فتحنا صفحة جديدة من التاريخ، وثورتنا أخسسذت تنتشسسر،
والعالم العربي يسلك نفس الطريق ويحّطم أغلله

كلنا تضامن! 

كلنا أخوة!

المجد لشهدائنا!

 لقد خلق النظسسام البسسائد أوضسساعا اجتماعيسسة مأسسساوية ميزتهسسا
 الساسسسية الحيسسف والظلسسم وعسسدم تكسسافؤ الفسسرص. ورغسسم أن هسسذه
 الوضاع ل يمكن أن تغييرها بين عشية وضحاها، فإننا على يقين
 من أن شعبنا قادر على إصلحها بكل إصرار وتفان وحكمسسة، وأن
 الحريسسات السستي انتزعناهسسا والديمقراطيسسة السستي نحسسن بصسسدد بنائهسسا
 ستمكننا مسسن تحريسسر طاقاتنسسا بعسسد كبسست طويسسل، ومسسن تحقيسسق نمسسو

وتنمية لم يسبق لهما مثيل.
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أهداف  حركة التجديد وتوجهاتها:

 إن الهدف الذي ترنو إليه حركة "التجديد" هو وضع السس
 لتسسونس مزدهسسرة لفسسائدة جميسسع مواطنيهسسا، حسسرة وديمقراطيسسة،

متضامنة، مشعة على الصعيد القليمي والدولي.

نمط التنمية القتصادية والجتماعية والبيئية والثقافية:

إن نمط التنمية الذي نقترحه يتضمن ثمانية محاور رئيسية:

:- الستجابة إلى تطلعات شباب الثورة1

 قسدم الشسباب السذي كسان العنصسر الرئيسسي المحسرك للثسورة
 التونسية تضحيات جساما لمواجهة الظلم وعدم المسسساواة والتمييسسز
 وانسداد كل الفاق للتحصيل على شغل محترم، فضل عن امتهسسان

الكرامة والشعور باليأس. 

:• إخراج الجهات المحرومة من البؤس والتخلف

 إن وفاءنسسا لشسسهداء الثسسورة يعنسسي أول وضسسع منسسوال وطنسسي
 جديد للتهيئة الترابية فسسي أقسسرب الجسسال حسستى ُتدمسسج هسسذه الجهسسات
 دمجا كامل فسسي الفضسساء السسوطني ومنحهسسا بنسسى تحتيسسة وتجهيسسزات
 تساعد على هيكلتها (شبكة طرقات، طرقات سسسيارة، شسسبكة السسسكة
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 الحديدية، وسائل التصالت، أقطاب تكنولوجية، مناطق صسسناعية
ومراكز للصناعات التقليدية).

 وينبغي أيضا رفع مستوى التجهيسسزات العموميسسة فسسي جميسسع
 المجسالت ( التربيسة، الصسسحة، الثقافسة، الرياضسسة، التصسالت...)

 خضسسراء وخلق ظروف لحياة لئقة عبر مراكز ثقافيسسة ومسسساحات
وفضاءات ترفيه محترمة في المدن والقرى.

  إن هذا التغيير يتطلسسب مراجعسسة  النظسسام السياسسسي مراجعسسة
 شاملة في اتجاه اللمركزيسسة ممسسا يعنسسي إرسسساء ديمقراطيسسة محليسسة

وجهوية حقيقية. 

 إن جميع الكيانات المحلية والجهوية يجب أن يشسسرف عليهسسا
 ممثلون منتخبون وأن تتمتع بصسسلحيات واسسسعة وإمكانيسسات ماليسسة

تتماشى مع متطلبات نشاطهم.

:• الستجابة إلى الطلبات العاجلة

 إن الوفاء للثورة يعني أيضا المبادرة بفتح آفاق حقيقيسسة أمسسام
 الشباب وإسماع صوته بتشجيعه على بعث منظمات شبابية مستقلة

وتشريكه في مراكز القرار. 

