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:ملخص
 إذ أن القيادة بشكل عام تواجه.يف هذه الدراسة العلمية تناولنا جزئية مهمة يف جمال إدارة املرفق العمومي بشكل عام
 فالقائد يتعلم من األزمات، واليت تقف يف أحيان كثرية عائقا أمام تطور مؤسسات جمتمع الدولة،حتدايت عميقة يف التسيري
 فيعمل على حتويل األزمة وما حتمله من خماطر إىل فرص إلطالق القدرات اإلبداعية اليت،صادفه دون انكسار
َ ُاإلدارية اليت ت
 وهذا ما نبتغي الوصول إليه يف جمتمعاتنا خاصة منها العربية والعمل على بناء قدرات يف تسيري املرفق العمومي.تستثمر فيها
،)19- وتعترب جائحة فريوس كوروان(كوفيد.مبا خيدم التنمية املستدمية ويتوافق مع التطورات التكنولوجية يف عصران احلايل
 وأدت إىل درجة. فأحدثت هبوط اقتصادي.أزمة إنسانية وصحية مل تعهدها البشرية من قبل يف ظل النظام الدويل احلايل
 وعلى غرار الدول األخرى أتثرت اجلزائر؛ فنجد أن صانعي القرار فيها.كبرية من عدم اليقني حول مدى حدهتا وطول مدهتا
 وهو ما تطرقنا إليه ابلوصف والتحليل العميق،عملوا على اختاذ قرارات إلدارة األزمة على وجه اخلصوص الصحية والتعليمية
.وبينا مظاهر التسيري احلايل لالزمة وانعكاساهتا على اجملتمع اجلزائري

. اجلزائر، التداعيات، السياسة الصحية والتعليمية، إدارة األزمة،)19 جائحة(كوفيد:كلمات مفتاحية

Abstract:
In this scientific study we addressed an important part in the management of the public
facility in general. Leadership in general faces profound challenges in governance, which often stand
in the way of the development of state society institutions. This is what we want to reach in our
societies, especially the Arab ones, and to build capacity in the management of the public facility in
order to serve sustainable development and in line with the technological developments of our time.
The Covone virus pandemic is a humanitarian and health crisis that humanity has never undertaken
before under the current international system. It caused an economic downturn. It led to a great
degree of uncertainty about its severity and length. Like other countries, Algeria has been affected;
our decision makers have taken decisions to manage the crisis in particular health and education,
which we have addressed with a description and in-depth analysis, and we have seen the current
management of the crisis and its implications for Algerian society.

Keywords: Pandemic (Coved19), Crisis Management, Health and Education Policy,
Repercussions, Algeria.
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 .1مقدمة:
يعيش العامل حاليا الكثري من األزمات على اختالف أنواعها وعلى حس ب ببو مس ب ببتوايهتا ،على الرغم من
التطورات العلمية احلاصبلة يف كل امليادين ،إال أن هذا مل مينع من حدوثها ،فالثورة املعلوماتية أحدثت حركية
ونش بباط غري اعتيادي لانس ببان أفرز بدوره متغريات جديدة أس ببهمت يف تش ببكيل وص ببقل اإلنس ببان يف ش ب
امليادين املوجود فيها حنو رؤية جديدة ،تعكس الوعي الذي أفرزته العوملة.
إن اجملتمعات البشرية وخصوصا منها العربية تعاين من وجود عوامل مولدة لألزمات مما يؤدي إىل خسائر
يف املنشآت واألفراد و...اخل ،وهي بطبيعة احلال من صنع البشر مبا يفسر أن التقدم العلمي للبشر يتناسو
طرداي مع األزمات ،فتقدم اإلنسان العلمي يدفعه إىل زايدة األزمات سواء الطبيعية أو الصناعية أو التنظيمية
أو...اخل ،ويف نفس الوقت يزداد التقدم البشري يف احتواء األزمات عن طريق األسلوب العلمي يف إدارة
األزمات .ومن بني ابرز األزمات اليت تعرضت هلا البشرية مجعاء ما اصطلح على تسميتها جائحة كوروان
كوفيد19-؛ وقد تطلو فرض إجراءات الحتوائه أشد وأطول أمدا–إجراءات قد تقود إىل مزيد من التشديد
لألوضاع املالية العاملية .ومن شأن هذا أن يُفاقم صدمة كوفيد .19-خاصة على اقتصادايت الدول النامية
واليت تكون املتضرر األول يف هذه األزمة الصحية-االقتصادية واليت تتعدى إىل جوانو خمتلفة يف اجملتمعات.
وحينما يكون اخلطر البيولوجي من درجة فريوس ،كما هو حال الساللة املستجدة لفريوس كوروان ،فإن
املشهد العالجي يبدو ضبابًيا ،واحلالة هذه اخليارات الطبية يف األمراض الفريوسية أقل بكثري مقارنةً بنظريهتا
البكتريية .وهذا جيعلها أكثر صعوبة يف االستهداف دوائيًا ،خاصةً من دون تدمري اخلالاي البشرية املضيفة يف
هذه العملية ) .(Elbe, 2018, p76وهو ما أثر على حركة الناس أكثر من تدفق السلع .ومع ذلك
السؤال املطروح حاليًا هل سيكون وابء(كوفيد )19-نقطة حتول اترخيية على مستوى كل دول العامل؟؛
حيث ترتاجع البلدان عن العوملة؟ .وكيف ستكون أتثريات أزمة فريوس كوروان( كوفيد )19على الصحة
والتعليم ابجلزائر؟ .ولاجابة عن هذه التساؤالت نطرح تصور للخطة التالية .واليت تتضمن إجاابت موضوعية
عن املشكلة البحثية للدراسة .خطة الدراسة :نتناوهلا وفق ما يلي:
أوال .اإلدارة العامة وإدارة األزمات :دراسة يف األمهية والدور.
 .1مفهوم اإلدارة وإدارة األزمات
 .2متطلبات إدارة األزمات.
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اثنيا .إدارة األزمة الصحية ابجلزائر :القرارات-النتائج واآلاثر
 .1اآلليات اإلعالمية إلدارة األزمة
 .2تنصيو خلية دائمة لليقظ ببة واملتب ببابعب ب ببة
اثلثا .تداعيات أزمة كوروان(كوفيد )19على السياسات العاملية
 .1تداعيات أزمة(كوفيد )19على السياسات الصحية والتعليمية
 .2اآلاثر املرتتبة على أزمة كوروان(كوفيد )19ابجلزائر
 .1.2أتثري األزمة على اجلانو األمين والسياسي
 .2.2اآلاثر املرتتبة على اجلانو االقتصادي واالجتماعي
 .3.2آاثر األزمة على قطاعي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي
ولاجابة على ما سبق طرحه ،نطرح تصور خلطة الدراسة جنيو فيه على اإلشكالية ونثبت مدى صحة
الفرضية اليت طرحتها .كما يلي:

