سكان الوطن العربي
ٌبلغ عدد سكان الوطن العربً حوالً  68586ملٌون نسمة عام  6996و هم قلٌلون مقارنة
6
و هً كثافة منخفضة
بالمساحة الشاسعة و كثافة الوطن العربً ال تزٌد عن  66نسمة  /كلم
ٌعود ذلك إلى إتساع مساحة الوطن العربً كما أنها مختلفة من دولة إلى أخرى وحتى فً إطار
الدولة الواحدة 8فهً  61نسمة  /كلم 6فً الجزائر ،السودان و الصومال ،وتتراوح ما بٌن - 61
و الكوٌت ،أما فً األراضً الزراعٌة
 51نسمة  /كلم 6فً مصر ،المغرب ،تونس ،العراق
فترتفع إلى  011نسمة  /كلم 6و تبلغ أقصاها  6011نسمة  /كلم 6فً دلتا وادي النٌل ،أمـا فً
المنـاطق الصحـراوٌة فـال تزٌد عـن  6نسمة  /كلم 6و ٌعود ذلك إلى أكثر من سبب8
 – 1تركيب السكان ٌ :نتسب سكان الوطن العربً إلى مجموعة البحر المتوسط و هً فرع من
الساللة السامٌة و الحامٌة 8هناك  % 4أجانب ،و ٌدٌن  % 91من سكانه باالسالم ،أما الباقً
فمسٌحٌون و ٌهود 8و هناك  % 95من الذٌن ٌتكلمون العربٌة و ٌتحدثون الفرنسٌة واإلنكلٌزٌة8
 – 2نمو السكان  :عرف الوطن العربً فً النصف الثانً من القرن  61زٌادة سكانٌة عالٌة حٌث
تضاعف عددهم ،من  69085ملٌون نسمة عام  6985إلى  657ملٌون نسمة عام  6995لٌصل
إلى  685ملٌون نسمة عام  6996و من المتوقع أن ٌرتفع إلى  084ملٌون نسمة فً آفاق 6161
وترجع هذه الزٌادة إلى ارتفاع نسبة الموالٌد وتصل ما بٌن  05 - 61فً األلف وانخفاض معدل
الوفٌات بحٌث تصل إلى  66فً األلف8
 – 3توزيع السكان ٌ :توزع سكان الوطن العربً من الوجهة الجغرافٌة إلى أربع مناطق رئٌسٌة :
 - 6شمال إفرٌقٌا فً السهول الساحلٌة8
 - 6منطقة حوض النٌل تضم مصر و السودان حٌث خصوبة التربة والمصادر المائٌة8
 - 0الهالل الخـصٌب  :العراق ،سورٌا ،لبنان ،فلسطٌن و األردن 8تشتد الكثافة السكانٌة فً المناطق
القرٌبة من البحر المتوسط ( السهول )8
 - 4شبه الجزٌرة العربٌة  6/0 :فً الٌمن و ٌمثل سكان المملكة العربٌة السعودٌة  6/6السكان (
الحجاز  ،عسٌر  ،االحساء ) و قلب َنجْ ْد ،كذلك فً الوسط ،نتٌجة التربة البركانٌة ووفرة التساقط8
و ٌمثل سكان المدن  % 09و هم فً زٌادة مستمرة بسبب الهجرة الرٌفٌة وإكتشاف البترول أما
سكان الرٌف فٌمثلون  % 61و البدو  % 6من مجموع سكان الوطن العربً وأخذ عددهم ٌتناقص
من سنة إلى أخرى بسبب استقرارهم8
و الجدٌر بالمالحظة أن الشباب ٌمثل  % 54من مجموع السكان مقابل  % 41من الكهول و % 6
من الشٌوخ 8و هذا ٌدل على فتوة المجتمع العربً8

 -IIIتـقـيـيـم الـوسـطـيـن الـطـبـيـعـي و الـبـشـري

 اشرافه على منافذ بحرٌة هامة مثل جبل طارق ،قناة السوٌس ،مضٌق باب المندب و مضٌقهرمز8
 التباٌن فً التكوٌن الجٌولوجً و البٌئً أدى إلى تنوع ثرواته الطبٌعٌة مثل المعادن والمحروقات8 خلوه من الحواجز الطبٌعٌة جعله كتلة طبٌعٌة متجانسة8 سٌادة الصحراء و المناخ الجاف أعاق الزراعة8 ٌعد مهبطا لألنبٌاء و الرسل و جامعا للكتب السماوٌة مما أكسبه أهمٌة روحٌة وعقائدٌة ألجناسمتعددة8
 إكتسابه لطاقة بشرٌة هامة لتوفر الٌد العاملة لكل القطاعات االقتصادٌة8 عدم انتظام التوزٌع السكانً حٌث ٌتركز السكان حول السهول الساحلٌة والفٌضٌة على ضفافاألنهار و حول الموانئ و المدن الكبرى 8و ٌعود ذلك لتأثٌر عوامل طبٌعٌة اقتصادٌة و تارٌخٌة8

