
  

 

  النظام التربوي يف برامج األحزاب السياسية،
 -2004 أفريل 8 دراسة تطبيقية على برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية -

  بن ققة سعاد .  عبد الرمحن برقوق وأ.د
  . جامعة بسكرة-قسم علم االجتماع

  
  

  :مقدمة

خرى، لذا اهتمت خمتلـف الـدول       القاعدة األساسية يف تفعيل النظم االجتماعية األ       وهإن النظام التربوي    
بنظامها التربوي ملواكبة التحوالت اتمعية العامة، ويف سياق الفكرة انتهجت الدولـة اجلزائريـة يف مسـارها                 

، وعلى الـرغم مـن      الغربية ةالتربوي الرمسي بعد االستقالل إىل يومنا هذا مناذج تربوية رمسية مستعارة من الثقاف            
ش واحلوار حول التحديات اليت تواجه املنظومة التربوية، دف حتقيق إصـالح فعـال،              ذلك ال تزال دائرة النقا    

كما جاءت يف قالـب سياسـي   …املكتوبة وتتجلى معامل ذلك النقاش عرب خمتلف وسائل اإلعالم سواء املرئية أو 
  .تضمنته برامج األحزاب السياسية

" 2004 أفريـل  8"حني لالنتخابات الرئاسية والعمل الراهن يهدف إىل وصف وحتليل اهتمام برامج املترش  
باملنظومة التربوية على اعتبار أا الطبقة السياسية الفاعلة يف صناعة القرار من أجـل حتقيـق التنميـة الشـاملة،        

  .باإلضافة إىل ذلك، تشكل برامج املترشحني وخاصة برنامج الفائز الواقع املستقبلي املفترض للمنظومة التربوية
من خالل دراستنا هاته الوصول إىل مجلة من االقتراحات بغرض تفعيل دور املنظومة التربويـة               كما دف   

ويف هذا السياق بـدأت الدراسـة بتحديـد مفاهيمهـا           . يف ظل التحديات العوملية الراهنة ملواكبة عجلة التقدم       
  .الرئيسية، قبل أن تقدم اإلجراءات املنهجية للدراسة التطبيقية وتناقش نتائجها

  :حتديد املفاهيم -1
  :مفهوم النظام-1.1
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كل مركب من العناصر هلا وظائف وبينها عالقات منظمة، ويؤدي          "بأنه  " توفيق مرعي "يعرفه  
هذا الكل نشاطا هادفا، وله مسات متيزه عن غريه، وأن هذا النظام يقيم عالقات مع البيئة اليت حتـيط                   

  .)1("به
  :مفهوم التربية -1.2

صناعة التعليم هي أشرف الصناعات اليت يستطيع اإلنسـان أن         "بأا  " الغزايلأبو حامد   "يعرفها  
  .)2("حيترفها، وأن أهم أغراض التربية هي الفضيلة والتقرب إىل اهللا

إعداد الفرد بكل وسيلة من الوسائل املختلفة لكي ينتفـع    "بأا  " حممد عطية األبراشي  "ويعرفها  
 اتمع الذي يعيش فيه، تشمل التربية الوطنية، اجلسمية والعقلية          مبواهبه وميوله، وحييا حياة كاملة يف     
  .)3("واالجتماعية والوجدانية واجلمالية

عمل إنساين يهدف إىل التنشئة االجتماعية مبـا جيعـل          : "فيعرفها بأا " محدي علي أمحد  "أما  
ن مث يسـتخدم علمـاء   أعضاء اتمع يقومون بوظائف ويلعبون أدوارهم االجتماعية احملددة هلم، وم       

معىن واسع له يشمل أي هيئة أو مؤسسة أو نظام ميكّن الفرد من أن              : االجتماع هذا املصطلح مبعنيني   
يسيطر على البيئة الطبيعية واالجتماعية، وأن يكيف نفسه للمطالب املفروضة عليه من اتمع الـذي              