فرضيات الدراسة :تعتمد الدراسة على الفرضية العلمية اليت تساعدان يف حتليل املشكلة البحثية بدقة؛ وهي

كما يلي:
 oالفرضية األوىل :كلما مت تفعيل دور النظام البريوقراطي من خالل استخدام كل األدوات واإلمكاانت
املتاحة ،كلما متكنت القيادات اإلدارية من التغلو على األزمات وإدارهتا واالستثمار فيها.

 oالفرضية الثانية :كلما زادت قدرة صانعي القرار السياسي على ابتكار احللول كلما كانت إدارة األزمة
الصحية والتعليمية ابجلزائر فعالة وآاثرها خفيفة على السياسات العمومية.
ولإلجابة عن اإلشكالية املطروحة وتساؤالهتا الفرعية والتحقق من فرضيات الدراسة ،فإننا نستعني

بعدد من املناهج يف هذه الدراسة لتحقيق اهلدف األساسي والغاية منها .إذ يُعترب املنهج هو الطريقة اليت

يتبعها الباحث أثناء دراسته للمشكلة ،حبيث تتضمن قواعد وخطوات اإلجابة على أسئلة البحث واختيار
فرضياته من أجل الوصول إىل اكتشاف احلقيقة والوقوف على نتائج دقيقة .وهلذا فإننا استعنا مبجموعة من
املناهج هي كالتايل:
 املنهج الوصفي التحليلي الذي يعترب طريقة لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كماً عن طريق مجع

املعلومات عن األزمة وتصنيفها وحتليلها مع إخضاعها إىل الدراسة الدقيقة ،ويتضح هذا يف حتليلنا لبعض
املفاهيم اليت حتتاج إىل شرح يف كل من اإلدارة العامة ،واألزمة ،وإدارة األزمة.
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 املنهج الشبكي الذي نستخدمه يف وصف التنظيمات اإلدارية سواء اإلدارية أو السياسية واليت نبحث
يف مضمون وظائفها وأدوارها اجملتمعية ،ما جيعلنا نستخلص عالقتها اجلودة ومدى التزامها بتقدمي اخلدمة
العمومية يف الدولة .ومن خالل منهج الدراسة املتبع نستخلص العالقة بني التنظيمات اإلدارية ابعتبارها تنظم
بريوقراطي والقيادة وعملية ترشيد القرار يف الدولة ومدى انعكاسها على قيمة اجملتمع احمللي.
أوال .اإلدارة العامة وإدارة األزمات :دراسة يف األمهية والدور

 .1مفهوم اإلدارة وإدارة األزمات :كانت اإلدارة العامة يف املاضي عملية مرتبطة ابألشخاص ،ختتلف
ابختالف مفاهيمهم ونزعاهتم ،فهذا العلم حديث العهد وتعترب الوالايت املتحدة األمريكية مهد دراسته حيث
اندى أحد أساتذة ع ببلم السياسة(وودرو ويسلون) عام1887م ،بوج ببوب قيام ع ببلم خ بباص اس بم ب ب ببه(اإلدارة

العامة) يهتم بدراسة أفضل الطرق لقيام احلكومة أبعماهلا وحتقيق أهداف سياستها العامة(Donnell, .

1968,p 76).
إن اإلدارة مبفهومها احلديث كانت قد نشأت ألول مرة يف جمال إدارة املشاريع اخلاصة وارتبطت ابمسني
ابرزين مها:
الباحث

األمريكيTaylor

،)1916-1856(Fredric

والفرنسي Henry

 .)1925-1841(،Fayolويعترب املفكر"فريدريك اتيلور"أب اإلدارة العملية احلديثة ،ويعترب مؤلفة
((مبادئ اإلدارة العلمية))الصادر عام 1911م النواة األوىل للثورة اإلدارة احلديثة .إن املفاهيم املختلفة اليت
أعطيت لادارة العامة ،تظهر لنا بوضوح أن اخلالف يف مفهوم اإلدارة العامة واقع من حيث الشكل يف
صي بباغة األل بفبباظ ،أما من حيث األساس فجميعها متقاربة وتكاد تكون متفقة .ومن الطبيعي أن كثرة وتنوع
التعريفات املعطاة ملفهوم اإلدارة العامة يقابلها جدل حاصل فيما إذا كانت اإلدارة العامة علماً أم فناً أم

علماً وفناً معا .) Fulmer, 1983,p87).إن العلم هو جمموعة األصول واملبادئ والقواعد اليت يتوصل

إليها اإلنسان ابلتجربة والبحث واالستقصاء واإلحصائيات وغريها من الطرق اليت تؤدي إىل اكتشاف قواعد
عامة ال ختتلف قيمتها وصحتها من وقت إىل أخر ومن مكان إىل أخر كالعلوم احلسابية والكيميائية اليت
تبقى هي نفسها يف الصني وأمريكا ويف أي بلد آخر.
أما الفن ،فهو استخدام املهارات والكفاءات والصفات وامللكات البشرية الشخصية يف تطبيق املبادئ
والقواعد العلمية .فالعلم يتصف ابملوضوعية ،أما الفن فهو شخصي ولكنه يفرتض اإلحاطة املسبقة ابملبادئ
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العلمية .ونستطيع ال قول أن العلم معرفة إنسانية وأهم صفاته الدراسات املوضوعية واملعارف واألساليو
املنظمة ،بينما الفن خربة إنسانية وأهم صفاته األساسية املران والتطبيق .وعلى هذا األساس نستطيع القول
أن اإلدارة العامة هي علم وفن معاً .فهي علم جلهة الدراسة والبحث والتنظيم ،وفن جلهة النشاطات واملهارات
الفعلية واإلبداع).(Elbe, p76
 .3مفهوم إدارة األزمات :أييت مصطلح إدارة األزمات( )Management by Crisisيف سياق
املصطلحات احلديثة اليت طرأت على وسائل التعامل الداخلي والدويل ،وقد ظل هذا املصطلح مقيدا مبوجو
املفاهيم التقليدية اليت حكمت العالقات على اختالفها وتباين مستوايهتا ،ح هناية احلرب العاملية الثانية،
وتطورت بعد ذلك وبشكل ملحوظ بسبو االرتباط الوثيق مع الشؤون املختلفة األخرى ،مث متكنت من
احلصول على اهتمامات عالية جدا من قبل اجملتمع الدويل وأساليو تعامله ( PATRIC, 1992,P.
)77
و هتتم إدارة األزمة ابلتغلو على األزمة ابألدوات العلمية اإلدارية املختلفة ،فتعمل على جتنو السلبيات

