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  مقدمة

 

 ية الجيولوجية(ناو بانجايا )انظر الب قارة إفريقية قديمة جدًا كانت تؤلف قلب قارة بنغاية
مليون سنة. وهي من أقدم مواطن اإلنسان األول.  022أصغر قبل نحو  التي تجزأت إلى قارات

لشرقية، ونشأته فيها ترجع إلى نحو ثالثة إذ تتفق اآلراء على أن ظهور اإلنسان كان في إفريقية ا
سنة  0222ماليين أو خمسة ماليين سنة، ويعود قيام أقدم حضارة كبرى في القارة إلى نحو 

فريقية ثاني أكبر القارات  على ضفاف نهر النيل األدنى ومنه إلى أعاليه في مملكة كوش. وا 
 م.9601سنة  مساحة بعد آسيا وترتبط بها ببرزخ السويس الذي شقت قناته

أما عن اسمها فاآلراء فيه متضاربة، فمن قائل إنها أخذت اسمها من أفريقس بن أبرهة  
ملك اليمن، إلى رأي يرى أنه مشتق من َفَرق، ألن تونس الحالية التي كانت تعرف بإفريقية، 

يرى الالتينية فتعني الحار أو المشمس، و  Opricaتفصل بين المغرب ومصر. أما تسمية أوبريكا 
بعضهم أنها اسم القارة األصلي. وهناك اشتقاقات وتفسيرات أخرى في مؤلفات البكري 
والمسعودي والمقريزي وابن الَشبَّاط، بعضها أسطوري ال سند له. والمرجح اليوم أن التسمية 

أي بالد اآلفري « آفريكا»، اسم السكان القدماء لتونس الشمالية، ومنه «آفري »مشتقة من 
مدينة قرطاج )قرطاجة( وضواحيها أو « إفريقية». وكان العرب المسلمون يقصدون بـ بالالتينية

تونس الشمالية. وهناك من كان يرى إطالق تسمية إفريقي ِّة )بالتشديد( على القارة كلها، ومن دون 
تشديد على األجزاء العربية ـ اإلسالمية منها، أي على إفريقية شمال الصحراء الكبرى في القرون 

وسطى. وبسبب غلبة العنصر األسود، وكونها مصدر الرقيق في عصر االستعمار األوربي، ال
في األوساط والمصادر االستعمارية. وتمتاز إفريقية بأنها « القارة السوداء»عرفت إفريقية باسم 

مركز ثقل العرب والمسلمين. ففيها أكثر من ثلثي العرب في العالم، كما كانت ممرًا سلكه 
والعرب إلى أوربة عن طريق شبه جزيرة إيبرية )أبارية( وجزيرة صقلية وجزر البحر اإلسالم 

 المتوسط األخرى، ونقلوا إليها أسس الحضارة والمعرفة مباشرة أو بطريق غير مباشرة.
 

أفريقيا أو إفريقية هي ثاني أكبر قارات العالم من حيث المساحة وعدد السكان، تأتي في المرتبة 
، وتتضمن (مليون ميل مربع 9901مليون كيلومتر مربع ) 2200تبلغ مساحتها .سياالثانية بعد آ

من إجمالي مساحة سطح األرض، وتشغل  %0هذه المساحة الجزر المجاورة، وهي تغطي 
من إجمالي مساحة اليابسة. ويبلغ عدد سكان أفريقيا مليار نسمة )وفقا لتقديرات  0202%
 .مسكان العالمن  %9206غ نسبتهم حوالي إقليما، وتبل 09يعيشون في  (،0221
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 حركة الكشوف الجغرافية
لقد كانت حركة الكشوف الجغرافية، حركة بشرية امتدت من أوربا عبر البحار لتطوف العالم 
مدفوعة بدوافع دينية، وتجارية، وفي بعض األحيان علمية، كما أنها كانت مشمولة برعاية 

ية، وتشجيٍع لهم بل ودعمهم، في أغلب األحيان إن لم يكن سياسية من قِّبلِّ ملوك األمم األوروب
كلها، وكان للرحالت أهداف عدة، ُتحددها وترسم خطط تحقيقها تلك الفئات التي تقف وراء قيام 
الرحلة، ومدها بما تحتاجه من بحارة ومتاع وأموال وسالح للحماية، ولقد كان الطابع السائد على 

هًدا بذلك لالستعمار السياسي، وقلما كان الرحالت الجغرافية، طابع ذا ت وجه ديني وتجاري، ُممِّ
 التوجه العلمي هو الطابع الذي يوسم قيام هذه الرحالت.

الة، ومجااًل لرحالتهم، من أجل ذلك أسهم طموحهم في عبور  ولقد كانت البحار ميداًنا للرح 
حار وصناعة السفن، كما البحار والوصول إلى البلدان األخرى، أسهم ذلك في تقدم علوم الب

 أسهم أيًضا في تقدم العلوم الفلكية.
كما أن للكشوف الجغرافية، آثار ونتائج على البشرية، منها العلمي النافع، والحضاري المفيد، 
وفي اغلبها استغاللي ضار، وانتهازي قد تجرد من كل قيم اإلنسانية واألخالق، ولم يتورع عن 

إلى إبادة شعوب وأمم بأكملها من أجل تحقيق أهدافه المادية  تنفيذ أبشع الجرائم، واللجوء
 االستعمارية.

 
 :الكشوف األوروبية في إفريقيا في القرن التاسع عشر

ة الكشوف الجغرافية األوروبية إلفريقيا لم تبدأ مع القرن التاسع عشر، بل  من المؤكد أن  قص 
ا في حاجٍة شديدٍة إلى البهارات والتوابل بدأت مع نهاية القرن الخامس عشر، فحينما كانت أوروب

من الهند؛ راحت تعتمد على طريق البحر األحمر، ثم البحر المتوسط، إلى أوروبا، لكن حينما 
فك ر األوروبيون في إيجاد طريٍق آخر يصلون من خالله إلى الشرق، إلنهاء احتكار العرب لتلك 

نوا من الوصول إلى ساحل الذهب )غانا(، ثم التجارة، بدؤوا الكشوف البحرية حول إفريقيا، وتم ك 
 مصب  نهر الكونغو.

م، وجاء بعده فاسكو دي 9266واستطاع بارثلو ميودياز أن يصل إلى رأس الرجاء الصالح سنة 
م، ومنذ 9216جاما ليطوف حول رأس الرجاء الصالح، ووصل إلى سواحل الهند الغربية سنة 

 ل  الوجود األوروبي مقتصرًا على السواحل اإلفريقية فقط.، ظ91هذا التاريخ، وحتى بداية القرن 
إن  التأمل العميق في تقارير الرحالة ومؤلفاتهم يكشف الكثير مما غابت قراءته عن ا حتى اآلن، 
فإذا رت بنا المؤلفات التي خل فها الرحالة األوروبيون عن رحالتهم تاريخي ًا، واستعرضنا تطو ر 

علومات األوروبية عن دواخل إفريقيا، وتحديدًا منطقة ما وراء الصحراء، محتواها، سنالحظ أن  الم



4 

 

كانت ضحلًة في البداية، ال تتجاوز معلومات القدماء كثيرًا، وسنعرف أن  الخرائط األوروبية عن 
 .(9القارة اإلفريقية كانت تكتظ بالنقاط البيضاء، أي ال تتوفر حولها معلومات )

 :وروبية في استكشاف إفريقيادور الجمعيات الجغرافية األ 
يمكننا القول بأن  مرحلة الكشوف العظمى لدواخل إفريقيا لم تبدأ إال مع إنشاء )الجمعية 

رت البعثات األوروبية الذهاب إلفريقيا الكتشاف 9166الجغرافية( في لندن سنة  م؛ حيث قر 
مهم ًا في كشف األنهار وأسرار  أنهارها وثرواتها، وفي هذا اإلطار أدت الجمعيات الجغرافية َدْوراً 

جراء تقييٍم مهمٍ  للثروة المعدنية والزراعية.  القارة الداخلية، وا 
ولعل  جهود الرحالة والمستكشفين في نهر النيل والنيجر فقط؛ تدل  على الَدْور الذي قاموا به، 

لفترة من وربما كانت رحالتهم لجنوب إفريقيا ووسطها، وتتب عهم لمسار نهر الزمبيزي في ا
م، يعد  من أبرز الجهود التي 9619م(، ثم مجرى نهر الكونغو العلوي عام 9680 –م 9682)

بذلوها في تقديم المعلومات االقتصادية عن تلك المناطق؛ فقد فتحت هذه المعلومات الفرصة 
 (.0أمام رجال األعمال األوروبيين والشركات للتجارة مع إفريقيا )

لى تنفيذ تلك األهداف إنشاء العديد من الجمعيات الكشفية، بدأت وكان من أهم  ما ساعد ع
م، ثم الجمعية الجغرافية 9606م، ثم جمعية برلين عام 9609بالجمعية الجغرافية في باريس عام 

م، حتى بلغ تعداد الجمعيات األوروبية: )مائة جمعية(، وانضم  إليها 9622الملكية في لندن عام 
أكثر ما عب ر به األوروبيون عن اهتمامهم باستكشاف إفريقيا هو ما ألف عضو(، و  82قرابة: )

وه بمصطلح:  ، وذلك حين كانت هناك أسباب «Scramble for Africaالتدافع نحو إفريقيا »صك 
حقيقية إلجراء كشوف جغرافية إلفريقيا المجهولة بالنسبة إليهم، ومن ثم  وضعوا أهدافًا لتلك 

ط نفوذهم ووصولهم إلى ما أرادوه، وهو السيطرة على أماكن الكشوف، جعلت من الممكن بس
 الموارد اإلفريقية.

وما  وقد امتألت تقارير المستكشفين والرحالة األوروبيين في أثناء كشوفهم لألنهار اإلفريقية
حولها، والمرفوعة لصانعي القرار األوروبيين، بالحديث عن ثراء القارة ورخائها، ودعوة الحكومات 

ار صراحًة بأن يتحركوا ليضعوا أيديهم على خيرات إفريقيا، فمن ذلك على سبيل األورو  بية والتج 
 المثال:

 من كشوف نهر النيل:
م، 9101بدأت اكتشاف نهر النيل مع وصول الرحالة األسكتلندي جيمس بروس للحبشة سنة  -

كاماًل لبحيرة تانا وقد قام بنشر أخبار رحلته في ستة مجلدات مدع مة بالخرائط، وأعطى وصفًا 
 وجزرها.
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م، ثم الرحالة 9626م، وربمان سنة 9622وقام الرحالة األلمان: جون كرابف سنة  -
م(، بَدْور 9602 –م 9609م(، ثم سبيك وجرانت )9681 –م 9680البريطانيون: برتون وسبيك )

 مهمٍ  في إتاحة المعلومات االقتصادية لبني جلدتهم.
 من كشوف نهر الزمبيزي:

رتبط كشفه باسم الرحالة ديفيد ليفنجستون، كشف بعض التفاصيل عنه في رحلته األولى في ي -
م(، 9602 –م 9681م(، وأكمل بقيتها في رحلته الثانية في الفترة )9686 –م 9629الفترة )

 وترجع أهمية اكتشافاته وخطورتها إلى أنه فتح الباب أمام البعثات التنصيرية البريطانية.
 :النيجر من كشوف نهر

م( استطاع هنريك بارث اكتشاف المناطق الداخلية من النيجر، 9682 –م 9680في الفترة ) -
م بعثة لالتصال 9681وتابعت إنجلترا جهودها الكتشاف المناطق المحيطة بالنهر، فأرسلت عام 

 بالممالك اإلسالمية الواقعة شمال سوكوتو؛ لتدعيم عالقتها بها تمهيدًا للسيطرة عليها.
 من كشوف نهري السنغال وغامبيا:

لمسافة تجاوزت أربعمائة ميٍل في نهر  Richard Jobsonتوغل الرحالة رتشارد جوبسون  -
م وصفًا مهم ًا عن حياة سكانها في المجاالت الزراعية وصيد الحيوانات 9002غامبيا سنة  م، وقد 
 واألسماك.

كشوف، خصوصًا في منطقة غرب إفريقيا وشارك الرحالة الفرنسيون بَدْوٍر كبيٍر في تلك ال -
ووسطها، ولعل  استعراض أسماء: كجورج شفاينفورث، وجوستاف ناختيجال، وبول دو شيللو، في 
غرب إفريقيا والجابون، يوضح لنا هذا الَدْور الذي قاموا به في توفير المعلومات للسلطات 

 الفرنسية تمهيدًا لغزو تلك المناطق.
 وجنوب إفريقيا:من كشوف نهر األورانج 

كانت المعلومات التي جمعها الهولنديون والرحالة اإلنجليز عن خصوبة األراضي في جنوب  -
إفريقيا؛ دافعًا جعل األوروبيين في الكيب يحسدون الشعوب المحلية على هذا الرخاء، ولذلك كان 

نت األوروبيين من االستيالء على تلك األ لت الغزو هو الوسيلة الوحيدة التي مك  راضي، فقد شك 
، محركًا 91حتى ثالثينيات القرن  91كتابات الرحالة اإلنجليز والهولنديين، وتتابعها منذ القرن 

أساسي ًا لهذا التدافع، ناحية الشمال والشرق من الكيب، ما يعني أن  المعلومات عن اقتصاد 
أن  هجرة البوير التي تم ت في المنطقة الشمالية والغربية كانت متوف رة في كتابات هؤالء الرحالة، و 

 لم تكن لمناطق مجهولة كما يشيعون. 91ثالثينيات القرن 
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 :تقّسم قارة إفريقيا إلى عّدة أقاليم تبعًا لتصنيفات سياسية خاصة باألمم المتحّدة، وهي
 

 منطقة شمال إفريقيا هي المنطقة الشمالية من القارة، وهي مطل ة على شمال إفريقيا :
ها البحر األحمر، ومن ساحل البح سط من الشمال، ومن الشرق يحد  ر األبيض المتو 

. يضم إقليم شمال إفريقيا ثماني دول إفريقية وهي:  الغرب فيحدها المحيط األطلسي 
الجزائر وعاصمتها الجزائر، ومصر وعاصمتها القاهرة، والسودان وعاصمتها الخرطوم، 

ونس، والمغرب وعاصمتها الرباط، وليبيا وعاصمتها طرابلس، وتونس وعاصمتها ت
والجمهورية العربية الصحراوية، وموريتانيا وعاصمتها نواكشوط، وهي جميعها دول 
عربية، والديانة الرسمية فيها هي اإلسالم، ولغتها الرسمية األولى اللغة العربية مع 

 اختالف اللهجات واللكنات.
 عة في غرب القارة، وهي تضم دواًل : منطقة غرب إفريقيا هي المنطقة الواقغرب إفريقيا

كثيرة، منها دولة بوركينا فاسو، وغامبيا، وغانا، وغينيا، وليبريا، والنيجر، ومالي، 
والسنغال، وتوغو، وساحل العاج، وبنين، وسيراليون. اللغة األولى واألكثر استخدامًا في 

 هذه المنطقة لغة "الهوسا"، ولغة "الفوالني".
 ة دول : منطقة وسط إفريقيا وسط إفريقيا هي المنطقة األساسية في القارة، وتتضمن عد 

فريقيا الوسطى، وتشاد، والكونغو، ورواندا. وهي تمتد شمااًل من  وهي: بوروندي، وا 
التشاد حتى أنغوال في الجنوب، ومن الجابون في الغرب، حتى أوغندا في الشرق، وهي 

ال، ونهر كونيني، كما ويوجد فيها نهر المنطقة التي يوجد فيها نهر داندا، ونهر كاتومي
 ، ساناجا في الكاميرون، وهي تضم ثالث مناخات أساسية، أال وهي المناخ اإلستوائي 

. ، والمناخ الصحراوي   والمناخ المداري 
 دول شرق إفريقيا هي دول المنطقة الواقعة في شرق القارة، وهي تشمل  :شرق إفريقيا

ثيوبيا، والصومال، ودولة جنوب دولة كينيا، وتنزانيا، وأوغندا،  رتيريا، وا  وجيبوتي، وا 
السودان، والموزامبيق، ومدغشقر، وماالوي، وزامبيا، وأيضًا زيمبابوي، وجزر القمر، 

 وسيشل، وغيرها من الدول.
 :ها ناميبيا،  إفريقيا الجنوبّية وهي دولة في تقع في أقصى جنوب قارة إفريقيا، ويحد 

غيرها من الدول. واقتصاد دولة جنوب افريقيا هو األكثر وبوتسوانا، والموزامبيق، و 
تطورًا من بين دول هذه القارة، وأفضلها من حيث البنية التحتية المتطورة في البالد، 

 وسكانها أعراقهم مختلطة باألعراق األوروبية التي استعمرت البالد لفترات طويلة.
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 ةأقاليم قارة افريقيا طبقا لتصنيف األمم المتحد
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 الجغرافيا الطبيعية لقارة افريقيا
 
 رةللقا الطبيعيالموقع واإلطار  .1

الجزء الجنوبي  اسيا تشغل دالمساحة بعقارة في العالم من ناحية  أكبرقارة افريقيا ثاني 
واسيا وافريقيا ويفصلهما البحر األحمر ر الغربي مما يعرف بالعالم القديم الذي يتكون من كتلتي أ

 .كم فقط 908يس التي تبلغ طولها و بها بحرًا قبل شق قناة الس ملتصقةواسيا التي كانت ر عن أ
وبا وافريقيا وقد كان لهذا البحر دور كبيرا في ر ويفصل البحر المتوسط بين قارة ا 

مع حضارات البحر المتوسط فقد كان هذا  ةاألفارقاستيطان الجزء الشمالي من افريقيا واحتكاك 
 . شواطئهيلة اتصال مهمه بين االقوام التي استقرت على البحر وس

وفي الجهات الغربية من القارة يمتد المحيط االطلسي من الشمال الجنوب ليلتقي مع 
 1)انظر الشكل (-التي تشرف عليها الجهات الشرقية من القارة.  واذرعهالمحيط الهندي  مياه

 

 قارة افريقيا موقع 9شكل 
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 الموقع واألبعاد: 
تعد إفريقية إحدى قارات النصف الجنوبي للكرة األرضية هي وأمريكة الجنوبية وأسترالية  

مع أن أكثر من نصف مساحتها يقع شمال خط االستواء. وتقع إفريقية بين العروض الجغرافية 
دقيقة جنوبًا، أي إن خط االستواء يكاد يقسمها  29درجة و 22دقيقة شمااًل و 02درجة و 21

ويين ومتناظرين تقريبًا في االمتداد مما جعل منها قارة استوائية ـ مدارية وشبه مدارية قسمين متسا
يقطعها مدار السرطان في الشمال ومدار الجدي في الجنوب، وتتناظر فيها النطاقات المناخية 
 والنباتية تقريبًا مع تباين مساحاتها على جانبي خط االستواء، إذ إن إفريقية شماله أوسع مساحة

دقيقة  22درجة و 91من إفريقية جنوبه. أما األطوال الجغرافية، فتقع القارة بين خطي الطول 
 دقيقة شرقًا، ويمر خط طول غرينتش في جزئها الغربي. 02درجة و 89غربًا و

في أقصى  Cap Agulhas)اإلبرة(  رأس اجولهاسكم بين 6222تمتد إفريقية مسافة نحو 
قية وقرب الرأس األبيض في أقصى الشمال في تونس، وعلى الجنوب في جمهورية جنوب إفري

كم من الرأس األخضر في أقصى الغرب في السنغال، حتى رأس حافون 1022مسافة تزيد على 
 في أقصى الشرق في الصومال من دون أخذ الجزر بالحسبان،

 

 المساحة 

، ةيبأورو ة أي ما يعادل ثالثة أضعاف مساح 0كم 22220222نحو  ة افريقياتبلغ مساح 
تحيط بها مياه البحار والمحيطات من جميع أطرافها. إذ تشرف على مياه المحيط األطلسي في 
الغرب، وعلى مياه البحر المتوسط في الشمال، ومياه البحر األحمر وخليج عدن والمحيط 
الهندي في الشرق، وتلتقي مياه المحيطين الهندي واألطلسي في جنوب القارة حيث تتدبب 

تها عند رأس الرجاء الصالح متوغلة جنوبًا باتجاه مياه البحر )المحيط( المتجمد الجنوبي نهاي
 والقارة القطبية الجنوبية.

الجزائر  ²مليون كم 002سيشيل أصغر دولة و ²كم 202بين  افريقياتتراوح مساحات دول 
 أكبر دولة مساحة.

  وهي: ²مليون كم 0ثالث دول تزيد مساحتها عن 

 .جمهورية الكنغو الديموقراطية– ودانالس-رالجزائ

 وهي: ²مليون كم 9دول تزيد مساحتها عن  تسع و 

  -–اثيوبيا -– موريتانيا-مصر – ليبيا-نيجر-انغوال – تشاد- مالي- جنوب افريقيا
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كم، 92تعد إفريقية جزيرة ـ قار ة يفصلها عن أوربة مضيق جبل طارق )الزقاق( وعرضه 
 كم.06عن قارة آسيا قناة السويس وممر باب المندب وعرضه كم، و 922وممر صقلية وعرضه 

  

درجات )شمااًل( وجنوبه، إذ تمتد القارة  8يختلف الشكل العام إلفريقية شمال خط العرض 
شمال الخط المذكور من الشرق نحو الغرب مسايرة للعروض الجغرافية مؤلفة كتلة أرضية 

 وب( وامتدادها الشرقي ـ الغربي المتوسط يزيدكم )من الشمال نحو الجن2222عرضها المتوسط 
كم. أما جنوب خط العرض المذكور فتمتد إفريقية من الشمال نحو الجنوب على 1222على 

 كم.2222شكل مثلث ضخم قاعدته في الشمال ورأسه في الجنوب وارتفاعه يزيد على 

 

احل المحيط كم، أطولها سو 22222يقدر طول سواحل إفريقية بنحو  السواحل والجزر: 
األطلسي. وهي قارة ذات سواحل قصيرة قياسًا على مساحتها، وبالموازنة مع القارات األخرى، 
مثل أوربة األصغر مساحة واألطول سواحَل، وسبب ذلك أن سواحل إفريقية قليلة الخلجان 

ويلة المتعمقة في البر والرؤوس البارزة المتوغلة في البحر، كما تنعدم فيها أشباه الجزر الط
والبحار الهامشية الضيقة، وتقل على امتدادها التعاريج. األمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة 

كم لكل كيلو متر مربع واحد، إذ ال يصيب كل 20229السواحل إلى مساحة القارة إلى نحو 
من المساحة، ويؤثر ذلك كله في المالحة،  0كم9292كيلومتر واحد من السواحل أكثر من 

روة والحركة البحريتين على السواحل اإلفريقية. ومن ناحية أخرى فإن معظم السواحل ومصادر الث
صخرية ذات جروف تنتهي في البحر مباشرة والسيما في الشمال والجنوب، أو إنها سواحل 
سهلية واطئة ودلتات نهرية عند مصبات األنهار الكبرى مثل أنهار النيل والنيجر وغيرهما، أو 

في غربي القارة في موريتانية وناميبية.  للصحاري بالكثبان واألغشية الرملية  إنها سواحل تتصل
وتحيط بأجزاء من سواحل العروض المدارية واالستوائية أشرطة من أشجار القرم )المانغروف(. 

 والمستنقعات الضحلة والوحلية، كما تكونت أمام أجزاء منها أرصفة وشعاب مرجانية.

 

الجزر المنفردة واألرخبيالت، بعضها قريب جدًا من الساحل  تتبع إفريقية مجموعة من
وبعضها اآلخر بعيد عنه، بل وموغل في البعد في مياه المحيطين األطلسي والهندي، أهمها 
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جزيرة مدغسكر )مدغشقر( وتقع شرق القارة. ومن جزر شرق القارة وأرخبيالتها جزر البحر 
كن قبالة الساحل السوداني وأرخبيل َدْهَلك وحنيش األحمر قبالة الساحل المصري ثم أرخبيل سوا

أمام الساحل اليمني ثم جزيرة بريم في ممر باب المندب. ومعظم هذه الجزر من أصل مرجاني 
وصخري وغير مأهولة غالبًا. وتظهر مجموعة من الجزر على امتداد نهاية القرن اإلفريقي شرق 

م جزر بمبة وزنجبار ومافية أمام السواحل رأس حافون أهمها جزيرة ُسقطرى وعبد الكوري، ث
التنزانية، وأرخبيالت جزر سيشل والُقمر شمال وشمال غربي مدغسكر ثم أرخبيل جزر مسكارِّن 
وأهم جزره موريشيوس وريئونيون وُردريغِّس، وجميعها في مياه المحيط الهندي شرق مدغسكر. 

