
  ) دراسة طبيعية وبشرية: ( البرازيل 

  °   34                    جنوبـا ، وبـني خطـي طـول   °   33      مشـاال و  ° 5                                                تقع يف الشمال الشرقي ألمريكا اجلنوبيـة بـني دائـريت عـرض    :  الموقع

                                                                                                      غربا ، حتدها مشاال فنزوال وكولومبيا و غويانا و وسورينام و جنوبـا األرجنتـني و األورغـواي ، وغربـا البـريو وبوليفيـا   °   73  و 

    .                                            غواي ، وشرقا ومن الشمال الشرقي احمليط األطلسي      وبار 

   .                                      ، فهي خامس دولة يف العامل من حيث املساحة    2   كلم             8.547.404                              تعترب الربازيل بلدا قارة إذ ميسح  :المساحة 

  

  

  

                      من مسـاحة الربازيـل تشـغل   %    41     تشغل  :                        السهول واألحواض الداخلية   /  1  :                         تتكون من أربعة عناصر هي  :التضاريس 

    .      طوله   )     كلم         7200  (                                                                          الغريب مثل حوض األمازون ينبع منه ر األمازون النابع من جبال األنديز من البريو      اجلزء 

                              وحتتـل اجلـزء األوسـط والشـرقي للـبالد   :       اهلضاب   /  3  .                    كلم يف اجلهة الشرقية    100            يتجاوز عرضه   :   السهل الساحلي/  2

   .                     من أمهها هضبة الربازيل 

                                          م والـيت تقـع غـريب السـهل السـاحلي ، ومتثـل اهلضـاب     2000                          ال يصـل ارتفاعهـا إال نـادرا                         الكتل اجلبلية السطحية الـيت  /  4

   .          من املساحة   %    58       واجلبال 

                                                            امتــدادها الكبــري وإشــرافها علــى واجهــة األطلســي وامتــداد مرتفعاــا يف   -  :   يتــأثر املنــاخ الربازيلــي بعــدة عوامــل :المنــاخ 

               املنـاخ االسـتوائي   /  1 :                                              ومدار اجلدي يف جنوا ، ومن أهم أقاليمها املناخية                                       مساحة كبرية ، ومرور خط االستواء يف مشاهلا

     يسـود   :                    املنـاخ املـداري الرطـب   /  2 .                                                                           ويسود حوض األمازون وميتاز بغزارة أمطاره طول العام وحرارة دائمة ورطوبة مرتفعـة   : 

   .                                                                     املرتفعات والسواحل الشرقية وميتاز بأمطار غزيرة طول السنة وحرارة مرتفعة 

           يـوم جفـاف يف      100                 منطقـة مثلـث العطـش   (                                        يسود أقصى جنوب البالد وميتاز بقلة األمطار   :   املناخ املداري اجلاف/  3

     ) .      السنة 

   .                                                                                 يسود أقصى جنوب الربازيل ويتميز باألمطار طول السنة وخاصة فصل الشتاء واحلرارة املعتدلة   :   املناخ املعتدل/  4

ـــة      شـــبكة   /  3  .              امليـــاه اجلوفيـــة   /  2  .   م      2.5                  األمطـــار الـــيت تصـــل إىل   /  1 :        ازيـــل هـــي                   مصـــادر امليـــاه يف الرب  :  المـــوارد المائي

                                               كلــــم ينبــــع مــــن مرتفعــــات األنــــديز ويصــــب يف األطلســــي ، وــــر                          7200ــــر األمــــازون وطولــــه  :                     هيدروغرافيــــة متمثلــــة يف 

                     ت الربازيــل إىل األرغــواي                                                                                     فرانسيســكو وينبــع مــن اهلضــبة الربازيليــة ويصــب شــرقا ، وــرا بارثــا واألرغــواي وينبعــان مــن مرتفعــا

   .      جنوبا 

      مليــون      182                                            حسـب آخــر اإلحصـائيات بلــغ عـدد ســكان الربازيـل حــوايل   :   الســكان : الواقـع الــديمغرافي فــي البرازيـل

    .      نسمة 



 53الربتغاليون واالسبانيو واألملان واهلولنديون وميثلون : البيض : توجد بالربازيل عدة جنسيات بشرية :  تركيب السكان

% .  

