العدد الخامس والثالثون 7102

مجلة الجغرافي العربي

مجلة علمية محكمة تعنى بالعلوم الجغرافية
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األمانة العامة إلتحاد الجغرافيين العرب
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أعضاء األمانة العامة لإلحتاد
أ.د.صبري فارس الهيتي
د.نديم شمسين
د .حسان قصار
د.شواش عبد القادر
د .عثمان شركس
د.يوسف محمد زكري
د.لطفي المومني
د.فخر الدين احمد عبد هللا
تتم المراسالت على العـنوان :
.com

alhiti46@hotmil

( العراق )
(سورية )
( تونس )
( الجزائر )
( فلسطين )
( ليبيا )
( األردن )
(السودان)

األمين العام
نائب األمين العام
األمين العام المساعد
األمين العام المساعد
األمين العام المساعد
األمين العام المساعد
األمين العام المساعد
األمين العام المساعد

إتحاد الجغرافيين العرب
Email:

الموقع االلكتروني لالتحاد :

Email:geounion88@yahoo.com

http://union-geo-ar.freehostia.com

هيئة تحرير المجلة
األستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي

رئيسا

الدكتور نديم شمسين

عضوا

األستاذ الدكتور عثمان شركس

عضوا

الدكتور شواش عبد القادر

عضوا
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الهيئة العلمية االستشارية لمجلة الجغرافي العربي
األستاذ الدكتور على العنانزة
األستاذ الدكتور حسن أبو سمور
األستاذ الدكتور أنور مهدي
األستاذ الهادي المثلوثي
الدكتور زهران الرواشدة
األستاذ الدكتور صباح الراوي
الدكتور أحمد بو سماحة
الدكتور محمد حمجيق
الدكتور أنور إسماعيل
الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ
الدكتور عبد الرحمن محمد لحسن
الدكتورقائد الجمرة

الجامعة األردنية
الجامعة األردنية األردن
جامعة بغداد
جامعة منوبة
جامعة عمر المختار
جامعة األنبار
جامعة العربي بن مهيدي
جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
جامعة عمر المختار
جامعة جدة – جدة
جامعة بخت الرضا
جامعة صنعاء

األردن
األردن
العراق
تونس
ليبيا
العراق
أم البواقي -الجزائر
فاس  -المغرب
ليبيا
السعودية
السودان
اليمن

االفتتـــــــاحـــــية:
مما يدمي قلب كل غيور على وطنه وامته ويدعو لالسف العميق ما يسود الوطن العربي
من ظروف قاسية وماساوية تمس حياة السكان االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية
,وانعدام االمن واالستقرارفي العديد من الدول العربية منها العراق وسورية وليبيا واليمن ,
سببتها دول معادية تتربص بالوطن العربي وتخطط لتمزيقه وتفتيته  ,وزرع الطائفية والمذهبية
والصراعات العرقية بين ابنائه  ,يساعدهم في ذلك ضعاف النفوس .
كما ان دوال عربية اخرى تعاني من مشكالت اقتصادية وارتفاع نسبة الفقر واالمية وانعدام
الحريات.
فرغم ام الوطن العربي يزخر بثروات طبيعية وبشرية كبيرة  ,اال انها لم تستغل  ,بل ولم تحاول
هذه الدول العربية القيام باي تنسيق فيما بينها لخلق سوق عربية مشتركة كما فعلت الدول
االوربية مثال ,فاصبح الوطن العربي يستورد غذائه من خارج حدوده بقيمة ال تقل عن  27مليار
دوالر سنويا .
وهذا ماشكل خرقا كبيررا فري امنره القرومي  ,وازدادت نسربة السركان الرذين تحرت خرط الفقرر حترى
تعدت نسبتهم في بعض الدول العربية ال  01بالمائة من مجموع السكان ,وهذا االمر يتبعه العديرد
مررن الاررواهر الخطيرررة الترري تمررس قرروة الرردول وحصررانتها ومقرردار اسررهامها فرري الررذود عررن االمررن
القومي العربي .
ولذا البرد مرن قيرام الردول العربيرة مرن اتخراذ خطروات مهمرة للتنسريق فيمرا بينهرا للوقروف بوجره
المؤامرات الخارجية التي تستهدف الوجود العربي  ,كما يتوجب عليها تنسيق الجهود للتكامل مع
بعضها وفق خطة تراعي تحقيق التنمية المستدامة في جميع الدول العربية .
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ومرن هنررا نحررن عررازمون علررى مواصررلة جهودنررا العلميررة واالسررتمرار باصرردار مجلررة االتحرراد
العلمية ( الجغرافي العربي ) رغم المصاعب المالية التي نواجهها .
لقد ضم هذا العدد الخامس والثالثون عددا من البحوث العلمية :
توزعت بحوثه بين تحليل التباين في تصريف مياه نهر االردن  .وساهم بحث اخر مرن السرودان
دراسة اثر التباين المناخي على نشاطه الزراعي  ,مثلما اوضح بحث اخردراسة االقراليم المناخيرة
الزراعية لزراعة محصول مهم في العراق وهو محصول الشعير .
ثم تناول بحث رابع العمليات المورفورديناميكية على منحدرات جبال مهمة في شمالي العراق
هي جبال هيبت سلطان .
يضاف الى ذلك بحث عن مشكالت التوحل التي تصاب بها سدود الري في جمهورية الجزائر.
وتناول بحث اخر دراسة القرى الجبلية والسكنى فيها في جبال االوراس في الجزائر.
واكمله بحث اخر عن دراسة السكن الريفي المجمع التي تعد من التجارب الرائدة في الجزائر.
تأمل االمانة العامةالتحاد الجغرافيين العرب ,ان تسرتمر فري الحفراظ علرى رسرالتها التري برداتها
منذ تكروين االتحراد فري عمران عرام  , 0811مرن خرالل اصردار المجلرة العلميرة التري اكملرت عامهرا
التاسررع والعشرررون  ,وفرري عقررد مؤتمراترره العلميررة الترري تهررتم بالموضرروعات الحيويررة الترري تخرردم
اهداف امتنا العربية .ومن هللا التوفيق
األمانة العامة التحاد الجغرافيين العرب
عمان  -يناير7102 -
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