الهندي الجنوبي. أما في الغرب،  وهناك جزيرة برنس إدوارد ومجموعة جزر كروزيت في المحيط
في مياه المحيط األطلسي، فتبرز أرخبيالت جزر آصور وجزر ماديرا والكناري )الخالدات( 
ه( ثم جزر بيساغوس مقابل ساحل غينية بيساو، ثم جزر بيوكو  والرأس األخضر )كاب فِّردِّ

احل، وجزر وبرنسيب وساوتومه في خليج غينية، وغير ذلك من جزر صغيرة قريبة من الس
لينة في أواسط المحيط األطلسي الجنوبي. أما أخرى  بعيدة عنه مثل جزيرة أسنسيون وسانت هِّ

في الشمال فتقل الجزر المهمة على البحر المتوسط، وأبرزها جزيرة جربة وقرقنه أمام الساحل 
التونسي، وما عداهما فهي جزر صخرية أو صخرات تعلو سطح البحر صغيرة المساحة وغير 

 أهولة يطرقها صيادو األسماك.م
إن جــــزر إفريقيــــة، باســــتثناء جزيــــرة مدغســــكر التــــي تعــــد واحــــدة مــــن أكبــــر جــــزر العــــالم 

(، هــي جــزر صــغيرة المســاحات نســبيًا، وذات أهميــة متفاوتــة اقتصــاديًا 0كــم861229)مســاحتها 
 وسكانيًا واستراتيجياً 

ن له اثارة السلبية في اكتشاف ان قلة اعداد الجزر ومساحتها واستقامة سواحل افريقيا كا 
منــاطق  تالطبيعيــة، فبقيـ ئالمـوانالقـارة وعالقتهـا مــع منـاطق العـالم االخــرى حيـث صــعوبة انشـاء 

واسعة من قارة افريقيا غير معروفـة الـى حـد وقـت قريـب خاصـة االجـزاء الجنوبيـة والوسـطى منهـا 
المنـــاطق  هـــذهفـــي مجـــال كشـــف امـــا االجـــزاء الشـــمالية والشـــرقية فقـــد كـــان للعـــرب الـــدور الريـــادي 

واالستقرار فيها واالختالط مع المجموعات البشرية التي تعيش هناك وكـان العامـل المسـاعد علـى 
مـــدنا عـــدة ومراكـــز تجاريـــة مهمـــة وكـــان العـــرب يســـتقرون فـــي  اذلـــك دورهـــم التجـــاري حيـــث اسســـو 

العـرب فـي االجـزاء  وقـد تركـز معظـم .المناطق لمالئمـة مناخهـا ولقربهـا مـن وسـائط النقـل البحريـة
ــــا  ــــا وازدادت اعــــدادهم بعــــد الفتوحــــات االســــالمية فــــي شــــمال افريقي الشــــمالية والشــــرقية مــــن افريقي

ــوا  ــداخل لتشــمل  باتجــاهواالنــدلس.ولم يكــن اســتقرار العــرب فــي االجــزاء الســاحلية فقــط فقــد توغل ال
فهــم ابنــاء الصــحراء مكتشــفاتهم المنــاطق الصــحراوية المجــاورة لهــا والتــي لهــم معرفــة واســعة عنهــا 

وقد اسهم الجغرافيـون العـرب اسـهاما واضـحا فـي كشـف منـاطق واسـعة مـن القـارة  العربية.الجزيرة 
واعطـاء وصــفا دقيقــا عــن البلــدان التــي وصــلوها مــن حيــث الســكان وعــاداتهم ومــواردهم ومــن ابــرز 
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ي وابــن خلــدون المســعودي وابــن بطوطــة واليــون االفريقــ اإلدريســيالعلمــاء العــرب فــي هــذا المجــال 
عن المنـاطق  ءشيواعتمدت الكشوفات الجغرافية الحديثة التي بداها االوربيون الذين يجهلون كل 

االفريقية جنوب الصحراء حيث اقتصرت معلوماتهم بواسطة الرومان على االجزاء الشمالية منها، 
المعلومـات التـي جـاء غة العربية اساسا لتوسـيع معلومـاتهم عـن القـارة اال ان لوعلى ما ترجم من ال

 .بها العرب لم تكنى قد دونت وحفظت على خرائط فهي معلومات وصفية غير موثقة
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 البنية والتركيب الجيولوجي  .0

البنيـــة الجيولوجيـــة: هـــي نظـــام ترتيـــب الطبقـــات الصـــخرية وتمثـــل الصـــخور األساســـية التـــي ترتكـــز عليهـــا 
 تضاريس 
ولوجيــون عمــر األرض إلــى خمــس أزمنــه وكــل زمــن إلــى عصــور ومــرت تلــك العصــور بعــدت قســم الجي

 افريقيا أحداث جيولوجية هامة نتج عنها اختالف اليابس والماء في
 

غوندوانـة التـي كانـت نـواة ركيـزة قديمـة جـدًا  مليون سـنة مضـت جـزءًا مـن قـارة 902ألفت إفريقية منذ نحو 
ن  تعــرف بــالمجن قبــل الكــامبري، الــذي مليــون وأربعــة مليــارات ســنة مضــت، وكانــت هــذه  812بــين  تكــوَّ

وشبه الجزيـرة العربيـة وشـبه جزيـرة الـدكن وقـارة القطـب الجنـوبي وأسـترالية  الركيزة متصلة بأمريكة الجنوبية
 عن بعضها اآلخر وتجزأت صفائح بنائية، منها الصفيحة اإلفريقية، التي تتألف ركيزتهـا وانفصل بعضها

ماقبـــل  لوريــة صــلبة قديمــة ومتحولـــة وناريــة مــن الغرانيــت والشيســت وغيرهــا مـــن صــخورمــن صــخور ب
سـنة وأكثـر، باسـتثناء  مليـون  812الكامبري. ويرجع تكون معظـم أنحـاء إفريقيـة إلـى هـذا الحقـب، أي قبـل 
مليـون سـنة حتـى الحقــب  022منـذ  شـريط جبـال األطلـس، وأقصـى جنـوبي إفريقيــة، التـي تكونـت أجزاؤهـا

ن شـريط غربـي إفريقيـة الممتـدالرابـ مـن جبـال األطلـس حتـى غينيـة بيسـاو فـي الحقـب  ع الـراهن. كـذلك تكـو 
 مضت مليون سنة 570 -022الجيولوجي األول بين 
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والتعريـة والنقـل والترسـيب التـي أثـرت فـي  حـتنتعرض سطح إفريقية منذ ظهورها وتكوينها إلـى عمليـات ال
إزالــة المرتفعــات والجبــال العاليــة األولــى وخفضــها، وردم  دى إلــىصــخورها القاعديــة فــي الركيــزة، ممــا أ
وطمرهـــــا بالرســـــوبات المنقولـــــة إليهـــــا. وبتضـــــافر هـــــذه العمليـــــات  المنخفضـــــات واألحـــــواض واألوديـــــة

البنائيــة الخافضــة والرافعــة  الجيولــوجي ماقبــل الكــامبري مــع نتــائج الحركــات الجيومورفولوجيــة فــي الحقــب
إفريقيـة فـي األصـقاع التـي بقيـت مكشـوفة مـن  ات التضريسية، تكونت تضـاريسوالمزيحة للصخور والوحد

أعمـال اسـتكمال بنـاء إفريقيـة منـذ الحقـب  اسـتمرت المتـأخرة دون أن تطغى عليها بحار الحقب الجيولوجية
هامشـية كثيـرة مـن القـارة لطغيـان ميـاه بحـار حقـب وعصـور  الجيولوجي األول حتى اليوم؛ فتعرضـت بقـاع

مقعـرات أرضـية، امـتبت برسـوبيات بحريـة متباينـة الثخانـة. ففـي الشـمال  نتيجـة حركـات كونـت جيولوجيـة
الحقـــب الجيولــوجي األول، امــتب ببحــر التيـــتس، ســلف البحــر المتوســط الـــراهن،  نشــأ مقعــر أرضــي فــي

رســوبيات خضــعت لحركــات نهــوض والتــواءات فــي الحقــب الثالــث ظهــرت علــى أثرهــا جبــال  تراكمــت فيــه
كــذلك طغــت ميــاه البحــار مــن الحقــب األول وامتــدت مــن الشــمال حتــى خلــيج غينيــة ثــم حتــى  .األطلــس
 إفريقيــة، كمــا طغــت علــى أجــزاء مــن الهــوامش الشــرقية للقــارة. أمــا فــي العصــر الجوراســي فقــد جنــوبي

الترسـبات  توضعت رسوبيات بحرية في الصحراء الغربية والسنغال وعلـى سـواحل المحـيط الهنـدي. ومثلهـا
وهـي مـن أصـل بحـري،  يتاسية التي تظهر على سواحل إفريقية كلها كما تظهر في الصحراء الكبـرى،الكر 

نهـوض شـمالي إفريقيـة، وتصـدع  وعرفت القارة في الحقب الثالث حدثين جيولـوجيين أرضـيين بـارزين همـا
بحـر األحمـر، كمـا الجزيـرة العربيـة عـن إفريقيـة فنشـأ ال شـرقيها، إذ َفَصـل االنهـدام السـوري ـ اإلفريقـي شـبه

كـم بـين الزامبيـزي فـي الجنـوب 0222امتـداد شـرقي القـارة، بطـول يقـرب مـن  نشـأت األغـوار العميقـة علـى
اسكندرونة[ في أقصى شـمال غربـي سـورية، رافـق ذلـك حـدوث االنفجـارات البركانيـة علـى  .وغور العمق ]

 ن ذلـك تكـون بـراكين ضـخمةالضـعف فـي القشـرة األرضـية فـي الحقبـين الثالـث والرابـع، ونـتج عـ خطـوط

  .م( وغيرهما8618م( وكليمنجارو )8918وعالية مثل جبل كينية )

 
 ،تشكلت قارة افريقيا على اساس أرضي قديم هي الكتلة االرضية الصلبة والتي تعود الى الزمن االركي

ري كما توجد صخور تعود الى العصر ما قبل الكامب ،صخور نارية ومتحولة وذاتذات تركيب معقد 
تقع فوق الصخور االركية وتمتاز بانها احثمنها وهي لم تتأثر بعوامل الضغط وال بعوامل الحرارة وتظهر 
هذه الصخورفي مناطق متفرقة وتضم اهم المعادن مثل الذهب في جنوب افريقيا والنحاس في وسط 

لكامبري االعلى وليس من الممكن تمييز صخور ما قبل ا .وشمال زامبيا وجنوب شرق جمهورية الكونغو
وتظهر صخور ما قبل  ،عن صخور الزمن االول في بعض من جهات القارة والسيما في الجنوب

الكامبري في الصحراء الكبرى والمناطق المحيطة بها وبفعل قدمها وصالبتها فهي التتأثر بحركات 
لعصر الكامبري االلتواء كثيرا وبذلك يسهل التعرف على تعاقب فترات تكوين الصخور ابتداءا من ا

 .Harrision وحتى العصرالكاربوني
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كما  ،صخور صلبة تعود الى ما قبل العصر الكامبري  وفي الوقت الذي تتكون معظم اراضي القارة من
فان صخورا احدث تكوينا تظهر في الحافات الشمالية والجنوبية وقد تعرضت هذه الصخور  ،اسلفنا

ول االطراف الجنوبية سلسلة جبال الكاب االلتوائية وهي سلسلة فتمتد على ط ،لعمليات االلتواء الشديدة
وتشير الدراسات الجيولوجية ان هذه الجبال تشبه لحد ما  .قديمة يعود تكوينها الى الزمن االول

 .االلتواءات القديمة في كل من البرازيل واسترالي

ا من الصخور الرملية ويغطي اكثر من نصف جنوب القارة وحتى حوض الكونغو شماال صخور مغظمه
وهي ذات رواسب قارية وتتضمن صخورا تعود الى العصر البرمي والعصر الترياسي وهي تحتوي على 

وهذه التكونيات وطبيعتها تدل  ،الرواسب الصخرية حيث تظهر حقول الفحم الرئيسة في جنوب افريقيا
 .على تواجد مستنقعات في بعض فترات العصرين المذكورين

االساسية في تكوين القارة فهيال تظهر اال عند اطرافها وقد نشأت  الكتلةالرواسب فوق التظهر هذه 
خالل العصر الكريتاسي وفي عصو الزمن الثالث وقد تكون بشكل اوضح في الشمال والشرق و شكلت 

وال سما في منخفض  ،االطلس االلتوائية كما يمكن مالحظة امتدادها في االودية الرئيسية مرتفعات
والرواسب الموجودة داخل القارة منذ العصر الكريتاسي وما بعدها فهي من  ،بنوى غرب القارة-نيجرال

وقد ترسب في البحيرات الضحلة الداخلية او في الرمال التي جلبتها الرياح ومن امثلة ذلك  ،النوع القاري 
يعية من خالل عدد من تبثت كتبانها المتحركة بالنباتات الطب رمال صحراء كلهاري في الجنوب والتي

 .المشاريع وبقيت رمال الصحراء الكبرى في حركة مستمرة في العديد من جهاتها

وال شك ان ما قدمناه  ،هكذا تبدو هذه القارة بسيطة في تركيبها الجيولوجي مقارنة مع غيرها من القارات
دروس في بعض جهات الكثير غير المكتشف وغير الم او موجزة كثيرا أو الزل هناك هو صورة مبسطة

 .القارة

اخيرا البد من التنويه من ان الحركات الرأسية قد شكلت الجبال االلتوائية وثمة هناك حركات اخرى 
شكلت احواض االنهار الكبيرة وحركات انكسارية شكلت والوادي االعظم وثوران بركاني تسبب في 

 .تكوين الجبال البركانية

 التاريخ الجيولوجي

الجزء االوسط من القارة القديمة كندوناالند والتي يعتقد  لتاريخ الى ان افريقيا كانت تشكلتشير دراسات ا
كثلة هضبة الدكن البازيل  "Vegnar انها تصدعت في الزمن الجيولوجي الثاني مكونة ما يرى "فجنر

يحة ام مشكوك وسواء كانت وجهة نظر فجنر صح .وانتاركتيكا )القارة القطبية الجنوبية ( ومعظم استراليا
فيها فالذي هو ان الكتلة القديمة الفريقيا بقيت باساسها االركي الصلب تقادم حركات الضغط والشد من 

على ان التباين الذي كان يحصل بين مستويات  ،ذلك كان داخل القارة خاليا من الجبال االلتوائية
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وفي  حات واسعة في شمال القارةفقد غطت مسا ،اليابسة والمياه قد اثر عند ارتفاع مستوى االخيرة
 .شرقها خالل العصور الجيولوجية المختلفة

ومن الظواهر الطبيعية التي حصلت اوائل الزمن الثالث هو الوادي االخدودي االعظم وجبال االطلس 
كونت الجبال الحديثة في اوربا واسيا في  شمال غرب القارة والتي تعد جزء من الحركة االلبية التي

وقد حصلت قبلها حركات تسببت في تشكيل جبال الكاب جنوب القارة في  ،مليون سنة 922حوالي 
وقد تكونت في القسم الجنوبي في ما قبل الزمن االول تكوينات ما قبل  ،مليون سنة 022حوالي 

ثمينة مثل الذهب  مثل الكوارتز وصخور متحولة تحتوي على معادن ةصخور بلوريالكامبري والتي تضم 
 .والنحاس
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 االخدود االفريقي االعظم  

 :Great Rift Valley)،  ويطلق عليه أحيانًا الشق السوري األفريقي هو أحد األسماء الشائعة لصدع
جيولوجي يمر غربي آسيا وشرقي إفريقيا، من جنوبي تركيا في الشمال عبر بالد الشام، البحر األحمر 

في الجنوب. في كينيا ينفصل الصدع إلى جناحين يصالن إلى زيمبابوي في  وخليج عدن، إلى كينيا
الجنوب اإلفريقي. وكذلك يشار إلى هذا الصدع بأسماء: " الشق السوري األفريقي"، "األخدود األفريقي 
العظيم"، "االنكسار اإلفريقي العظيم"، "الصدع اإلفريقي" وغيرها من األسماء. طول الصدع أكثر من 

مترًا فوق سطح البحر في أعلى  9912كم. يبلغ ارتفاع الشق  02و 1م ويتراوح عرضه بين ك 0222
 222نقطة له قرب مدينة بعلبك اللبنانية، أما في البحر الميت فينزل الشق إلى نقطة عمقها أكثر من 

 مترا تحت سطح البحر، ما يعتبر أعمق نقطة يابسة في العالم.

طبيعية لكونه السبب الجيولوجي النصياغ معالم طبيعية بارزة، من و يعتبر هو من أشهر الظواهر ال
بينها سهل البقاع اللبناني، ووادي التيم ووادي حلتا المنحدر تحت بلدة كفرشوبا في قضاء حاصبيا الذي 
يمتد من مرج الخيام إلى سهل الحولة، بحيرة طبريا والمرج حولها، مرج بيسان، نهر األردن وغور 

 الميت، وادي عربه، خليج العقبة والبحر األحمر األردن، البحر

مليون سنة، وقد نتج بسبب حركة أفقية لصفيحتين  08وبدأ هذا الشق الطويل في البروز قبل حوالي 
تكتونيتين من الصفائح التي تؤلف القشرة الخارجية للكرة األرضية. الصفيحتان الموجودتان من جانبي 

لشرق و"الصفيحة اإلفريقية" من الغرب. تتحرك كال الصفيحتان نحو الشق هما "الصفيحة العربية" من ا
الشمال ولكن "الصفيحة العربية" تتحرك بأكثر سرعة مما يسبب الصدع الجيولوجي بينهما. حسب 

مم إضافية كل سنة مقارنة ب"الصفيحة اإلفريقية" وقد بلغ الفرق  2التقديرات، تتقدم "الصفيحة العربية" 
كم تقريبًا، إذ يشابه تركيب األرض في نقطة معينة شرقي الشق  928ذ بداية الحركة بين الصفيحتين من
كم جنوبا لها في الجانب الغربي للشق. ويعتقد الدكتور علي المزروعي وهو عالم  928تركيب األرض 

لها أفريقي كيني، أن شبه الجزيرة العربية اراضيا )جيولوجيا( جزء من القارة األفريقية، ولكن الشق فص
 بالبحر األحمر

تتعرض المناطق المجاورة للشق لخطر الزالزل. في المواقع القريبة من الشق، مثل مدينة أريحا، تسجل 
زالزل عديدة، ولكن معظمها ضعيفة غير ملموسة. وتشهد المنطقة من حين إلى آخر زالزل خطيرة. 

 خربت عدة مرات إثر زالزل قوية.ويبدو أن مدينة أريحا من الحفريات اآلثارية والمصادر التاريخية 

( شرقا ويعد من المظاهر المهمة في 22-22يمتد هذا الوادي االخدودي شرق القارة في خطي طول )
 و لدى اتجاه الوادي نحو الشمال يتجاوز حدود القارة فيصل شمال سوريا وحتى ،البنية الجيولوجية هنا
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 االخدود االفريقي العظيم 0شكل 

كلم تنتشر في قاعه مجموعة من البحيرات مثل  1022ويصل طوله حوالي  ،وسمقدمة جبال طور 
 والى الشمال من هذه البحيرة يتفرع الوادي الى فرعين  ،بحيرة ماالوي في الجنوب

وبحيرة ماالوي  ،التي مانت تسمى بحيرة رودولف ،الفرع الشرقي وتنتشر في قاعه بحيرات مثل تركانا-أ
 .حيرةاي االطراف الشمالية للب

ويختلف اتساع الوادي  ،الفرع الغربي وفيه عدد من البحيرات مثل البرت وادوارد كيفو و تنجانيق -ب
كلم وتختلف ارتفاعات جوانبه حيث تتراوح  10-20من جهة الخرى وهو بصورة عامة يتراوح ما بين 

 .قدما 2222-0222حافاته ما بين 

قي تمثل مرتفعات كينيا ومنها جبل كاليمنجارو الذي يزيد وهناك بعض التكوينات البركانية في الفرع الشر 
 .قدم فوق مستوى سطح البحر 92622ارتفاعه عما يقرب في 

وملخصها ان القشرة  9109ولتفسير نشوء هذا الوادي العظيم قدم كريكوري نظرية في ذلك عام 
شيري مما تسبب في الى ضغط جانبي في العصر الطبا ،في النطاق الشرقي منها ،االرضية قد تعرضت

وقد نتج عنه  ،ومن تم هبوط في قارة كندوانا تشكل بموجبه المحيط الهندي ،رفعها علىشكل تنية هائلة
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ايضا فقدان الضغط الجانبي على التنية عند شرق القارة وبالتالي انهيار االقسام العليا منها مما ادى الى 
اعقب ذلك  ،علوه حافات انكسارية مرتفعةوهو يمتد على شكل شريط طولي هابط ت ،تكوين االخدود

نشاط بركاني غطت طفوحه مساحات واسعة تتمثل في هضبة الحبشة وجبل كليمنجارو ومرتفعات 
 .كينيا

ظهرت اراء اخرى حاولت ان تقدم تفسيرا لهذه الظاهرة و اختلفت عن رأي كريكوري وتتفق معه 
وشهدتها بزمن   قيا خالل الزمن الثاني والثالثشهدتها افري ،في ان االخدود حصل بفعل حركات تكتونية

 اقدم من ذلك ايضا
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 التضاريس .3

 مقدمة .3.1
علــى مختلــف األشــكال الطبوغرافيــة لســطح األرض، مــن جبــال  reliefُتطلــق تســمية التضــاريس 

قيعــان وتــالل وســهول وهضــاب ووديــان وســطوح ذات مســتويات إيجابيــة أو ســلبية، بمــا فــي ذلــك ســطوح 
 البحار والمحيطات

ويستخدم مصطلح التضاريس كمصطلح عام في الجغرافيا الطبيعية، لإلشارة إلى موقـع األرض. 
وعادة ما يعبر عن هـذا مـن حيـث االرتفـاع واالنحـدار واتجـاه الخصـائر التضاريسـية. وتـؤثر التضـاريس 

 والمناخعلى أنماط الطقس على تدفق المياه السطحية وتوزيعها. وفي المنطقة الواسعة، قد تؤثر 
 أهم الوحدات التضارسية تتجلى في :

كتـــل ضـــخمة، كثــــرة اإلرتفـــاع، قمـــم حـــادة، شــــدة اإلنحـــدار، وجـــود فجاجـــات، تعمــــق  الجباااال -
 األودية، السالسل اإللتوائية الحديثة.

: أراضي شاسعة، منبسطة، سطحها مستوى األنهار غير متعمقة بل سـطحية نتيجـة  السهول -
 ارها.ضعف انحد

م تعمـــق أوديتهـــا  822: أراضـــي مســـطح ذات تموجـــات وارتفـــاع متوســـط أزيـــد مـــن الهضااااب  -
 بفعل اإلنحدار تنتمي إلى القواعد.
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 عوامل نشوء التضاريس
 ـ عوامل خارجية.0ـ عوامل باطنية، 9تقسم عوامل نشوء التضاريس إلى قسمين: 

لـى تتعرض القشرة األرضية لضغوط كبيرة وحركات بنائية )تك تونية( تؤدي إلى عدم اسـتقرارها، وا 
اســـتمرار حركتهـــا. وقـــد تكـــون الحركـــة ســـريعة فـــي حالـــة الـــزالزل والبـــراكين، أو بطيئـــة علـــى مـــدى ماليـــين 
السـنين، كمـا هـو الحــال فـي حركـات تشـكل الجبــال أو تشـكل القـارات، وقـد تكــون العوامـل سـطحية )تعمــل 

لنقــل واإلزاحــة، أو بســبب اتســاع الغطــاء الجليــدي أو علــى ســطح القشــرة األرضــية( ناتجــة عــن الترســيب وا
 اختفائه، أو امتالء حوض مائي بالرسوبات أو تفريغه.