الناجتة عنها وحماولة قدر اإلمكان االستفادة من االجيابيات .وهناك العديد من التعريفات اليت وردت يف
األدب النظري نورد على وجه اخلصوص؛ ما يلي:
عرفها املفكر"حمسن اخلضريي"أبهنا":إدارة األزمة هي كيفية التغلو عليها ابألدوات اإلدارية املختلفة
وجتنو سلبياهتا واالستفادة من اجيابياهتا ،وهو عمل متكامل شامل يستمد مشوله من مشولية األزمة وامتدادها
للتغلو على األزمة"(اخلضريي ،2003 ،ص  .)34كما عرفها املفكر أبو قحف إدارة األزمة على
أهنا":عملية اإلعداد والتقدير املنظم واملنتظم للمشكالت الداخلية واخلارجية اليت هتدد بدرجة خطرية مسعة
املنظمة ورحبيتها أو بقائها يف السوق"(أبو قحف ،2002،ص  .)35إذن العملية اإلدارية املستمرة واليت
هتتم ابلتنبؤ ابألزمات احملتملة عن طريق االستشعار ورصد املتغريات البيئية الداخلية أو اخلارجية املولدة
لالزمات ،وتعبئة املوارد واإلمكانيات املتاحة ملنع أو اإلعداد للتعامل مع األزمات أبكرب قدر ممكن من
الكفاءة والفاعلية ،ومبا حيقق اقل قدر ممكن من األضرار للمنظمة وللبيئة وللعاملني"(أبو شامه،1995 ،
ص .)298
وميكننا تقدمي تعريف إلدارة األزمة؛ على أهنا عملية تفاعلية للحد من اآلاثر السب ب ببلبية املتوقعة ابسب ب ببتخدام
مجيع الوسب ببائل املتاحة للسب ببيطرة على األزمة ،والعمل على التحكم فيها بصب ببنع واختاذ قرارات تضب ببمن عودهتا
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ابلنفع على الكيان املسب ب ببتهدف .ومن خالل التعريفات السب ب ببابقة ميكن حتديد اهلدف من مواجهة األزمات،
أبنه السعي ابإلمكانيات البشرية واملادية املتوفرة ،إىل إدارة األزمة:
 وفق التدهور والسيطرة على حركة األزمة والقضاء عليها .
 االستفادة من املوقف الناتج عن األزمة يف اإلصالح والتطوير.
 دراسب ببة األسب ببباب والعوامل اليت أدت لالزمة ،والعمل على اختاذ قرارات جتنو ويف نفس الوقت تردع
تكرارها ،أو أزمات مش ب ب ب ببالة هلا .كذلك ميكن القول على ض ب ب ب ببوء املفاهيم الس ب ب ب ببابقة لألزمة ،أن إدارة األزمة
عملية إرادية مقصبودة هتدف إىل التعرف على األسبباب وامل َسبببَات وتزيح النقاب عن كافة األطراف الفاعلة
ُ
واملؤثرة فيها.
بطبيعة احلال؛ مبا أننا تكلمنا عن إدارة األزمة البد وأن نتطرق إىل اإلدارة ابألزمات .فاإلدارة ابألزمة هي
عم ُل على زعزعة االسب ببتقرار لدف إحدا التغيري
فعل يهدف إىل توقف أو انقطاع نشب بباط من األنشب ببطة ويَ َ
يف ذلك النش بباط لص بباب ُم َدبره ،يتم اس ببتثماره أو اس ببتكمال الفرص اليت ميكن أن تنتج أزمة حقيقية لتحقيق
بعو حتقيقها يف ظل الظروف العادية .كما ندرك بذلك أن األزمات املفتعلة تسببتلزم
بعض األهداف اليت يَصب ُ
َرَد فعل هلا مبا يُس ب ببمى إدارة األزمات ،وهذا ال يعين أن مجيع األزمات ُمفتعلة من قبل أطراف األزمة ،بل قد
تكون األزمة حدثت من جراء عوامل أخرى خارجة عن سيطرة ونطاق طريف األزمة ومن مث يلجأ كالمها إىل
إدارة األزمات.
إن إدارة األزمبات تتمثبل يف قبدرة قيبادة املنظمبة على إدراك املخباطر والتهبديبدات احلباليبة واحملتملبة والعمبل
على التفاعل معها وإدارهتا حبكمة وعقالنية لتجنو أو تقليل اآلاثر الس ب ب ب ب ب ببلبية وإعادة التوازن للنظام يف أقل
وقت ممكن وبدء نشباطه مرة أخرى ،واألهم اسبتخالص الدروس املسبتفادة ملنع تكرار األزمة واالسبتفادة من
الفرص اليت تتيحها .وهناك بعض املنظمات ال تتقبل مفهوم إدارة األزمات بس ب ب ب بببو عدم قدرة اإلدارة العليا
على تقدير خطورة املوقف ووجود أخطاء بشرية تكون اإلدارة غالبا مستعدة إلخفائها.
 .3متطلبـات إدارة األزمـات :لقبد أورد البباحثون يف إدارة األزمبات عبدة متطلببات ضب ب ب ب ب ب ببروريبة لتحقيق

الكفاءة والفاعلية يف إدارة األزمات جيو توفرها ،وهي كما يلي:
 .1. 3س ـ ـ ـ ـ ـ ـل األزمات  :Crisis Portfolioفالبد من وجود سب ب ب ب ب ب ببجل لالزمات داخل كل
منظمة يتم تدين وتوثيق كل املواقف اليت تعتربها أزمات من شأهنا هتديد كيان أو اإلخالل أبهدافها.
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.2.3فريق إدارة األزمات إن تكوين فريق إلدارة األزمات يكون متثيالً ألعلى سلطة ألن األزمة تتطلو

ردود أفعال غري تقليدية مقيدة بض ب ببيق الوقت وض ب ببغوط املوقف(أمحد إبراهيم أمحد،2002 ،ص ،)36وهي
إدارة مجاعية للقرار ،تقوم على رؤية فكرية متكاملة لفريق مهام متكامل للتعامل معها(جاد هللا ،ص )34

.3.3التخطيط كمتطل ــر ض ـ ـ ـ ـ ــروري :التخطيط مطل ببو ضب ب ب ب ب ب ببروري مهم يف عملي ببة إدارة األزم ببات،

فالتخطيط هو اختيار حاض ب ببر لس ب ببلوك مس ب ببتقبلي من جمموعة التص ب ببرفات واألنش ب ببطة البديلة ينطلق من بيئة
حضارية واجتماعية(اخلضريي ،1996،ص.)362
.4.3وسـ ـ ـ ــائل علمية للتعامل مثل الاكاة والسـ ـ ـ ــيناريو :إن التعامل مع األزمات يتطلو اس ب ب ب ب ببتخدام

