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العالي ،خّطة أمينه الّول.

تناضل حركة التجديد من أجل تدعيم مقومات السيادة الوطنية التي ل تكتمل ول تضللمن لهللا
الستمرارية إل إذا ارتكزت على سيادة الشعب بكافة أطيافه السياسية والجتماعية ومساهمته بفعالية
لى
لة علل
لي حريصل
في رسم الختيارات ومراقبة تطبيقها عبر مؤسسات جمهورية ممثلة لرادته .وهل
صيانة وتطوير المكاسب التحديثية التي حققها الشعب التونسي وإنجاح مسيرته على طريق إنجللاز
نهضة شاملة تبوئه المكانة التي هو أهل لها بين شعوب العالم المعاصر.
وتعمل حركة التجديد على بناء تكامل وثيق بين الديمقراطّية السياسّية ،من جهة ،والديمقراطية

الجتماعية ،من جهة أخرى بما يعنيه ذلك من مناهضة للتجاه الليبرالي المجحف ،وتحكم في آليللات
للحة
لاب المصل
لى حسل
السوق ،وح ّد من النانية الطبقية والفئوية ،وكبح للنزعة إلى الثراء الفاحش علل
لة،
لر والميل
للتي الفقل
لال معضل
العامة ،و سعي إلى تجسيم العدالة في توزيع الثروة الوطنية ،واستئصل

وضمان الحقوق الجتماعية الساسية وفي طليعتها الحق في الشغل والصحة والسكن والعيش الكريم
لة
لاواة والكرامل
لى المسل
لة علل
والمعرفة والثقافة للجميع ،في اتجاه إرساء علقات اجتماعية قوية مبنيل
والتضامن ،توفر للجميع المكانية الفعلية لممارسة حقوق المواطنة ممارسة كاملة وتهدف إلى تحقيق
سعادة كل تونسي وتونسية في إطار العمل على تحقيق سعادة كامل المجموعة الوطنية.
وحركة التجديد تتبّنى قضايا العمال والشباب والنساء والمثقفين والفلحين والموظفين وتقللف إلللى
جانب الفئات الشعبية والجهات والمناطق المحرومة وتناضل معهم من أجل حماية وتطوير مكاسبهم
والدفاع عن حقوقهم وتحقيق طموحاتهم المشروعة في العيش اللئق والكرامة كمواطنين أحرار في
مجتمع عادل ومتضامن.
ي بيللن
كما أنها حزب تعددي وموحد في آن واحد ،متكون من اللتقاء والتكامل والتأليف الح ّ
مقاربات واتجاهات مختلفة تشترك في المرجعية الديمقراطية والتوجه التقدمي والشتراكي بروافده
لدم
لط التقل
للطية وتربل
الفكرية المتنوعة وتجاريه التاريخيةالمختلفة التي تنبذ كل تحجر وكل نزعة تسل

لح وتحلديثي
والتحرر الوطني والجتماعي ربطا متلزما بالديمقراطية ،ومن ضمنها كل ملا هلو متفتل
لف
لة بمختلل
لة الوطنيل
لداني للحركل
وعقلني وتقدمي وإنساني في التراث الفكري والنضالي الميل
مكوناتها واليسار التونسي بجميع تياراته والحركة النقابية والعمالية الوطنية والعالمية وحركة التحللرر
العربية وحركة الصلح التونسية وفي ثقافة الدفاع عن حقوق النسان وثقافة الدفاع عن البيئة والمحيط
وثقافة الدفاع عن السلم والتضامن والمساواة والتآخي بين جميع شعوب العالم.
لرب
تعمل حركة التجديد على تعزيز التضامن وتحقيق التكامل القتصادي بين شعوب وبلدان المغل
لة
لل دولل
العربي الكبير في اتجاه الوحدة القائمة على أسس ديمقراطية وعلى مراعاة خصوصيات كل
والممهدة لوحدة أوسع مبنية على نفس السس وشاملة لكامل الوطن العربي تمكنه من حماية ترابلله
لادية
لته القتصل
لاز نهضل
له وإنجل
لي ثرواتل
لم فل
لة والتحكل
وسيادة شعوبه ضد قوى الستعمار والهيمنل
والجتماعية والحضارية لحتلل المكانة المؤثرة المناسبة لحجمه في عصر التكتلت الكبرى.
و تد مج حركة التجديد ،في استراتيجيتها ارتباط بلدنا بمحيطها الفريقي والمتوسطي كمللا
أنها حزب ذو بعد إنساني وكوني يناضل ضد الحروب والهيمنة وجميع مظاهر التمييز والعنصرية ومن
لاف
لاد النصل
ليرها واعتمل
لر مصل
أجل علقات دولية مبنية على السلم واحترام حق الشعوب في تقريل
لتغلل
لى مناهضلة منطلق السل
لة قائملة علل
والتوازن في المبادلت القتصادية في إطار عولمة بديلل
الرأسمالي المتوحش والدفاع عن الطبيعة والمحيط في الكرة الرضية قاطبة والعمل على احترام القيم
لارات
لن الحضل
النسانية السامية ومبادئ التضامن الممي والتآخي بين الشعوب والتعايش والتكامل بيل
البشرية.
ناضلت حركة التجديد ضّد نظام  7نوفمبر البائد في صّف أحزاب المعارضة الجدّيللة وسللاندت

لة
لورة الكرامل
لى ثل
بدون هوادة جميع قضايا الرأي والتح ّرر في تونس من أحداث الحوض المنجمي إلل
التي أطاح فيها المواطنون والمواطنات بنظام زين العابدين بن علي وبعصاباته.
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