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أعضاء األمانة العامة لإلتحاد
أ

أ.د.صبري فارس الهيتي

ب

د.نديم شمسين

ج

الدكتور حسان قصار

د

د .لصقع موسى

األمين العام
( العراق )
نائب األمين العام
(سورية )
األمين العام المساعد
( تونس )
األمين العام المساعد
( الجزائر )

هـ

د عثمان شركس

و

ا.د .انور اسماعيل

ز

د.لطفي المومني

ح

د.فخر الدين احمد عبد الله

األمين العام المساعد
( فلسطين )
األمين العام المساعد
( ليبيا )
األمين العام المساعد
( األردن )
األمين العام المساعد
(السودان)

تتم المراسالت على العـنوان :

إتحاد الجغرافيين العرب
Email: alhiti46@hotmil .com

الموقع االلكتروني لالتحاد :

http://union-geo-ar. Com
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هيئة تحرير المجلة

األستاذ الدكتور صبري فارس الهيتي

رئيسا

الدكتور نديم شمسين

عضوا

األستاذ الدكتور عثمان شركس

عضوا

االستاذالدكتور لصقع موسى

عضوا

االستاذ الدكتور مثنى مشعان المزروعي

عضوا

الهيئة العلمية االستشارية لمجلة الجغرافي العربي
الجامعة األردنية

األردن

األستاذ الدكتور على العنانزة

جامعة األنبار

العراق

الجامعة األردنية

األردن

األستاذ الدكتور أنور مهدي

جامعة بغداد

العراق

االستاذ الدكتور محمد االسعد

جامعة الحسن الثاني – الدار البيضاء

المغرب

االستاذ الدكتور صبحي احمد الدليمي
األستاذ الدكتور حسن أبو سمور

األستاذ الدكتورحسام الدين جاد الرب

جامعة اسيوط

مصر

األستاذ الهادي المثلوثي

جامعة منوبة

تونس

جامعة عمر المختار

االستاذ الدكتور زهران الرواشدة
االستاذ الدكتور مهدي قالة
الدكتور سالك بوعزة

جامعة باتنة

ليبيا
الجزائر

جامعة السلطان موالي سليمان

المغرب

الدكتور أحمد بو سماحة

جامعة العربي بن مهيدي -أم البواقي

الجزائر

الدكتور عالء الدين التيجاني

جامعة الدلنج

السودان

جامعة الملك عبد العزيز – جدة

ا لسعودية

جامعة بخت الرضا

السودان

الدكتورة آمال بنت يحيى الشيخ
الدكتور عبد الرحمن محمد الحسن

جامعة صنعاء

الدكتورقائد الجمرة

جامعة فرحات عباس

الدكتور لحسن فرطاس
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االفتتـــــــاحـــــية:
اصبح العالم بعد جائحة وباء فيروس كورونا التي بدات في شهر ديسمبر  0222في
والية ووهان في الصين  ،مختلفا عن العالم بعد هذا التاريخ  ،وخاصة بعد ان سرت االصابة
بهذا الوباء كالنار في الهشيم في ارجاء الكرة االرضية  ،اذ بلغ عدد المصابين حتى يوليو
 0202اكثر من 302مليون شخص وزاد عدد المتوفين من جرائه عن  3.3ماليين شخص
في انحاء العالم .
من النتائج التي اثرت سلبا على دول العالم حظر التجوال للسكان في اغلب دول العالم
لعدة اشهر  ،واغالق الحدود وتوقف الطيران واغالق معظم المعامل والمطاعم والمقاهي
واالسواق وتوقف معظم االعمال الخاصة  ،وتسريح ماليين العمال من اعمالهم في دول
العالم .
وهذا مما افصح عن فشل في النظام الدولي وخاصة الدول العظمى والكبرى وانعدام
التنسيق مع بعضها  ،بل واتهام بعضها للبعض بانها السبب في تفشي الفيروس او انها هي
المسبب فيه ،بل استخدم ذريعة لتاجيج خالفات سياسية مع بعضها .
وعلى مستوى الوطن العربي كان االمر اكثر وضوحا  ،اذ ازداد عدد العاطلين عن العمل ،
وازاد عدد الذين ال يحصلون على غذائهم اليومي وخصوصا في عدد الدول التي فيها ماليين
النازحين عن ديارهم بسبب الحروب او وجود منظمات ارهابية ( داعش وغيرها ) ومنها
الي من وليبيا وسوريا والعراق والصومال  ،ولم تحرك الجامعة العربية ساكنا  ،ولم يهتز
رمش الي دولة عربية ثرية  ،بل عمقت المشاكل بين الدول العربية  ،وازداد التشرذم بين
الدول العربية  .ومع ذلك الحت بارقة امل تمثلت في انتصارات الشعب الفلسطيني على الكيان
الصهيوني وخ اصة في صمود المقاومة الفلسطينية في غزة  ،التي خيبت امال المطبعيين
الجدد من دول الخليج العربي والسودان والمغرب .
ورغم كل ذلك ورغم الصعوبات ،فان مجلتنا تواصل الصدور  ،لتضم عددا من البحوث العلمية
التي حرصنا ان تخضع للتحكيم العلمي فتم اختيار من تنطبق عليه شروط النشر  ،واعتذرنا
عن نشر عدد من البحوث التي وجد المحكمون في المجلة عدم صالحيتها للنشر .
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وعليه نوجه الدعوة للزمالء الباحثين الذين يرغبون بالنشر في مجلتنا الى االهتمام بكتابة
بحوثهم بطرق علمية رصينة لتجد طريقها في النشر .
تأمل االمانة العامةالتحاد الجغرافيين العرب ،ان تستمر في الحفاظ على رسالتها التي
بداتها منذ تكوين االتحاد في عمان عام  ، 2211من خالل اصدار المجلة العلمية التي اكملت
عامها الثالث والثالثون .
متمنين الخير والسالمة للجميع
ومن الله التوفيق

األمانة العامة التحاد الجغرافيين العرب
عمان  -يوليو0202-
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