وس ب ب ببائل علمية مثل احملاكاة والس ب ب ببيناريو .فالس ب ب ببيناريو هو جمموعة من االفرتاض ب ب ببات املتعلقة ابملوقف يف جمال
حمدد يقوم فيه النظام بتحليله ودراسب ب ببته ( ،(KUNREUTHE, 2010, P 23مما يسب ب بباعد على
وضع تصورات لألزمة وإجياد بدائل عديدة للحلول املوضوعة(منصور بلرنو ،نوفمرب .)2008
 .5 .3نظام اتص ـ ـ ــاالت داخلي وخارجي :البد من توافر نظام تقين جيد لالتصب ب ب ب بباالت سب ب ب ب بواء أكان
االتصال داخلي أم خارجي(صالح الدين الشريف ،1998 ،ص .)117
 .6 .3قيادة مؤثرة وفعالة :توفر قيادة س ب ب ببوية غري انفعالية ال تتأثر كثريا ابلض ب ب ببغوط النفس ب ب ببية(صـ ـ ـ
الدين ،ص.)117

 .7 .3التنبؤ الوق ــائي .كم ببا أن النج بباح يف عملي ببة إدارة األزم ببات يتطل ببو ع ببدة عوام ببل منه ببا(ج بباد

هللا ،2008،ص :)36
. إجياد وتطوير نظام إداري خمتص ميَُكن املنظمة من التعرف على املش ب ب ب ب ببكالت وحتليلها ووض ب ب ب ب ببع
احللول هلا ابلتنسيق مع الكفاءات املختصة.
. العمل على جعل التخطيط لالزمات جزءا هاما من التخطيط االسرتاتيجي.
. ضرورة عقد الربامج التدريبية وورش العمل للموظفني يف جمال إدارة األزمات.
. ضب ب ب ببرورة التقييم واملراجعة الدورية خلطط إدارة األزمات واختبارها حتت ظروف مشب ب ب ببالة حلاالت
األزمات وابلتايل يتعلم األفراد العمل حتت الضغوط.
. التأكيد على أمهية وجود نظام فعال لانذار املبكر.
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اثلثا .إدارة األزمة الصحية ابجلزائر :القرارات-النتائج واآلاثر :إن إدارة األزمة الصحية ابجلزائر
عرفت جمموعة من القرارات اليت ساهم لا صانعي القرار السياسي جملالة األزمة العاملية وحماولة التخفيف من
وطأهتا على القطاعات اإلسرتاتيجية فكانت هناك جمموعة من التفاعالت نستعرضها ابلتحليل كما يلي:
 .1اآلليات اإلع مية إلدارة األزمة :يؤدي اإلعالم دوراً مهماً يف األزمات ،ولقد ازداد ذلك الدور
أمهيةً يف ظل تطور وسائل االتصال احلديثة واختصارها للمسافات ،ويالحظ أن أداء وسائل اإلعالم الغربية
والعربية قد تطور مع تطور األزمة ذاهتا .ففي البداية ،اقتصر على نقل األخبار ،خاصةً من الصني ،اليت كانت
جل نشاطها اليومي لتقدمي أحد التقارير
مركزاً لظهور الوابء ،إال أنه ن
تبني أن هذه الوسائل قد خصصت ن
اليت تضمنت أرقاماً عن املصابني واملتوفني جراء هذا الوابء يف كافة دول العامل .كما قدمت هذه الوسائل
التعرف على اإلصابة لذا الفريوس وطرق الوقاية منه ،ابعتباره أمراً
التحليالت العامة والعلمية عن كيفية ن
علمياً مستجداً(كشك.) https://bit.ly/3bsHR6Q ،2020،
أزمات كهذه ،يبحث الناس عن ٍ
ففي ظل ٍ
مالذ إعالم ٍي آمن ،يتمثنل يف التصرحيات الرمسية ،بعيداً عن
تعج ابإلشاعات ،ويف هذا السياق ،يقول الدكتور ستيفن مورس ،األستاذ
وسائل التواصل االجتماعي اليت ن
املتخصص يف علم األوبئة جبامعة كولومبيا":إ نن الصحفيني يواجهون صعوبةً يف حتقيق تو ٍ
ازن بني إعالم اجلمهور
ن
مبا حيد  ،وبني جتننو إاثرة اخلوف والذعر خالل تغطية األزمات"(كشك،
 ،https://bit.ly/3bsHR6Qص .)11
منذ بداية ظهور وابء كوروان(كوفيد )19-قامت احلكومة اجلزائرية ابختاذ عدد من اإلجراءات الوقائية
واخلطط العملياتية .فقد طورت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ابجلزائر وابلتعاون مع منظمة
الصحة العاملية يف اجلزائر ،خطة إعالمية كجزء من الوقاية من فريوس كوروان.
وأييت إطالق هذا التخطيط اإلعالمي مباشرة بعد تفعيل نظام املراقبة واإلنذار يف شهر فيفري 2020
على املستوى الوطين مبجرد أن أعلنت منظمة الصحة العاملية عن انتشار فريوس كوروان .مت تعزيز هذا النظام
بعد تسجيل أول حالة لفريوس كوروان يف اجلزائر يف  25فيفري  2020ملواطن إيطايل يعمل يف جنوب
البالد ،وصل يف  17فيفري إىل اجلزائر من إيطاليا .وتتكون اخلطة من إنشاء مركز الستقبال املكاملات على
الرقم اجملاين  ، 30-30الذي مت إطالقه يف برج الكيفان وعلى املستوى املركزي ،كما أن املركز قد تلقى منذ
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افتتاحه ،عدة نداءات من املواطنني يطلبون توضيحات حول فريوس كوروان ،وسائط انتقاله ووسائل الوقاية
منه.
أما احملور الثاين؛ من هذا التخطيط اإلعالمي يتعلق بتطوير املواقع اإلعالنية ابللغات العربية واألمازيغية
أيضا،
والفرنسية ،حبيث يتم بثها على اإلذاعة والتلفزيون الوطنيني وكذلك على شبكة وزارة الصحة .هناك ً
ضمن نفس اخلطة ،مت توزيع كتيبات وملصقات تستهدف املسافرين يف خمتلف نقاط احلدود ،والعمال يف
املطارات واملوانئ ،فضالً عن املنظمات واملؤسسات واألماكن اليت لا حركة مرور كثرية.
ابإلضافة إىل ذلك ،أرسلت وزارة الصحة والسكان وإصالح املستشفيات ،تعليمات خاصة إىل مجيع
املديرين احملليني للصحة والسكان ) (DSPمن أجل تعزيز إجراءات االتصال لصاب اجلمهور العام عرب
القنوات اإلذاعية وتنظيم محالت توعية حول األنفلونزا املومسية وفريوس كوروان ،ومها يعانيان من أعراض مماثلة.
 .2تنصير خلية دائمة لليقظ ــة و املتـ ــابعـ ـ ــة :لقد قام وزير االتصال ،الناطق الرمسي ابسم احلكومة،
بتاريخ  16مارس ، 2020بتنصيو خلية دائمة لليقظة واملتابعة خاصة ابلوقاية و مكافحة تفشي فريوس
كوروان اجلديد(كوفيد،)19-واليت تعمل على تسخري مجيع الوسائل الضرورية من أجل محاية املواطنني.
اثلثا .تداعيات أزمة كوروان(كوفيد )19-على السياسات العاملية :أدت جائحة فريوس
كوروان(كوفيد )19إىل تداعيات عميقة على عدد من اجملاالت اهلامة لانسان ،وقد أتثر العامل بشكل كلي
ابلقرارات املتخذة من طرف صانعي القرار يف كل دولة إىل بروز عدد من النتائج سوف نستعرضها فيما يلي:
 .1تداعيات أزمة(كوفيد )19-على السياسات الصحية والتعليمية :بتاريخ  11مارس ،2020