دفا للتنشئة االجتماعية، ومعىن آخر أكثر      هنا يصبح املفهوم مرا   ...) األسرة، اجلامع (هو عضو فيه مثل     
حتديدا يشمل التعليم الرمسي املقصود الذي تقوم به املؤسسات التعليمية اليت أنشـأها اتمـع هلـذا        

  .)4(الغرض كاملدارس والكليات واجلامعات
  ).التعليم الرمسي(وألغراض الدراسة فإننا سنستخدم مفهوم التربية باملعىن الضيق 

  :النظام التربويمفهوم  -1-3
ذلك النظام الذي يشتمل على األدوار واملعايري االجتماعية        "بأنه  " قاموس علم االجتماع  "يعرفه  

اليت تعمل على نقل املعرفة من جيل إىل جيل، واملعرفة تتضمن القيم وأمناط السلوك، كما أنه ينطوي                 
  .)5(على تعليم مهارات وقيم أساسية والزمة الستمرار اتمع

اشيا مع أغراض الدراسة فإن النظام التربوي هو منظمات اجتماعية رمسية، تتضمن ثـالث              ومت
مراحل أساسية متصلة الواحدة باألخرى بدءا باملرحلة االبتدائية وصوال إىل املرحلة الثانوية، حتكمها             
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عليمية لتحقيق  قوانني رمسية تقسم أدوارها االجتماعية على املكونني هلا، وترسم سياساا اإلدارية والت           
  .أهدافها املسطرة

   : مشكلة البحث -2
تتحدد مشكلة البحث مبا تطرحه من تساؤالت رئيسية، حماولني اإلجابة عنها من خالل اخلطوات املتعاقبـة                

  :للبحث كما يلي 
  باملنظومة التربوية ؟" 2004 أفريل 8"م اهتمام برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية جما ح 
نب اخلاصة باملنظومة التربوية اليت نالت اهتمام برامج املترشحني لالنتخابـات الرئاسـية             ما هي اجلوا   

  ؟" 2004أفريل 8"
  :املعاجلة املنهجية للدراســـة  -3
إن طبيعة موضوع البحث تفرض علينا نوعا حمددا من الدراسة، ويف هـذا السـياق      : منهج البحث  -3-1

صفية التحليلية من حيث مؤشرات حجم االهتمام وجماله، واعتمدنا         يندرج موضوعنا البحثي ضمن الدراسات الو     
يف ذلك على العرض الكمي مث الكيفي للبيانات املتوفرة من خالل منهج حتليل املضمون والذي طبق على بـرامج                   

  .دف اإلجابة على تساؤالت الدراسة" 2004 أفريل 8"املترشحني لالنتخابات الرئاسية 
قامت الدراسة باحلصر الشامل جلميع برامج املترشـحني لالنتخابـات الرئاسـية            : جمتمع الدراسة  -3-2

سـعيد  "نظرا لقلة عدد املترشحني، إال أننا مل نتمكن من احلصول علـى برنـامج املترشـح                 " 2004أفريل  8"
  ".سعدي

  : البحثصنافةتصميم -3-3
إلجابة علـى التسـاؤالت املتعلقـة        دف إىل توفري بيانات ل     صنافةانطالقا من تساؤالت الدراسة، مت بناء       

مبسألة املنظومة التربويـة وجمـال ذلـك        " 2004أفريل  8"حبجم اهتمام برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية       
  :االهتمام، وأي من الربامج الذي أوىل عناية واهتمام أكرب، وعلى هذا األساس وردت فئات التحليل كما يلي

  :ؤشرين مهاأشرنا للكشف عنه مب: هتمامحجم اال
  ).األخرية/الداخلية/البداية( :موقع االهتمام بالنظام التربوي ضمن برامج املترشحني للرئاسيات - 
  ).يف السياق/  عنوان مستقل حتت: (وسائل اإلبراز املصاحبة - 
  :أشرنا للكشف عنه بأربع مؤشرات هي: بؤرة االهتمام*
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  .، اجلانب التنظيميجيراس املال املادي، رأس املال البشري، اجلانب البيداغو
  :عرض البيانات وحتليل النتائج -4
  :حجم االهتمام-4-1