ولكن على الرغم من تقسيم العوامل المؤثرة في تشـكل التضـاريس وتطورهـا إلـى داخليـة وخارجيـة 
ة. وبطيئـــة وســـريعة، فـــال يمكـــن فصـــل بعضـــها عـــن بعـــض، ألنهـــا كـــل متكامـــل، وتشـــكل منظومـــة واحـــد

 ولتسهيل الدراسة البد من دراسة كل منها على حدة
 ا العوامل الباطنية1
: تشـمل عمليـة البركنـة جميـع العمليـات التـي تنـدفع بوسـاطتها المـواد الصـلبة والسـائلة الباراكينأ ـ 

والغازيــة مــن أعمــاق الكــرة األرضــية إلــى الســطح مشــكلة المخــاريط والقبــاب واألغشــية البركانيــة، وتشــكل 
والمــــواد البركانيــــة  magmaوالشــــقوق ومنــــاطق الضــــعف فــــي القشــــرة األرضــــية ممــــرات للمهــــل  الكســــور

 )الالبات( األخرى 
 

: هي حركـات فجائيـة سـريعة جـدًا تعتـري سـطح القشـرة األرضـية، وتكـون علـى شـكل ب ا الزالزل
 هــزات أفقيــة أو شــاقولية أو رحويــة، تنطلــق مــن مركـــز عميــق داخــل األرض نحــو مركــز ســطحي، ومنـــه

 تتوزع نحو األطراف 
: تتعرض الطبقات الصخرية المؤلفة من المواد الرسوبية المكدسـة بعضـها folds ج ا االلتواءات

فــوق بعــض فــي المقعــرات األرضــية، إلــى حركــات بنائيــة )تكتونيــة(، وخاصــة قــوى الضــغط الجــانبي التــي 
باطنيـــة البطيئـــة، إذ يتطلـــب تـــؤدي إلـــى تشـــكل تموجـــات أو التـــواءات. وتعـــد هـــذه العمليـــة مـــن العمليـــات ال

التضــــاريس  اســــم عليهــــاتشــــكلها آالف بــــل ماليــــين الســــنين، وتشــــكل المحــــدبات والمقعــــرات التــــي ُيطلــــق 
االلتوائيـــة. وتتـــألف كـــل واحـــدة مـــن هـــذه الطيـــات أو االلتـــواءات مـــن العناصـــر اآلتيـــة: المحـــدب والمقعـــر 

نــت عمليــات الضــغط متباينــة مــن حيــث والجناحــان والمفصــلة والمســتوى المحــوري ومحــور الطيــة. ولمــا كا
الشدة واالتجاه، والصخور الرسوبية متباينـة مـن حيـث الثخانـة والصـالبة والنـوع، نـتج عنهـا أشـكال مختلفـة 
مـــن االلتـــواءات البســـيطة حتـــى المركبـــة. وأهـــم أنـــواع الطيـــات البســـيطة التـــي تشـــاهد فـــي الطبيعـــة الطيـــات 

ــــة والشــــديدة الميــــل ــــات المائل ــــة  المتنــــاظرة والطي ــــى شــــكل الركب ــــة عل ــــة والنائمــــة، والطي ــــة والمقلوب والمتوازي
والمروحية والعرفية والصندوقية. أما الطيات المركبـة فتتكـون مـن الطيـات الجوراسـية وهـي طيـات متنـاظرة 

السويســـرية ومـــن   ومنتظمـــة مـــن حيـــث التباعـــد واالرتفـــاع، كمـــا هـــي الحـــال فـــي جبـــال الجـــورا الفرنســـية ـ
األغشية المسحوبة، وتكون الطيات فيها غير متنـاظرة ومعقـدة نسـبيًا، وكمـا هـي الحـال االلتواءات األلبية و 

 األلب السويسرية  في جبال
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 :ا عوامل نشوء التضاريس الخارجية2
 weatheringتتلخر هذه العوامل بأوجه النشاط السائدة فـي الغـالف الجـوي، وبنشـاط التجويـة 

 والنقل والحت والترسيب.
: وينتج عنها التجويـة الفيزيائيـة التـي تـؤدي إلـى تفتـت الصـخور وتجزئتهـا مـن يةأ ا العوامل الجو

دون أن يرافـــق ذلـــك أي تبـــدل فـــي خواصـــها الكيمياويـــة، ومنهـــا التجويـــة الحراريـــة التـــي يـــنجم عنهـــا تمـــدد 
، ممـــا يــؤدي إلـــى إضـــعاف بنيــة الصـــخور وتماســكها. وأكثـــر مــا يتـــأثر بهـــذه االصـــخور وتقلصــهمكونــات 
طبقــات الصــخرية الســطحية، وأثــر الجليــد الــذي يتمثــل فــي تفتيــت الصــخور تحــت تــأثير عمليــة الظــاهرة ال

التجمــد والــذوبان للمــاء الموجــود فــي شــقوق ومســامات الصــخر، ومــا يرافــق ذلــك مــن ازديــاد بحجــم الجليــد 
 ، مما يؤدي إلى تشكل ضغط على الصخر، ومن ثم تفلقه.%1بنسبة 

لعالقة بين الصخر والميـاه المشـبعة باألحمـاض التـي يـنجم عنهـا أما التجوية الكيمياوية فتتمثل با
ـــة للتحلـــل الكيميـــاوي  تبـــدل فـــي بنيـــة الصـــخر وتركيبـــه الكيميـــاوي. ويخضـــع لهـــذه العمليـــة الصـــخور القابل

 كالصخور الكلسية.
 والتجوية الحيوية تتم تحت تأثير بعض الكائنات الحية التي تسهم في تفتيت جزيئات الصخر.

العمليــات الســابقة إلــى تفتيــت الصــخور بأشــكال مختلفــة، ُيطلــق عليهــا اســم مخلفــات تــؤدي جميــع 
 التجوية. وهذه المخلفات ال تبقى مكانها، بل تتحرك تحت تأثير عوامل عدة، وبالنهاية تتجمع هذه المواد

علـــى شـــكل رواســـب لهـــا أنظمتهـــا وأشـــكالها الخاصـــة التـــي تـــؤثر فـــي طبيعـــة تجمعهـــا عوامـــل عـــدة، منهـــا 
ـــــرات العو  ـــــة. وعامـــــة تكـــــون المنخفضـــــات وقيعـــــان البحـــــار والمحيطـــــات والبحي ـــــة والجيولوجي امـــــل المناخي

والمنخفضـات المغلقـة المطــاف األخيـر لهــذه المـواد التــي تتكـدس بعضــها فـوق بعــض عبـر آالف وماليــين 
لشـاطئي، السنين. ويسهم في عملية التجوية أيضًا األمواج البحرية التي تقوم بلطم الشاطئ وتفريـغ الخـط ا

  مما يؤدي إلى تراجعه وتشكيل نماذج مختلفة من أشكال التضاريس الساحلية.
 التضاريس البنيوية

هي التضاريس الناشـئة عـن العوامـل الباطنيـة والمتـأثرة ببنيـة الصـخور وهندسـتها ولـم يظهـر فيهـا 
 أثر العوامل الخارجية بوضوح وتشمل:

مــرة مــن الطبقـــات الصــخرية الرســوبية األفقيـــة : ففـــي ز التضاااريس الناشااا ة عاان بنياااة أفقيااةـــ أ 
الطريـــة والصـــلبة المتناوبـــة، يقطـــع الحـــت أشـــكااًل تكـــون خطوطهـــا الموجهـــة أفقيـــة أيضـــًا. ويحـــتفظ مقطـــع 

 وهكاا ا تظهاار هضااابالســفوح لمــدة طويلــة بتعاقــب شــرفات وجــروف تتنــاوب وانحــدارات لطيفــة االنحــدار. 
عبارة عن ظهار طبقاة صاخرية أفقياة ن هذه الهضـاب تحوي حافاتها على درجات منتظمة. ويكون كل م

وا  ا اساتمر الحات أكثار، قشط الحت الطبقـة الرخـوة العليـا عنهـا، وهـو مـا يـدعى بالسـطح البنيـوي.  قاسية
 تنفصل عن الهضبة وتدعى بالتالل الشاهدة.

ياًل، تتكـون إذا كانت الطبقات الرسوبية الطرية والقاسـية والمتناوبـة مائلـة قلـ الطبقات الما لة:ـ ب 
، وتشـتمل الضـلوع علـى cuesta( الكويساتابنية تضـاريس وحيـدة الميـل، وتتشـكل علـى أساسـها الضـلوع )

جبهــة، هــي عبــارة عــن جــرف نــاجم عــن انقطــاع الطبقــة الصــلبة والطريــة دونهــا. ويكــون المقطــع األمــامي 
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طبقـة الطريـة علـى شـكل للجبهة مؤلفًا من قسمين، في األعلى جرف قاس شديد االنحدار، وفـي األسـفل ال
منحــدر تغطيــه األنقــاض. وقــد تحـــزز الكويســتا باألنهــار، فــالنهر الــذي يســـيل وفــق ميــل الطبقــات يـــدعى 
ــالنهر الموافــق، أمــا األنهــار التــي تــالزم قــدم جبهــة الكويســتا فتســمى األنهــار الالحقــة. وقــد يكــون شــكل  ب

نسبة تحـزز الجبهـة، وذلـك ألسـباب كثيـرة  الكويستا مشرشرًا بسبب الحت التراجعي، وهناك تمايز كبير في
ذا وصـلت درجـة ميـل الطبقـات الصـخرية إلـى  درجـة، يتشـكل نمـوذج مـن 28أبرزهـا الحـت االصـطفائي، وا 

 Hogback هوغ باكالضلوع ُتعرف بـ 
: يمكــن أن تكــون الصــخور الرســوبية ملتويــة بصــورة خفيفــة أو شــديدة، ج ا التضاااريس االلتوا يااة

متنـــاظر، ولكـــل نمـــوذج تطـــوره الخـــار. وفـــي حـــال وجـــود تعاقـــب منـــتظم مـــن  وبشـــكل متنـــاظر أو غيـــر
الطيات، فإن الحت يعمل على بري الطبقـات الرخـوة بسـرعة أكبـر مـن التـأثير فـي الطبقـات القاسـية. وكـل 
جبــل التـــوائي يحتــوي علـــى مجموعـــة مــن العناصـــر أهمهــا، المحـــدب )الســـنام( والمقعــر والكومـــب )الســـنام 

لخــانوق( وهــو واد صــغير محفــور فــي خاصــرة المحــدب. ولتطــور التضــاريس والعمليــات المفــرغ( والــروز )ا
ـــة، تصـــل ســـوية األنهـــار إلـــى مســـتوى أخفـــض مـــن المحـــدبات، أي تصـــير المحـــدبات أخفـــض مـــن  الحتي
المقعرات، وهنا نصل إلى مرحلة تسمى انقـالب التضـاريس. ولكـن إذا نهضـت المنطقـة بعـد وصـولها إلـى 

ت ســيتجدد ويعمــل فــي الطبقــات الطريــة، وتبــرز الصــخور القاســية، ويظهــر نمــوذج مرحلــة الهــرم، فــإن الحــ
من التضاريس االلتوائية هو التضريس األباالشي، إذ تكون القمم في هذه الحالة علـى سـوية واحـدة ممثلـة 

 لدورة سابقة.
ل : إن الكسـور التكتونيـة هـي المسـؤولة عـن تفـاوت المسـتويات بـين الكتـد ا التضاريس الصدعية

الصـخرية للقشــرة األرضــية وتعقيــدات البنـى. فــإذا ارتفعــت كتلــة صــخرية علـى امتــداد صــدع، عنــدها يعمــل 
الحت فيها، بينما يعمل التراكم فوق الكتلـة الهابطـة، إذا لـم يعزلهـا الجريـان، ومـن ثـم تأخـذ األنهـار وضـعًا 

اعدتــه الكبــرى هــي قاعــدة متعامــدًا مــع الجــرف الصــدعي، وتعطيــه وَجْيهــات ذات أشــكال أشــباه منحــرف، ق
الجرف، ومن خاصرتي خوانق قاطعة. وتكون هذه األشكال واضحة جدًا في المنـاخ الجـاف ألن المنحـدر 
ال يتثلم، ويعمل كـل مـن حـت سـفوح مجـاري المـاء التـي تقطـع الجـرف، وانحطـاط الوجيهـات، علـى تقهقـر 

دمـة مـن الكتلـة العليـا. هـذا ويـتم تراجـع الجرف بعد مـدة. وقـد يصـبح قدمـه مسـتحاثًا مردومـًا باألنقـاض القا
جرف الصدع بحسب قـوانين الحـت االصـطفائي )التفاضـلي(. ففـي منطقـة ذات بنيـة رسـوبية تقطعـت إلـى 
كتــل وحيــدة الميــل بفعــل الصــدوع المعاكســة، فــإن التراجــع يــؤدي لقيــام شــروط مواتيــة لنشــوء الكويســتات، 

 وختام تطور الجرف الصدعي هو التسوية
 

 فريقياتضاريس ا .3.2
 

وباا لك ال  هضاابة عاليااةتختلــف قــارة افريقيــا عــن بقيــة القــارات مــن حيــث انهــا تمثــل فــي معظمهــا 
كـالتي تمتلكهـا أسـيا مثـل ) سـهل سـيبيريا وسـهل الصـين العظـيم وسـهل الهندسـتان (  تمتلك سهواًل واساعة

فريــدًا بالقيــاس  ممــا جعــل مظهرهــا التضاريســي ،وسالســل جبليــة كبيــرة وعظيمــة كجبــال الروكــي والهمااليــا
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فيوجـــد فـــي داخـــل الهضـــبة  ،وهـــذا ال يعنـــي بأنهـــا تخلـــو مـــن تنـــوع تضاريســـي ،الـــى قـــارات العـــالم االخـــرى 
مســاحات مســـطحة أو مســـتوية تمثـــل ســـهواًل عليـــا وكــذلك هضـــبة البحيـــرات العظيمـــة التـــي تكـــون أراضـــي 

كمــا  ،بركانيــة ضــخمة زراعيــة خصــبة مرتفعــة تتخللهــا بعــض العقــد الجبليــة المنفــردة علــى هيئــة مخــاريط
  .تنتشر بعض المناطق السهلية على هوامشها كسهل الكونغو وسهل جنوب السودان

) جبال الحجارة في جنوب قممًا وهضابًا عالية وبشكل متميز  وتنتشر في الصحراء الكبرى 
ينات في م ( وقممها بركانية ساكنة وجبال أكاكاوس والهروج السود والعو  2218الجزائر وكثلة تيبستي ) 

 .( 2280ليبيا وكتلة دارفور في الجنوب الغربي للسودان ) 
 280222الهروج هي أكبر تجمع للجبال البركانية في منطقة شمال أفريقيا تبلغ مساحتها  

كيلومتر مربع. وتوجد في وسط ليبيا شمال منطقة وادي الحياة والحواف الجنوبية لمنخفض القطارة. 
سم جبال الهروج إلى منطقتين المنطقة األولى تقع في الشمال وهي الهروج بركانا. وتنق 982يوجد بها 

األسود وهي جبال بركانية تغطي معظم المنطقة وتوجد بها الآلبة السوداء بازلتية، كما توجد على قممها 
 الخامدة بحيرات إضافة إلى حياة نباتية وحيوانية. المنطقة الثانية وهي الهروج األبيض وتقع في الطرف

ومن أشهر  متر. 9022الجنوبي وتتكون جيولوجيا من صخور جيرية بيضاء، وأقصى ارتفاع لها 
براكين المنطقة: براكين منطقة قارة خلف هللا، بركان أم الدحي، بركان طيبة االسم، بركان فايد، براكين 

 منطقة السبعة، بركان أم الغرانيق، بركان الصفراء، بركان القالع وبركان بونعيم.

فــي اجــزاء كبيــرة مــن القــارة االفريقيــة مســؤواًل عــن تــراكم العديــد مــن  النشاااا البركااانيذا ويعتبــر هــ
م ( فــي تنزانيـــا وجبـــل  8618م ( وجبـــل كلمنجـــارو )  2220كجبـــال الكــامرون )  القماام الجبلياااة العالياااة

ـــل الجـــون )  8911كينيـــا )  ـــال د 2010م ( وتصـــل قمـــة جب ـــارة جب ار م ( وفـــي اقصـــى الجنـــوب مـــن الق
 2انظر الشكل م (  2209كنزبرج في ليسوتو ) 

 

 فب هضبة التيبستي النشاط البركانياثار 
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 0 تضاريس فارة افريقيا2شكل 

 

 

ومــن خــالل دراســة اشــكال التضــاريس للقــارة االفريقيــة يمكــن لنــا ان نميــز االشــكال التضاريســية 
  -االتية :

 الهضاب .3.2.1

تساعها وتناسقها من حيث االرتفاع من خالل معظم سطح القارة يتكون من هضاب مشهورة با
حيث توجد في شرق القارة الجنوبي  افريقيا وهي أكثر األشكال التضاريسية انتشارا في مساحات ضخمة

م كما يصل ارتفاعها في مساحات جبال  9622 – 9022اعلى هضاب افريقيا ويتراوح ارتفاعها ما بين 
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وفي الجانب  .ودية االخدودية في شرق القارة االفريقيةوتصل في مشاريف األ م( 9822)دار كنزبرج 
 م 9822الى  122الغربي للقارة يتراوح ارتفاع هضبة انجوال بين 

 
 

 هضبة الصحراء الكبرى  او هضبة شمال إفريقيا 2000909

 

 تمتد في شمال القارة من المحيط األطلنطي غربًا إلى مرتفعات :   االمتداد
 البحر األحمر وخليج عدن شرقًا.

 صائصالخ  : 

  اتساعاً هضبة متوسطة االرتفاع تعد أعظم هضاب القارة . 

  .تشغل الصحراء الكبرى مساحة كبيرة منها 

  تتخللها بعض المرتفعات وتغطى بعض أجزائها الرمال الناعمة وفى
 أجزاء أخرى الحصى. 

  يتخللها كثير من المنخفضات والواحات مثل منخفض القطارة في
 مصر. 

الجبال العالية فعلى طول الحافة الشمالية الغربية للهضبة  تحف بها مجموعة من
 .جبال البحر األحمروفى أقصى الشرق  جبال أطلستمتد 

 

تمتد من ساحل المحيط األطلسي غربًا إلى مرتفعات البحر األحمر شرقًا،  وتمتد من ساحل  
قدم(  2122ـ  022بها )كم، ويبلغ منسو  0222البحر المتوسط شمااًل صوب الجنوب لمسافة تقدر بنحو 

 . هي وتمتد على طول ساحل حوض البحر االبيض المتوسط في شمال القارة فوق مستوى سطح البحر
وتحتضن الصحراء الكبرى التي تعتبر أكبر صحارى  0نحو تسعة ماليين كم هضبة عظيمة االتساع

بعكس االقسام االخرى من  العالم على االطالق وهنا نالحظ ان سطحها يتميز بقلة االرتفاع واالستواء
الهضبة االفريقية كما انها تنحدر نحو الشمال انحدارًا تدريجيًا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر 
كما هو احال في شمال مصر وخليج سرت في ليبيا وبشكل فجائي على شكل حافات في مناطق اخرى 

فية طبيعية هي: الصحراء الغربية ويقسم إلى ثالث مناطق جغرا .،كالجبل االخضر في شرق ليبيا
والصحراء الوسطى وتضم ثالث وحدات تضريسية هي منخفض شط الجريد الواقع دون المستوى 

م( في سبخة أو شط الملغير. 00-العام لإلقليم، ودون مستوى سطح البحر في أخفض أجزائه )
ار )وتلفظ أَحجار أيضًا(. وهي كتلة جبلية كبيرة وق ديمة يرجع تكوينها إلى ثم وحدة جبال الحج 

ماقبل الكامبري فيها جزر بركانية واندفاعية، صخورها عارية وعرة شديدة انحدار الجوانب أثرت 
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في رسمها العمليات الجيومورفولوجية الريحية في الشروط الصحراوية القاسية. تزيد ارتفاعاتها 
جرفية. أما الوحدة  م في قمة تاحات(، تحيط بها هضاب وعرة ذات جوانب2222م )2222على 

الثالثة فهي كتلة جبال تيبستي الواقعة شمالي تشاد ولها امتدادات جنوبي ليبية، وهي جبال وعرة 
وقاسية المظاهر والسطح تتألف من قاعدة قبل كامبرية واندفاعات بركانية حديثة خلفت وراءها 

ه )2298مخاريط وفوهات بركانية ضخمة كجبل إيمي ـ كوسي ) م( وعددًا من 2008م( وتوسيدِّ
الكالديرات الكبيرة، وهي فوهات بركانية خاسفة أو مخربة بانفجارات تالية، أقطارها كبيرة قد تزيد 

 كم.92على 

 
الحجاااارة وجباااال تحتضــن الهضــبة االفريقيـــة بعــض التضـــاريس فــي جنــوب الجزائـــر كمرتفعــات  

عـات دلـر نـور فـي غـرب السـودان والهـروج السـود والهـوائش فـي جنـوب ومرتفتيبستي واكاكوس والعوينات 
انظـر – .وتعتبر هذه الجبال بنايا لسالسل جبلية قديمـة قطعتهـا عوامـل التعريـة وحولتهـا الـي جبـال تحاتيـة

 2شكل 
 

 .كمنخفض الجوف الكفرة في جنوب شرق ليبيا المنخفضاتكما تشمل الهضبة على العديد من 
نيا، وبسكرة في الجزائر، وفزان، والقطارة، من الغرب إلى الشرق: تاودينى في شرق وجنوب موريتاو 

والنطرون، ووادى النيل بصعيد مصر. وساهمت عوامل التعرية المختلفة في تكوين هذه المنخفضات 
واألحواض، وينتشر في تلك المنخفضات مجموعـة من الواحات أهمها: غـدامس في ليبيا، وتوغورت، 

فيلـلت في المـغرب، والداخـلة والخارجة، والفرافرة، وسيوة وجرداية، واورجـال، وعـين صالح بالجزائر، وتا
 –وحوض السودان التي كان لها دور نشؤ وانتشار نظامين من الواحات ) الواحات الشمالية في مصر.

غدامس في ليبيا  ،مرادة ،الكفرة ،اوجله ،جالو ،الواحات الجنوبية ( فالقطارة وسيوه في مصر والجغبوب
في الجزائر ) أما الواحات الجنوبية تمتد في نطاق الجنوبي وهو يمتد من واحة عين صالح  ،وتنزرفت

 م (  9622الداخلة في مصر مرورًا بواحتي الكفرة وفزان في ليبيا ) 
النطاقــات الرمليــة  األعظــم أهــممســاحات واســعة، ويعــد بحــر الرمــال  الكثبااان الرمليااةوتشــغل     

غـرب جمهوريـة مصـر العربيـة مـن هضـبة الجلـف الكبيـر  في هضـبة الصـحراء الكبـرى. ويمتـد فـي جنـوب
فــي أقصــى جنــوب غــرب الصــحراء الغربيــة إلــى مــنخفض واحــة ســيوه فــي الشــمال، أي أنــه يمتــد لمســافة 

كــم، ويتكــون مــن رواســب رمليــة تغطــي هــذه المنطقــة، ويصــل عمقهــا فــي  222كــم، ويبلــغ عرضــه  622
ا شـكل سالسـل طوليـة، تسـببها الريـاح وتعـرف بـالغرود، وتأخذ الكثبـان الرمليـة هنـ مترًا. 68بعض المواقع 

وهــي عبــارة عــن كثبــان طوليــة متوازيــة، يتــألف كــل غــرد منهــا مــن سلســلة مــن الــتالل الرمليــة، تنتمــي إلــى 
كيلـو متـرًا،  02مـا يقـرب مـن  الغارود، وقد يبلغ طول كـل غـرد مـن هـذه الهاللي المعروف بالبرخانالنوع 

 عشرات من األمتار. وأما عرضه فال يزيد على بضع
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 . هضبة الصحراء الكبرى 2شكل 

 
 

وتفصل الغرود الطولية عن بعضها البعض مسافات متساوية، بحيث تعطي هيئة األرض الطبيعية  
مظهرًا، يتميز بوجود سالسل متوازية من الحافات الفقرية، تنحصر بينها أراض واطئة أشبه بالممرات. 

راضي الصخرية، التي تتألف منها السطوح الصحراوية ذاتها، وينتشر وتتكون قيعان هذا الممرات من األ
 هذا النوع جنوبي منخفض القطارة إلى منخفض البحرية.

وتمتد الصحاري الرملية في نطاقات أخرى متعددة منها: العرق الغربي الكبير في وسط وجنوب          
ق، والممتد إلى شط الجريد في دولة تونس، الجزائر، والعرق الشرقي الكبير، الواقع شرقي العرق الساب

وعرق ايجـودى، الـممتد بين كل من: موريتانـيا، والجزائر، وعرق شس، الممتد بين جنوب الجزائر وشمال 
 غرب مالي.

وتغطــي الرمــال مســاحات واســعة أخــرى مــن هضــبة الصــحراء الكبــرى، ويالحــظ انتشــار          
احات أخـــرى تتميـــز باســـتواء ســـطحها، وقـــد ُأزيلـــت هـــذه الحصـــى فـــي نطاقـــات متفرقـــة، حيـــث تغطـــي مســـ

الحبيبــات الصــغيرة مــن هــذه المســاحات بفعــل الريــاح، وبقيــت التكوينــات األثقــل وزنــًا وهــي الحصــى والــزلط 
 سارير كاالتشاو، ومـن أمثلتهـا الرق أو  السريرالصغير والمتوسط الحجم، ويطلق على هذه المناطق لفـظ 

ب غــرب الجزائــر، وهنــاك نطاقــات صــخرية الســطح تشــغل مســاحات مــن فــي برقــة بليبيــا وتنــذروفوت جنــو 
، ومــن أمثلتهــا الحمــادة الحمــراء غربــي ليبيــا، وحمــادة تادميــت فــي وســط نطاقااات الحمااادةالهضــبة، وهــي 

  الجزائر، وحمادة درعا الممتدة بين الجزائر والمغرب.
 ’باألرصفة الصحراويةالسهول الصخرية الصلبة المتماسكة تعرف 

  -ن لنا ان نالحظ انتشار الصخور القديمة لقاعدة الهضبة في مناطق متعددة وأهمها :ويمك

  .م ( 9822هضبة بونشتي شمال نيجيريا ارتفاعها ) • 
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وتمثـل خــط تقســيم الميــاه  ،هضـبة فوئــا جــالون فـي غــرب القــارة وتمتــد مـن غينيــا حتــى موريتانيــا• 
 نحو المحيط االطلسي وبين منابع نهر السنغال والنيجر بين المجاري النهرية السريعة والقصيرة المنحدرة

 

 هضبة الحبشة. هضبة إثيوبياا او  3.2.1.2
 تقع في شرق القارة المـوقـع :. 