تفشي مرض"كوفيد "19-الناتج عن فريوس"كوروان" املستجد قد بلغ
أعلنت منظمة الصحة العاملية أن ن
مستوى اجلائحة .ودعت احلكومات إىل اختاذ خطوات عاجلة وأكثر صرامة لوقف انتشاره.
يكفل القانون الدويل حلقوق اإلنسان لكل شخص احلق يف أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه ،ويُلزم
يقر قانون حقوق اإلنسان
الدول ابختاذ تدابري ملنع هتديد الصحة العامة ،وتقدمي الرعاية الطبية ملن حيتاجها .ن
فرض على بعض احلقوق ،يف سياق التهديدات اخلطرية للصحة العامة وحاالت الطوارئ
أيضا أب نن القيود اليت تُ َ
العامة اليت هتدد حياة األمة)ُ ،(//bit.ly/3b2Jw2Aميكن تربيرها عندما يكون هلا أساس قانوين ،وتكون
ضرورية للغاية ،بناءً على أدلة علمية ،وال يكون تطبيقها تعسفيا وال متييزاي ،ولفرتة زمنية حمددة .للح ند من
األضرار اليت قد تنجر عن فرض التدابري الفضفاضة اليت ال تُراعي املعايري املذكورة أعاله.
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تزايدت حاالت اإلصابة املؤكدة بفريوس كوروان(كوفيد )19 -يف كل دول العامل؛ مع مرور الوقت.
أبلغت حكومات العامل عن أكثر من ثالثة ماليني إصابة مؤكدة .وكانت معدالت اإلصابة ابلفريوس يف كل
الدول تتزايد بشكل كبري من يوم آلخر ،وتراوحت اإلجراءات احلكومية بني اإلغالق التام للمطارات واملوانئ
وبني حظر التجول يف بعض الدول .رغم ذلك مل يكن حائال أمام تفشي املرض وانتقاله بسرعة كبرية بني
البشر .بل وقفت املعرفة الفنية واخلربة التقنية الطبية ،واملوارد البشرية واملالية ضمن املستوى“احملدود”يف كل
دول العامل مبا فيها الدول العظمى مثل الوالايت املتحدة األمريكية؛ فرنسا؛ أملانيا؛ ايطاليا؛ اسبانيا؛ الياابن؛
كوراي؛ اجلنوبية؛...اخل ،حبسو تقرير أصدره“املركز العريب لألحبا والدراسات” يف واشنطن ،األمر الذي
يشكل“عوائق خطرية” ملواجهة جائحة كوروان .ومن املتوقع أن تكون آاثر األزمة الصحية طويلة األمد،
وابلتايل العمل والتعليم سيُحكم عليهما بشدة اعتمادمها على الوصول إىل التقنيات.
كما كشف انتشار اجلائحة عن حدود إمكانيات تكنولوجيا اإلنرتنت واالتصاالت يف البلدان النامية.
دروسا افرتاضية ،شهدت دول عديدة“فجوة رقمية” ُحيدد مبوجبها مدى قدرة
فبينما ماليني الطالب يتلقون ً
وصول األفراد إىل مصادر املعلومات .وال تشري الفجوة الرقمية إىل إمكانية الوصول للمعلومات الرقمية
فحسو ،بل توضح جودة الوصول ،مثل اإلنرتنت بشكل عريض النطاق أو عايل السرعة ،ما يسمح بتجربة
اتصال أفضل.
أما الدول العربية ،فقد بلغ عدد مستخدمي اإلنرتنت يف الدول العربية ،حسو بياانت االحتاد الدويل
لالتصاالت 51.6% ،من إمجايل السكان يف عام ،)2019;https://bit.ly/2SBIFPZ)2019
أي أن حوايل نصف سكان العامل العريب غري متصل بشبكة اإلنرتنت العاملية .ما يزيد بدوره تفاقم التفاوت
التعليمي واالجتماعي واالقتصادي يف العامل العريب على املدى الطويل .وخالل فرتة اإلغالق اجملتمعي بسبو
احلجر الصحي ملواجهة تفشي كوروان والذي استمر عدة أشهر ،فإن أولئك الذين ليست لديهم إمكانية
الوصول إىل اإلنرتنت سوف تتقيد إنتاجية عملهم ،مبا يف ذلك طالب املدارس واجلامعات.
إىل جانو ذلك يكون األفراد الذين ال يستطيعون الوصول إىل املهارات الالزمة الستخدام تقنية
مؤنمن علميًا وصحيًا .والفرد الذي ال يستطيع الوصول إىل املهارات التقنية ،وتكون
االتصاالت يف وضع غري َ
احتمالية قدرته على حتديد مصداقية املصادر ،وهو عرضة ملخاطر صحية ،من خالل إتباعه إرشادات
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خصوصا أن هناك وفرة من املعلومات الكاذبة املتاحة على منصات
ومعلومات خاطئة حول الفريوس اجلديد،
ً
التواصل االجتماعي.
 .2اآلاثر املرتتبة على أزمة كوروان(كوفيد )19-ابجلزائر :حناول البحث يف هذا العنصر عن اآلاثر
اليت سببتها األزمة الصحية على عدد من القطاعات احلساسة أبرزها القطاع األمين واالقتصادي وح قطاعي
الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي لفهم كيفية إدارة صانعي القرار لألزمة.
 .1.2كان احلراك الشعيب االحتجاجي املطالو بتغيري النظام السياسي اجلزائري القائم منذ سنة ،1962