  مسسسألة مركزيسسة خاصسسة فسسي الجهسساتقضييية التشييغيلإن 
المحرومة وتتطلب مقاربة متعددة البعاد:
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  لتحسسسينإعييادة تجهيييز الجهييات والقيييام بانتييدابات فييي الدارة- 
 مستوى الخدمات العامسسة والنتسسدابات فسسي المؤسسسسات اللمركزيسسة
 الجديدة، وفي الشغال والخدمات ذات المصلحة العامة.  إن جميسسع
 هسسذه النتسسدابات يجسسب أن تتسسم علسسى أسسساس معسسايير محسسددة مسسسبقا

بالتعاون مع ممثلي المستعملين ومع النقابات ومنظمات الشباب.

  الذي سيزدهر فيالقتصاد الجتماعي والتضامني- وتشمل أيضا 
 ظل الثورة الديمقراطيسسة بسسدءا بالجمعيسسات، وتعاضسسديات الخسسدمات

والنتاج، وأشكال التسيير الذاتي والتعاونيات.

  الذي ينبغي أن يكون محميا مسسن التنسسافستطوير القطاع الخاص- 
 غير النزيه ومن كل أشسسكال الفسسساد، وأن يحصسسل علسسى تشسسجيعات

  فسسي القطاعسساتومبييادرات اقتصييادية مهيكليية تقييوم بهييا الدوليية
الستراتيجية.

 - وضع سياسات جديدة نشيطة للتشغيل تمكن الشبان من الحصول
 على تكوين إضافي ذي تشغيلية مباشرة، وعلى تربصات وتمويسسل

ومساعدة على تحقيق مشاريعهم الستثمارية.

 إن النتسسدابات فسسي الوظسسائف العموميسسة يجسسب أن تتسسم علسسى
 أساس الكفاءة لكن مع مراعاة طول مدة البطالسسة وحسسدتها للتخفيسسف

من معاناة شبان الجهات التي تتميز بنسبة عالية من البطالة.
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 وإذا اتضح أن هذه الحزمة من التدابير لتشغيل الشباب غيسسر
 كافية فإن أصحاب الشهادات العاطلين عن العمسسل والسسذين يبحثسسون
 عن مواطن شغل منذ سنة او أكثر يحق لهم الحصسسول علسسى منحسسة
 اندماج، وعلى العلج و التنقسل فسي وسسائل النقسل العامسة مجانسا أو

بأسعار رمزية.

) ضمان مناعة تونس وسيادتها:2

 إن مناعة تونس وسسسيادتها تتمثسسل فسسي ِعْلويسسة الدولسسة والسسسلم
 المدني، وضمان أمن الشخاص وممتلكاتهم والسوعي بسأن الشسسباب
 والجهسسات المحرومسسة ينبغسسي أن تحظسسى بالولويسسة القصسسوى علسسى

صعيد السياسات القتصادية والجتماعية. 

ضرورة تعبئة سريعة لموارد إضافية:

 كل هذه المبادرات من شأنها أن تجنسسب لشسسبابنا خيبسسة المسسل
 والشسسعور بالحبسساط وأن تمكسسن مسسن إنجسساح النتقسسال السسديمقراطي

وتدعيمه.

 إن تلبية جميع الطموحات والحاجيات التي ُطرحسست بإلحسساح
 تتطلب خلل السسنتين أو الثلث القادمسسة إمكانيسسات ماليسة اسستثنائية
 ولذا ل بد أول أن تعرض على البيع الملك التي نهبتها العسسائلت

الفاسدة وأزلمها في العهد البائد.
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 كما يجب بعث اقستراض وطنسي لسسدى مواطنينسسا داخسل البلد
 وخارجهسسا والقيسسام بحملسسة تحسيسسسية لسسدى جميسسع التونسسسيين، مسسن
 أصسسحاب الشسسركات والصسسنائعية وُأجسسراء حسستى يقسسدموا مسسساهمات

تضامنية طوعية.

 كما ينبغي تحسيس الفاعلين فسسي الخسسارج، العمسسوميين منهسسم وغيسسر
 العموميين، المعنيين بنجاح انتقالنا الديمقراطي، حتى يساعدونا في
 تحقيق هذه المهمة وذلسسك علسسى أسسساس الحاجيسسات السستي نقسسوم نحسسن

التونسيين بتحديدها.