 الخصائص : 

 أعلى هضاب القارة. 

  لمياه نهر النيل الموسميالمصدر. 

تنبع منها روافد النيل التي تحمل معها مياه الفيضان إلى مصر والطمي الـذي 
 دي والدلتا خصوبتها.أكسب أرض الوا

هضبة الحبشة التي تقع في اقصى الشرق وهي اعلى هضاب افريقيـا وتمثـل جـزء مـن الهضـبة • 
  .االفريقية القديمة

 
 
والتــي توجــد الــى الجنــوب الشــرقي مــن هضــبة الحبشــة والتــي تتميــز  هضاابة الصااومال• 

احل المحــيط بانحــدار مفــاجئ باتجــاه خلــيج عــدن ورأس البحــر االحمــر وتــدريجيًا نحــو ســ
تتـــألف مـــن مجموعـــة مـــن الهضـــاب العاليـــة وتشـــكل الجـــزء األكبـــر مـــن مســـاحة . الهنـــدي

الصــومال. يتصــف ســطح الهضــبة بالتضــرس بســبب مجموعــة األنهــار والمجــاري المائيــة 
 .التي تخترقها
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 . هضبة إثيوبيـا8شكل 

 
   

 او هضبة تنزانيا . هضبة البحيرات االستوا ية3.2.1.3
 

 فى وسط القارة حول خط االستواء   : عـالموق. 

 الخصائص  : 
  .تعد أقل ارتفاعًا من الهضبة اإلثيوبية 
  .تنحدر بوجه عام من الجنوب إلى الشمال نحو سهول السودان 
  تجرى فوقها منابع النيل االستوائية التي تبدأ من بحيرة فيكتوريا والتي

 تغذى نهر النيل بالمياه معظم شهور السنة. 

بعــض قمــم الجبــال العاليــة التــي تغطــى بعضــها الثلــوج الدائمــة مثــل  توجــد بهــا
 جبل كلمنجارو وجبل كينيا.

 .0الف كم  288تبلغ مساحتها  -
 تتكون من صخور اركية ونارية -
تقع المنابع االستوائية للنيل ، فى هضبة البحيرات ، وقد اتخذت هذا االسم النها تضم  -

 لنيل ، وهى نوعان :بحيرات كبيرة ولها اتصال مباشر با
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( بحيرات حوضية انخفاضية ، وهى تشغل الجهات المنخفضة فى الهضبة حيث تجمعت أ
 .المياه فيها عن طريق االنهار او الجداول ، مثل بحيرة فكتوريا وبحيرة كيوجا

 ( بحيرات اخدودية ، وهى البحيرات التى تقع فى وسط االخدود الغربىب
 جورج –إدوارد  –وهى ألبرت 

 متر 9822ويبلغ متوسط ارتفاعها  .تعرف باسم سقف افريقيا النها أعلى جهاتها فى الوسط -
 القسم وفي م،9222 على العام االرتفاع معدل يزيد إذ. القارة أجزاء أعلى اإلقليم هذا ويعد

 اً منخفض أخدودياً  قوساً  يضم وبالمقابل. القارة في القمم أعلى وفيه م،0222 على يزيد منه الشمالي
 الواقعة( سابقاً  نياسا) مالوي  بحيرات تحتله اإلفريقي، ـ السوري  االنهدام مع ويتفق الغربية حدوده يساير
( م9212 وعمقها م110 ارتفاعها) وتانغنيكة م،018 وعمقها البحر سطح فوق  م212 ارتفاع على

 خارج وهي( م62 وعمقها 9922 ارتفاعها) فكتورية بحيرة ثم( م90 وعمقها 091 ارتفاعها) وألبرت
 صخور من بنيته وتتألف. تقدم كما القارة نقاط أخفض اإلقليم هذا في توجد كذلك االنهدامي، القوس
 في أما الشمال، في الرباعية والبركانية االندفاعية والصخور والوسط الجنوب في الكامبرية ماقبل الركيزة
ضبة مرتفعة تعرضت  .والرابع ثالثوال الثاني الحقب من رسوبية الصخور فمعظم اإلفريقي القرن 

الضطرابات باطنية خالل الزمن الثالث ، كاالنكسارات والثورانات البركانية التى اندفعت وتراكمت 
 .جبال موفمبيرو –وكونت قممًا جبلية بركانية منفردة مثل : جبل الجون 

 
 

 
 .. هضبة البحيرات االستوائية0شكل 
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 . هضبة إفريقيا الجنوبية3.2.1.1
 االمتداد : 

  جنوبا حتى االطراف الجنوبية للقارة 92من دائرة عرض. 

 الخصائص  : 

  .تعد أقل ارتفاعًا من هضبة إثيوبيا والهضبة االستوائية 

  .تعلوها بعض الجبال مثل جبال دراكنزبرج 

  :تقطعها بعض األنهار 
  .بعضها يصب شرقًا في المحيط الهندي مثل نهر اللمبوبو والزمبيزي 

 .يصب غربًا في المحيط األطلنطي مثل نهر أورانجبعضها 
والى الجنوب من خط االستواء توجد هضبة تنحدر بشدة نحو السواحل الشرقية بحيث ال تترك 
سهاًل ساحليًا باستثناء بعض االقسام كما في موزمبيق وتبدأ في االنخفاض نحو الغرب حيث تتقطع الى 

زي كما في مالوي وموزمبيق وتمتد الى زامبيا وانجوال ثم الى مجموعة هضاب متالحقة في شمال الزمبي
 تعود الى االرتفاع نحو الجنوب حيث تحتضن منخفض كلهاري 

ويحتل السدس الجنوبي من القارة. يحده من الشمال  0كم8822222وتغطي مساحة تقدر بنحو 
الحدود فترسمها سواحل اإلقليم إقليم الكونغو ومن الشمال الشرقي إقليم إفريقية الشرقية العالية. أما باقي 

 على المحيط الهندي والمحيط األطلسي.

يقسم اإلقليم إلى ثماني مناطق أبرزها منطقة ظهرة لواندة في الشمال، وتفصل هذه الظهرة بين 
م( يمتد من الغرب 9022حوضي نهر الكونغو ونهر الزامبيزي، وتؤلف جسرًا تضريسيًا عاليًا )أكثر من 

م( وهضبة بيه ِّ في أنغولة، ونهايتها الشرقية 0092ع نهايتها الغربية في جبل موكو )نحو الشرق وترتف
 م.9822م(. في حين تنخفض أجزاؤها الوسطى ألقل من 9661في سلسلة جبال ميتومبة )

م فوق سطح البحر هي منطقة 9222تحتل وسط هذا اإلقليم منطقة منخفضة ارتفاعها دون 
م، وترتفع جوانبه في جميع 112مغلق يقع قاعه على ارتفاع  حوض َكَلهاري. وهو حوض صحراوي 

االتجاهات. وتحيط بمنطقة كلهاري من جهة الغرب منطقة مرتفعات جنوب غربي إفريقية وساحلها 
م. 0262المؤلف من صحراء ناميبية الرملية، حيث يعلو جبل أواس المطل على مدينة ويندهوك حتى 

كم، وتلتحم 282حل المحيط األطلسي بعرض متوسط يصل إلى وتمتد المنطقة األخيرة على طول سا
في الجنوب بمنطقة الكاب، أصغر مناطق اإلقليم مساحة وأبعدها توغاًل باتجاه الجنوب من إفريقية. 
وتتألف من عدد من السالسل المتوازية الممتدة من الغرب نحو الشرق ذات البنية اإللتوائية من النموذج 

 م(.0089ى قممها في جبل هِّكس رِّفير )الهرسيني الغالب. أعل

أما في الشرق فيتألف اإلقليم من منطقة الفِّلد العليا التي تتممها في الشمال الشرقي منطقة 
مرتفعات زمبابوي )روديسية سابقًا(. ويسايرهما على امتداد الساحل شريطان هما منطقة جبال دراكن. 
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م في 2260تصل أعلى نقاط هذه المناطق إلى ومنطقة منخفض حوضي نهري الزامبيزي وليمبوبو. و 
م وسطيًا 982قمة تابانا نتِّلنيانة في جبال دراكن، في حين تقع ارتفاعات المنخفض السهلي على علو 

 .فوق سطح البحر
وفـــي امـــاكن اخـــرى تظهـــر الهضـــبة فـــي جمهوريـــة جنـــوب افريقيـــا علـــى شـــكل مـــدرجات منحـــدرة  

وسلســلة نيوفلــد تــم جبــال الكــارو االكبــر التــي يتــراوح ارتفاعهــا  باتجــاه الجنــوب وتبــدأ مــن جبــال ســتورم بــرج
 – 9022أمـــا هضـــبة الفلــد االعلـــى فتمتـــد الـــى الشــمال مـــن ليســـوتو بارتفـــاع يتـــراوح  022الـــى  282بــين 
وســطحها غيــر معقــد التضــاريس باســتثناء بعــض الــتالل والتــي قســمها كــوبيز فــي حــوض الفــال  .م 9222

درجـة جنـوب خـط  22الشجرية وتشمل معظـم الترنيغـال شـمال خـط عـرض حيث تمتد هضبة فلد السافانا 
هــذه الهضــبة باتجــاه ســهول اللمبوبــو الــذي يحيطهــا بشــكل قوســي يبلــغ متوســط االرتفــاع  االســتواء وتنحــدر

  .المنحدرة الى الشرق والشمال والغرب وأهمها نهر اولبفانشاألنهار م وقطعتها  9222

بيهــي التــي تســيطرعلى وســط انجــوال وهــي خــط تقســيم  وفــي غــرب نهــر الزمبيــزي تظهــر هضــبة
الميـــاه التـــي تجـــري نحـــو الشـــرق الـــى المحـــيط الهنـــدي والنثمتلـــة فـــي روافـــد نهـــر الزمبيـــزي االعلـــى ونحـــو 
الجنوب الغربي الى المحيط االطلسي كنهركونيني والى الشمال الغربي كنهركـوانزا امـا منحـدراتها الجنوبيـة 

  .تصريف داخلي في حوض كلهاري )الشرقية فتنحدر مياهها الى 

وفــي جنــوب القــارة االفريقيــة توجــد هضــبة دامــار االنــد المرتفعــة وهضــبة ناماالنــد الكبيــرة والتــي 
  .تنتهي شمال نهر االورنج

 

   

 . هضبة إفريقيا الجنوبية1شكل 
ذات سطح مرتفع نحثت بـه سـهول سـاحلية ضـيقة مـن الشـرق وعريضـة  هضبة مدغشقروتعتبر 

  .غرب وتمثل الهضبة عمود فقري لجزيرة مدغشقرمن ال
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 الجبال .3.2.2

 

يمكن لنا ان نميز في القارة االفريقيـة نـوعين مـن الجبـال مـن حيـث التكـوين جبـال قديمـة التكـوين 
  .وجبال حديثة التكوين

 جبال االطلس .3.2.2.1

اء، سالسل جبلية متجاورة، التوائية البنية ذات صخور رسوبية يغلب عليها الكلس في أغلب األنح 
م في جبل طوبقال في 2908يسودها محور جنوبي غربي شمالي شرقي وأعلى قمة فيها ترقى إلى 

 .0كم182222المغرب، وتقدر مساحته بنحو 
بــا و وهــي امتــداد طبيعــي لجبــال األلــب التــي تكونــت ضــمن الحركــة األلبيــة التــي مركزهــا قــارة اور  

ـــين متـــوازيتين مـــع ســـاحل البحـــر المت وســـط ومـــع امتـــداد ســـاحل المحـــيط االطلســـي وتمثـــل سلســـلتين جبليت
الساحلية أو الشمالية ) أطلـس الريـف ( فـي المغـرب واطلـس التـل فـي الجزائـر والدورسـال  ةوتسمى السلسل

التونســي والثانيــة تعــرف بــأطلس الصــحراء وتشــمل االولــى عــدة سالســل متوازيــة لســاحل البحــر تمتــد مــن 
فيهــا علــى هيئــة سلســلتين متــوازيتين أمــا سلســلة أطلــس  تــونس حتــى المغــرب مــرورًا بــالجزائر والتــي تســير

الصــحراء فتمتــد مــن تــونس مــرورًا بــالجزائر وفــي المغــرب تنقســم الــى اطلــس العظمــى وهــي جبــال شــامخة 
م ( فــي طوبكــال جنــوب مــراكش أمــا القســم الثــاني فهــو أطلــس الداخليــة  2098وتصــل أعلــى قمــة فيهــا ) 

أمـا  ،م ( 2222س وأعلـى قمـة فيهـا هـي قمـة جبـل سـيروا ) ويقع الى الجنوب وفي الغـرب سـهل نهـر سـو 
القسم الثالث فيتمثل في االطلس الوسطى وتقع الى الشمال من أطلس العظمى فيتصـل بينهمـا وادي نهـر 

  .م ( 2912م ومن أشهر جبالها جبل بوابالن )  2222 ،0222الملوية ويتراوح ارتفاعها بين 

 
 0 جبال اطلس6شكل      الموسوعة العربيةمصدر 

وتمتــد  والجباال االخضار الجبال الغرباايوتمتـد المرتفعـات الشــمالية للقـارة الــى ليبيـا حيـث مرتفعــات 
من الغـرب الـى الشـرق ويفصـل بينهمـا سـهل سـرت ويمتـد الجبـل الغربـي مـن الحـدود التونسـية حتـى مدينـة 

  .نفوسه (الخمس على ساحل البحر االبيض المتوسط ) جبل 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-ency.com%2Findex.php%3Fmodule%3DpnEncyclopedia%26func%3Ddisplay_term%26id%3D1178%26m%3D1&ei=-mvoVOq6MoTaaMmjgNAL&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNGpmyJkvgvx6uAOz5KKKBO5AhM3pw&ust=1424604528145732
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAUQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.arab-ency.com%2Findex.php%3Fmodule%3DpnEncyclopedia%26func%3Ddisplay_term%26id%3D1178%26m%3D1&ei=-mvoVOq6MoTaaMmjgNAL&bvm=bv.86475890,d.d2s&psig=AFQjCNGpmyJkvgvx6uAOz5KKKBO5AhM3pw&ust=1424604528145732
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كــم وتطــل مباشــرة علــى البحــر  222فهــو علــى هيئــة هضــبة تمتــد الــى مســافة  الجباال االخضاار
والى الجنوب من السلسلة الشمالية تمتـد فـي اقلـيم الصـحراء جبـال انفراديـة ) جبـال الحجـارة فـي  ،المتوسط

يبيــا ودارفــور فــي الجزائــر وتــادارات وعطــى الحســاونة والهــروج الســود وتيبســتي والهــوائش والعوينــات فــي ل
  .السودان (

 األحمر البحر  جبال .3.2.2.2
م( فـي جبــل الشـايب فــي مصـر والــى  0969الســودان ( ويصـل ارتفاعهــا الـى ) ،) مصـرالشــرق فـي  تمتـد

الجنــوب مــن جبــال البحــر االحمــر توجــد مجموعــة كثــل جبليــة تــرتبط باالخــدود االفريقــي معظمهــا بركانيــة 
م (  8618الجبــال البركانيــة الحديثــة وأعلــى قمــة فيهــا كيبــو )  النشــأة كمــا فــي جبــال كلمنجــارو وهــي أكبــر

 م. 8012وتليها قمة ماونزي ) 

  
 

 الجبال البركانية  .3.2.2.3

 
 

 ،كليمنجارو .200000209
 ،وهو جبل بركاني في الحديقة الوطنيـة كليمنجـارو ،و شيرا ،ميونز ،كيبو ،مع المخاريط البركانية الثالثة 

و أعلـى جبـل قـائم بذاتـه فـي العـالم بإرتفـاع  أعلاى جبال فاي أفريقيااوهـو  .تنزانيـا ،يقع في اقليم كليمنجارو
 .قدم فوق مستوى سطح البحر 919229متر أو  89618
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قــدم( ؛ ميــونز و  341،متــر 89618 كيبااويتكــون كليمنجــارو مــن ثالثــة مخــاريط بركانيــة متميــزة: 
علـــى قمـــة علـــى واوهـــورو هـــي أ  .قـــدم( 13،000 ) متـــر 29100و شـــيرا  ،قـــدم( 909612متـــر )  89921

 ،فـي حـين ان كيبـو ،ميـونز و شـيرا ،مـن القمـم الـثالث .كليمنجـارو هـو البركـان الكبيـر .حافة الحفـرة كيبـو
 9829222وقد تم تأريخ الثوران الرئيسية األخيـرة إلـى مـا بـين  .هو األعلى لكن يمكن ان تندلع مرة أخرى 

بينما حــدثت .نهــا غـاز عنـد فوهتـهكيبـو التـي ينبعـث م ،علـى الـرغم مــن سـبات .سـنة مضـت 0229222و 
 .وتعرف بمنطقة الخرق الغربية ،عدة انهيارات وانهيارات أرضية في كيبو في الماضي

 نشرت الخرائط في وقت مبكر من كليمنجارو من قبل مديرية الحكومة البريطانية فيما وراء 

األنهــار  أصــبحت قمــة كيبــو التــي كانــت مغطــاة تمامــا بالغطــاء الجليــدي مــع 9662فــي أواخــر 
ودفـــن كالـــديرا  ،باســـتثناء المخـــروط الـــداخلي ،الجليديـــة منفـــذا متتاليـــًا أســـفل المنحـــدرات الغربيـــة والجنوبيـــة

ثلـــوج  ” فحـــر العينـــات الجليديـــة المـــأخوذة مـــن حقـــل الشـــمال الجليـــد الجليديـــة يشـــير إلـــى أن .بأكملـــه
كيلــومترا  222تغطــي مـا يقــرب مـن  )الملقــب باألنهـار الجليديــة ( بالغطـاء الجليــدي المسـتمر” كليمنجـارو 

وقـد شـهدت الفتـرة مـن عـام  .وتمتـد عبـر قمـم كيبـو ،ميل مربع ( خالل فتـرة التجلـد األقصـى 982مربعا ) 
-9190مـن  .مـن الغطـاء الجليـدي علـى كليمنجـارو ٪ 62إلى الوقت الحاضـر اختفـاء أكثـر مـن  9190
مــن الغطــاء  .٪ 008خســارة ســنوية  0221-9161فــي حــين رأى  ،خســارة ســنوية ٪ 9كــان هنــاك  9182

فــي حــين تقلــر  .0221بحلــول عــام  ٪00وكــان قــد اختفــى  ،0222الجليــدي ال تــزال موجــودة فــي عــام 
الحالية و التخفيف من حقول الجليد كليمنجارو ويبـدو أن تكـون فريـدة مـن نوعهـا فـي غضـون اثنـي عشـر 

الجليديــة علــى نطــاق واســع فــي منتصــف  فمــن المعاصــرة مــع تراجــع األنهــار ،تقريبــا فــي التــاريخ األلفيــة
ومـن المتوقـع أن تصـبح خاليـة مـن  ،بالمعـدل الحـالي .خطوط العرض المنخفضة إلـى جميـع أنحـاء العـالم

 .كليمنجارو 0222و  0200الجليد في وقت ما بين 

  
 

  دراكنزبرج جبال. 200000200
ي اواخـر الـزمن الجيولـوجي تعـود الـى الحركـات الهرسـينية والتـي بـرزت فـتنتشر ف جنـوب القـارة 

األول وهــي حركــات التوائيــة قديمــة فــي عصــر الترباســي وتســير باتجــاهين متقــاطعين فــي منطقــة هــيكس 
ليكونــا تركيبــًا معقــدًا االولــى شــمالي جنــوبي فــي غــرب محافظــة الكــاب وشــرقي غربــي علــى طــول الســاحل 

لمســماه ســيرس ورســتر وتمتــد مــن سلســلة الجنــوبي والسلســلة الغربيــة منحــدرة مــن العقــدة الجبليــة المركزيــة ا
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والـــى الجنـــوب مـــن العقـــدة  ،جبـــال زفـــات بـــرج متجهـــة الـــى الشـــمال الغربـــي وتنتهـــي عنـــد نهـــر اوليفـــانتس
  .المركزية تمتد سلسلة دار كنشتاني وتنتهي عند رأس اجولهاس

ارت اما المجموعة الشرقية فتتمثـل فـي سلسـلتين متـوازيتين مـع سـاحل المحـيط الداخليـة تسـمى زفـ
 برج أما الجنوبية تسمى النج برج وتمتد الى جنوب الكارو الصغير 

 

  
 
 
 

 السهول .3.2.3

ويمكــن لنــا تقســيم الســهول فــي القــارة االفريقيــة الــى نــوعين مــن الســهول همــا : الســهول الســاحلية 
 . او الفيضيةوالسهول الداخلية 

 السهول الساحلية .3.2.3.1
 وقد تشكلت بفعل مجموعة ،منبسطة تحف بسواحل البحار والمحيطات أراضي هي

 من العوامل أهمها النحت بفعل األمواج أو اإلرساب بفعل األنهار

ويختلــف اتســاع الســهول الســاحلية فــي القــارة مــن منطقــة ألخــرى حيــث فــي بعــض االحيــان تتســع 
ففي اقصى شمال شـرق  ،واحيانا اخرى تطل الهضبة على الساحل مباشرة وهي في االغلب سهول ضيقة

سهول دلتا النيل التي يكثر فيها المستنقعات والبحيرات الملحيـة الـى اقلـيم مربـوط وهـي منطقـة القارة حيث 
غنيــة بالنبــات واالعشــاب وتعتمــد الزراعــة فيهــا علــى االمطــار المتذبذبــة فــي كميتهــا وتســير فــي توزيعهــا 

الهضـبة فـي ضمن حدود ليبيـا فتمتـد السـهول السـاحلية المختلفـة االتسـاع فتضـيق فـي الشـرق حتـى تنتهـي 
كم في سهل جفـارة الـذي يعـد مـن اهـم  922البحر كما في منطقة الجبل االخضر وتمتد لمسافة تزيد عن 

  .السهول الساحلية

امـــا ســـهول المحـــيط االطلســـي فتمتـــد مـــن طنجـــة حتـــى وادي درعـــة وهـــي ســـهول غنيـــة بحقولهـــا 
ارة الممتــدة مــن الغــرب الــى ومروجهــا وتمتــاز بتركــز ســكاني عــالي ويســتمر الســهل الســاحلي مــع تنبيــه القــ

الشــرق مــرورًا بســواحل ليبيريــا وســاحل العــاج وغانــا وقــد تكونــت هــذه الســهول بفعــل االرســابات النهريــة او 
امــا ســهول غينيــا  ،يتراجــع ميــاه المحــيط ويتصــف الســهل فــي غينيــا بدرجــة حــرارة مرتفعــة ورطوبــة عاليــة

ر االنخفـــاض فـــي ســـيراليون وفـــي ليبيريـــا يتســـع وبيســـاو التـــي تتميـــز بانخفاضـــها وكثـــرة مســـتنقعاتها ويســـتم
كــم وتمــر فيــه مجموعــة مــن المجــاري المائيــة الســاقطة التــي تكــون  02الســهل الســاحلي ليصــل الــى حــدود 

  .شالالت ومسارع مائية مثل شالل سانجوين
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وينخفض مستوى السهل في ساحل العاج ويتميـز بكونـه سـاحل رملـي عـريض يصـل الـى حـوالي 
  .خليج غينيا وفي اجزائه الشرقية تكثر البحيرات الشاطئية كبحيرة إيري  كم ويطل على 122

أمــا الســواحل الشــرقية للبحــر األحمــر والمتمثلــة فــي ســواحل مصــر والســودان واريتريــا فهــي ســهول 
أمــا الســهول  ،ضــيقة تقــع بــين الجبــال االنكســارية الغربيــة والبحــر االحمــر واراضــيها رمليــة عاليــة الملوحــة