نشطا يومي اجلمعة والثالاثء من كل أسبوع منذ فيفري  2019إىل غاية 13مارس  ،2020أين أظهرت
جائحة كروان(كوفيد )19-أتثريها بتزايد عدد اإلصاابت ابلفريوس لدى املواطنني اجلزائريني.
لقد أصبح هناك ٍ
حتد جديد يواجه احلراك الشعيب .وألول مرة تدعو شخصيات سياسية وخنو جمتمعية
وانشطني ابرزين يف احلراك الشعيب إىل وقف مسريات اجلمعة والثالاثء خاصة يف هذه املرحلة الصعبة .وقد
رأى هذا الفريق أن وقف احلراك مؤقتا إجراء ضروري اهلدف منه تفادي انتشار هذا الفريوس ،وااللتزام
ابلشروط الوقائية اليت دعت إليها احلكومة.
ساهم انتشار فريوس"كوروان"يف تزايد سخط قوى جمتمعية من املشاركني يف احلراك ،من نو ٍاح عديدة أبرزها
احتمالية نقل الوابء بشكل أوسع نظراً لعدم االلتزام ابلتباعد االجتماعي ،وهو ما أدركه فيما بعد عدد كبري
من احملتجني .كما عزز االنتشار السريع لفريوس كروان(كوفيد )19-من دور الدولة ومؤسساهتا السياسية
واإلدارية يف التصدي لكل ما يؤدي إىل هتديد األمن الصحي للمواطن ،ألن اهلاجس اجملتمعي املرتبط ابلبقاء
يتجاوز أي مطلو آخر ،وهو ما بدا جلياً يف إعالن الرئيس اجلزائري ،يف  17مارس  ،2020عن منع كل
املظاهرات"مهما كان" ،ومت منعهم ابستعمال القوة .مما ساهم يف إضعاف زخم احلراك الشعيب السيما أن
اخلوف من انتشار العدوى أوقف كل املرافق العمومية واملؤسسات اخلاصة .عدا قطاعي الصحة واألمن،
وعطل أيضا سري العملية التعليمية وعمق األزمة االقتصادية.
 .2.2اآلاثر املرتتبة على اجلانر االقتصادي واالجتماعي :مما الشك فيه ،أن اآلاثر االقتصادية

عديدة وعميقة النتشار فريوس كوروان اجلديد ،حيث مت تراجع معدالت منو االقتصاد العاملي ،نتيجة لثال
أوال :يتأثر جانو العرض بسبو تعطل اإلنتاج نتيجة لاصاابت ابلفريوس ،وكذلك إجراءات
قنوات رئيسيةً .
وخصوصا يف قطاع السياحة وصناعة الرتفيه.
احتوائه .اثنيًا :يتأثر جانو الطلو عامليًا
ً
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اثلثًا :انتشار هذه اآلاثر عامليا نتيجة النتقال الفريوس عرب احلدود ،وكذلك نتيجة لرتاجع معدالت الطلو
العاملية يف الدول الصناعية الكربى والصني .وستتأثر االقتصادايت العربية سلبًا من خالل العديد من القنوات
أمهها السياحة ،وعائدات صادرات النفط .كما أ نن هناك بعض املستفيدين من انتشار فريوس كوروان ،فقد
تراجعت معدالت انبعا اثين أكسيد الكربون نتيجة لرتاجع النشاط الصناعي العاملي ،وكذلك إمكانية
استفادة العديد من القطاعات األخرى مثل :األدوية ،واالتصاالت ،وشركات التجارة اإللكرتونية .وستحتاج
الدول واملؤسسات االقتصادية إىل جمموعة من السياسات اليت من شأهنا التخفيف من حدة اآلاثر االقتصادية
السلبية النتشار فريوس كوروان اجلديد(.عبد اللطيفhttps://bit.ly/3cDAQ4d ،2020 ،
إن آاثر االقتصادية املرتتبة عن األزمة الصحية(أزمة فريوس كوروان) ،على اجلزائر له العديد من اآلاثر
السلبية والتكاليف الباهظة بسبو اإلجراءات الوقائية املتخ نذة يف جماالت الصناعة والنقل والسياحة ومجيع
املرافق االقتصادية اخلدماتية،
لقد أثر الفريوس بصفة كارثيًة على ُجل القطاع االقتصادي اجلزائري ،فقد أحد شلل اقتصادي عاملي
جدا على االقتصاد ،إذ يعتمد كل من نسيجه الصناعي واالستهالكي بدرجة رئيسية
كانت له تبعات سلبية ً
املورد الرئيسي لبعض
األولية ،وهي ن
أهم ن
موردي االقتصاد اجلزائري ابملواد ن
على اخلارج ،وتعتربُ الصني من بني ن
القطاعات التحويلية ،حيث توفنر قطع غيار الصناعات الكهرابئية والكهرومنزلية ،على غرار اهلواتف ولوازم
ظل شلل املصانع الصينية ،فإ نن العطو يف مسار
اإلعالم اآليل ،إضافة إىل مواد واسعة االستهالك ،ويف ن
كبريا جدا .ولو طال أمد هذه األزمة سيؤدي إىل ارتفاع تكاليف اإلمداد
بعض القطاعات يف اجلزائر كان ً
واإلنتاج العاملي ،وسيسهم ابلتايل يف تباطؤ االقتصاد العايل ،وهناك كثري من شركات التصنيع العاملية اليت
تعتمد على سالسل إمداد من الصني.
كما فقدت اجلزائر نصف مداخيلها من العملة الصعبة خالل أزمة فريوس كروان(كوفيد ،)19-بسبو
هتاوي أسعار النفط يف األسواق العاملية ،وهو ما وضع صانعي القرار يف مأزق جديد جتاه اجلبهتني االجتماعية
واالقتصادية يضاف إىل األزمة السياسية اليت بدأت مع بداية  ،2019واليت أحدثت عجزا يف امليزانية .لقد
اخنفض سعر النفط منذ بداية اجلائحة العاملية إىل حتت حاجز  30دوالراً للربميل خسائر تقدر بنحو 24
مليون دوالر يومياً .كما خسرت  %18من الطلو األورويب على الغاز الطبيعي(تعد اجلزائر اثلث مورد للغاز
الطبيعي إىل أورواب؛ إذ يستورد  %30من احتياجاته الغازية) .وتعتمد اجلزائر يف مداخليها األساسية على
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العملة الصعبة اليت أتيت من صادرات البرتول والغاز بنسبة  ،%98ابإلضافة إىل اعتمادها على  %50من
اجلباية البرتولية ،وتدفع  %70رواتو من هذه املداخيل .مما أدى إىل بروز عجز حاد يف امليزانية العامة بلغ
 1500مليار دينار.
قطاع رئيسي يف الناتج احمللني اإلمجايل ،يشمل القطاع اخلدمات املصرفية
يعترب قطاع اخلدمات اثلث ٍ
والسياحية ،والتأمينات ،والرتفيه واالتصاالت وخدمات اإلنرتنت واملعلومات والنقل وغريها ،...يوفنر قطاع
اخلدمات يف اجلزائر  %60من فرص العمل ،و %44من الناتج الداخلي اخلام ،و %2.2من القيمة
قيودا على الرحالت اجلوية ،وإغالقًا للحدود اجلوية والبحرية والربنية ،مما
املضافة .من جهتها ،أقرت احلكومة ً
تسبنو يف انكماش واسع يف قطاع الفندقة والنقل ،واملعامالت املالية بسبو تراجع حركة املوانئ واملطارات.
وصل وإىل حدود  %80تقريبًا .كما أن بعض املرافق
يف السياق نفسه ،يعرف قطاع الفندقة ً
شلال ن
والفنادق العمومية حتولت إىل مراكز للحجر الصحي للمسافرين من اخلارج .كما شهد قطاع الوكاالت
السياحية صعوابت عديدة ،خاصة تلك اليت تنشط يف السياحة الدينية على غرار احلج والعمرة ،ومت تعليق
نشاطها...كلها حتتاج إىل إجراءات إنقاذ استثنائية .وجملالة تداعيات األزمة عمل صانعي القرار السياسي
يف اجلزائر؛ على:
 إصدار قانون مالية تكميلي ،يف خطوة هتدف إىل اختاذ املزيد من التدابري التقشفية والبحث عنمصادر جديدة لتمويل اخلزينة العامة ،املتأثرة بتقلص مداخيل اجلباية عن إيرادات النفط ،وح حظر استرياد
البعض من املواد االستهالكية ،وجتميد استثمارات حكومية إىل أجل آخر .مع مراجعة املنظومة التشريعية
للمحروقات واالستثمارات ،بوضع حوافز جديدة للرأس املال األجنيب.
 إعادة النظر يف مستوى اإلنفاق العمومي ،وموازنة  2020اليت مت برجمتها يف  2019على إمجايلنفقات تصل إىل  65مليار دوالر على أساس سعر مرجعي للنفط يبلغ  50دوالراً للربميل ،وهي املؤشرات
اليت تغريت يف .2020
 اختاذ إجراءات إنقاذ استثنائية للشركات واملؤسسات اليت تضررت بشكل أكرب خالل مرحلة كوروان،النامجة عن تراجع احلركة االقتصادية ،سواء من انحية الضرائو أو دفع رسوم التأمني االجتماعي.
 . 3.2آاثر األزمة على قطاعي الرتبية والتعليم العايل والبحث العلمي :تسببت جائحة فريوس