 إن الستجابة لجميع التطلعات والحاجيسسات السستي تسسم التعسسبير
 عنها بقّوة تتطلب فسسي السسسنتين أو الثلث القادمسسة، إمكانيسسات ماليسسة
 هامة تفوق قدراتنا الحالية. مما سيضطر الحكومة إلى اللجسسوء إلسسى
 القتراض الخارجي. لكن يجب الحرص على عدم تعريض بلدنسسا
 إلسسى تسسداين خسسارجي مفسسرط، والحفسساظ علسسى مسسستوى مسسن العملسسة
 الصعبة يضع البلد في مأمن من كل تبعية خارجية وكل مسسّس مسن

مصداقيتها المالية على المستوى الدولي.

:- خلق الثروات3

 إن إنتاج الثروات شرط أساسسسي لي مشسسروع سياسسسي، بسسل
 إنه يتطلب البدء بإرسساء نظسسام جديسد للسسستثمار مسن شسأنه تشسسجيع
 المبادرة الخاصة الوطنية والجنبية، وذلسسك مسسن خلل إقامسسة دولسسة
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 محايدة واحترام القوانين، ونظسسام قضسسائي مسسستقل، وشسسفافية جميسسع
 مؤسسات المراقبسسة القتصسسادية والماليسسة، ومكافحسسة الفسسساد (لجسسان

السواق، دائرة المحاسبات، لجنة السوق المالية...).

 وعلى هذا السسساس وبفضسسل تطهيسسر القطسساع البنكسسي، يمكسسن
 تطوير سوق مالية تتمتع بالمصداقية وتمنح  شروط تمويل ميسسسرة
 وأقسسل كلفسسة لجميسسع المؤسسسسات، خاصسسة المؤسسسسات الصسسغيرة

والمتوسطة.

 إن الهسسدف السسذي نرنسسو إلسسى تحقيقسسه هسسو أن تقسسترب نسسسبة
 % خلل العقسسدين12 و 11السسستثمار المحلسسي، السستي لسسم تتجسساوز 

 % وهي نسبة في متناول بلدنا في فسسترة وجيسسزة20الماضيين، من 
 ). وإذا أضفنا الستثمار العمومي والستثمار الجنسسبي2013جدا (

 %35 إلسسى 30المباشر، فإن نسبة إجمالي الستثمار قد تقترب من 
 وهو ما من شأنه أن يسمح لبلدنا أن يقترب نموه القتصسسادي مسسن

مستوى البطالة بصفة ملحوظة. % وأن يتقلص10نسبة 

:إرساء الدولة الوطنية التنموية والديمقراطية

 إن الدولة التي تحتاجها بلدنا ليست الدولة التي تقف مكتوفة
 اليسسسدي إزاء التحسسسديات القتصسسسادية، أو السسستي تكتفسسسي بالليسسسات
 التحفيزية وحدها، بل يجب أن تكون دولسسة ذات نظسسرة إسسستراتيجية

11



 ودور تعديلي، حيث أن بلدنا في حاجسسة إلسسى دولسسة وطنيسسة تنمويسسة
وديمقراطية.

• تجديد الدارة:

 إن علسسسسى الدارة أن تصسسسسبح إدارة قسسسسديرة وذات نظسسسسرة
 إستراتيجية قادرة على تصور وتنفيسسذ السياسسسيات والسسستراتيجيات
 القطاعية التي من شانها أن تجعل تونس من البلدان ذات القتصسساد

الصاعد. 

• إستراتيجية للرفع من قيمة المنتوج التونسي

 : من الضروري أن نرفع من قيمسسة منتوجنسسا لبلسسوغ* في الصناعة
 درجة تكنولوجية أرقى، وذلك بتظسسافر جهسسود المؤسسسسات والدارة

والبحث العلمي والتنموي. 