تكشف بيانات حتليل مكان تواجد االهتمام مبسألة املنظومة التربوية ضمن برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسـية               
 توجه قادة األحـزاب     وضعتها، وأولوية أهدافهم، وبالتايل حجم اهتمامهم، كما تعكس        اجتاههم حنو " 2004أفريل  8"

باملنظومـة  " عبد العزيز بوتفليقـة   "و" علي بن فليس  "السياسية، ويف سياق الفكرة وردت اهتمامات كال من املترشحني          
  .يف الصفحة األوىلللرئاسيات التربوية ضمن برناجميهما 

 يف برناجمه، بينمـا  الداخليةة باملسألة التربوية الرمسية ضمن الصفح" عبد اهللا جاب اهللا"يف حني جاء اهتمام املترشح  
اهتمامهما باملنظومة التربوية ضمن الصـفحة األخـرية        " لويزة حنون "و" علي فوزي رباعني  "جسد كال من املترشحني     

 برناجميهما، وما يعكس ذلك حجم اهتمام املترشحني لالنتخابات الرئاسية بإشكالية املنظومة التربوية مـن أجـل                 ضمن
1(تمعية الشاملة وهذا ما يعكسه اجلدول رقم املسامهة يف التنمية ا(:  

  

  .2004 أفريل 8موقع االهتمام بالنظام التربوي ضمن برامج املترشحني للالنتخابات الرئاسية  ):1( جدول رقم
  

 املترشحني
  املوقع

 لويزة حنون  علي فوزي رباعني عبد اهللا جاب اهللا  عبد العزيز بوتفليقة ليسف علي بن

        +  +  البداية
      +      الوسط
  +  +        األخرية

  
 أغلبية املترشحني بدراسة قضـية املنظومـة        تناولت جدولة االهتمامات ضمن سياقني خمتلفني، إذ        دباإلضافة، ور 

التربوية، وخمتلف احتياجاا والتغريات الواجب إدراجها ضمنها سواء على املستوى الكمي أ والكيفي حتـت عنـاوين                 
إذ شدت عن القاعدة إذ طغى على برناجمهـا الطـابع السياسـي       " لويزة حنون "اعدا املترشحة   براجمهم، م ضمن  مستقلة  

وما يعكس  … احملض، والذي انعكس يف مجلة قضاياها املطروحة أمهها تعميق املسار الدميقراطي، شرعية املطالب القبائلية             
  .ذلك أولويات كل حزب وجدولة أهدافه، كما يعكس يف النهاية إيديولوجيته
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أوليا حجما اهتماميـا    " عبد العزيز بوتفليقة  "و" علي بن فليس  "وتأسيسا على ما سبق، ميكننا القول أن املترشحني         
" علي فوزي ربـاعني   "مث املترشحني   " عبد اهللا جاب اهللا   "أكرب باملسألة التربوية الرمسية ضمن برناجميهما، يليهما املترشح         

 ".لويزة حنون"و
 
 
  

 براز املصاحبةوسائل اإل) 2(جدول رقم 
  

 املترشحني
 اإلبراز وسائل
  املصاحبة

علي بـن   
  فليس

عبد اهللا جاب     عبد العزيز بوتفليقة
  اهللا

ــوزي  ــي ف عل
  رباعني

ــويزة  ل
  حنون

    +  +  +  +  عنوان مستقل
 +          يف السياق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النظام التربوي يف برامج األحزاب السياسية: سعاد بن ققة .عبد الرمحان برقوق وأ.د ـــــــــــــــــ  

220  جامعة حممد خيضر ببسكرة ــــــــــــ-سألة التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنةملخمرب ا دفاتر