كوروان(كوفيد )19-يف انقطاع أكثر من  1,6مليار طفل وشاب عن التعليم يف  161بلدا ،أي ما يقارب
 %80من الطالب امللتحقني ابملدارس على مستوى العامل مما سبو أزمة تعليمية عاملية(خاميي سافيدرا ،
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 .)https://bit.ly/2Av5MFH ،2020واجلزائر من بني الدول اليت تضررت من هذه اجلائحة
يف جمال الرتبية والتعليم مما أدى إىل حدو اضطراب كامل يف حياة األطفال املتعلمني وح الشباب،
وأهاليهم ،ومعلميهم وأساتذهتم.
وللحد من آاثر األزمة على قطاع التعليم ،مت االستعانة ابسرتاتيجيات التعلُّم عن بعد .على الرغم من
وجود عوائق حتول دون متكني اجلميع من التعلم من أبرزها صعوبة اتصاهلم ابإلنرتنت أو عدم امتالكهم
للحواسيو احملمولة يف املنزل و انعدام تكافؤ الفرص بني مجيع الدارسني..وبناء على ذلك مت االكتفاء مبا مت
تدريسه يف الفصلني األول والثاين وختفيض معدل النجاح للتالميذ ،أما عن تالميذ الصف النهائي من التعليم
املتوسط والتعليم الثانوي فقد مت أتجيل االمتحان النهائي هلما إىل غاية منتصف شهر سبتمرب .وهو يستدعي
أتجيل الدخول اجلامعي إىل شهر نوفمرب من نفس السنة.
أما قطاع التعليم العايل والبحث العلمي فقد اعتماد على منصة التعليم اإللكرتوينMOODLE
إلكمال ما ميكن من املنهاج الدراسي وتطوير احملتوى اإللكرتوين للمحاضرات وتدريو هيئة التدريس ،والبدء
بوضع خطة وآليات لزايدة تفاعل الطلبة مع مدرسيهم .ومتابعة إجناز حبو التخرج تتم اعتمادا على وسائل
التواصل الرقمي ،أما ابلنسبة للبحو امليدانية فيتم حتوير البحو اليت تتطلو نزوال للشارع لتالءم ظرفية
التباعد االجتماعي .كما مت مراعاة معايري التقييم وتكييفها مع كافة التخصصات ،ح تنسجم مع األزمة
الراهنة ،ومت عقد اتفاق مع شركات االتصاالت على تطبيق سياسات تعفي املستخدمني من الرسوم ،لتيسري
تنزيل مواد التعلُّم على اهلواتف الذكية ،اليت حيملها أكثر الطالب يف الغالو.
كما سطرت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي مسار الستكمال املوسم الدراسي ،2020-2019من
خالل توجيه تعليمة وزارية لبداية مناقشات رسائل التخرج وأطروحات الدكتوراه مع بداية شهر جوان مع
اعتماد إجراءات كافية للوقاية .ويكون استكمال الربانمج الدراسي للمقاييس عرب حضور الطلبة ابتداء من
األسبوع الثالث من شهر أوت إىل غاية منتصف شهر سبتمرب مث إجراء االمتحاانت وبداية املوسم اجلامعي
منصف شهر أكتوبر من نفس السنة(ج.ج.د.ش ،تعليمة رقم ،2020 ،634 :ص ص .)02 ،01
خامتة الدراسة:
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تعترب القيادة جزءا أسباسبيا وهاما يف اإلدارة ،فإذا أمعنا نظران إىل العملية اإلدارية جندها تشبمل جماال أكثر
اتس ب ب ب بباعا عن عملية القيادة فرتكز على النواحي الس ب ب ب ببلوكية وغري الس ب ب ب ببلوكية ،بينما القيادة تركز على النواحي
السلوكية بشكل أساسي واليت ترتبط ابلعنصر البشري كإحدى املوارد التنظيمية اهلامة .
هاما تدور حوله الكثري من أدبيات القيادة ،وأصببحت قدرة القائد
حمورا ً
إن القيادة اإلبداعية اليوم أصببحت ً
ودافعا لسببرب أغوار أكثر عم ًقا يف
يف التأثري على اآلخرين مثار تسبباؤالت الدارسببني والباحثني يف هذا اجملالً ،
موضوع القيادة.
ولقد أص ب ب ب ب ب بببح البحث اليوم منص ب ب ب ب ب بببًا على مفهوم قيادي ذي نوعية تتس ب ب ب ب ب ببم ابإلبداع يف مقابلة األزمات
واملشببكالت اليت تواجه املنظمات واملؤس بسببات يف حبر متالطم من التحدايت احمللية والعاملية املعاصببرة .ولقد
أص بببح احلديث عن القيادة اإلبداعية اهلدف األبرز الذي انص بببت عليه اجلهود يف الس ببنوات األخرية ،وذلك
نظرا ملدى أتثريها وأتثرياهتا فاحلاجة أصب ب بببحت ما َس ب ب بة إىل قيادة ذات مهارة وكفاءة
قصب ب ببد فهم أسب ب بباسب ب ببياهتا ً
وفاعلية وعقالنية يف صنع واختاذ القرارات اليت تتكيف مع التحدايت والرهاانت اليت أصبح يفرضها الواقع.
أصب ب ب ب ب ب بببحببت األزمببة كمعيببار حقيقي الختبببار مببدى فبباعليببة القيببادة ومببدى حكمتهببا وعقالنيتهببا ،فتعرض
املنظمبات إىل أزمبات شب ب ب ب ب ب ببديبدة ًأاي كبان نوعهبا ُحيبدد مبدى كفباءة ونوعيبة القيبادة اليت ترأس املنظمبة وهبذا من
شب ب ب ببانه أن مييط اللثام عن مدى فاعلية القيادات اليت ترتأس املنظمات اهلامة وقياس درجة كفاءهتا .إن الدور
القيادي الفعال أثناء الس ب ب ببري الطبيعي للمنظمة وأثناء حدو األزمات بص ب ب ببفة خاص ب ب ببة هو دور حموري وهام
يتطلو خصبائص قيادية البد من توافرها لضبمان تفعيل الدور القيادي بصبفة تضبمن التحكم يف األزمة عرب
قراراهتا اليت تكتس ب ب ب ببي بس ب ب ب ببمة الفعالية واحلكنة والس ب ب ب ببرعة اليت حتول املوقف األزموي بس ب ب ب ببلبياته إىل دافع حنو
اإلبداع والتحدي قصد احملافظة على قيم وأهداف املنظمة دون أي إخالل أبركاهنا.
إن دور القيادة أثناء األزمات دور هام والمناص منه ،فاملواقف الص ب ب ب ببعبة تس ب ب ب بباهم يف إبراز القيادة املبدعة
بش ب ب ب ب ببكل الفت لالنتباه ،لذا فقد تطرقنا يف هذا الفص ب ب ب ب ببل للعديد من النقاط اجلوهرية بداية من اس ب ب ب ب ببتعراض
لنظرايت القيبادة وأمناطهبا وعالقتهبا ابلفباعليبة واإلبداع ،ابإلضب ب ب ب ب ب ببافة إىل األسب ب ب ب ب ب بباليبو القيبادية واحملددات اليت
تتحكم يف قراراهتا وخاص ب ببة أثناء حدو األزمات ،فص ب ببنع واختاذ القرار يف عز األزمة يتطلو معايري خاص ب ببة
لنجاح قرار األزمة وهذا كفيل جبعله حتدي.
مراجع الدراسة:
103