مطلة على المحيط الهندي فهي متشابهة ففي الصومال تختلف السـهول السـاحلية فـي االتسـاع الساحلية ال
وهــذا وتمثــل الســهول الســاحلية فــي كينيــا شــريط ضــيق يقــع بــين حافــات الهضــبة وميــاه المحــيط  ،والضــيق

ي الهنــدي ويتميــز الســهل الســاحلي فــي ســوازبالند وجمهوريــة جنــوب افريقيــا والتــي تتميــز بمنــاخ شــبه مــدار 
  .قليلة المطر وتنتشر فيها زراعة قصب السكر والقطن والموز واألناناس والحمضيات

 

 
 0 السهول الساحلية1شكل 

 

 

فعلى سبيل المثال تقترب جبال أطلس من البحر المتوسط والمحيط  9تتميز بعض سواحل القارة بضيقها الشديد

 حمر تاركة سهو ا ساحلية شديدة الضي كما تقترب جبال البحر األحمر من البحر األ 9األطلنطى بشدة

 

 

 فيضيةالسهول ال .3.2.3.2
 

أما السهول الداخلية في القارة وهي قليلة ألن أغلب سطح القارة هضـبي وهـذا ال يمنـع مـن وجـود 
بعـض الســهول كســهل وادي النيــل الخصــبة كمــا تنتشــر السـهول الداخليــة فــي بطــون الوديــان الجبليــة وهــي 
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أما السهول الداخلية في موزمبيـق فهـي منخفضـة  ،ول نهر سيبو وسوسةسهول قليلة المساحة كما في سه
 وتنمو فيها السافانا الغنية باالشجار 

تسير األنهار الرئيسية في افريقية في األحواض الكبرى في إفريقيا ويميل التصـريف النهـري نحـو 
لنهريـة الكبـرى فـي االتجاه إلى مركز كل حوض مع وجـود مخـرج واحـد فقـط لهـذا الحـوض وتتمثـل الـنظم ا

 (1القارة في أحواض النيل والنيجر والكونغو والزامبيري واالورانج
وهـو أطـول انهـار العـالم ينبـع  -مـن نبـع كـاجيرا-كـم0081يبلـغ طولـه بحـدود :نهر النيال.سهل 1

من هضبة البحيـرات الكبـرى االسـتوائية مـن بحيـرة فيكتوريـا حيـث تعـد أكبـر أكبـر مسـطح مـائي عـذب فـي 
يمــر ببحيــرات كيوجــا وادوارد وجــورجي وألبــرت وعنــدما يــدخل ســهول الســودان يصــبح اســمه بحــر العــالم و 

نو(وبعـد مدينـة ملكـال يصـبح أسـمة النيـل األبـيض الـذى )الجبل ويرفده من شـماله بحـر الغـزل عنـد بحيـرة 
النيــل يتلقــي مــن اليمــين روافــده القادمــة مــن هضــبة إثيوبيــا وهــي مــن الجنــوب إلــى الشــمال :نهــر الســوباط و 

األزرق والعطبــره ويتــابع مجـــراه شــمال الخرطـــوم مخترقــا منطقـــة النوبــة االنكســـاريه باســم النيـــل النــوبي ثـــم 
 (2يخترق االراضي المصرية حتى يصب في البحر المتوسط مشكال دلتا

ثــاني انهــار افريقيــة فــي الطــول بعــد نهــر النيــل ينبــع مــن الحافــة الغربيــة  :نهاار الكونغااو سااهل.2
ون من عدة فروع في بدايته ويصلح للمالحة في قسمة االكبر و مياهـه منتظمـة طـول العـام لبخدود ويتك

 (3وهو ثاني نهر في العالم من حيث الغزارة بعد نهر أالمزون ويصب في المحيط االطلسي بدون دلتا
كـم ينبـع مـن مرتفعـات 2222ثالث انهار إفريقيا بعد النيل والكونغـو طولـه  :نهر النيجر سهل .3

ا جالوت ثم يسير باتجـاه الشـمال الشـرقي وبعـد مدينـه تمبكتـو يسـير النهـر بنحـو الجنـوب الشـرقي حتـي فوت
التقائه مع نهر بينوني إذ يسير بعدها نحو الجنوب حتي ينتهي في خلـيج بيـافرا بعـد إن يكـون دلتـا واسـعة 

 (4كثيرة الفروع
مخترقـا صـحراء ناميبيـا  ويصـب فـي المحـيط االطلسـي 0202يبلغ طولـه  :األورانجنهر .سهل 1

 مما يجعله يفقد كثيرا من مياهه بسبب البخر الشديد 
كـم ومسـاحة 9602ومن األنهار األخرى المنتهية فـي ميـاه المحـيط األطلسـي نهـر أورانـج وطولـه 

 ونهر السنغال ومئات األنهار الصغيرة واألودية السيلية ذات الجريان الموسمي. 0كم9202222حوضه 
كـم ومسـاحة حوضـه 0002ة المحـيط الهنـدي فأهمهـا نهـر الزامبيـزي البـالغ طولـه أما أنهار شبك 
وهو الثالث بين أحواض إفريقية. ثم نهـر ليمبوبـو ونهـر تانـا ونهـر جوبـا وشـبِّلي وعشـرات  0كم9222222

 األنهار الصغيرة والقصيرة.
هــا نهـــر ومــن أنهــار األحـــواض الداخليــة، أنهــار حـــوض تشــاد التــي تنتهـــي فــي بحيــرة تشـــاد وأهم

ورافــده لوغــون، ونهــر باتــا الــذي يصــب فــي بحيــرة  0كــم662كــم ومســاحة حوضــه 9222الشــاري وطولــه 
وينتهــي فــي  0كــم168كــم ومســاحة حوضــه 9622فيتــري، شــرق بحيــرة تشــاد، ثــم نهــر أوكوبــانغو وطولــه 

 مستنقعات صحراء كلهاري الشمالية ومنخفضاتها.
حـــة الميــــاه أبرزهـــا فيكتوريـــة وتانغنيكـــة وألبــــرت فـــي إفريقيـــة كثيـــر مــــن البحيـــرات العذبـــة أو المال

م( ومفيـرو 12وعمقهـا  0كـم6022ومالوي والعسل وشط الجريد، إضافة إلـى بحيـرات رودولـف )مسـاحتها 
ولـــــو )90وعمقهـــــا  0كـــــم2102) دوارد )2وعمقهـــــا  0كـــــم2102م( وبنغوِّ م( وتانـــــا 999و 0كـــــم2882م( وا 
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ــــر 268و 0كــــم0082م( وكيفــــو )12و 0كــــم2982)  -99222ة تشــــاد فتــــراوح مســــاحتها بــــين م(. أمــــا بحي
م نتيجة تذبذب مياههـا بـين سـنة وأخـرى، علمـًا أن مسـاحتها كانـت 1 -2وعمقها يراوح بين  0كم 00222

أكبر في السابق. وتكثر في الصحارى وأشـباه الصـحارى منخفضـات مغلقـة تحتـل قيعانهـا سـبخات ملحـة، 
حلية ملحــة الميــاه، قــد تتصــل بميــاه البحــر بفتحــات كمــا تنتشــر علــى الســواحل الســهلية الواطئــة بحيــرات ســا

 ضيقة أو تنفصل عنها كليًا.
 

 (11)انظر الشكل  نهار: أفريقيا الر يسيةا 3.3
 

 نهر النيل. 3.3.1
 

يختلف نهر النيل عن بقية أنهار العالم بأنه ينبع من الجنوب ويسير باتجاه الشمال ليصب في 
( جنوبًا حيث ينبع رافد رفوفو من الحافة الشرقية 2عرض ) البحر المتوسط، وتبدأ منابعه من دائرة

لبخدود الغربى ثم يصب في نهر كاجيرا الذي تنساب مياهه في بحيرة فكتوريا ويعد كاجبرا الممون 
الرئيسي لنهر النيل بمياه دائمة عن طريق البحيرة من مخرجها الوحيد الذي يبدأ فيه نيل فكتوريا مندفعًا 

كوانيا ثم يخرج منها نيل فكتوريا ويسير لمسافة  –نقعية كبيرة تتوسطها بحيرة كيوجو ليدخل منطقة مست
قصيرة ثم يخترق سطح هضبة البحيرات إلى األخدود الغربى مرورًا بمساقط مائية كشالل مورشيسون 
وبعدها يدخل بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من مياه هضبة البحيرات ثم يخرج من هذه البحيرة باسم 
نيل ألبرت فيسير حتى شمال أوغندا وبعد الحدود االوغندية يسمى ببحر الجبل حيث تكثر السدود 
النباتية في مجراه، ويسير حتى يلتقى ببحر الغزال الذي ينبع من منطقة تقسيم المياه وبين رافد الكونغو 

ق النيل األزرق ويسمى النيل األبيض بعد التقائه في بحر الغزال حتى يصل إلى الخرطوم حيث يعان
الذي ينبغ من الهضبة الحبشية وتعد مياهه قريبة جدًا ألقليم النوبة ومصر، ويبلغ تصريف النيل األزرق 

( في الثانية في  2م 669( في الثانية بينما يصل إلى ) 2م 1022ذروته في شهر أغسطس حوالى )
( في الثانية في  2م 9222) موسم قلة األمطار، أما تصريف النيل األبيض عند الخرطوم فيصل إلى

( في الثانية في فصل الجفاف ويفيض النيل األزرق طبقًا  2م 262نهاية موسم األمطار وينحفض إلى )
بسبب األمطار الغزيرة الساقطة على هضبة الحبشة وبعد التقاء النيل األبيض بالنيل األزرق يكونا نهر 

ينبع عطبرة من الحافة الشمالية الغربية لهضبة كم( و  222النيل الذي يلتقى مع روافد عطبرة بعد )
الحبشة، ويتميز نهر النيل بعد الخرطوم بضيق مجراه عبر منطقة تعتبر من أكثر المناطق العالم جفافًا 

جنادل وهي بربر جروى،  0حيث يفقد النهر كميات كبيرة من مياهه بسبب التبخر ثم يعترض مجراه 
صخور جرانيتية صلبة مما يدفعه إلى شطر مجراه إلى عشرة دلجو، حلفا، اسوان، وهي عبارة عن 

مسالك تفصلها بضع كيلو مترات وبعد أسوان تقل سرعة النهر وتكون مياهه قليلة وهادئة حتى مدينة 
 .القاهرة وبعدها يتفرع النهر إلى فرعين دمياط ورشيد اللذان يخترقان دلتاه ليصبا في مياه البحر المتوسط

 غونهر الكون. 3.3.2
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في األزمنة الحديثة ظهر حوض نهر الكونغو على شكل بحيرة شاسعة بين كنشاسا ومتادى، 
واستمرت هذه البحيرة حتى أوائل القسم الثاني من الزمن الرابع بعد الفترة الجليدية، واستمر بوضعه هذا 

ن حيث الطول حتى استطاعت البحيرة أن تحضر لها مخرجًا غرب كنشاسا ويعتبر ثانى أنهار أفريقيا م
وأولها من حيث مساحة الحوض، وينبع من حافة الهضبات المحيطة به ويمثل شكاًل مستطياًل كان 
مسؤواًل عن تشكيل وضعه الهيدرولوجى حيث يعد ذا جريان مائى منتظم، ففى الشمال هضاب 

الجنوب حافات  الكاميرون وافريقيا الوسطى، أما في الشرق فالحافات الغربية لبخدود مع بحيراته، ومن
الهضبة الجنوبية وذلك يغذى النهر بشكبة هائلة تصله من مختلف الجهات وأهمها الشمالية والجنوبية،و 
تعد رافد اوبنجى ومونجاال وسانجا وايتميبرى، ويعد االوبنجى أكبر روافد النهر الشمالية ويتغذى بواسطة 

النيل والكونغو، أما الثانى فهو نهر اويلى الذي نهرين أولهما يومو والذي ينبع من خط تقسيم المياه بين 
ينبع من حافات االخدود عند نقطة التقاء الحدود السودانية االوغندية والزائرية، ويلتقى النهران عند 
ياكوما حيث يكونا االوبنجى فيسير مع حدود افريقيا الوسطى ويلتقى في نهر الكونغو عند بحيرة تومبا، 

التي تعد مسؤولة عن موجة المد العالى في الخريف والشتاء وهي روافد كثيرة مثل أما الروافد الجنوبية 
كاساي، لومامى، لويالكا، وأهمها هو كاساى الذي يعد شبكة نهرية كبيرة يتغذى من هضبة انجوال 
ويصل إلى الكونغو بعد سيره باتجاه الشمال في شرق ليوبولدفيل بعدها يضيق مجرى النهر وتنتشر فيه 

اقط المائية وأهمها شالالت ليفنحبسون وشالالت انجا جنوبى غربى ثم الغرب المنحرف قلياًل إلى المس
 .الجنوب إلى أن يصب في المحيط األطلسى

وتتميز منطقة المنصب بكونها ودايًا غاطسًا مغمورًا بالمياه المحيطية الذي كان سابقًا جزء من 
فروع تحصر بينها عدة جزر رملية تغطيها الحشائش وادي النهر ويتفرع النهر في الدلتا إلى عدة 

واألشجار كجزيرة ماتيبا وجزيرة بونياكا، ويتميز النهر بعد ستانلى بالمجرى المشع ويأتى في الدرجة 
الثانية في االتساع بعد نهر األمازون وفي أقسام من هذا المجرى يصبح صالحًا للمالحة وتبلغ كمية 

مليون طن( سنويًا وتمتد المياه  06ي حين يبلغ وزن الرواسب )( ف 2كم  9282الصرف السنوى )
كم(، وبسبب حمولته العالية يظهر اللون العكر في 22العذبة داخل المحيط عند نقطة المصب لمسافة )
 .كم( 822مياه المحيط مع الساحل على الساحل على طول )

 
 نهر النيجر.3.3.3

 
اخلية تعود إلى منتصف الزمن الثالث وفي ذلك ارتبط تطور النهر في أساسه بوجود بحيرة د

الوقت كان النيجر األعلى رافدًا لنهر السنغال وبسبب تراكم الرمال والحصى شمال باماكو تحول باتجاه 
شمالى شرقى إلى وسط حوض تموكتو وفي الزمن الرابع نشأت بحيرة في هذا الحوض كانت تسمى 

الترسبات الهوائية ووصول النهر إلى بحيرة أروان أدى إلى بحيرة أروان وبسبب ارتفاع منسوب المياه و 
كم( إلى الشرق من تمبوكتو في الوادى  080تصريف مياه الحوض نحو الشرق عند بوساي على بعد )
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الذي يطلق عليه اآلن النيجر األدنى والتعرية المائية التراجعية لنهر النيجر األدنى ساعدت على سرعة 
 اتصاله بالنيجر األعلى.

مليون طن سنويًا( ويتغذى  11/ سنة( ومقدار رواسبه ) 2كم  002هذا ويبلغ تصريف النهر )
النهر من المنحدرات الداخلية لهضبة فوتوجالون عن طريق عدة روافد أهمها ميلو وانياتان وكذلك رافد 

المرتبة باني وروافده والذي يجلب الماء من منطقة خط تقسيم المياه مع أنهار ساحل العاج ويحتل 
 .الثالثة ألنهار أفريقيا من حيث الطول والمساحة

 
 

 نهر االورنج. 3.3.1
ينبع نهر االورنج من أقصى الجنوب الشرقى للقارة بالقرب من سواحل المحيط الهندى ويصب 
في مياه المحيط األطلسى في أقصى الجنوب الغربى لها فهو بذلك يقطع األجزاء الجنوبية للقارة من 

الغرب تقريبًا، ويتغذى النهر من هضبة ليسوتو بعدة روافد مكونة مجرى النهر الذي يسير الشرق إلى 
باتجاه جنوب غربى مع انحراف إلى الغرب ويسير باتجاه جنوبى غربى مع انحراف إلى الغرب ويسير 
ة هنا ضمن نطاق جبلى، فيكون خانقًا عميـقًا تغذيه روافد قصيرة وعميقة، وتوجد في مجرى النهر عد

مساقط مائية قبل دخوله "بتسوانا الند" حيث يلتقى بعدها برافده الكبير وهو رافد )قل( في "منطقة جويكو 
الند"، حيث تزداد تعرجات النهر، بعده يسثمر نحو الغرب حيث تكثر فيه المساقط المائية كشالالت 

ه الروافد القادمة من أوجرابيس وقيللور ويخترق النهر صحراء كلهارى التي تمنع رمالها وصول ميا
الشرق إليه حيث تغور في الرمال كما ال تصل إلى مجراه األمطار التي تسقط على أجزائه الوسطى ثم 

 .يصب النهر في المحيط األطلسى في مجرى تكثر فيه الشطوط الرملية التي تعيق المالحة
 
 

 نهر الزمبيزى . 3.3.3
ائر وزامبيا وانجوال ويصب في مياه المحيط يبدأ النهر من منابعه من الهضبة الواقعة بين ز 

( ويتغذى النهر البالغ طوله  sاألطلسى مقابل مضيق موزمبيق ويشكل مجرى نهرى على شكل حرف ) 
كم( بواسطة عدة روافد منحدرة من جنوب كاتانجا، ويجرى في حوض واسع ذو ارتفاع قليل،  0002)

ن مجرى واحدًا ضي قًا وعميقًا ذا انحدار شديد مكونًا شالالت فكتوريا ويشق النهر طريقه بعد أن يكو ِّ
ويتفرع النهر إلى عدة فروع بعد التقائه برافد شيرى الذي يتغذى من بحيرة تياسا وأهم هذه الفروع 
موسيلو، متنجو، وتشندا، ويعدتشندا الفرع الوحيد الصالح للمالحة،ويعتمد بصورة مباشرة على األمطار 

ن النهر عند المصب دلتا عظيمة  وبذلك أصبحت كمية المياه فيه متأثرة بكمية األمطار وفصليتها، يكو ِّ
كم( وتبلغ كمية الرواسب السنوية  902كم( وعرضها يصل إلى ) 622االتساع تبلغ مساحتها بحوالى )

 .( 2كم  822مليون طن( وتبلغ تصريف النهر السنوى ) 922التي يرسبها النهر في الدلتا )
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 نينهر كوني. 3.3.3
 

كم( من هضبة نوفا لسبو حتى يصب في المحيط األطلسى،  9022يمتد هذا النهر مسافة )
فبعد أن تبدأ روافده العليا من هضبة نوفا لسبو يسير عبر أراضى الهضبة األفريقية منحنيًا نحو الغرب 

 .قاطعًا هوامشها في مساقط مائية هي رواكانا
 
 
 نهر السنغال. 3.3.3 
 

روافد من هضبة فوتاجالون ثم يتجه شمااًل إلى أراضى غينيا ونيجيريا ثم غربًا يبدأ النهر بعدة 
ليجرى في السنغال التي تضم أغلب أجزائه ويصب في المحيط األطلسى ويتميز مجراه باالنحدار 
التدريجي في المنطقة الساحلية المستوية في مجرى مائي قليل العمق، وهناك عدة أنهار في القارة 

 كأنهار المغرب العربى وجوبا وشبيلى في الصومال،ونهر الفولتا في غانا وأنهار أخرى عديدةاألفريقية 
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 post_6345.html-http://geographybbsata.blogspot.com/2014/01/blogانهار افريقيا مصدر تضاربس و0 92شكل 

 

 

 

 البحيرات والمستنقعات األفريقية. 3.3.3
 

 على ٍأساس التكوين يمكن تقسيم هذه البحيرات إلى ثالثة أنواع
 

 البحيرات االخدودية
 

وهي تكونت في الزمن الجيولوجي الثالث متزامنة مع تكوين االخدود األفريقي العظيم وتظهر على 
 مالوي  أراضيوالتي تمتد من الجنوب إلى الشمال ضمن  مالوي  ويتمثل في بحيرة طوليشكلين األول 

 .كم( 082ولمسافة تقدر بحولى )

http://geographybbsata.blogspot.com/2014/01/blog-post_6345.html
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وبحيرة تنجانيقا والتي تمتد من أقصى شمال زامبيا نحو الشمال بانحراف بسيط نحو الغرب ثم الشمال 
 .كم( 822في زائير حتى بوروندى بطول يبلغ )

 
 

 :تتمثل في باألخدودأما البحيرات األخرى والمرتبطة 
 

يايًا باتجاه الجنوب تقع بحيرة رودلف التي تبدأ من  بحيرات الحبشة، بحيرة تشامو، وشاال وريواي وا 
الحدود الحبشية السودانية ممتدة داخل األراضى الكينية وقسم منها داخلى مما أدى إلى ارتفاع ملوحتها، 

لى الجنوب من بحيرة رودلف تقع بحيرات باننجو، وهنتجنتون  ماكورد النتيتا ونيفاتا وماجادى، وبذلك وا 
لى الجنوب منه توجد مجموعة بحيرات مختلفة في الحجم ومتناثرة  نكون قد وصلنا إلى بحيرة تنجانيقا وا 

 .أهمها نطرون ومانيارا واياسى
وامتدادًا لهذه البحيرات تمتد بحيرات أخرى نحو الجنوب وأغلبها ذات تصريف خارجي مما قلل نسبة 

فيها كبحيرة ادوارد وألبرت وجورج وكيفو، ويدخل ضمن هذا النطاق بحيرة تنجانيقا وروكوا  الملوحة
 .ومالوى ومالوبي

 
 

 البحيرات التي نشأت بفعل تقوس مقعر
 

كبحيرة فكتوريا التي تقع في أراضى كل من تنزانيا واوغندا وكينيا وهي اكبر البحيرات اإلفريقية وتعتبر 
ستوية وهذه البحيرات تتغذى بالمياه عن طريق عدة أنهار، نهر كاجيرا، بحيرة مفتوحة وشواطئها م

 .وتغذى نهر النيل بواسطة نيل فكتوريا
هذا وتوجد عدة بحيرات أخرى ضحلة مثل بحيرة ليوبول وتوميا وسط الكونغو وبحيرة بنجويلو ومويرو 

األنهار كبحيرة ناصر  باإلضافة إلى البحيرات الصناعية التي نشأت بعد بناء السدود على مجارى 
 .وبحيرة نهر فولتا وهناك بحيرة تشاد التي انكمشت مساحتها في الوقت الحاضر وتعتمد على نهر شاري 

وهناك بحيرات تكونت بسبب التصريف الداخلي في المناطق الصحراوية نتيجة للتبخر الشديد 
تا نهر اوكوانجو ومكاوي وضحالتها، وقد تركت رواسب ملحية كبحيرة اتوشا ونجامى ومستنقعات دل

كادي وغيرها، وكذلك سبخات الصحراء اإلفريقية كما في ليبيا ومصر كسيوة والقطارة وصحراء كلهارى 
ومجموعة الشطوط المغربية كالجريد في جنوب تونس وشط مليفر في الجزائر وشطوط داخل الهضبة 

 0المغربية
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 مناخ ال .2
 

فئة بصورة عامة، ويرجع ذلك إلى أهم عامل يرسم معالمها المناخية، تعرف إفريقية بالقارة الحارة ـ الدا
وهو موقعها الجغرافي في شبكة خطوط العرض. إذ يكاد خط االستواء ينصفها، كما يقطعها مدارا 
السرطان والجدي، وتالمس نهاياتها الشمالية والجنوبية نطاق المناخات المتوسطية وتتوغل فيها بشريط 

د من منطقة الكاب في جنوبيها. ويتأثر هذا الموقع الجغرافي ـ الفلكي بالكتل القارية شمالي القارة أبع
والمائية المحيطة به، وأهمها كتلة مياه المحيط األطلسي ومياه المحيط الهندي )وهي أقل تأثيرًا نسبيًا(، 

ة العامة لحركة الهواء وفي ثم كتلة أوراسيا )آسيا وأوربة( البرية. لذا فإن الكتل الهوائية الفعالة في الدور 
مناخ إفريقية ذاته هي الكتلة الهوائية المدارية البحرية واالستوائية البحرية. وكذلك الكتلة الهوائية المدارية 
القارية وهي غالبًا جافة خالفًا للكتلة السابقة الرطبة. أما كتلة الهواء القطبية البحرية أو القارية فمحدودة 

في انتشارها األطراف الشمالية والجنوبية للقارة إذ يخفض وصولها إلى سواحل البحر  التأثير، وال تتجاوز
 المتوسط أو منطقة الكاب درجات الحرارة، كما تسبب هطول األمطار في الشتاء الشمالي والجنوبي.

