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یرى التیار الوطنـي ، أن اإلصالح السیاسي والتطویر السیاسي یتم من خالل     

التطویر البناء في آلیـات الحـكـم ، ویـنـظـم العالقـات والوظائــف والمـھـام داخـل

الدولــة من إطـار الحفــاظ على النـظـام القـائـم واستنادا لمفھوم التدرج  والتطویر

المستمر لكفاءة النـظـام السیـاســـي ، على أن تكـون اإلجـراءات ذاتـیـة ، وتـخـدم 

واقع الدولة والمجتمع ، وشاملة وشفافة ، تركز على المضمون ولیس الشكل فقط .

ویرى التـیـار الوطـنـي أن ذلك یتحـقـق بزیـادة قـــدرات النظـــام السـیـاســي     

في تنظیم وتعبئة المجتـمــع وتحقیق المشاركة الشعبیة والسیاسیة وتجذیر التعددیة

السیاسیة واالجتماعیة . ولھـذا ال بـد من تحقیق المزید من التخصص الوظیفي في

بنیة مؤسسات وأجھـزة الدولـة ، مـع إحـكـام التنـسـیـق بینـھـا بـمـا یـخـدم الدولــة

والمواطنین ، لتتكامل أعمال ووظائف مؤسسات الدولة . 

ویدعـــو التـیــار الوطـنـي ، إلـى تأكـیـد مفاهــیــم الـعـدالـة والمسـاواة بـیــن     

المواطنـیـن أمـام القـانـــون . واعـتـماد الكفاءة معیارا للتوظیف والتجنید السیاسي 

واإلداري ، والنظر في تطویـر اإلدارة فـي الـدولـة ، أحـد أوجـه آلـیات اإلصالح

الوطني ، وال یـتـم ذلـك إال بالتخـلـص مــن الترهـل اإلداري ، وتدنـي اإلنـجـاز ، 

والـحـد مـن المحسوبیـة ، ومحاربة الفساد . 

ویستـدعـي ذلـك إعـادة النـظـر باستـمـرار ووقت الحاجة للتشریعات الناظمة     

للعملیة الدیمقراطیة  ، وتعزیز ثقافة الدیمقراطـیـة ، والحریـات العامة المسؤولة ،

وتطویر قانــون االنتـخـاب ، وقانـون األحـزاب السیـاسیـة ، وقانـون االجتماعات

     

التيار الوطني واإلصالح السياسي
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العامة . بما یعزز المشاركة الشعبیة ویحفظ سالمة البالد وأمنھا واستقرارها . 

     كما یستدعـي ذلـك مراجـعـة منـظـومـة القیـم العامـة وتبنـي منظومـة قیـم ذات

طـابـع دیمـقراطي  ، تـعـزز الـحـریـات وروح الحریـة ، وحـق المعـرفـة والعـمـل

الجماعـي ، وثقافـــة الـحـوار وقـبـول اآلخــر بعیـدا عن التطرف والتعصب ، وبما

یعزز قیم التعددیة والموضوعیة واالعتدال االجتماعي والسیاسي  .

     ویدعو التـیـار الـوطـنـي ، إلى تعمـیـق قیم االنتماء الوطني والوالء السیاسي ،

والمساواة واالعتدال والتسامح .  ویستدعـي ذلـك تعـزیـز ثقـافــة الوعـي والثـقـافـة

الدیمـقـراطـیـة ، وتأكـیـد دور الثقـافـة الوطنیـة البناءة في نھضة المجتمع .  وكذلك

إصالح أجھــزة ووسائــل اإلعـالم الوطـنـیــة الرسمــیـة منھـا واألهلـیـة وتنسـیــق

أدوارها وتعزیـز بـنـاهــا التقنـیــة واإلداریة ورفدها بالكـفـاءات المھنـیـة لالرتـقـاء

بأداء العامـلـیـن فیـھـا ، لتـؤدي دورهــا فــي خدمة الوعي الوطني  وترسیخ الخیار

الدیمقراطي والحریات  والتنمیة الوطنیة الشاملة .

ویدعـو التـیـار الوطـنـي ، إلى تأكید قواعد الحاكمیة الرشیدة التي تقوم على توسیع

المشاركة الشعبـیــة ، وبـنــاء دولة القـانــون ومناخ الشفافیة والتوافق الوطني حول

مصالح المجتمع ، والـمـسـاواة فـي العـدالة والفرص ، والمسائلة التي تضمن حسن

اإلدارة والنزاهة. 

     والبـد مـن استكـمـال وتعـزیـز جوانـب التنظـیـم االجتماعـي واألهلــي المكمل
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لعملیة اإلصالح السیاسي  بدعـم مؤسسات المجـتـمـع المـدني النوعـیـة الـتـي تتولى

الـدفاع عــن قـضایا وتطلعـات المجتـمع والقـیـم العامة ، باعتـبـارها  نـشاط یعبر

المجتـمــع مــن خاللــا عـن توجھاته وقـدراته في التـفـاعل الـوطني ، والتعامل مـع

القضایا المشتـركة مـع العالـم الخارجي .  والنظر لھذه التنظیمات  كمؤسسات أهلیة

طوعیة ، حرة ، تعبـر عــن التنـوع والمشاركة األهلیة وتعـدد أوجه االجتھادات في 

المجتمع .
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