جائحة كوروان(كوفيد )19-وأثرها على خمرجات السياسات العامة ابجلزائر :التداعيات واآلليات

أ .الكتر ابللغة العربية:

.1أمحد إبراهيم أمحد ،إدارة األزمة التعليمية :منظور عاملي ،ط ،01اإلسكندرية :دار الوفاء للطباعة والنشر.2002 ،
.2أبو قحف عبد السالم ،اإلدارة اإلسرتاتي ية وإدارة األزمات ،اإلسكندرية :دار اجلامعة اجلديدة للنشر.2002،

 .3اخلضريي(،أمحد حمسن) ،إدارة األزمات :منهج اقتصادي إداري حلل األزمات على املستوى االقتصاد القومي
والوحدة االقتصادية ،القاهرة:مكتبة مدبويل.1996،

.4جاد هللا حممود ،إدارة األزمات،ط ،01عمان :دار أسامة للنشر والتوزيع.2008،

.5صالح الدين شريف مىن ،إدارة األزمات الوسيلة للبقاء،ط ،1القاهرة :دار البيان.1998 ،
ب.اجمل ت والاضرات:

.1أبو شامه عباس((،إدارة األزمة يف اجملال األمين)) ،جملة الفكر الشرطي ،الشارقة ،اجمللد ،04العدد.1995 ،03

 .2بلرنو منصور(( ،حماضرات يف الوظيفة التخطيطية لإلدارة)) ،السنة األوىل ماجستري ،ختصص رسم السياسات
العامة ،قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية ،كلية العلوم السياسية واإلعالم ،جامعة اجلزائر ،نوفمرب 2008م.
القرارات:
ج.ج .د .ش ،تعليمة رقم ،634 :مواصلة النشاطات البداغوجية الختتام السنة اجلامعية  ،2020-2019تعليمة

وزارية ،وزارة العليم العايل والبحث العلمي 14 ،ماي .2020

ج.الكتر ابللغة األجنبية:

1/ T. L. SELLNOW & R. R. ULMER & M. W. SEEGER, Effective
Crisis Communication: Moving From Crisis to Opportunity, SAGE, 2010.
2/J. B. PATRIC, International crisis in a sub-nuclear context, these,
University of Leicester, 1992.
3/ Stefan Elbe, Pandemics, Pills and Politics: Governing Global Health
Security (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2018) .
4/H. KUNREUTHER, M. USEEM, Learning from catastrophes:
strategies for reaction and response, Pearson Prentice Hall, 2010.
– 5/Robert M. Fulmer, - the New Management – Macmillan Publishing Co
1983.
6/Koontz and O, Donnell C. - Principle of Management - NewYork - Mc
Grow. Hillbook C. O- Fowrth Edition – 1968.

د.املواقع االلكرتونية:

104

خالد تلعيش

.1عبد اللطيف هاين ،آاثر كوروان االقتصادية :خسائر فادحة ومكاسر ضئيلة ومؤقتة ،املوقع االلكرتوين ،التايل:
https://bit.ly/3cDAQ4d

.2كشك حممد ،أزمة كوروان :التداعيات واآلليات اليت انته تها الدول إلدارة األزمة ،تقارير دراسات .مركز
البحرين للدراسات اإلسرتاتيجية والدولية والطاقة ،أفريل  ،2020املوقع االلكرتوين التايل:
https://bit.ly/3bsHR6Q

 .3سافيدرا خاميي ،التعليم يف زمن فريوس كوروان :التحدايت والفرص ،املوقع االلكرتوين:
https://bit.ly/2Av5MFH

4.The Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in
the International Covenant on Civil and Political Rights, https://bit.ly/3b2Jw2A
5. Measuring digital development Facts and figures 2019; https://bit.ly/2SBIFPZ

105