كالعرب : سالالت أخرى .  % 3للربازيل وميثلون  نوهم السكان األصوليو : اهلنود احلمر .  % 15وميثلون :زنوج ال

   % 3من لبنان وسوريا وميثلون 

عرف سكان الربازيل منوا كبريا ، واجلدول التايل 

  :يبني ذلك 

زيادة نسبة املواليد واخنفاض  -: ويعود ذلك إىل 

  .الوفيات 

  حتسن ظروف املعيشة والوضع الصحي مما أهل الربازيل  -

  .ألن تكون أول دولة يف أمريكا الالتينية سكانا وثاين دولة يف القارة األمريكية 

منطقة ألخرى ، ففي الشريط الساحلي الواحد ، وهي خمتلفة من  2نسمة يف الكلم 18.9بلغت الكثافة العامة : التوزيع

،  2كلم/ن 6 – 1ويف بعض املناطق ترتاوح بني  2كلم/ ن 25 – 5، ويف األجزاء الوسطى بني  2كلم/ن 25تتجاوز 

يف اجلنوب واجلنوب الشرقي وهي مساحة ال تتجاوز  % 82.5وباختصار هناك توزيع غري منتظم للسكان حيث يرتكز 

  .من املساحة العامة  % 18

الربازيل دولة من الدول السائرة يف طريق النمو بالرغم من كرب مساحتها وثرواا الطبيعية الكبرية، : مشاكل السكان

فالثروة توجد ا جنبا إىل جنب مع الفقر ، واألحياء القصديرية تقابلها ناطحات السحاب فهو بلد املتناقضات، فثلث 

سة بينما ثلثي السكان يعانون الفقر واألمية واألمراض والتخلف وسوء السكان برجوازيون يسيطرون على املال والسيا

  .التغذية والبطالة وضعف القدرة الشرائية ويسكنون األحياء القصديرية والتهميش السياسي 

متثل اجلبال / 2. اتساع املساحة مكنها املرتبة اخلامسة عامليا وإن حتد تسع دول / 1 :تقييم الوسط الطبيعي والبشري 

/ 4. من املساحة العامة  % 60الغابات تغطي / 3. مما حد من استعمال األراضي الزراعية  % 58واهلضاب نسبة 

  .                                            خصوبة الرتبة وتنوع املناخ نو ع احملاصيل الزراعية 

ة فتو / 7. طول السواحل وكثرة اخللجان ساعد على إقامة موانئ مثالية مثل ميناء ساوباولو / 6. وجود شبكة رية / 5

  .سكاا شبابا  ½دميغرافية 

يف اجلنوب واجلنوب  % 82.1توزيع غري منتظم للسكان / 9. مليون نسمة  161متتلك الربازيل زادا بشريا / 8

  .النزوح الريفي / 10. الشرقي 

عظم تزايد سكان املدن وانتشار الفقر والبؤس وهناك تفاوت يف املستوى املعيشي بني برجوازية قليلة والسواد األ/11

  .يعيش حالة العوز والفقر املدقع 

  

 1993 1975 1910 1808 السنوات

عدد السكان باملليون 

 نسمة
25 23 107 161 



  )دراسة اقتصادية ( البرازيل 
عرفت الربازيل تطورات اقتصادية معتربة سواء يف امليدان الزراعي أو الصناعي أو التجاري حىت أا أصبحت : تمهيد 

  . IIIإحدى أكرب دول العامل 

تنوع األقاليم / 2.  % 9املساحة الصاحلة للزراعة / 1: الطبيعية اإلمكانيات :الزراعة :  اإلمكانيات االقتصادية

  .خصوبة الرتبة وتنوعها / 4.شبكة األار / 3. املناخية وكثرة األمطار يف كل الفصول 

توفر رؤوس األموال الوطنية واالستثمارات / 2.  % 42اليد العاملة يف القطاع الزراعي / 1: البشرية اإلمكانيات

  .استعمال الوسائل العلمية والتكنولوجية / 4. تطور شبكة االتصاالت / 3                 .          األجنبية 

إن اإلمكانيات  : اإلنتاج الزراعي

السابقة مسحت للربازيل أن حيتل 

مراكز معتربة يف إنتاج بعض 

احملاصيل وهذا ما يظهر من خالل 

  : اجلدول التايل 

مليون طن  2.3( كما تنتج القمح

ألف طن  578( والشاي والتبغ ) 

الزراعة الربازيلية ترتكز بالسهول الساحلية خاصة ، واملالحظ أن ) 

اجلنوبية الشرقية وجنوب هضبة الربازيل أما سهول حوض األمازون 

  .فتسودها الثروة اخلشبية 

بسبب سيادة )   %9( ضآلة املساحة الزراعية / 1: مشاكل الزراعة

اجنراف الرتبة بسبب األمطار الغزيرة مدى / 2. ) % 60( الغابات 

  .السنة 

تقلص اليد / 4. صعوبة تسويق اإلنتاج لبعد املزارع عن املوانئ / 3

  .املنافسة األجنبية / 6. ضعف املكننة / 5. العاملة وتوجهها إىل الصناعة 

من الدخل الوطين وتعتمد على استغالل الثروة املعدنية  % 29من اليد العاملة وتساهم بـ  % 20تشغل : الصناعة