تتأثر عناصر المناخ في إفريقية بالعوامل الرئيسة المذكورة في خطوطها العامة، لكنها تخضع كذلك 
لعوامل أخرى تميز النماذج المناخية المحلية. منها عامل االرتفاع فوق سطح البحر واالتساع الكبير 
للمساحات الهضبية، وكذلك عامل القارية أي القرب والبعد عن البحر، وعامل التيارات المحيطية 

امل التوجه نحو الباردة، ثم عامل اتجاه محاور التضاريس وأثره في توجيه حركة الهواء. إضافة إلى ع
الشمس نحو الجنوب في النصف الشمالي ونحو الشمال في النصف الجنوبي وأثره في االختالفات 

 المحلية للعناصر المناخية، وعامل الغطاء النباتي وغيره
 

 العوامل التي تؤثر في مناخ القارة: .1.1
 مواقع القارة وشكلها: -أوالً 
خط االستواء يمر في منتصفها تقريًبا، بمعنى أن البعد بين  تتميز إفريقية عن غيرها من القارات بأن

ذ إن القارة تمتد على  هذا الخط وبين ساحلها الشمالي يكاد يساوي البعد بينه وبين ساحلها الجنوبي، وا 
جنوًبا، وكان من نتائج هذا الموقع أن أصبح معظم  ْ 21شمااًل و ْ 28وجه التقريب ما بين خطي عرض 

نطاق األقاليم الحارة، كما أصبح ترتيب فصول السنة في قسمها الشمالي مخالًفا له في  القارة داخاًل في
قسمها الجنوبي، وتعتبر إفريقية في الواقع أشد القارات حرارة، فإذا ما استثنينا األطراف الشمالية 

لس وهضبة والجنوبية لهذه القارة، وكذلك المناطق الجبلية المرتفعة فيها، ومن أهمها منطقة جبال أط
 مئوية. ْ 22الحبشة وغيرها نجد أن المعدل السنوي لدرجة الحرارة في معظم أجزائها يزيد على 

ويتأثر مناخ القارة فضاًل عما تقدم بتوزيع الماء واليابس من حولها، فبينما نجد أن كتلة أوراسيا تؤثر 
هذا التأثير ال يكاد يظهر في  تأثيًرا واضًحا على مناخ األجزاء الشمالية والشمالية الشرقية نجد أن

المناطق الواقعة جنوب خط االستواء، اللهم إال في مناطق محدودة في شرق القارة، وفيما عدا ذلك 
نالحظ أن القسم الجنوبي تحيط به من الشرق والغرب والجنوب مساحات مائية عظيمة االتساع تحول 
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ن كان هذا ال  دون وصول المؤثرات القارية إلى هذا القسم من أي اتجاه من هذه االتجاهات الثالثة، وا 
يمنع بطبيعة الحال من أن تكون بعض األجزاء الداخلية في هذا القسم ذات مناخ قاري بسبب بعدها 
النسبي عن البحار، خصوًصا إذا الحظنا أن هناك مناطق مرتفعة تفصل بين هذه األجزاء وبين 

 الساحل.
عالم من حيث االتساع بعد قارة آسيا، وتبلغ مساحتها حوالي ثالثين وتعتبر قارة إفريقية ثاني قارة في ال

مليوًنا من الكيلومترات المربعة، كما أنها تتميز عن بقية القارات بقلة تعاريج سواحلها قلة ظاهرة بدرجة 
ال تظهر في أي قارة أخرى وقد كان اتساع القارة بهذا الشكل مع قلة تعاريج سواحلها من أهم العوامل 

ا، خصوًصا في القسم الشمالي ال تي جعلت المؤثرات البحرية ال تتوغل فيها إال لمسافات محدودة جدًّ
منها ألنه أعظم اتساًعا بكثير من قسمها الجنوبي، فإذا أضفنا إلى ذلك صغر مساحة البحر األحمر 

ال إفريقية والبحر األبيض المتوسط بالنسبة للمحيطات عامة أمكننا أن ندرك السبب في أن معظم شم
تحتله أعظم صحاري العالم اتساًعا وأشدها جفاًفا، أما في الجنوب فإن ضيق القارة وعدم وجود مساحات 
من اليابس قريبة منها قد أدى إلى صغر المساحة التي يظهر فيها المناخ الصحراوي في هذا القسم 

 بخالف الحال في الشمال.
 

 التيارات البحرية: -ثانًيا
واحل الشرقية والسواحل الغربية للقارة ببعض التيارات البحرية التي ال يقتصر أثرها على يتأثر مناخ الس

درجة حرارة هذه السواحل، بل يظهر كذلك في رطوبة الجو وما يتبع هذه الرطوبة من مظاهر التكثف 
ا على المختلفة، ففي الغرب نجد أن تياري الكناريا في الشمال وبنجويال في الجنوب قد ساعدا كثيرً 

خفض درجة الحرارة على السواحل التي يمران بها، ويظهر أثر تيار الكناريا على طول الساحل الممتد 
في  911شمااًل في فصل الشتاء أو خط عرض  901ما بين بوغاز جبل طارق في الشمال وخط عرض 

ية لهذا التيار البارد فصل الصيف في الجنوب "تبًعا لتزحزح المناطق الحرارية العامة" وأهم اآلثار المناخ
هي خفض درجة الحرارة على السواحل التي يمر بها وزيادة احتمال ظهور الضباب كما أن هذا التيار 
يعتبر عاماًل مهمًّا في قلة األمطار على نفس السواحل، ويمكننا أن ندرك مبلغ تأثير تيار الكناريا على 

يقع فوقه مباشرة قد تقل كثيًرا عن درجة حرارة الهواء  درجة الحرارة إذا عرفنا أن درجة حرارة الهواء الذي
على مسافة قصيرة في الداخل على نفس خط العرض، ويزداد الفرق بصفة خاصة في فصل الصيف 
نتيجة الشتداد درجة حرارة اليابس، وتعمل الرياح التجارية الشمالية الشرقية، وهي الرياح السائدة في 

ة المياه الساحلية بطريقة غير مباشرة، حيث إنها تعمل باستمرار عند شمال القارة على خفض درجة حرار 
خروجها من اليابس على إزاحة الطبقة السطحية من المياه المجاورة للساحل ودفعها بعيًدا عنه فتكشف 
بذلك الطبقة التي تحتها والتي تكون درجة حرارتها أقل من المياه السطحية، ولهذا فإن معدل درجة حرارة 

مئوية، بينما  ْ 96الساحل تظل منخفضة بصفة عامة وال تزيد في أي شهر من شهور السنة على  مياه
 في أشهر الصيف. ْ 20يزيد المعدل في كثير من األجزاء الداخلية في الصحراء على 
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وال يقل أثر تيار بنجويال على مناخ القسم الجنوبي من الساحل الغربي عن أثر تيار الكناريا في 
يعمل كذلك على خفض درجة حرارة السواحل التي يمر بها بصورة واضحة فضاًل عن أنه  الشمال فهو

يساعد على كثرة ظهور الضباب وقلة األمطار على هذه السواحل، وليس من شك في أن وجود تياري 
الكناريا وبنجويال الباردين يعتبر من العوامل المهمة التي ساعدت على امتداد المناخ الصحراوي في 

 لشما
إفريقية وجنوبها نحو الغرب لدرجة أن هذا المناخ يصل إلى ساحل المحيط األطلسي مباشرة، ويالحظ 
أن أثر تيار بنجويال يظهر على الساحل الغربي إلفريقية الجنوبية ما بين خط االستواء في الشمال ورأس 

 الرجاء الصالح في الجنوب.
لى جانب تياري الكناريا وبنجويال الباردين يت أثر الساحل الغربي إلفريقية بتيار آخر دافئ يعرف باسم وا 

تيار غانة، وهو تيار استوائي يظهر على الساحل الممتد بين النقطتين اللتين ينتهي عندهما أثر التيارين 
شمااًل أيًضا في  ْ 91شمااًل في الشتاء و ْ 90السابقين، أي ما بين خط االستواء تقريًبا وخط عرض 

مئوية، ولهذا فإنها تكون عاماًل مساعًدا على  ْ 00درجة حرارة مياه هذه التيار على الصيف ويزيد معدل 
 رفع درجة الحرارة وزيادة كمية بخار الماء على السواحل التي تمر بها.

ذا انتقلنا إلى الساحل الشرقي نالحظ أن نظام التيارات البحرية يختلف في فصل الشتاء عنه في  وا 
يارات البحرية في القسم الشمالي من المحيط الهندي تتأثر باتجاه هبوب فصل الصيف، وذلك ألن الت

الرياح الموسمية التي تخرج من القارة اآلسيوية نحو المحيط في فصل الشتاء والعكس في فصل 
الصيف، إال أن هذا التأثير ال يكون واضًحا بالنسبة للتيارات البحرية التي توجد إلى الجنوب من خط 

تقريًبا يتحرك "تيار استوائي" ضخم من الشرق إلى  ْ 98ى الجنوب من هذا الخط بحوالي االستواء، فإل
" ينقسم إلى Delgadoالغرب، وعندما يصطدم هذا التيار بالساحل الشرقي إلفريقية "عند رأس دلجادو 

حتى قسمين أحدهما يتجه شمااًل، أما الثاني فيتجه نحو الجنوب، ويستمر هذا القسم األخير في حركته 
يصل إلى رأس الرجاء الصالح، وهنا يلتقي بتيار بنجويال الذي سبق ذكره، وهذا التيار هو الذي يشتهر 

مئوية عند  ْ 22باسم تيار موزمبيق الحار، وتتراوح درجة حرارة مياهه في فصل الصيف "يناير" ما بين 
فتتراوح درجة حرارة مياه هذا عند بدايته الشمالية، أما في فصل الشتاء "يوليو"  26نهايته الجنوبية و

، وبمقارنة هذا التيار بتيار بنجويال المقابل له على الساحل  ْ 00و ْ 91التيار في نفس المكانين بين 
درجات مئوية عن درجة حرارة  0الغربي نجد أن درجة حرارة مياه التيار األول تزيد في المتوسط بنحو 

ر موزمبيق ينحرف في شمال جزيرة مدغشقر ليمر بالسواحل مياه التيار الثاني، ويالحظ أن قسًما من تيا
الشرقية لهذه الجزيرة مما يساعد أيًضا على تدفئتها وعلى زيادة بخار الماء العالق بهوائها، أما القسم 
الذي يتجه نحو الشمال "من التيار االستوائي الضخم" فيصل في جولته إلى خط االستواء ثم يختلف 

قسم الواقع إلى الشمال من هذا الخط على حسب نظام الرياح الموسمية، ففي اتجاهه بعد ذلك في ال
فصل الصيف تعمل الرياح الموسمية الجنوبية الغربية التي تتجه نحو آسيا على دفع مياه هذا التيار 
أمامها نحو الشمال إلى البحر العربي ومن ثم يسير التيار أمام سواحل إيران الجنوبية وسواحل الهند 

ما وغرب الماليو في حركة متفقة في اتجاهها مع حركة عقرب الساعة، وتبلغ سرعة التيار أمام وبور 
كيلو مترات في الساعة وتكون درجة حرارة مياهه في  0سواحل الصومال شمال خط االستواء أكثر من 
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في  ْ 01ى مئوية أو أكثر، وقد ترتفع إل ْ 06هذه المنطقة مرتفعة حتى إنها تصل عند السطح إلى حوالي 
شهري إبريل ومايو، ولكن هناك مالحظة مهمة يجب أال نهملها عند الكالم على أثر هذا التيار البحري 
على مناخ الساحل الشرقي إلفريقية والساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية، وهذه المالحظة هي أن 

مياه في داخل المحيط بعيًدا عن درجة حرارة المياه أمام هذه السواحل تكون عادة أقل من درجة حرارة ال
بريل حيث تكون المياه الساحلية أبرد بنحو  الشاطئ طول السنة، ويزداد الفرق بصفة خاصة في مايو وا 
ثالث درجات مئوية من مياه الداخل، ويرجع ذلك إلى أن المياه السطحية للتيار تميل لالنحراف بعيًدا 

ة الجنوبية الغربية فيؤدي هذا إلى حدوث حركة انبثاق عن الساحل خصوًصا عند اشتداد الرياح الموسمي
تؤدي إلى رفع المياه السفلية إلى أعلى في األجزاء المالصقة للساحل، وتكون هذه الظاهرة واضحة 

عند هبوب الرياح الموسمية الجنوبية  ْ 92بصفة خاصة أمام الساحل اإلفريقي مباشرة حوالي خط عرض 
المياه الساحلية بهذا الشكل تعتبر من العوامل التي تساعد على جفاف  الغربية، ومن المرجح أن برودة

 إقليم الصومال وجنوب شرق شبه الجزيرة العربية.

 
فينقلب نظام التيارات البحرية في شمال خط االستواء، ويبدأ هذا االنقالب في  أما في فصل الشتاء

احية آسيا، حيث تؤدي هذه الرياح إلى شهر نوفمبر عندما يبدأ هبوب الرياح الموسمية الشتوية من ن
تحرك المياه على طول الساحل الجنوبي آلسيا في اتجاه مضاد التجاه حركة عقرب الساعة، وتستمر 
هذه المياه في حركتها مع ساحل القرن اإلفريقي حتى تصل إلى خط االستواء ويكون اتجاه حركة تيار 

ن درجة حرارة مياهه أقل من درجة حرارة مياه األجزاء الماء أمام هذا الساحل من الشمال الشرقي، وتكو 
الداخلية من المحيط بحوالي درجة ونصف درجة مئوية، وترجع هذه البرودة النسبية إلى عاملين هما 
برودة فصل الشتاء نفسه باإلضافة إلى أن المياه تتحرك نحو خط االستواء، أي نحو مناطق أشد حرارة 

 من المناطق التي تأتي منها.
ويستمر نظام التيارات بهذا الشكل حتى شهر فبراير، وعلى الرغم من أن الرياح الموسمية الجنوبية 
الغربية ال تكون عندئذ قد بدأت هبوبها بعد فإن دورة التيارات البحرية تبدأ في االنعكاس في هذا الشهر 

طيئة في أول األمر، ولكن لتأخذ اتجاًها متفًقا مع اتجاه حركة عقرب الساعة، وتكون هذه التيارات ب
 سرعتها تزداد بمجرد بدء هبوب الرياح الموسمية الجنوبية الغربية.

 
ا بسبب صغر مساحته مع  أما أثر البحر األحمر على مناخ السواحل الشرقية إلفريقية فمحدود جدًّ

مر مالحظة أن هذا األثر يكون أقل وضوًحا في فصل الصيف منه في فصل الشتاء؛ ألن البحر األح
يعتبر من البحار الدافئة طول السنة، ولهذا فإن تأثيره الملطف على درجة حرارة السواحل المطلة عليه 

ا، ويتراوح درجة حرارة سطح الماء  في  001في القسم الشمالي من هذا البحر ما بين lيكون محدوًدا جدًّ
 061رارة المياه السطحية ما بين مئوية في يوليو، أما في القسم الجنوبي منه فتتراوح درجة ح011يناير و

في يوليو، ولكن على الرغم من االرتفاع الشديد لدرجة حرارة مياه هذا البحر في فصل  201في يناير و
 الصيف فإنها تكون على أي حال أقل من درجة حرارة السواحل المجاورة.



52 

 

على مظاهر الجو وبخالف الحال بالنسبة للبحر األحمر نالحظ أن البحر المتوسط له أثر عظيم 
وأحوال المناخ في معظم شمال إفريقية، ففي فصل الشتاء يساعد الدفء النسبي لمياه هذا البحر على 
ظهور منطقة من الضغط المنخفض فوقه كما يساعد على تدفئة السواحل المجاورة وعلى زيادة أمطارها؛ 

بيرة من بخار الماء. أما في فصل إذ إن الرياح التي تمر على هذه المياه تكون عادة محملة بكميات ك
الصيف فتنعكس اآلية ويكون البحر أقل حرارة من اليابس المحيط به، ويساعد ذلك على امتداد الضغط 
المرتفع اآلزوري عليه من ناحية الغرب وتكون الرياح السائدة على شمال إفريقية في هذا الفصل هي 

من مرور هذه الرياح على مياه البحر المتوسط قبل الرياح التجارية الشمالية الشرقية، وعلى الرغم 
وصولها إلى السواحل الشمالية فإنها تكون عديمة األمطار ألنها تنتقل إلى مناطق أشد حرارة بكثير من 
حرارة البحر المتوسط نفسه، ويعتبر هذا العامل من األسباب المهمة التي كان لها دخل في وجود 

 الصحراء الكبرى.
مياه البحر المتوسط ال تبرد برودة سريعة عقب انتهاء فصل الصيف بل إنها تظل  ومما يالحظ أن

محتفظة في فصل الخريف بكثير من حرارتها، ولهذا فإن درجة حرارتها في هذا الفصل تكون عادة أعلى 
 من فصل الربيع الذي تأخذ درجة الحرارة في االرتفاع خالله ببطء شديد.

 
 ثالثا: التضاريس:

 
ريقية عن غيرها من القارات في عدم وجود سالسل جبلية كبرى بها من نوع الهيمااليا واأللب تختلف إف

واإلنديز والروكي ولذلك فإنه بداًل من االنتقال المناخي المفاجئ الذي يسببه وجود مثل هذه السالسل 
يكون االنتقال نجد أن األنواع المناخية المختلفة في القارة اإلفريقية يتداخل بعضها في بعض بحيث 

تدريجيًّا من نوع إلى آخر. كما يالحظ من ناحية أخرى أن المناطق السهلية التي يقل ارتفاعها عن 
متر فوق سطح البحر قليلة المساحة أيًضا؛ إذ إن ارتفاع القسم األكبر من هذه القارة يتراوح بين  2222
معظم األقاليم المرتفعة في  متر فوق سطح البحر، وفيما عدا جبال أطلس نالحظ أن 9222و 222

إفريقية موجودة بشكل نطاق عظيم يشغل معظم جنوب القارة وشرقها. ويمكننا أن نلخر أهم األقسام 
 التضاريسية في إفريقية فيما يلي:

وهي تفصل فصاًل يكاد يكون تامًّا بين مناخ البحر المتوسط  سالسل جبال أطلس وهضبة الشطوا -9
راوي إلى الجنوب منها، وأعظم هذه السالسل ارتفاًعا في سلسلة أطلس في شمالها والمناخ الصح

 متر أو أكثر.  2222العظمى في مراكش حيث يصل ارتفاع بعض قممها إلى حوالي 
 " تضاريس إفريقية.12شكل "

متر إال في  122وهي في جملتها عبارة عن هضبة ال يزيد ارتفاعها على  الصحراء الكبرى  -2
متر، ومن أمثلتها  0222تبرز فوقها بعض المرتفعات التي قد يزيد ارتفاعها على مواضع قليلة حيث 

ن وجود هذه المرتفعات قد ساعد على وجود مناطق مناخية أقل جفاًفا نوًعا  مرتفعات تيبستي والحجار، وا 
 ما من مناخ الصحراء التي حولها.
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نزانيا وهضبة البحيرات وهضبة ويتكون منها نطاق عظيم يشمل مرتفعات ت مرتفعات شرق القارة -3
 الحبشة وجبال البحر األحمر.

 وغانة الجنوبية، وهي تفصل حوض الكونغو عن المحيط األطلسي. مرتفعات الكاميرون  -1
وهي عبارة عن مناطق منخفضة نسبيًّا عن المستوى العام للهضبة الجنوبية،  أحواض جنوب القارة -3

ن انخفاض هذه األحواض عما حولها يجعل فرصة ومن أهمها حوض الكونغو وحوض كلهاري،  وا 
 وصول الرياح الممطرة إليها ضعيفة بصفة عامة.

متر، وتوجد أعلى مناطقها في الشرق،  9022ويزيد ارتفاعها عموًما على الهضبة الجنوبية  -3
 ويتناقر االرتفاع بصفة عامة كلما اتجهنا غرًبا.

ة، ومن أهمها مرتفعات تيبستي والحجار في الصحراء الموجودة في إفريقيا الشمالي المرتفعات -1
الكبرى ومرتفعات غانة الغربية التي تشمل هضبة فوتاجالون في أقصى غرب إقليم ساحل غانة ثم 
مرتفعات كردفان ودرافور في السودان، وكل هذه المرتفعات تكون أكثر أمطاًرا من المناطق التي حولها 

 والتي تقل عنها في االرتفاع.
 
 

 توزيع الضغط الجوي على القارة: -ابًعار 
يتأثر مناخ القارة بحركة الشمس الظاهرية نحو الجنوب في نصف السنة الشتوي ونحو الشمال في 
نصفها الصيفي، ويظهر هذا واضًحا في توزيع الضغط الجوي ونظام هبوب الرياح على أجزائها 

لي الصيف والشتاء الشماليين "كما تمثلهما المختلفة، فبالنظر إلى خريطتي الضغط الجوي والرياح لفص
 خريطتا يوليو ويناير" نالحظ وجود بعض المظاهر العامة التي يمكن إجمالها فيا يلي:

 
 ":الحالة في فصل الصيف "يوليو -أ

 في هذا الفصل يكون توزيع مناطق الضغط الجوي الكبرى التي تؤثر في مناخ القارة كما يأتي:
يمتد على الصحراء الكبرى بسبب شدة الحرارة ويصل في امتداده  خفضنطاق من الضغط المن -9

نحو الجنوب حتى يتصل بنطاق الضغط المنخفض االستوائي الذي يتزحزح شمااًل في هذا الفصل، 
ويتكون من النطاقين مًعا نطاق عظيم يشمل معظم القسم الشمالي من إفريقية ويكون مركزه ممتًدا بين 

 اًل على وجه التقريب.شما 021و 981خطي عرض 
، الذي يتسع نطاقه على المحيط األطلسي الشمالي في هذا نطاق الضغط المرتفع اآلزوري  -0

الفصل، ويمتد منه ذراع عظيم على جنوب أوروبا وحوض البحر المتوسط، ومن هذا النطاق تهب 
هذه الرياح هي التي الرياح التجارية الشمالية الشرقية نحو مركز الضغط المنخفض الذي سبق ذكره، و 

 تكون سائدة على السواحل الجنوبية للبحر المتوسط ومعظم شمال القارة.
، وهو يتزحزح قلياًل نحو الشمال في هذا الفصل ويكون نطاق الضغط المرتفع وراء مدار الجدي -2

من ممتًدا بدون انقطاع على جنوب القارة وعلى المحيط الهندي من جهة والمحيط األطلسي الجنوبي 
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جهة أخرى، وتهب الرياح الشمالية الغربية من هذا النطاق على قسم صغير من الطرف الجنوبي الغربي 
للقارة أي على إقليم رأس الرجاء الصالح، وتؤدي هذه الرياح بما يصاحبها من منخفضات جوية إلى 

 سقوط األمطار الشتوية.
تقريًبا تسودها الرياح التجارية الجنوبية الشرقية وفيما عدا هذا القسم نالحظ أن الهضبة الجنوبية بأكملها 

التي تهب من نفس نطاق الضغط المرتفع متجهة نحو الضغط المنخفض االستوائي، وتستمر في 
هبوبها نحو الشمال حتى بعد خط االستواء، ولكن بعد عبورها لهذا الخط تواصل هبوبها حتى حوالي 

 وبيًّا غربيًّا.شمااًل. ويكون اتجاهها عندئذ جن 02خط عرض 
 
 الحالة في فصل الشتاء "يناير": -ب

في هذا الفصل تتزحزح مناطق الضغط الجوي بصفة عامة نحو الجنوب تبًعا لحركة الشمس الظاهرية 
ويطرأ عليها في نفس الوقت كثير من التغيرات سواء على القارة أو على األقاليم المحيطة بها. ويكون 

وه عما كان عليه في فصل الصيف بسبب االختالف الذي يطرأ على توزيعها مختلًفا من بعض الوج
 توزيع المناطق الحرارية سواء على القارة نفسها.

أو على المحيطات والقارات األخرى المحيطة بها، ويمكننا أن نلخر نظام الضغط الجوي على القارة 
 في هذا الفصل كما يلي:

الفصل على شمال إفريقية ويتكون منه نطاق عظيم الذي يمتد في هذا  الضغط المرتفع اآلزوري  -9
 االتساع يقع إلى الجنوب من السواحل الشمالية للقارة ويكون مركزه واقًعا في جنوب جبال أطلس.

الذي يتكون على البحر المتوسط نتيجة لدفئه بالنسبة لليابس المحيط به، وتهب  الضغط المنخفض -0
غط المنخفض من منطقة الضغط المرتفع التي سبق ذكرها، وهذه الرياح الجنوبية الغربية نحو هذا الض

 الرياح هي التي تكون سائدة على السواحل الشمالية إلفريقية.
وتغزو البحر المتوسط في هذا الفصل كثير من المنخفضات الجوية التي تتحرك على طوله من الغرب 

 صيب األطراف الشمالية للقارة.إلى الشرق وتكون سبًبا في سقوط معظم األمطار الشتوية التي ت
، وهو على الرغم من تزحزحه نحو الجنوب في هذا الفصل نطاق الضغط المنخفض االستوا ي -2

فإنه ال ينتقل بأكمله إلى الجنوب من خط االستواء بل يظل معظمه واقًعا إلى الشمال من هذا الخط 
شمااًل،  81اشرة من خط عرض بصفة عامة خصوًصا في الغرب حيث نجد أنه يمتد إلى الشمال مب

والسبب في ذلك يرجع إلى عظم اتساع القارة في الشمال مما يجعل المناطق المدارية الشمالية ذات 
الحرارة مرتفعة طول السنة حتى في فصل الشتاء، وباستثناء السواحل الشمالية نالحظ أن معظم القسم 

الشرقية التي تهب من نطاق الضغط المرتفع الشمالي من إفريقية تسوده الرياح التجارية الشمالية 
 اآلزوري الذي سبق ذكره في الشمال نحو نطاق الضغط المنخفض االستوائي في الجنوب.