 : علينا أن نركز جهودنا لغسسزو مجسسالت جديسسدة فسسي* في الخدمات
 ميادين العلميسسة والتصسسال ذات القيمسسة المضسسافة العاليسسة، وذلسسك
 يتطلسسب فسسي رأينسسا "مبسسادرة وطنيسسة للتنميسسة التكنولوجيسسة" وإرسسساء

آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

 : يجسسب تنويسسع منتوجنسسا السسسياحي بتثميسسن جميسسع* فييي السييياحة
 مجالت التراث المادي والثقافي والطبيعي فسسي كسسل جهسسات البلد،
 حتى نطسسور سسسياحة مسسستدامة تخلسسق مسسواطن الشسسغل، وتسسساهم فسسي
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 التنمية القتصادية والرقي الجتماعي، في المناطق الداخليسسة للبلد
وليس فقط في مناطقها الساحلية.

 : ينبغي تثميسسن إنتاجنسسا السسذي يسسسوق الن  فسسي شسسكله* في الفلحة
 الخسسام، والتعريسسف بمنتوجاتنسسا التقليديسسة الصسسيلة علسسى المسسستوى
 العالمي، وذلك بتمكين الفلحين من تكوين منظمات مهنيسسة مسسستقلة
 حرموا منها لفترة طويلسسة، وتشسسجيعهم علسسى إنتسساج المسسواد الغذائيسسة

الستراتيجية لتلبية حاجيات شعبنا.

:• تعبئة جميع الكفاءات

 كل هسذه التحسديات يمكسسن أن نرفعهسسا بفضسسل الكفسساءات الستي
 تزخر بها بلدنا وتعبئة المكانيات الهائلة الموجودة لدى مواطنينسسا

المقيمين في الخارج 

:• الندماج القتصادي القليمي

 حركة "التجديد" تناضل من أجل اندماج اقتصسسادي مغسساربي
 وعربسسي، يسسوفر حريسسة تنقسسل الشسسخاص والبضسسائع والخسسدمات
 ورؤوس المسسوال، انسسدماج يمكسسن شسسعوبنا مسسن أن يكسسون لهسسا وزن
 جماعي على الساحتين القليمية والعالميسسة، وهسسو مسسا مسسن شسسأنه أن
 يمكن كل بلد من بلدنا أن يحقسسق نقطسستين إضسسافيتين كسسل سسسنة فسسي
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 نسبة نموه القتصادي، خصوصا إذا نجحنا معا فسسي بنسساء مشسسروع
أورومتوسطي متجّدد مع أوروبا.

: - مرافق عمومية جيدة في متناول الجميع4

 إن التربية والصحة مرافق عمومية أساسية، على الدولسسة أن
تضمن جودتها وأن تضعها في متناول الجميع.

  إن التعليسسم إجبسساري حسستى سسسن السادسسسة:فييي ميييدان التربييية* 
 عشرولتجسسسيم ذلسسك قسسول وفعل يجسسب تحاشسسي كسسل انقطسساع قبسسل
 استكمال التعليم الساسسي، وذلسك بتسوفير السدعم المناسسب للتلميسذ

الذين يواجهون صعوبات.

 ويجسسب إعسسادة مسسستوى الجسسودة إلسسى الدراسسسات والشسسهادات
 وذلسسك بمشسساركة جميسسع الطسسراف مسسن مربيسسن وأوليسساء وطلبسسة،
 وبتوفير التكوين للمكونين في جميع المستويات خصوصا بمدارس

الترشيح.

  يجب أن يصسسبح التكسسوين المهنسسي طريقسسا نبيلسسة:* التكوين المهني
 للحصول على الشغل، على أن توفر لتلميسسذ هسسذه الشسسعب إمكانيسسة

استئناف الدراسة في التعليم الثانوي أو العالي.
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  ينبغي أن يقع تأهيلها في جميع الجهسسات حسستى:* الصحة العمومية
 تتوفر فيها الجدوى الضرورية ول بد أن تكون و في متناول جميع

الشرائح الجتماعية

:- إعادة تأسيس النموذج الجتماعي5

الحقوق القتصادية والجتماعية الساسية:• 

 إنه من الضروري أن يصبح طموحنا بسسأن ل يحسسرم أبسسدا أي
 تونسي أو تونسية من الغذاء والسكن والتعليم والصحة، أن يصسسبح

 ميين أجييلهذا الطموح واقعا ملموسا. وفي هذا المجال فإننا نناضل 
 أن ُيعتبر الحق فييي الصييحة والتعليييم وفييي السييكن حقييا دسييتوريا

يتسّنى للمواطن أن يطالب بها الدولة أمام المحاكم.