 .2004 أفريل 8م االنتخابية لرئاسيات جمال اهتمام املترشحني باملسألة التربوية الرمسية ضمن براجمه): 3(جدول رقم 

 

  املترشح برنامج
 جمال االهتمام

ــد  عبـ
  العزيز بوتفليقة

عبد اهللا جاب     لويزة حنون  علي بن فليس
  اهللا

ــوزي   ــي ف عل
  رباعني

ــوفري -  رأس املال املادي تـــ
اإلمكانات لتأطري  
متا يقرب عـن    

  مليون طالب

إعــداد برنــامج خــاص -
إلعادة االعتبار للمنشـآت    

  زات التربويةوالتجهي

ــزانييت - ــدعيم مي ت
قطاع التربية والتعليم   
العــايل لتغطيـــة  
احلاجات االجتماعية  

  الضخمة

-  -  

رأس املال 
  البشري

حتسني الوضعية  -
االجتماعيــــة 

  للمتعلمني
حتسني مستوى  -

  املعلمني

إعــداد قــانون أساســي -
للمعلم لربوز منط تعليمـي     

  رفيع املستوى

حتســني الوضــعية -
وظفني االجتماعية للم 

ــة  ــاع التربي يف قط
  الوطنية

ــترجاع - اس
الكفــاءات 

  واألدمغة

وضع قـانون   -
ملعاوين القطـاع   

  التربوي

تعزيز العالقات  -  التنظيم
ــة   ــني اجلالي ب
والوطن يف ميدان   
التعليم بإسـهام   

  .الدولة
تطوير إسـهام   -

القطاع اخلـاص   
يف سياسة التربية   
إىل جانب منظومة   

  عمومية

ن تطوير التشاور السيما ع   -
طريق االس اليت تتـداول     
حول املسائل اهلامة بالنسـبة     

  )التربية(للمجتمع 
دمقرطة تسـيري املنظومـة     -

  .التربوية
مساعدة الدولة جلمعيـات    -

أولياء التالميذ لـربوز منـط      
  .تعليمي رفيع املستوى

-  
  
  
  
  

إقامة سياسـة   -  
ــة  امليزانيـــ
الالمركزيــــة 
العادلة يف مـواد    
التســيري، وإدارة 
ــات  مؤسســ

  .لقطاع التربويا

اســتعمال تكنولوجيــات -    البيداغوجية
اإلعالم واالتصال احلديثة يف    
املنظومة التربوية، مع ضمان    

  .الدولة انية االشتراك
ــات  - ــتعمال املؤسس اس

  .التربوية لشبكة اإلنترنت
تشــجيع تعلــم اللغــات -

األجنبيــة يف كــل أطــوار 
  التعليم

ــني -  - حتسـ
الـــربامج 
واجلوانــب 

  ةالبيداغوجي

-  
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خمتلف اـاالت وانشـغاالت الدولـة       " 2004 أفريل   8" املترشحني لالنتخابات الرئاسية     استهلت برامج 
اجلزائرية، وما يكشف ذلك توجهام وجدولة أهدافهم الذي يعكسه درجة وجمال تركيز اهتمامهم املنبثق مـن                

ر مستقلة، مستقرة ضمن مسار الدول املتقدمة       احلقيقي حلل األزمة اجلزائرية لبناء جزائ     املسار  جيتهم لرسم   لويديوأ
  . الوطينولكسب تأييد الرأي العام

على مجلة من النقاط افتتحها باسـتكمال املصـاحلة         " عبد العزيز بوتفليقة  " ويف سياق الفكرة ركز املترشح      
تدمية، مع تعزيز موقـع     الوطنية، وحتسني اخلدمة العمومية لفائدة جاليتنا باخلارج، ومواصلة التنمية االقتصادية املس          

  .اجلزائر على الساحة الدولية
استوقف خمتلف احملطات الكربى اليت ميزت التاريخ اجلزائري ليؤسـس          " علي بن فليس  "أما برنامج املترشح    