التي تتكون في هذا الفصل على جنوب القارة بسبب ارتفاع درجة  منطقة الضغط المنخفض -1
الضغط المنخفض االستوائي،  الحرارة، ويالحظ أن هذه المنطقة تمتد نحو الشمال حتى تتصل بنطاق

ويتكون من المنطقتين نطاق واحد يقع مركزه حول خط االستواء ويكون له أثر واضح في اجتذاب الرياح 
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التجارية الشمالية الشرقية من جهة والرياح التجارية الجنوبية الشرقية من نطاق الضغط المرتفع وراء 
 مدار من جهة أخرى.

، ويالحظ أن هذا النطاق يكون له في هذا الفصل مركزان مدار الجدينطاق الضغط المرتفع وراء  -8
منفصالن يقع أحدهما على المحيط الهندي، ويقع الثاني على المحيط األطلسي، وتفصل بينهما منطقة 
الضغط المنخفض التي تتكون على جنوب القارة، ومما يالحظ أن هذا النطاق يتزحزح في هذا الفصل 

، ولهذا السبب نجد أن كل جنوب القارة يقع في 281د عموًما حول خط عرض نحو الجنوب بحيث يمت
نطاق الرياح التجارية الجنوبية الشرقية، وتختفي الرياح الغربية التي كانت تهب في الفصل السابق على 

 إقليم رأس الرجاء الصالح في الطرف الجنوبي الغربي.
رة يظل في هذا الفصل واقًعا إلى الشمال من ونظًرا ألن الضغط المنخفض االستوائي في غرب القا

ساحل غانة فإن الرياح التجارية الجنوبية الشرقية تضطر لعبور خط االستواء بحيث تنحرف وتصير 
جنوبية غربية كما يحدث في فصل الصيف "يوليو" ولكنها ال تمتد في هبوبها نحو الشمال إلى أبعد من 

 شمااًل. 021فصل الصيف إلى حوالي خط عرض  شمااًل بينما يصل هبوبها في 921خط عرض 
ومما يالحظ أيًضا أن وجود الضغط المنخفض على جنوب القارة يؤدي إلى ضعف الرياح التجارية 
وعدم انتظام هبوبها على الساحل الغربي إلى الجنوب من خط االستواء، وهذا هو السبب في أن الرياح 

نوبي تكون ما بين الجنوبية والجنوبية الغربية التي تسود على هذا الساحل في فصل الصيف الج
 والغربية.

 
 خامًسا: الكتل الهوا ية التي تؤثر في مناخ القارة:

ال توجد في الوقت الحاضر بيانات وافية عن أنواع الكتل الهوائية التي تؤثر في مناخ األقاليم المختلفة 
ة عن هذه الكتل على أساس نظام هبوب للقارة اإلفريقية، ولكننا مع ذلك نستطيع أن نكون فكرة عام

الرياح وتوزيع درجة الحرارة في الفصول المختلفة، سواء على القارة نفسها أو على اليابس والماء 
 والمحيط بها.

وكما هو المتوقع نالحظ أن الكتل الهوائية المدارية هي أكثر أنواع الكتل الهوائية تأثيًرا على مناخ القسم 
ينما يقتصر أثر الكتل الهوائية القطبية على مناطق محدودة في أطرافها الشمالية األكبر من القارة ب

والجنوبية، ويمكننا أن نذكر باختصار أهم أنواع الهواء التي تؤثر في مناخ إفريقية بصفة عامة كما 
 يأتي:

ناحية " مصدره المحيط األطلسي الجنوبي من mt، وهو إما يكون مداريًّا بحريًّا "الهواء المداري 
" ينشأ على القارة نفسها أو يصل إليها من أوروبا ctوالمحيط الهندي من ناحية أخرى، أما مداريًّا قاريًّا "

 وآسيا.
وهو إما أن يكون قطبيًّا بحريًّا مصدره المحيط األطلسي الشمالي أو قطبيًّا قاريًّا مصدره  الهواء القطبي

 السهول الوسطى والشمالية ألوروبا.
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ظ أن كل نوع من األنواع السابقة قد يوصف بأنه مستقر أو غير مستقر على حسب ومما يالح
االختالف بين درجة حرارته ودرجة حرارة المناطق التي ينتقل إليها، فالهواء المستقر هو الذي تكون 

" والعكس في حالة wدرجة حرارة المنطقة التي يصل إليها أقل من درجة حرارته ويرمز له بالحرف "
". وعلى هذا األساس نجد، على سبيل المثال أن هناك kء غير المستقر الذي يرمز له بالحرف "الهوا

 ".mtk" واآلخر غير مستقر "Mtwنوعين من الهواء المداري البحري أحدهما مستقر "
ويمكننا أن نلقي نظرة عامة على توزيع األنواع المختلفة من الهواء على قارة إفريقية في الشتاء 

 ما يلي:والصيف ك
 

 أواًل: فصل الشتاء "يناير":
 الهواء المداري: -أ

تعتبر الصحراء الكبرى بسبب اتساعها وانسجام سطحها بصفة عامة من أهم مناطق نشأة الكتل 
، ويتميز هواؤها بأنه شديد الجفاف طول السنة، وبأنه شديد الحرارة ctالهوائية المدارية القارية في العالم 

للبرودة في فصل الشتاء، وهذا هو الهواء الذي يسيطر في فصل الشتاء على  في فصل الصيف ومائل
األحوال الجوية في كل شمال إفريقية تقريًبا حتى قرب خط االستواء، ولهذا فإن معظم هذا القسم من 
القارة يسوده في هذا الفصل جو صحو عديم األمطار خصوًصا في العروض المحصورة بين خطي 

، أما في المناطق الممتدة على طول البحر المتوسط في الشمال وعلى طول شماالً  ْ 22و ْ 98عرض 
ساحل غانة في الجنوب فإن هذا الهواء يؤدي في كثير من األحيان إلى ظهور السحب وسقوط بعض 
 األمطار خصوًصا عندما يلتقي بجبهة باردة حيث إنه يضطر في هذه الحالة لالرتفاع فوق هذه الجبهة.

رة ينشأ الهواء المداري كذلك في منطقة حوض كلهاري ولكن على نطاق أضيق مما وفي جنوب القا
يحدث في الصحراء الكبرى، ويسيطر هذا الهواء بصفة خاصة على جنوب غرب إفريقية، ونظًرا لشدة 
الحرارة في جنوب القارة في هذا الفصل "الصيف الجنوبي" فإن التيارات الهوائية الصاعدة تكون نشطة 

النوع من الهواء ويؤدي ذلك إلى سقوط بعض األمطار، ولكنها تكون قليلة بسبب قلة بخار في هذا 
 الماء الذي يحمله الهواء "المداري القاري".

 أما الهواء المداري البحري فيظهر أثره بوضوح في منطقتين مختلفتين من إفريقية وهما:
جنوًبا في الشمال فإلى  ْ 8وخط عرض السواحل الشرقية ما بين رأس الرجاء الصالح في الجنوب  -9

من المحيط الهندي مع الرياح التجارية  MTKهذه السواحل يصل هواء مداري بحري غير مستقر 
الجنوبية الشرقية، ويكون هذا الهواء محماًل بكميات كبيرة من بخار الماء، ونظًرا ألن جنوب القارة يكون 

زيادة حالة عدم االستقرار في الهواء عند انتقاله من  شديد الحرارة في هذا الفصل فإن هذا يساعد على
البحر إلى اليابس، ويترتب على ذلك سقوط كثير من األمطار على السواحل وعلى المنحدرات الشرقية 

 للجبال والهضاب المتاخمة لهذه السواحل أو القريبة منها.
 

 كبيرة من األمطار.ساحل غانة حيث يؤدي الهواء المداري غير المستقر إلى سقوط كميات 
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ويالحظ أن السواحل الشرقية إلفريقيا إلى الشمال من خط االستواء يصلها من آسيا نوع من الهواء 
، إال أن مرور هذا الهواء على المياه الدافئة للبحر العربي يجعل الطبقات السفلى منه ctالمداري القاري 

يكون سبًبا في سقوط قليل من األمطار  ، ولهذا فإنهMTتكتسب بعض صفات الهواء المداري البحري 
على هذه السواحل، ولكن يالحظ أن الطبقات العليا من هذا الهواء تظل محتفظة بصفات الهواء المداري 
القاري، حيث إن مساحة البحر العربي ليست كبيرة بدرجة تكفي ألن تغير صفات الهواء كله في جميع 

 طبقاته.
 الهواء القطبي:-ب

رة اإلفريقية في معظمها واقعة في العروض الحارة فإن تأثير الهواء القطبي في مناخها نظًرا ألن القا
يكون أقل بكثير من تأثير الهواء المداري، ولذلك فإن أثر الهواء القطبي يقتصر غالًبا على األطراف 

وسط من الجنوبية للقارة، ففي فصل الشتاء الشمالي نجد أن مرور المنخفضات الجوية على البحر المت
في مؤخره هذه االنخفاضات  MPالغرب إلى الشرق يؤدي إلى وصول تيارات من الهواء القطبي البحري 

إلى السواحل الشمالية الغربية إلفريقية، حيث يؤدي وصولها إلى سقوط األمطار على هذه السواحل، 
ء هو الكتل الهوائية وتكثر األمطار بصفة خاصة على المنحدرات الشمالية والغربية، ومصدر هذا الهوا

القطبية البحرية التي تتكون على المحيط األطلسي الشمالي، وقد يصل أثره في بعض األحيان إلى 
 السواحل الشمالية لجمهورية مصر العربية وليبيا حيث يؤدي إلى سقوط بعض األمطار.

اء يكون في ولكن يالحظ أن معظم الهواء القطبي الذي يصل إلى هذه السواحل األخيرة في الشت
الذي ينشأ على السهول الوسطى والشمالية ألوروبا، ولكن مروره على  CPاألصل من النوع القاري 

المياه الدافئة للبحر المتوسط يؤدي إلى رفع درجة الحرارة الطبقة السفلى منه وارتفاع نسبة بخار الماء 
فإنه يكون سبًبا في سقوط بعض بها، كما يؤدي إلى ظهور حالة عدم استقرار في هذا الهواء، ولهذا 

األمطار على شمال ليبيا ومصر. وهو يأتي عادة في مؤخرة المنخفضات الجوية التي تغزو البحر 
 المتوسط من ناحية الغرب في فصل الشتاء وكثيًرا ما تصحبه موجات من البرد شديدة القسوة.

 
 فصل الصيف "يوليو": -ثالًثا

 الهواء المداري:
، الذي يكون شديد CTرى في هذا الفصل أيًضا مركًزا لنشأة الهواء المداري القاري تظل الصحراء الكب

الحرارة والجفاف، وعلى الرغم من أن اشتداد الحرارة في الصحراء يؤدي إلى عدم استقرار هذا الهواء إال 
ا من األمطار. ويصل  إلى أن صغر كمية الرطوبة العالقة به ال تسمح إال بسقوط كميات قليلة جدًّ

السواحل الشمالية للقارة في هذا الفصل من ناحية البحر المتوسط نوع معدل من الهواء المداري القاري 
مصدره األجزاء الجنوبية من أوروبا، ورغم أن هذا الهواء يمر فوق مياه البحر المتوسط فإنه يظل 

داد فيها نسبة بخار الماء، محتفًظا في معظم قطاعاته بالصفات القارية، إال في أجزائه السفلى التي تز 
ولكن هذه الزيادة ال تظهر في الطبقات العليا منه؛ ألن البحر المتوسط يكون عندئذ مركًزا لضغط مرتفع 
يميل فيه الهواء للهبوط إلى أسفل، ولذلك فإن هذا الهواء يكون رغم الرطوبة التي يحملها في أجزائه 

ذا ما انتقلنا إلى جنوب السفلى، مصحوًبا بجو صحو عديم السحب بسبب جف اف الطبقات العليا منه، وا 
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القارة نالحظ أن الهواء المداري القاري الذي يظهر هنا في هذا الفصل "الشتاء الجنوبي" يكون أميل 
 للبرودة كما يكون أكثر استقراًرا من الهواء المداري القاري الذي رأيناه في الشمال.

صل الصيف سائًدا في النطاق المحصور بين خطي عرض أما الهواء المداري البحري فيكون في ف
شمال خط االستواء، وهو يأتي من المحيط األطلسي من الرياح الجنوبية الغربية التي يتسع  ْ 98و ْ 8

نطاق هبوبها في هذا الفصل بسبب تزحزح نطاق الضغط المنخفض االستوائي نحو الشمال. ونظًرا 
ينتقل إليه يصبح في حالة عدم استقرار ويكون سبًبا في سقوط  الشتداد حرارة اليابس فإن الهواء الذي

أمطار غزيرة خصوًصا على ساحل غانة ومنحدرات الجبال المواجهة لهبوب الرياح الجنوبية الغربية، 
كما هي الحال على المنحدرات الجنوبية لمرتفعات غانة الغربية "فوتاجالون" والمنحدرات الغربية لجبال 

 الكاميرون.
ظ أن الهواء المداري البحري يظهر كذلك في هذا الفصل "الشتاء الجنوبي" على القسم الشرقي من يالح

جنوًبا تقريًبا، ولكن نظًرا لبرودة اليابس فإن هذا  ْ 22جنوب القارة ما بين خط االستواء وخط عرض 
اء أيًضا على الهواء يكون أقرب إلى االستقرار، ويكون بالتالي قليل األمطار. كما يسود هذا الهو 

السواحل الشمالية الغربية للقارة وعلى سواحلها الغربية في القسم الواقع إلى الجنوب من خط االستواء، 
 إال أن هذا الهواء يكون كذلك من النوع المستقر الذي ال يساعد على سقوط أمطار كثيرة.

 
 الهواء القطبي:

طبي في مناخ القارة في فصل الصيف يقتصر كما هي الحال في فصل الشتاء يالحظ أن أثر الهواء الق
ا منها، ففي أقصى الجنوب يظهر نوع معدل من الهواء القطبي القاري البحري  على مناطق محدودة جدًّ
الدافئ الذي يساعد على سقوط األمطار، وتحمله إلى جنوب القارة الرياح الجنوبية الغربية بعد مرورها 

ء هو الذي يسبب األمطار الشتوية في إقليم رأس الرجاء الصالح على مسطحات مائية واسعة، وهذا الهوا
 وفي ناتال.

 

 

 

 

 عناصر المناخ .4.2 

في إفريقية بالعوامل الرئيسة المذكورة في خطوطها العامة، لكنها تخضع  عناصر المناختتأثر 
ر واالتساع كذلك لعوامل أخرى تميز النماذج المناخية المحلية. منها عامل االرتفاع فوق سطح البح

الكبير للمساحات الهضبية، وكذلك عامل القارية أي القرب والبعد عن البحر، وعامل التيارات المحيطية 
الباردة، ثم عامل اتجاه محاور التضاريس وأثره في توجيه حركة الهواء. إضافة إلى عامل التوجه نحو 

وبي وأثره في االختالفات الشمس نحو الجنوب في النصف الشمالي ونحو الشمال في النصف الجن
 المحلية للعناصر المناخية، وعامل الغطاء النباتي وغيره.
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 :الحرارة  .20009

تقسم إفريقية إلى ثالثة نطاقات حرارية أولها القسم االستوائي المداري الحار دومًا على مدار  
يب الحبشة درجة باستثناء ج 02السنة ويمتد على جانبي خط االستواء إلى حدود خط العرض الشمالي 

لى حدود خط العرض الجنوبي  درجات مع امتداد لسان على الساحل الشرقي للقارة حتى  92المرتفع، وا 
 مصب نهر الزامبيزي.

يساير هذا النطاق االستوائي ـ المداري الحار نطاق ثان مزدوج حار صيفًا معتدل شتاًء: النطاق 
ستثناء جبال األطلس، والنطاق الثاني يغطي األول يشمل الصحراء اإلفريقية الكبرى وشمالها كله با

الجنوب اإلفريقي كله باستثناء جبال دراكن. يلي ذلك نطاق مزدوج آخر ومتناظر في نصفي الكرة يغلب 
على الجبال المذكورة وسالسلها في أقصى الشمال الغربي )األطلس( وأقصى الجنوب )دراكن(، ويتصف 

اء. وتكون حرارة النصف الشمالي أعلى بكثير من حرارة بحرارة عالية في الصيف ومنخفضة في الشت
النصف الجنوبي. كما يالحظ أن أعلى درجات الحرارة ال توجد عادة في النطاق االستوائي، ولكن في 
البقاع شبه المدارية، وأعلى درجة حرارة مطلقة ُسجلت في موقع العزيزية جنوب غرب مدينة طرابلس في 

تنخفض الحرارة في المرتفعات، وتصل إلى حدودها المطلقة الدنيا في درجة مئوية. و  86ليبية هي 
درجة(. ويعود التناظرعلى جانبي خط  00-درجة( وفي جبال األطلس ) 99-مرتفعات جنوبي القارة )

االستواء إلى الظهور في توزيع خطوط المدى الحراري المتساوية فيكون المدى اليومي والفصلي والسنوي 
ق االستوائي ـ المداري، يزداد باتجاه النطاقين شبه المداريين والسيما في صحارى ضعيفًا في النطا

درجة مئوية في الصحراء الجزائرية،  00الجنوب والشمال، إذ يصل المدى السنوي إلى أكثر من 
 ويتراجع المدى الحراري عمومًا باالقتراب من السواحل.

 االمطار .1.2.2

لنموذجي للنطاقات المناخية المتناظرة على جانبي خط ويعكس توزع األمطار وكمياتها التعاقب ا
االستواء مرة أخرى، مع أخذ اتساع اليابسة على امتداد العروض الجغرافية في الشمال بالحسبان خالفًا 
المتدادها على طول خطوط الطول في الجنوب، وما يتبع ذلك من اختالف تأثير عامل القرب والبعد 

 م إفريقية جنوب خط االستواء أعلى من إفريقية شماله.عن البحر، إضافة إلى أن معظ

: يرتبط هطل األمطار ومواسمها بحركة الشمس الظاهرية وسقوط أشعتها عمودية بين الهطل
مداري السرطان والجدي. إذ تهطل األمطار بكميات كبيرة في الشريط االستوائي والعروض القريبة منه 

وى في زاوية خليج غينية حيث تزيد كميات األمطار في في جميع فصول السنة، وتصل حدودها القص
مم سنويًا. وتهطل األمطار شمال وجنوب الشريط االستوائي في فصلين 92222جبال الكمرون على 

يتفقان مع سقوط األشعة الشمسية عمودية في رحلتها الظاهرية بين المدارين يفصل بينهما صيف جاف 
وتراوح كميات األمطار هنا «. األمطار السمتية»مطار باسم قصير وشتاء جاف طويل، وتعرف هذه األ

مم وسطيًا، ويتحد فصال المطر في فصل واحد أمطاره صيفية في الشريطين 0222-9222بين 
مم وسطيًا. 9222-822المداريين )في السودان شمااًل وفي نطاق حوض الزامبيزي جنوبًا(، وتراوح بين 
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بتعاد عن خط االستواء جنوبًا وشمااًل، حتى العروض فوق ويستمر تناقر كميات األمطار مع اال
المدارية إذ الغلبة فيها للنموذج الصحراوي )الصحراء الكبرى شمااًل وصحراء كلهاري وصحراء ناميبية 

مم فقط في أسوان. وتكون أمطار الهوامش 2مم عامة، وحتى 922-82جنوبًا( حيث تهطل أمطار بين 
ستواء صيفية وأمطار الهوامش البعيدة عنه شتوية. وتدخل أجزاء من الصحراوية القريبة من خط اال

شرقي إفريقية في نطاق البقاع الجافة الصحراوية كما في القرن اإلفريقي خاصة وكينية وتنزانية على 
الرغم من وقوعها في الشريط االستوائي أو قريبة منه، نتيجة تأثرها بالثبات واالستقرار المميزين للكتلة 

 ائية التي تخضع لها على مدار السنة.الهو 

تعود كميات األمطار إلى االزدياد باتجاه الهوامش الشمالية والجنوبية للقارة. إذ تهطل أمطار 
شتوية في نطاق المناخات المتوسطية )المغرب العربي وبرقة ودلتا النيل في الشمال( و)جبال دراكن 

مم، وأكثر من ذلك في الجبال. ويظهر 222-922بين ومنطقة الكاب ـ الكِّب ـ في الجنوب( وأمطارها 
أثر االرتفاع فوق سطح البحر في هضبة الحبشة ومرتفعاتها والجبال الشاهقة التي ترتفع قممها ألعلى 
من حدود الثلج الدائم مثل جبال كليمنجارو وكينية وروفنزوري، حيث ترتفع كميات أمطارها وتجلل 

على الرغم من مواقعها في النطاق االستوائي الحار. أما تأثير  قممها أعشاش تثلج وجليديات صغيرة
التيارات المحيطية فيظهر على امتداد األشرطة الساحلية التي يمر أمامها تيار جزر الكناري البارد 

 وتيار بنغويلة البارد أيضًا، مما يلطف من حرارة سواحل الغرب اإلفريقي أكثر من السواحل الشرقية.

 .في هذه القارة نظرا لتوفر الحرارة المرتفعة في معظم جهاتها هم عناصر المناخلعل االمطار ا
ومن ذلك التباين المكاني في توزيع االمطار دور في طبيعة الموارد النباتية والحيوانية واالمكانات 

 اصبحوحسب قياسات محطة الرصد الجوي وتوزيع كميات االمطار بين جهات القارة  ،الرعوية والزراعية
 يما يل تقسيم القارة الى باإلمكان

 

 منطقة االمطار الدا مة-أ

تسقط امطارها طوال العام في المناطق االستوائية وساحل غانا والسهل الساحلي لشرق القارة 
 .ملم 2222-9222وشرق جزيرة مدغشقر وتتراوح امطارها بين 

 

 منطقة االقاليم الفصلية -ب

شهور من السنو وتمتد  92التي يستمر فيها سقوط المطر وبضمنها المنطقة الشبه االستوائية 
الى جانب ،شماال ويعود سبب سقوط االمطار هنا الى الرياح التجارية الجنوبية الشرقية6-8بين درجتي 

 .تأثير التيارات الصاعدة
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درجة عرض شمال وجنوب خط  96-6يقع في اقليم يمتد بين  يالمطر السودانكذلك نظام 
ملم تقل  822وتصل االمطار الى حوالي  ،لرياح الغربية تسقط هنا في فصل الصيفاالستواء بفعل ا

وتسقط امطار النطاق  ،ملم عن هوامش الصحراء 08عند االبتعاد عن خط االستواء حتى تصل الى 
الموسمي في الصيف فوق هضبة اثيوبيا وعلى ضهير ساحل غانا بفعل هبوب الرياح الموسمية 

 ،عند جنوب القارة ،الصيف الجنوبي ،لك تسقط االمطار صيفافوق هضبة الفليدالجنوبية الغربية وكذ
وتسقط االمطار بفعل الشتاء في شمال غرب القارة وفي جنوبها الغربي ايضا وذلك بفعل هبوب الرياح 

وبشكل عام فان امطار المناطق الفصلية في القارة  ،العكسية واالعاصير النابعة من المحيط االطلسي
 .ملم 9222 -822ما بين  تتراوح

 المنطقة الجافة لمعظم ايام السنة-ت

وتشمل الصحراء الكبرى حيث يسود النظام الصحراوي في الجهات المحصورة بين دائرتي عرض 
 ،وكذلك صحراء ناميبيا ،ش كما يسود جنوب خط االستواء في الجهات الغربية من القارة عادة 98-22

 .ملم معظمه يتبخر قبل وصوله التربة 082والمعدل السنوي للمطر يقل عن 
 
 

 المناخية إلفريقيا: اليماألق.  .1.3
 

ال تزال القارة اإلفريقية محتاجة إلى مزيد من محطات األرصاد الجوية الالزمة لجمع البيانات المختلفة 
ما زلنا التي تساعد على دراسة األحوال المناخية فيها دراسة أكثر تفصياًل من الدراسة الحالية، حيث إننا 

نجد في هذه القارة مساحات واسعة خالية من مثل هذه المحطات، ومع ذلك فإننا نستطيع بناء على ما 
لدينا من بيانات أن نقسم القارة إلى عدد من األقاليم المناخية، وقد سبق أن أوضحنا كيف أن الموقع 

لة الباردة، ومعنى هذا بعبارة أخرى أن الفلكي إلفريقيا قد أخرجها تماًما من نطاق األقاليم الباردة والمعتد
القارة تدخل كلها في نطاق المناخ الحار والمناخ المعتدل الدافئ، ويمكننا أن نحدد المناطق التي تدخل 

 في كل نطاق من هذين النطاقين كما يلي:
 

  المناخ الحار -أواًل 
 وينقسم إلى خمسة أقسام كما يأتي:

كونغو وساحل غانة وقسًما من الساحل الشرقي إلى الجنوب المناخ االستوائي ويشمل حوض ال -أ
 مباشرة من خط االستواء.