:• مقاومة التهميش القتصادي بل هوادة

 إن علسسى الدولسسة أن تضسسع بشسسراكة مسسع مؤسسسسات المجتمسسع
  لمقاومسسة الوضسساع والتهميسسشمخططييا وطنييياالمدني والسياسسسي، 

القتصادي يتم متابعة وتقييم انجازه دوريا وعلنيا

:- المساواة بين الجنسين

 أن النمسسوذج الجتمسساعي السسذي نسسدافع عنسسه مبنسسي علسسى
 المساواة. إننا نناضل من أجل المسسساواة بيسسن الرجسسال والنسسساء فسسي
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 جميع ميادين الحياة الجتماعية والعائلية، ومن أجل حقسسوق المسسرأة
 كما نصت عليها المواثيق الدولية، ومن أجل التناصسسف فسسي الحيسساة
 العامة والحيسساة السياسسسية، ومسسن أجسسل القضسساء علسسى جميسسع أشسسكال

الميز في الحياة المهنية والحياة العامة على أساس الجنس.

 ونحن عازمون على مقاومة العنف الذي يمارس ضد المرأة
وعلى أن نجعل من مقاومة هذه الظاهرة المشينة قضية وطنية.

حوار اجتماعي حقيقي- 

 إننسسسا نعتقسسسد أن الحسسسوار الجتمسسساعي السسسسليم المبنسسسي علسسسى
 العتراف بحقوق الشغالين، يجب أن يحّل محّل المصالح الضسسيقة،
 كما أن السعي وراء التنافس ينبغي أن يكون مبنيا، ل على الضغط
 علسسى أجسسور الشسسغالين وإضسسعاف أوضسساعهم، بسسل علسسى علقسسات
 اجتماعيسسسة متينسسسة داخسسسل المؤسسسسسة، واحسسسترام تمثيسسسل العمسسسال،
 وخصوصا الحق النقسسابي، وكسسذلك علسسى ضسسرورة ضسسمان ديمومسسة

المؤسسة والعمل على تطوريها.

جباية أكثر نجاعة وعدالة- 

 إن علسسى الثسسورة أن تجعسسل جميسسع التونسسسيين واعيسسن بأهميسسة
 المواطنة وبالواجبات المترتبسة عنهسسا إزاء المجموعسة. إن السواجب
 الجبسسائي يجسسب القيسسام بسسه عسسن طواعيسسة، ويجسسب أن تخضسسع الفئات
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 الجتماعية بدون استثناء إلى تصريح صادق على مسسداخيلها.  كمسسا
 ينبغي مراجعة نسبة الدءات حتى ل يقع حملها الكبر على كاهسسل
 الشغالين. و يجب أن توفر للدارة الجبائيسسة وسسسائل مراقبسسة ناجعسسة

حتى تتمكن من القيام بواجبها على أحسن وجه.

- حماية المحيط والموارد غير المتجّددة:6 

 إن منسسوال التنميسسة السسذي تحتسساجه بلدنسسا يجسسب أن يكسسون ذا
 صبغة مستدامة، أي أن يحترم المحيط ويسعى إلى استغلل رشسسيد
 للموارد الطبيعية غير المتجددة حفاظسسا علسسىٍ رأس المسسال الطسسبيعي

للجيال القادمة.

 إن التحسسديات الكسسبرى السستي تسسواجه محيطنسسا، (التصسسّحر،
 تناقص للتنوع البيئي، التأثير السلبي للتغييرات المناخية، الكوارث
 الطبيعية...) يجب أن تؤخسسذ بعيسسن العتبسسار ضسسمن برامسسج التنميسسة
 القتصادية والجتماعية حتى يتم اختيار منسسوال تنميسسة أقسسّل تبسسذيرا

للموارد، وأكثر نجاعة وعدل.

