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ميحرلا نمحرلا هللا مسب
أ
أ
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على رسولنا الكريم الصادق المين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد؛
يصدر هذا العدد من مجلة ا إلصالحات القتصادية الندماج في القتصاد العالمي في ظروف استثنائية على
أ
ّكل المستويات والصعدة المحلية والدولية ،إانها الظروف التي تراكمت مع استفحال هذا الوباء العالمي بفعل
انتشار جائحة الكوفيد .91
أ
ولئن كان هذا العدد خاليا من البحوث والدراسات التي اهتمت بانعكاسات هذه الجائحة على النشطة
أ
القتصادية و المالية والجتماعية المحلية والدولية ،ذلك ا ّنها مقالت استقبلت وق ّيمت خالل مرحلة ما قبل
أ
أ
الكوفيد  ،91غير ان الباحثين المتعاونين مع المجلة على المستويين الدولي والمحلي اظهروا مستوى راق
من الوعي بالواقع إاذ هم يستشرفون – من خالل مشاريعهم البحثية والدراسات العلمية  -تبعات و انعكاسات
تعد إالى وقت قريب ّ
هذه الجائحة في مراجعة العديد من القضايا والنظريات القتصادية كان ّ
جدا من
ّ
"المسلمات النظرية الثابتة" .ومن ذلك على سبيل المثال ل الحصر :عولمة القتصاد العالمي ،حقيقة
أ
أ
ّ
ّ
المتقدمة ،إاضطرابات اسواق
المتعددة الجنسيات ،هشاشة النظمة الصحية حتى في الدول
المؤسسات
أ
أ
أ
البترول العالمية ،تاثيرات الرقمنة المعلوماتية على انتقال المخاطر بين النظمة الفرعية (التاثيرات
أ
أ
النظامية) ،هشاشة السواق المالية واسواق صرف العمالت ،شفافية ونزاهة القطاع الصيدلني ،إاستراتيجيات
أ
أ
الكر والفر في حروب عمالقة السلحة الميكروبيولوجية الجديدة ،والقيم إالنسانية التي اصبحت على المحك
أ
حينما ّ
يصرح علنا من طرف "علماء" إباجراء التجارب المخبرية على صنف من الناس دون الخر ،...،وغيرها
ك ثير.
أ
أ
لقد اظهرت ردود الفعل العلمية السريعة – على المستوى المحلي – بعد ظهور الكوفيد  91وخالله ،ان
الجامعة الجزائرية ّ
تتحين الظروف المواتية ّ
تخزن على مستوى مختلف مؤسساتها طاقات علمية كامنة ّ
لتفجر
ما بداخلها في شكل مشاريع يحتاجها المجتمع ،وما حصل على المستوى الصحي والرقمي – وهو قابل
للتطوير والتحسين– جدير أبان يتسع إالى مختلف مجالت الحياةّ ،
ليفجر من جديد فكرة العتماد على الذات
في بناء المجتمع والرتقاء به.
أ
أ
إان قراءنا الكرام والباحثين – من الساتذة والطلبة واهل الختصاص الميدانيين – مدعوون إالى المساهمة
أ
بقوة في هذا التجاه الذي تحتاج فيه البالد إالى تظافر جهود كل ابنائها معتمدة في ذلك على العلم والعلماء
أ
كمحرك اساس في النهضة التنموية المرتقبة.

أ
والدارية على يقين ان هكذا مساهمات ستزيد من سمعة
إان القائمين على المجلة على كل مستوياتها العلمية إ
المجلة وسترتقي بها إالى مصاف المجالت العلمية الجادة التي تنطلق من مشكالت المجتمع في ّ
تصور الحلول
القائمة على المنهج العلمي الرصين والمؤسس ل على العشوائية والتخمين.
ّ
غير أا ّنه ل يفوتني في أالخير أان أا ّ
توجه بجزيل الشكر والعرفان :إالى الباحثين الذين وضعوا ثقتهم في مجلتنا
ّ
القيمة؛ الى أالساتذة ّ
المحكمين والمراجعين ّممن بذلوا وما زالوا
فمازالوا يغذونها باستمرار بالمقالت العلمية ّ إ
يبذلون جهودهم وتضحياتهم العلمية بدون كلل ول ملل ،مصابرتهم في ذلك بناء إالنسان الجزائري "عالم
أ
الغد"؛ كما ل يفوتني التقدم بالشكر والتقدير للدك تور لمين تغليسية والستاذ طارق وهابي العاك فين على
أ
والنجاز؛ وتحياتي اخيرا إالى
استالم المقالت الواردة إالينا ومتابعتها من خالل مختلف مسارات المعالجة إ
أ
اساتذتنا ومعاونينا القريبين ّمنا ّممن يلبوا نداءنا عند الحاجة إاليهم.
أ
أ
إفالى ّكل هؤلء اتوجه باسمى عبارات الشكر والعتراف.
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