  .ت األجنبية والطاقوية واالستثمارا

 احملصول
النسبة 

 العاملية

املرتبة 

 العاملية
 احملصول 

النسبة 

 العاملية

املرتبة 

 العاملية

 01 % 24.4 احلمضيات  09 % 2 األرز

 01 % 23.8 النب  03 % 5.8 الذرة

 07 % 2.6 نالقط  02 % 18.2 الصوجا

 02 % 13.6 الكاكاو  01 % 9.8 السكر

نوعية 

 املعدن

املرتبة 

 العاملية

املسامهة  %

  العاملية

 % 17.6 1 احلديد

 % 6.6 6 املغنيز



رغم أن الربازيل يفتقر إىل بعض مقومات :  الطبيعية اإلمكانيات 

مليار  7.7(   والغاز الطبيعي) م طن  34.5( الصناعة مثل البرتول 

، لكنه بفضل االسترياد  1994عام ) م ط 4.6(والفحم )        3م

تغلب على هذا القصر، كما أن توفره على ثروات معدنية وطاقوية مثل 

جعله من الدول اليت متلك أهم مقومات الصناعة احلديثة واجلدول التايل ) 1993مليار كيلواط عام 234( الكهرباء 

  : يبني ذلك 1995لسنة 

  .ومعظم الثروة املعدنية ترتكز يف الواليات الشرقية واجلنوبية خاصة والية ميناس وجرياس 

  .دعم الدولة حلركة التصنيع / 2.   %20اليد العاملة / 1: البشرية والمالية اإلمكانيات

  .ألجنبية وفرة رؤوس األموال خاصة االستثمارات ا/ 4. اتساع السوق االستهالكية الداخلية واخلارجية / 3

اتباع النظام االقتصادي احلر وفتح اال واسعا أمام رؤوس األموال األجنبية مما أدى إىل / 1: أسس التنمية البرازيلية

 10أمريكية و  % 32( تنافس بني الشركات متعددة اجلنسيات حىت اصبح الربازيل يعرف جبنة االستثمارات األجنبية 

  . )كندية   % 7سويسرية و  %

وفرة املواد األولية / 3. هتمام بالزراعة التجارية من أجل التصدير مثل النب واملوز واملطاط والقطن وقصب السكر اال/ 2

  .خاصة احلديد 

  :  سلبيا) أ :  انعكاسات السياسة االقتصادية على البرازيل

  .    الفوارق االجتماعية طبقة غنية وطبقة واسعة فقرية/ 2.$ مليار  151ثقل املديونية / 1

/ 4. سيطرة الشركات متعددة اجلنسيات على القطاعات احليوية وسيطرة اإلقطاعيني على أخصب األراضي الزراعية / 3

  .تدين املستوى املعيشي 

اكتفاء الربازيل من حاجاا الصناعية / 3. إنعاش السوق الداخلية / 2. التخفيف من ثقل املديونية / 1: إيجابيا) ب 

  . % 90املختلفة بنسبة 

  .اكتساب اخلربة والكفاءة املهنية واألساليب العلمية احلديثة / 5. تنوع الصناعة مبختلف فروعها / 4

فتحت الربازيل أبواا على خمتلف الشركات املتعددة :  دور الشركات المتعددة الجنسيات في االقتصاد البرازيلي

اقتصادها ، وهناك العديد من احلوافز اليت جعلت الشركات كوسيلة لنمو   » دعه يعمل دعه مير «اجلنسيات آخذة مببدأ 

  . رخص اليد العاملة�:تقدم على استثمار رؤوس أمواهلا بالربازيل 

  .رواج املبيعات بفضل اتساع السوق الداخلية � . ضعف الشركات الوطنية � .اخنفاض تكاليف اإلنتاج والنقل � 

يف صناعة  % 50يل أصبحت الشركات املتعددة اجلنسيات تساهم بـ وكنتيجة حتمية للسياسة اليت انتهجتها الرباز 

اخل ، وصناعة السيارات ...يف الكهرباء كما أن شركة فورد متلك مزارع املطاط يف األمازون  % 70الفوالذ و 

  واملنسوجات والصناعة الكيماوية عبارة عن امتداد للشركات العاملية 

 % 6 6 األملنيوم

 % 8.1 4 البوكسيت

 % 3.1 7 الذهب



                     خامتة                                      
        

 

وهكذا نالحظ أن الربازيل يف اقتصاده ما زال خيضع للشركات املتعددة اجلنسيات اليت 

تعمل على استغالل ثرواته وبالتايل حتقيق أرباح خيالية على حساب الشعب الربازيلي 

  .امليادين  الذي ما زال يعاين من الفقر رغم امتالك بالده إلمكانيات ضخمة يف كل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