االقتصادية، االجتماعية، كمـا     القتراحاته وتوصياته، حيث ركز على ضرورة التنمية بأبعادها الثالث، السياسية،         
امية احترام قيم اهلوية الوطنية، واحلريات الفردية واالجتماعية، واالستفادة العادلـة مـن املواقـف               أكد على إلز  

  .العمومية، باإلضافة إىل تعميق املسار الدميقراطي
على ضرورة إصالح النظام السياسي، وبناء استراتيجية لسياسـة         " عبد اهللا جاب اهللا   "يف حني أكد املتنافس     

قيق االحتاد املغاريب واإلفريقي، ناهيك عن املناصرة الكلية والشاملة لقضايا العـامل العـريب              العالقات دف إىل حت   
  .هازي األمن والدفاعجلواإلسالمي كما اقترح سياسة خاصة 

زمة السياسية اجلزائرية، وسبل حلـها،  جذور األ" لويزة حنون"باملقابل تناولت ممثلة حزب العمال املترشحة       
جتسيد مفهوم الدميقراطية من باا الواسع، وأدرجت قضية األمازيغية مع شرعية املطالـب             ذ أكدت على ضرورة     إ

القبائلية، ناهيك عن فتح ملفات اإلرهاب ومترتباته، باإلضافة أدرجت الوضعية االجتماعية للمـواطن اجلزائـري    
  .حتت خمتلف العناوين

تناولت فقـط اجلوانـب     " 2004أفريل  8"النتخابات الرئاسية   وال يتأكد مما سبق أن برامج املترشحني ل       
السابقة الذكر فحسب، بل إلعطاء نظرة شاملة وسريعة على أهم النقاط اليت ركزوا عليها لنؤسس فيمـا بعـد                   
بصورة خاصة تتسم بالشمولية والدقة ملوقع املنظومة التربوية ضمن براجمهم، واليت تتأرجح يف هرم يضيق ويتسـع                 

ا مساحة االهتمام وجماله ودرجته والذي أفرزته البيانات الكيفية اليت مت تبويبها لتكميمهـا وتكييفهـا يف               جمسدا لن 
إطار التحليل، حيث خلصنا إىل مجلة من النتائج سنتناوهلا بالتحليل والتفسري، مبتغاه الوصول إىل النتـائج العامـة         

  .لإلجابة على التساؤالت املطروحة
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االهتمام األكرب ضمن برناجمه للمنظومة التربوية، إذ ركـز         " علي بن فليس  "املترشح  ويف هذا املنحى أعطى     
أكثر على اجلانب البيداغوجي ملواكبة التحوالت اتمعية الشاملة يف ظل العوملة، من خالل ضـرورة اسـتعمال                 

لعـادل والعـام لكـل      تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يف املنظومة التربوية جمانا، لضمان االسـتهالك ا           
  .املدخالت لتحقيق تكوين رفيع املستوى

باإلضافة إىل ذلك استعمال املؤسسات التربوية لشبكة اإلنترنت، وتشجيع تعلم اللغات األجنبيـة ملواكبـة               
العصرنة، واملسامهة يف مسار العوملة، إىل جانب ذلك اهتم باجلامعة اجلزائرية من حيث التكوين املؤهـل لقطـاع                  

 العايل واالهتمام بالبحث العلمي، ومجلة القول أن جدولة االهتمامات البيداغوجيـة للمترشـح تعكـس                التعليم
  .حداثتها وضرورة مواكبتها للعوملة

لمنظومة التربوية، فقد ركز املترشح ضمن برناجمه االنتخايب على الشـراكة يف إطـار         ل التنظيميانب  اجلأما  
لتربوية اهلامة عن طريق االس ودمقرطـة تسـيري املنظومـة التربويـة،             التسيري من خالل التشاور يف املسائل ا      