 يجب إدخال تغييرات هامة في طرق النتاج والستغلل في
 اتجسساه اسسستعمال الطاقسسات المتجسسددة ( الطاقسسات الشمسسسية، طاقسسة
 الرياح...) وكذلك في طرق استهلك المسسواطنين بتحسيسسسهم  لهسسذه

القضايا عبر إعلم مقنع وشفاف.
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:- ثقافة في خدمة الديمقراطية والمواطنة7

 ، وتمثسسل إحسسدىالثقافة في صييلب رؤيتنييا إلييى المسييتقبلإن 
 ركائز التنمية والحليف الضروري لسسديمقراطيتنا الفتّيسسة، ول يمكسسن

 ومجتمعنا وتنوعه إلسسخ... إلخوض النقاش حول هويتنا الجماعية، 
  تقطسسع مسسع ممارسسسات الماضسسي، يلعسسب فيهسساثييورة ثقافيييةعسسبر 

 المثقفون والمبدعون والفنانون، من خلل منظمات قويسة و ممثلسة،
 دورا رئيسيا في صياغة توجهسسات هسسذه الثسسورة  الثقافيسسة ووضسسعها

حيز التنفيذ.

 إن دور الدولة والجماعات اللمركزية، التي يجب أن تتمتسسع
 بصلحيات جديدة، وبشراكة مع المؤسسسسات الخاصسسة العاملسسة فسسي
 هذا المجال، هو القيام بمهمسة المرفسق العمسومي فسي ميسدان الثقافسة
 يكون في متناول الجميع، في كامل التراب السسوطني، بمسسا فسسي ذلسسك

-وهو أمر أساسي- الجهات التي ُحرمت من ذلك إلى حّد الن.

 إنسسه مسسن الضسسروري حمايسسة حريسسة البسسداع والقضسساء علسسى
 الرقابسسة وضسسمان حقسسوق المؤلسسف، وتوضسسيح مفهسسوم اللمركزيسسة
 الثقافيسسة، والسسستثمار فسسي  البنيسسة التحتيسسة المخصصسسة للثقافسسة،
 خصوصا في المدن والحياء القل حظسسا، وحمايسسة تراثنسسا الثسسري
 والتاريخي وتسدعيم التربيسة الفنيسة فسي مدارسسنا، وتثميسن الطاقسات
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 البداعية عند الطفال والشسسبان، ودعسسم صسسناعة الكتسساب و تشسسجيع
كل أشكال البداع.

 كما أنه من الضروري أن يتسسم تشسسجيع الحسسوافز والسسستثمار
 الخاص فسسي خدمسسة ثقافسسة مواطنيسسة ومتنّوعسسة. إن السياسسسة الثقافيسسة
 يجسسب أن ل تبقسسى القسسل حّظسسا فسسي ميزانيسسة الدولسسة. ويجسسب القيسسام
 بمجهودات كبيرة لتعبئة مسسوارد جديسسدة ومتنوعسسة لتمويسسل السياسسسة

الثقافية للدولة بصفة عاجلة.

 كما يجب مراجعة أوضاع المشهد العلمي مراجعة كاملسسة
 وتمكين بلدنا مسسن وسسسائل إعلم عصسسرية، تعدديسسة ومتناغمسسة مسسع

التطلعات الديمقراطية لشعبنا ومتطلبات الثورة.

- مساهمتنا في العلقات القليمية والدولية 8

 لقد أصبحت تونس بلدا ديمقراطيا سباقا في الثسسورة العربيسسة،
 yuوهو ما يفرض عليه أن يلعب دورا نشيطا بين المسم. عليسه أن

 دافع في جميع المحافل القليميسسة والدوليسسة عسسن حسسق الشسسعوب فسسي
 تقرير مصيرها، وبالخصسسوص حسق الشسسعب الفلسسطيني فسسي دولسسة
 مستقلة، وكسسذلك عسسن ضسسرورة احسسترام حقسسوق النسسسان فسسي جميسسع
 أنحاء العالم. إن بلدنا يجب أن يكون المدافع عسسن القضسسايا العادلسسة

وعن المدافعين عن الديمقراطية. 
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 سسسستكون تسسسونس أرض ثقافسسسة وإبسسسداع خصسسسب. وستشسسسع
 ديمقراطيتها على كافة البلدان العربية وعلسسى إفريقيسسا السستي تربطنسسا

بها علقات صداقة يجب تطويرها وتعميقها في جميع الميادين.

20


