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 تقديـم 

يشهد عصر العوملة حركة متسارعة لإلصالحات التي تبادر بها مختلف البلدان ومن 

: بينها الجزائر، وذلك في مختلف ميادين الحياة السوسيو اقتصادية والسياسية

ال توصف هذه  الصحة ،السياسات العمومية. التعليم العالي، التربية، ،الزراعة

اإلصالح فحسب، بل أيضا من خالل مفاهيم تدخل في إطار الحقل العملية بمصطلح 

 تغيير ، تغّير، تحول، أو ثورة . مثلالسيميائي واملفهوماتي ذاته 

قد تكون الغاية من ذلك صالح ال يعيي فق  إعادة توانن مختل، ولنن اإل أن نقوم ب

لى املتطلبات االجتماعية تحقيق أهداف أخرى تستجيب بشكل دقيق إلى حّد ما، إ

في  األول ينمن الهدف  يسعى كل إصالح إلى تحقيق هدفين اثنين: بشكل عام، .الجديدة

ا أّم  ،من االختالالت الوظيفية املسّجلةفعالية االجراءات التعديلية املراد بها التقليص 

في تحسين جودة تأكد من أن كل تعديل بنيوي سيساهم فعليا إلى ال فيرميلثاني الهدف ا

أين نحن في الجزائر بعد  هو:هنا والسؤال املطروح  .للمستخدمين الخدمات املقدمة

 بعض امليادين ؟ يفاإلصالحات املطبقة  نعالناتجة تلك التغييرات الطارئة 

الذاتي االكتفاء ا مهمة فيما يخص الذي يمنن أن يقدم آفاق في املجال الزراعي،

مسألة اإلصالحات  رمعون  وخديجة سماحي نكريا منيثير كل  والتشغيل، الغذائي

 1962رية في الفترة املمتدة بين وذلك من خالل العودة إلى ثالث مراحل تطوّ  الزراعية،

تحقيقات ميدانية أجريت عبر أربع بلديات نتائج  الباحثانحيث يقدم  إلى يومنا هذا،

 الجزائري .من الغرب 

أربع إسهامات لكل من رونا محجوب،  في صميمتقع فاإلصالحات املدرسية أّما 

  محجوب رونا بداية تتطرق  .يوسفي بولنوارر و اعائشة بن عم ،نّقال فاطمة

انطالقا وتتحدث الباحثة  .2002إلى مسألة التعليم قبل املدرس ي في عالقتها بإصالحات 

صدور القانون  بعدال سيما  الدينامية املستحدثة عن من الوضعية املدروسة

املكانة املمنوحة لالستثمار الخاص إلى جانب بعد  2008جانفي   23التوجيهي املؤرخ في

 .في هذا املجال الدييي التربية الوطنية والتعليم 

ال فاطمةتطرح و 
ّ

مختلف عبر البشري  مالبتكوين الرأس هاهتمامامن خالل  ،نق

 ،األخيرة على املؤسسة االقتصاديةلة تأثير هذه أمس ،التربوي إصالحات النظام 
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 ر  في حين ت

 عائشةفي صميم مساهمة  2002االصالحات البيداغوجية لسنة  د 

أسئلة حول نظرة املجتمع التربوي إلى هذه اإلصالحات وتأثيرها على  تطرح التيو  عّمار بن

 واملمارسات البيداغوجية للمعلمين. التمثالت

البحثية في ورقته  مركزاأساسيات اإلصالح البيداغوجي  على يوسفيبولنوار  يعرجو 

من حيث النفاءة  هاجنتائ وكذا ابتدائيالسنة الخامسة في شرو  املعلى بيداغوجيا 

 إصالحات موضو   يعالجف ملياني محمدا أّم  ،السوسيولسانية
ً
التعليم العالي، وتحديدا

طرق ترسيخ  يسائل، ةتحليلية نقديّ مقاربة دكتوراه من خالل -ماستر-نظام ليسانس

 في املنظومة الجامعية. لدى مختلف الفاعلين تمثالتهاهذه اإلصالحات وكذا 

نجزة حول في إطار األبحاث امل براهامية وبراهيم بوع يوسفتدخل مساهمة و 

، سياق مواضيع متعددة ضمن ،الباحث يتطرق و  ،في الجزائر إصالحات نظام الصحة

 كما  ،األمثل واستخدامهاإلى مسألة مصاريف العالج 
ً
 يقدم تحليال

ّ
م حول قضية التحن

وطرق تمويل املؤسسات العمومية  االستشفائيةالشبنة  لعالج، إعادة تشنيلفي طلب ا

 .في الجزائر للصحة

جراءات التي مجمل اإل  على مهيمنة هيكليةالؤسساتية وأأو املصالحات اإل بدو ت

اإلطار املؤسساتي والقانوني لقطا  تغيير أو  ما اقتصادمكونات  التأثير على بإمكانها

يسمح بتحليل نتائج اإلصالحات املنتهجة، يمنننا  امعين. إذا لم ينن لدينا اليوم تقييم

 درجة مالحظةمن املجلة على األقل من خالل املساهمات املختلفة في هذا العدد 

د تعقد إشكالية اإلصالحات إلى تعّد رجع ي التنسيق بينها. وباتتعقيدها وصع

طريق اإلصالح،  نحونت العوملة تدفع مختلف البلدان إذا كاو  املنتهجة،االستراتيجيات 

ة مضامين أيّ و  ؟ملاذا يجب علينا أن نصلح :هياإلثراء تتطلب تزال األسئلة التي ال  فإّن 

أخرى يجب إعطاؤها لهذه اإلصالحات؟ و هل يمنننا الحديث عن إصالحات جيدة و 

 ؟   من حيث مؤشر فعاليتهاسيئة 

 عّمار بنعائشة 
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