ومساعدة الدولة جلمعيات أولياء التالميذ، وفيما خيص املوارد املادية أقر املترشح على ضرورة إعـادة االعتبـار                 
  .للمنشآت والتجهيزات التربوية، مع إعداد قانون أساسي للمعلم لتنمية املوارد البشرية

يهدف إىل حتقيق التوافـق مـا بـني التحـديات           " علي بن فليس  "يت خنلص إىل القول أن املترشح        ومما تأ 
  .التسيريوالتطورات العوملية ومنهاج املنظومة التربوية مع تأكيده على الدميقراطية والشراكة يف إطار 

يداغوجي، جمسدا ذلك   على اجلانب الب  " علي بن فليس  "كنظريه  " عبد العزيز بوتفليقة  "باملقابل ركز املترشح    
يف إصالح املنظومة التربوية من خالل التمسك باخلصوصية الثقافية مع التفتح على احلداثة، باإلضافة إىل مراجعـة                 

، فقـد   التنظيمبرامج وأطوار التعليم مع حتسني مستوى املعلمني دف ضمان تكوين مؤهل وفعال، أما يف إطار                
اخلصخصة من خالل تطوير إسهام القطاع اخلاص يف سياسة التربيـة إىل            حصر املترشح اهتمامه ضمن برناجمه يف       

  .جانب منظومة عمومية، ناهيك عن تعزيز العالقات بني اجلالية والوطن يف ميدان التعليم بإسهام الدولة
كما جتسد اهتمامه باملوارد البشرية يف حتسني الوضعية االجتماعية للمعلمني مع حتسـني مسـتواهم، أمـا                 

  .ام باجلانب املادي فقد متثل يف توفري اإلمكانات املادية لتأطري ما يقرب من مليون طالباالهتم
انصب اهتمامه أكثر يف اجلانـب      " عبد العزيز بوتفليقة  "وتأسيسا على ما سبق، خنلص إىل القول أن املترشح          

ده على اخلصخصة يف جمـال      البيداغوجي ومتثل يف التمسك باخلصوصية الثقافية يف ظل التفتح على اآلخر مع تأكي            
  .التسيري
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عبد اهللا جـاب    " وتلي وفقا للترتيب التصاعدي من حيث درجة وجمال االهتمام باملنظومة التربوية املترشح             
، وجتسد ذلك يف اهتمامه باجلامعة بصفة خاصة، مـن          والتنظيميبتركيزه على كل من اجلانبني البيداغوجي       " اهللا

ة لإلنتاج العلمي يف التوظيف والترقية، واالهتمام مبراكز البحث العلمـي، مـع             حيث تأطري األساتذة وإعطاء قيم    
 أكد على ضرورة املـوازاة بـني املـدخالت          التنظيمحتسني الربامج واجلوانب البيداغوجية، وفيما خيص جانب        

املـال البشـري    باإلضافة إىل عدم تنظيم اخلدمات اجلامعية يف حني أعار اهتماما أقل برأس          واملخرجات،اجلامعية  
  .من خالل استرجاع الكفاءات واألدمغة

، مـن خـالل     التنظيميانب  اجلفقد حصر اهتمامه باملنظومة التربوية يف       " علي فوزي رباعني  "أما املترشح   
مجلة من النقاط متثلت يف إقامة سياسة امليزانية الالمركزية العادلة يف مواد التسـيري وإدارة مؤسسـات القطـاع                   

 املدارس يف وسط اموعات الصناعية الكربى، ناهيك عن وضع قانون ملعاوين القطاع التربـوي               التربوي، ووضع 
  .لتنمية املوارد البشرية، باملقابل مل بعر اهتماما للموارد املادية واجلانب البيداغوجي

نييت  وأكدت على ضرورة تـدعيم ميـزا       التنظيمياهتماما باجلانب   " لويزة حنون "يف حني مل تعر املترشحة      
قطاع التربية الوطنية والتعليم العايل لتغطية احلاجيات االجتماعية الضخمة مـع حتسـني الوضـعية االجتماعيـة                

بصفة عامة من أجـل تنميـة املـوارد         ) العمال(للموظفني يف قطاع التربية الوطنية يف إطار اهتمامها باملوظفني          
  .البشرية

مل تم باملنظومة التربويـة ضـمن       " لويزة حنون "واعتمادا على ذلك ميكننا القول أن املترشحة        
ورد اهتمامهـا يف سـياق مطالـب        ذلك  برناجمها االنتخايب مقارنة باملترشحني اآلخرين إىل جانب        

  .سياسية خمتلفة
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  :اخلامتة
 وهـو تناولت دراستنا املتواضعة موضوع يف غاية األمهية والفعالية يف عملية التنمية اتمعية الشـاملة، أال                

 لني، حيث انطلقـت مـن تسـاؤ       "2004أفريل  8"املنظومة التربوية يف برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية        
  :ا مهنيرئيسي

  باملنظومة التربوية ؟" 2004أفريل 8"ما حجم اهتمام برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية  -1
امج املترشحني لالنتخابـات الرئاسـية   ما هي اجلوانب اخلاصة باملنظومة التربوية اليت أعارت اهتمام بر          -2

  ؟" 2004أفريل 8"
ومن أجل الوصول إىل إجابات للتساؤالت املطروحة، قمنا بدراسة وصفية حتليلية، معتمدين يف هذا اإلطار               

من خـالل   " 2004أفريل  8"على منهج حتليل املضمون الذي طبق على برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية            
  :نا إىل النتائج التاليةاحلصر الشامل فخلص

باملنظومة التربوية مرتفع إىل    " 2004أفريل  8"أن حجم اهتمام برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية         - 1
حد ما، وجتسد ذلك يف احتالل االهتمام مبسألة املنظومة التربوية ضمن براجمهم يف الصفحات األوىل لكـل مـن                 

 " ليقةعبد العزيز بوتف"و" علي بن فليس"املترشحني 
، بينما جسد كـال     همن برناجم ض الداخليةفقد حصر اهتمامه يف الصفحة      " عبد اهللا جاب اهللا     "أما املترشح   

اهتمامهما ضمن الصفحة النهائية لربناجميهمـا، باإلضـافة        " لويزة حنون "و"  فوزي رباعني  يعل"من املترشحني   
ت ذلـك   دإذ أور " زة حنون يلو"مج املترشحة   وردت االهتمامات حتت عناوين مستقلة ضمن براجمهم، ماعدا برنا        

  .يف سياق اهتمامات خمتلفة مع اهتمامها أكثر بالقضايا السياسية الداخلية واخلارجية للدولة اجلزائرية
متثلـت يف   " 2004أفريـل   8"إن اجلوانب اليت أعارت اهتمام برامج املترشحني لالنتخابات الرئاسية           - 2

علـى  " علي بـن فلـيس    "يزها من مترشح آلخر، حيث ركز املترشح        أربع جوانب رئيسية، اختلفت درجة ترك     
اجلانبني البيداغوجي والتنظيمي، وأكد يف هذا السياق على ضرورة مواكبة منهاج املنظومة التربويـة للتطـورات                

 .مع التركيز على الدمقرطة يف إطار التسيري والشراكة يف اختاذ القرارات) العوملة(العاملية احلديثة 
ز هذا تأكيده على ضرورة مسامهة املنظومة التربوية يف دائرة الكوكبة مع تشـجيعه للغـة احلـوار                  وما يرب 

والتشاور، أي الدميقراطية مبفهومها احلديث، وهذين العاملني، الدميقراطية والعوملة مها بؤرة من بؤر نقاش العـامل                
ورة إصالح املنظومة التربويـة مـن خـالل         فقد أكد على ضر   " عبد العزيز بوتفليقة  "اليوم، أما برنامج املترشح     
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التمسك باهلوية الوطنية، وإعادة االعتبار للروح املدنية، وطلب العلم والتفتح على احلداثة، مع مراجعـة بـرامج                 
  .وأطوار التعليم

وباملختصر املفيد أقر على ضرورة إصالح املنظومة التربوية مع االحتفاظ باخلصوصية الثقافية يف ظل التفـتح     
ى احلداثة، باإلضافة إىل ذلك تأكيده على ضرورة تطوير إسهام القطاع اخلاص يف سياسة التربيـة إىل جانـب                   عل

منظومة عمومية، كما اهتم املترشحان برأس املال املادي والبشري لكن بصورة اقل مقارنة باـاالت األخـرى،      
البيداغوجي والتنظيمي إال أنه حصر ذلك يف إطار        على اجلانبني   " عبد اهللا جاب اهللا   "باملقابل ركز برنامج املترشح     

اجلامعة، مع تأكيده على ضرورة حتسني الربامج واجلوانب البيداغوجية، واسترجاع الكفاءات واألدمغة، ونفـس              
إال أنه أكد على ضرورة إقامة سياسة امليزانيـة الالمركزيـة           " علي فوزي رباعني  "املنحى جسده برنامج املترشح     

اد التسيري، وإدارة مؤسسات القطاع التربوي، يف حني أمهل جمال االهتمام برأس املال املـادي، أمـا            العادلة يف مو  
باملنظومة التربوية ضعيف جدا، مقارنة مبنافسيها، إذ أكدت على ضـرورة           " لويزة حنون "اهتمام برنامج املترشحة    

مامها بالعمال، كما أوردت ضرورة تـدعيم       حتسني الوضعية االجتماعية للموظفني يف التربية الوطنية يف سياق اهت         
ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم العايل لتغطية احلاجيات االجتماعية الضخمة، لذا ميكننا القـول أن برنـامج                 

طغت عليه الصبغة السياسية من خالل تطرقها ملختلف القضايا الداخليـة واخلارجيـة،             " لويزة حنون "املترشحة  
  .وخمتلف القضايا اليت دد استقرار الوطن… كالقضية األمازيغية، حركة العروشوخاصة الداخلية 

من خالل جدولة اهتمامات كل مترشح مبسألة املنظومة التربوية ضمن برناجمـه االنتخـايب، خلصـت                و
زيـز  عبـد الع  "أوىل عناية واهتمام أكرب، يليه برنامج املترشـح         " علي بن فليس  "دراستنا إىل أن برنامج املترشح      

لويزة "وأخريا برنامج املترشحة    " علي فوزي رباعني  "و" عبد اهللا جاب اهللا   "مث يليهما برناجمي املترشحني     " بوتفليقة
  .وما يربز ذلك توجهات كل حزب وإيديولوجته املنعكسة يف جدولة اهتمامه باملسألة التربوية الرمسية" حنون

حات نتوخى إدراجها ضمن النظام التربوي مـن أجـل           ومن خالل دراستنا هاته، توصلنا إىل مجلة االقترا       
  :ة هيملإصالحه، ملواكبة حتديات العو

  .ضرورة مواكبة منهاج املنظومة التربوية للتطورات العوملية مع االحتفاظ باخلصوصية الثقافية -
  .استعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة يف املؤسسات التربوية -



 النظام التربوي يف برامج األحزاب السياسية: سعاد بن ققة .عبد الرمحان برقوق وأ.د ـــــــــــــــــ  

226  جامعة حممد خيضر ببسكرة ــــــــــــ-سألة التربوية يف اجلزائر يف ظل التحديات الراهنةملخمرب ا دفاتر

 وأقة احلوارية يف التدريس، ألا ختلق لدى املتعلم روحا نقدية، فال يتقبـل أي مسـتجد                 االعتماد على الطري   -
مستجدات، إال مبالءمته لثقافة جمتمعه ومتطلبات التطور وعن طريق ذلك تقلل من اختراق الثقافة الغربية لثقافتنا،                

 .فنستفيد من تكنولوجيام وحنتفظ ويتنا
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