القاري، ويشمل نطاًقا عظيًما يحيط باإلقليم االستوائي من ناحيتي الشمال  المناخ المداري  -ب
 والجنوب، كما يحيط به من ناحية الشرق حيث يشمل هضبة البحيرات االستوائية.
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، ويشمل معظم الساحل الشرقي للقارة إلى الجنوب من خط االستواء، كما ي المناخ المداري البحر  -ج
 يشمل الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر.

 ، ويشمل هضبة الحبشة.المناخ المداري الموسمي -د
 ، ويشمل الصحراء الكبرى وصحراء كلهاري وصحراء ناميبيا الساحلية مناخ الصحاري الحارة -ها
 

 ،لدافئثانًيا: المناخ المعتدل ا
 وينقسم إلى قسمين كما يأتي: 
الذي يتمثل بصفة خاصة على طول السواحل الشمالية للقارة خصوًصا في  مناخ البحر المتوسط-ا

 الشمال الغربي وكذلك في منطقة رأس الرجاء الصالح.
 ، وهو يمثل المناخ المعتدل الدافئ في شرق القارات.مناخ ناتال -ب
 

 
 ة لقارة افريقيا. االقاليم المناخي99شكل 
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 األقاليم الحارة:   .1.3.1
 المناخ االستوا ي: -أ

 حوض الكونغو:
يتكون القسم األوسط من هذا الحوض من سهل منبسط يمتد حول نهر الكونغو نفسه وحول األجزاء 

متر فوق مستوى سطح البحر، وتنمو  222الوسطى والدنيا من روافده، ويبلغ ارتفاع هذا السهل حوالي 
كثيفة دائمة الخضرة تتخللها في مواضع متفرقة مناطق صغيرة يقوم فيها الوطنيون ببعض به غابات 

الزراعة المتنقلة، وتحيط بهذا القسم من جميع الجهات أراض مرتفعة يزيد ارتفاعها بصفة خاصة من 
رع الغربي من الوادي االنكساري العظيم، ويتراوح ارتفاعها ما ناحية الشرق حيث تمتد الحافة الغربية للف

متًرا،  8902متر، وأعلى نقطة فيها هي جبال روونزوري التي يبلغ ارتفاعها حوالي  2222و 0222بين 
ويتدرج االرتفاع كذلك كلما اتجهنا جنوًبا حتى إنه يتراوح في معظم النصف الجنوبي من الحوض ما بين 

متر، كما هي الحال حول مدينة 9022قد يصل في بعض األماكن إلى أكثر من متر و  9222و 822
إليزابيث فيل في الجنوب الشرق، والمظهر النباتي السائد في القسم الجنوبي المرتفع نسبيًّا من الحوض 

 هو السفانا الكثيفة التي تتغطى بها في بعض المناطق مساحات شاسعة وغير منقطعة.
قسم الشمالي من الحوض حيث يمر بشالالت إستانلي، وهذا القسم هو الذي ويقطع خط االستواء ال

جنوًبا ولكن نظًرا ألن  ْ 8يمثل المناخ االستوائي الحقيقي، وهو يمتد من شمال الحوض حتى خط عرض 
متر فإن المناخ االستوائي السائد هنا يكون أقل حرارة نوًعا  222االرتفاع عن سطح البحر ال يقل عن 

مناخ االستوائي الذي يظهر في المستويات القريبة من سطح البحر، وحيثما يزيد االرتفاع عن ما من ال
ذلك يختفي المناخ االستوائي الحقيقي وتحل محله أنواع معدلة من المناخ المداري، وقد تظهر بعض 

 أنواع المناخ البارد على القمم المرتفعة التي توجد على الحافة الشرقية للحوض.
يعي أن يكون الهواء الذي يسود في حوض الكونغو هو الهواء المداري خصوًصا الهواء ومن الطب

المداري البحري الذي يصل إليه من المحيط األطلسي الجنوبي في الغرب ومن المحيط الهندي في 
الشرق، أما الهواء المداري القاري فعلى الرغم من أنه يصل كذلك إلى حوض الكونغو من المناطق 

حيث يصل بعض  Kإلى الشمال منه إال أن ذلك مقصور على بعض أشهر فصل الشتاء "يناير"الواقعة 
هذا الهواء إلى القسم الشمالي واألوسط من الحوض، وفي نفس هذا الفصل يتأثر مناخ القسم الجنوبي 
، الغربي من حوض الكونغو بتيارات مماثلة تصل إليه من المحيط الهندي، وهذا الهواء المداري الرطب

سواء منه ما يصل من المحيط األطلسي أو ما يصل من المحيط الهندي، وهو المصدر الذي يغذي 
 األمطار التي تسقط على حوض الكونغو في هذا الفصل "الشتاء الشمالي".

أما في فصل الصيف فيختفي الهواء المداري القاري من حوض الكونغو تماًما، ويحل محله الهواء 
ا الهواء الذي يأتي من المحيط األطلسي وذلك ألن اشتداد عمق الضغط المداري البحري خصوًص 

المنخفض الذي يتكون على الصحراء الكبرى في هذا الفصل يساعد على اجتذاب الرياح الجنوبية 
الغربية التي تهب من ناحية هذا المحيط وعلى زيادة سرعتها نسبيًّا، والهواء الرطب الذي تحمله هذه 
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الذي تأتي منه األمطار التي تسقط في الفترة من إبريل إلى أكتوبر "الصيف  الرياح هو المصدر
 الشمالي".

ويالحظ عموًما أن الرياح السائدة على حوض الكونغو أغلبها رياح خفيفة كما أن فترات سكون الهواء 
ا، ومع كل هذا فإن اإلقليم يتعرض في فصلي الربيع والخريف، وهما فصال تعامد الش مس على كثيرة جدًّ

خط االستواء لظهور عواصف شديدة تشتهر باسم الترنادو، وهي من نفس نوع عواصف الترنادو التي 
كيلو متًرا في  18تظهر على ساحل غانة، ويشتد هبوب الرياح عند ظهورها، وقد تصل سرعتها إلى 

تتحرك بعد الساعة أو أكثر، وهي تظهر غالبا بعد منتصف النهار أي في أشد الساعات حرارة، وهي 
 نشأتها عموًما من الشرق إلى الغرب.

ذا نظرنا إلى إحصاءات المطر نجد أن حوض الكونغو على الرغم من وقوعه حول خط االستواء  وا 
فإنه أقل مطًرا من حوض األمزون المقابل له في أمريكا الجنوبية، وذلك ألن معظم الرطوبة التي يحملها 

ى الحافات الشرقية للهضاب التي تقف في طريقها قبل وصولها هواء المحيط الهندي تسقط أمطارها عل
سنتيمتًرا  928إلى حوض الكونغو، ويبلغ معدل األمطار التي تسقط على معظم أجزاء الحوض حوالي 

سنتيمتر في حوض األمزون، وهي مع ذلك تكفي ألن تجعل نهر  022إلى  918في السنة مقابل 
بين أنهار العالم بعد بهر األمزون من حيث كمية المياه التي  الكونغو يأتي في المرتبة الثانية من

. ولقد كان من نتائج موقع حوض الكونغو حول خط االستواء أن أصبح موسم زيادة األمطار 9تحملها
في القسم الشمالي منه مختلًفا عن موسم زيادتها في قسمه الجنوبي، وقد ترتب على هذه الظاهرة أن 

ن للفيضان، أحدهما في شهر مايو "في القسم الشمالي" والثاني في شهر أصبح لهذا النهر موسما
ديسمبر "في القسم الجنوبي" ولهذا فإن مستوى المياه فيه ال يهبط في أي شهر من الشهور إلى درجة 

 تعوق المالحة.
 

 المناخ المداري القاري: -ب
لى الجنو  ب مباشرة من المناخ االستوائي، وهو يوجد هذا المناخ في قلب القارة اإلفريقية إلى الشمال وا 

يضم نطاق السودان في الشمال وقسًما كبيًرا من هضبة إفريقية الجنوبية في الجنوب، ويحدث االنتقال 
بين هذا المناخ وبين المناخ االستوائي من جهة، وبينه وبين المناخ الصحراوي من جهة أخرى تدريجيًّا 

 بصفة عامة.
الذي يشتهر باسم مناخ السفانا، وأهم ما يميزه هو وجود فصل ممطر في  هو والمناخ المداري القاري 

الصيف وفصل جاف في الشتاء، ويتزايد طول هذا الفصل األخير كلما ابتعدنا عن خط االستواء حتى 
نصل إلى المناخ الصحراوي، واألمطار التي تسقط في هذا اإلقليم ال تختلف في نوعها عن أمطار 

فهي تسقط بسبب التيارات الصاعدة التي تصاحب الضغط المنخفض االستوائي، وهو المناخ االستوائي، 
الضغط الذي يتزحزح نحو الشمال في فصل الصيف ونحو الجنوب في فصل الشتاء وهذه الزحزحة هي 
المسئولة عن التوزيع الفصلي لبمطار في مناخ السفانا، ولكن يالحظ أن كمية المطر تختلف من مكان 

 ى حسب نظام التضاريس أواًل، وعلى حسب البعد عن خط االستواء ثانًيا.إلى آخر عل
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 المناخ المداري البحري: -ج

يتمثل هذا المناخ في المناطق الساحلية الشرقية في كينيا وتنجانيقا وموزمبيق وهو يختلف عن المناخ 
الهوائية الصاعدة  المداري القاري في أن أمطاره تسقط طول السنة، وأنها ال تسقط بسبب التيارات

وحدها؛ إذ إن الرياح التجارية الجنوبية الشرقية المحملة بالرطوبة تهب على هذه السواحل من المحيط 
الهندي طول السنة وتسبب سقوط أغلب األمطار، ولكن يالحظ إلى جانب ذلك أن نسبة كبيرة من 

هو نشاط التيارات الهوائية  األمطار التي تسقط صيًفا على القسم الشمالي من هذه السواحل سببها
الصاعدة التي تنشط عندما يتزحزح نطاق الضغط المنخفض االستوائي جنوًبا في فصل الصيف 

 "الجنوبي".
أما درجة الحرارة فمرتفعة طول السنة، وال تختلف كثيًرا عن درجة الحرارة في النطاق االستوائي من 

ف والشتاء، وهذا يختلف عما نالحظه في المناخ حيث ارتفاعها وعدم وجود فرق كبير بين حرارة الصي
المداري القاري، والحياة النباتية في هذا المناخ تتكون في جملتها من غابات كثيفة ال تختلف كثيًرا عن 

 الغابات االستوائية المطيرة

 المناخ المداري الصحراوي: -د
ما بين مناطق السفانا في الجنوب  يتمثل هذا المناخ في الصحراء الكبرى التي تشغل معظم شمال القارة

وساحل البحر المتوسط في الشمال، كما يتمثل في جنوب القارة حيث توجد صحراء كلهاري وصحراء 
ناميبيا الساحلية، وأهم ما يميزه هو ارتفاع درجة الحرارة بصفة عامة خصوًصا في أثناء النهار في فصل 

والمدى اليومي والفصلي لدرجة الحرارة أعظم في  مئوية أو أكثر، ْ 21الصيف حيث تصل أحياًنا إلى 
هذا المناخ منه في أي نوع مناخي آخر، أما األمطار فهي معدومة أو نادرة إال في بعض األماكن 
القليلة التي يرتفع فيها سطح األرض، كما هي الحال في منطقة هضبة الهوجار، ففي هذه المناطق 

عدد من الواحات والرياح السائدة على الصحراء الكبرى تسقط بعض األمطار التي تساعد على ظهور 
في معظم أيام السنة هي الرياح التجارية الشمالية الشرقية، وهي شديدة الجفاف لمرورها على مساحات 
واسعة من اليابس ولهبوبها نحو مناطق أشد حرارة بصفة عامة من المناطق التي تهب منها، ومع ذلك 

ألمطار، إذا صادفت أرًضا مرتفعة، كما يحدث على هضبة الهوجار فإن هذه الرياح تسقط بعض ا
وتيبستي، ويالحظ أن السواحل الغربية للصحراء الكبرى أقل حرارة من بقية الصحراء ألنها تتأثر بتيار 
الكناريا البارد، كما يكثر الضباب بالقرب من هذه السواحل بسبب مرور الهواء على المياه الباردة، ومثل 

ن أن يقال كذلك على صحراء ناميبيا التي يمر بجوارها تيار بنجويال البارد، ويالحظ أن صحراء هذا يمك
كلهاري وصحراء ناميبيا أقل جفاًفا بصفة عامة من الصحراء الكبرى، ويرجع ذلك إلى ضيق القارة 

ن وج ا، وا  دت فإنها تكون وارتفاع مستوى سطحها عنه في الشمال، والحياة النباتية في الصحراء فقيرة جدًّ
عبارة عن نباتات شوكية من األنواع التي تتحمل الجفاف، ولكنها تكثر نوًعا ما في الواحات وفي 

 المناطق االنتقالية بين الصحراء والسفانا.
 



66 

 

 المناخ المعتدل الدافئ: . 1.3.2
 مناخ البحر المتوسط: -أ

السنة الشتوي وهو يتمثل في  أهم ما يميز هذا المناخ هو سقوط معظم األمطار أو كلها في نصف
شمال القارة في شريط ضيق يمتد على طول ساحل البحر المتوسط، ويزداد اتساع هذا الشريط عموًما 
كلما اتجهنا غرًبا، كما أن تضاريس الشريط الساحلي وشكل الساحل نفسه لهما كذلك دخل في تحديد 

ر المتوسط هي الرياح الغربية والمنخفضات اتساع المنطقة التي تدخل في هذا المناخ وسبب أمطار البح
الجوية التي تكثر في نطاقها، وتظهر هذه المنخفضات بكثرة في الشتاء، كما تظهر كذلك في الربيع 

سنتيمتًرا، وهي  60و 28والخريف، ويتراوح المعدل السنوي لبمطار في هذا النوع من المناخ بين 
 02سنتيمتًرا في السنة نجد أنها تبلغ  18مدينة الجزائر  تتناقر كلما اتجهنا شرًقا، فبينما تبلغ في

سنتيمترات في بورسعيد، وعلى الرغم من قلة أمطار الساحل الشمالي لمصر  1سنتيمتًرا في اإلسكندرية و
بهذا الشكل فإننا يمكن أن نعتبره مع التجاوز داخاًل في هذا النوع من المناخ، ولو أنه في الحقيقة يمثل 

لية بين المناخ الصحراوي ومناخ البحر المتوسط، وأكثر المناطق أمطاًرا في شمال إفريقية مرحلة انتقا
 هي منطقة جبال أطلس بسبب ارتفاعها من جهة وألن معظم األمطار تأتي من الغرب من جهة أخرى.

ويتمثل مناخ البحر المتوسط فضاًل عن ذلك في منطقة الكاب بأقصى جنوب القارة حيث تسقط بعض 
مطار شتاء نتيجة لتزحزح نطاقات الضغط الجوي نحو الشمال مما يؤدي إلى دخول هذه المنطقة في األ

 سنتيمتًرا في السنة. 18نطاق الرياح الغربية، ويبلغ معدل األمطار في كيب تون حوالي 
والحياة النباتية التي تنمو في مناخ البحر المتوسط تتكون في جملتها من أشجار يمكنها أن تتحمل 
جفاف فصل الصيف، ومنها بعض األشجار ذات الجذور الطويلة التي تستطيع االستفادة بالمياه 
الباطنية مثل أشجار الزيتون واللوز والكروم، وعلى منحدرات جبال أطلس تنمو أشجار الصنوبر 

 والبلوط، وتزرع في هذا المناخ كذلك كثير من نباتات المنطقة المعتدلة مثل القمح والشعير.
ل ى جانب األنواع المناخية السابقة، وهي التي تتكرر حول خط االستواء في النصفين الشمالي وا 

والجنوبي للقارة توجد بعض األنواع المناخية األخرى التي تظهر نتيجة للظروف الخاصة بالمواقع 
 والتضاريس وهي:

 مناخ ناتال: -ب
يزه عن مناخ البحر المتوسط أن أمطاره وهو يمثل المناخ المعتدل الدافئ في شرق القارة وأهم ما يم

تسقط طول السنة، فهي تسقط في فصل الشتاء الجنوبي "يوليو" بسبب المنخفضات الجوية التي تصل 
إليه من الغرب، وهي إما أن تتكون على القارة نفسها أو تصل إليها من المحيط األطلسي، أما في 

لرياح التجارية التي تهب عليها من المحيط فصل الصيف "ديسمبر" فتدخل منطقة ناتال في نطاق ا
 الهندي وتسبب سقوط أمطار غزيرة على الساحل وعلى منحدرات الجبال.

أما درجة الحرارة فهي معتدلة طول السنة حتى في فصل الصيف ألن الرياح التي تهب من المحيط 
على الطرف الجنوبي  تساعد على تلطيف درجة الحرارة، ونظًرا ألن تيار موزمبيق الحار يمتد أثره
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الشرقي للقارة اإلفريقية، فإن هذا األثر يبدو واضًحا على مناخ ساحل ناتال، خصوًصا في فصل الشتاء 
 حيث يساعد على رفع درجة الحرارة.

 المناخ المعتدل القاري: -ج
قط وهذا النوع هو الذي يعرف كذلك باسم مناخ اإلستبس وهو يتمثل بصفة خاصة في إقليم الفلد، وتس

معظم أمطاره في فصل الصيف عندما تتوغل الرياح التجارية في الداخل، وهذا المناخ معتدل من حيث 
درجة الحرارة بسبب ارتفاع الهضبة، والحياة النباتية في جملتها عبارة عن حشائش من نوع اإلستبس، 

وقد قامت زراعة بعض وهي التي تشتهر باسم "الفلد" وتربى عليها قطعان كبيرة من الماشية واألغنام، 
 الحبوب والفاكهة في األماكن التي تكفي أمطارها لهذه الزراعة.

 المناخ المعتدل الدافئ الموسمي: -د
ويوجد بصفة خاصة في هضبة الحبشة التي تسقط عليها األمطار في الصيف بسبب الرياح الموسمية 

در الذي يستمد منه نهر النيل مياه الجنوبية الغربية من ناحية خط االستواء، وهذه األمطار هي المص
الفيضان، ونظًرا الرتفاع الهضبة فإنها أقل حرارة من المناطق التي حولها، والحياة النباتية معظمها عبارة 

 عن غابات موسمية تسقط أوراقها في الشتاء وهو فصل انقطاع األمطار.
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 والنبات الطبيعيالتربة  .3
 
 التربة  .3.1

ـــر المنتظمـــة يجعـــالن إفريقيـــة ف ـــى جانـــب األمطـــار غي ـــدة والخصـــبة. وهـــذا األمـــر إل ـــى التـــرب الجي ـــرة إل قي
الزراعــــة، وهــــي مهنــــة غالبيــــة الســــكان، مهــــددة وغيــــر مضــــمونة، ويؤديــــان إلــــى بــــروز ظــــاهرة التصــــحر 

 والتصحير.
ذات االمتــداد يتــأثر انتشــار أنــواع التــرب فــي إفريقيــة بعــدد مــن العوامــل، أبرزهــا المنــاخ والنمــاذج المناخيــة 

النطـــاقي المســـاير للعـــروض الجغرافيـــة علـــى جـــانبي خـــط االســـتواء شـــمااًل وجنوبـــًا، وكـــذلك الصـــخور األم 
وجيولوجيــة القــارة وتــوزع التضــاريس وارتفاعاتهــا وتنــوع األعمــال الحتيــة أو الترســبية وغيرهــا مــن األعمــال 

ألهمية فـي تكـوين التـرب وانتشـارها. وفـي الجيومورفولوجية، وكذلك الغطاء النباتي وعوامل أخرى متباينة ا
 ضوء هذه العوامل وموقع إفريقية من العروض الجغرافية توجد فيها النطاقات التربية ـ المناخية التالية:

  

 نمو ج التربة نمو ج المناخ العرض الجغرافي

 ترب البحر المتوسط صيف جاف درجة شماالً  28حتى العرض 

 ترب صحراوية فقيرة أو خالية من الدبال افج درجة شماالً  98حتى العرض 

 ترب مدارية حمراء مع تكون الالتريت مداري مع شتاء جاف درجة شمااًل  0حتى العرض 

 ترب بنية والتريت وترب شبه سوداء مداري دائم الرطوبة العروض االستوائية

 يتترب مدارية حمراء مع التر  مداري مع شتاء جاف درجة جنوباً  02حتى العرض 

 ترب فوق مدارية حمراء من دون التريت مداري مع شتاء جاف درجة جنوباً  28حتى العرض

 ترب متوسطية مع فوق مدارية في المرتفعات صيف جاف وشتاء معتدل درجة شماالً  28جنوب العرض 

 
لصــحراء إن أكثـر األنــواع المـذكورة انتشــارًا وأوسـعها مســاحة هـي التــرب الصـحراوية الشــمالية التـي تغطــي ا

اإلفريقية الكبرى مـن البحـر األحمـر حتـى المحـيط األطلسـي ومسـاحات صـغيرة فـي جنـوبي القـارة، وتغلـب 
عليها الرمال والكثبان الرملية والقشرات التي تعد شواهد على مناخ أكثر رطوبة في الماضي. ويظهـر أثـر 

. أمــا أثــر انعــدام النبــات أو الصــخور األم فــي األجــزاء الخاليــة مــن الغطــاء الرملــي وفــي الحمــادات خاصــة
ندرته فيظهر بالفقر المـدقع لهـذه التـرب إلـى المـواد العضـوية وانعـدام الـدبال مـن تركيبهـا. وهـي تـرب غيـر 

 صالحة للزراعة إال في بعض الواحات والجزر الجبلية التي تتغير فيها الشروط المكونة للتربة.
ه صــحراوية ذات صــيف جــاف وشــتاء مطيــر وتمتــد علــى هــوامش التــرب الصــحراوية أشــرطة مــن تــرب شــب

في النطاقات المتوسطية في أقصى شمالي القارة وجنوبيهـا، وهـي تـرب رماديـة سـهبية إلـى بنيـة متوسـطية 
أو حمراء وردية تأخذ فيهـا نسـبة الـدبال والعضـويات باالزديـاد. أمـا باتجـاه خـط االسـتواء فتغلـب تـرب بنيـة 
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فـــي نطـــاق الســـافانا والشـــجيرات الشـــوكية فـــي منـــاخ ذي شـــتاء  وحمـــراء بنيـــة ترتفـــع فيهـــا نســـبة العضـــويات
 جاف. وهنا تأخذ عملية تكون الالتريت بالظهور التدريجي.

تنشــط عمليــات التجويــة الكيمياويــة وترتفــع نســبة األكاســيد الحديديــة فــي التــرب المداريــة واالســتوائية مــع  
البنيــة وشــبه الســوداء فــي هــذه المجموعــة  تزايــد االقتــراب مــن خــط االســتواء. وتبــرز تــرب الالتريــت والتــرب

التربية ذات المناخ المداري ـ االسـتوائي الـدائم الرطوبـة علـى مـدار السـنة. ويتكـون الالتريـت، الـذي يعطـي 
البوكسيت )خام األلمنيوم( تربة غنية بالعناصر غير القابلـة للـذوبان، جردتهـا عمليـة الغسـل مـن العناصـر 

المـــاء. وتنتشـــر هـــذه التـــرب فـــي حـــوض الكونغـــو ومنـــه شـــمااًل حتـــى العـــرض القابلـــة للـــذوبان واالنحـــالل ب
 درجة، وجنوبًا حتى عروض مشابهة ولكن على هيئة ألسنة وجزر متفرقة. 98الجغرافي 

أما خارج نطاقات التـرب المسـايرة للنطاقـات المناخيـة فتنتشـر فـي إفريقيـة أنـواع مـن التربـة المتكونـة بتـأثير 
النطــاق المنــاخي العــام الغالــب، أبرزهــا االرتفــاع فــي المنــاطق الجبليــة فــي شــرقي عوامــل محليــة مميــزة فــي 

القــارة وجنوبيهــا وأقصــى شــماليها الغربــي، وفــي جبــال البقــاع الصــحراوية وأشــباهها وغيرهــا. كــذلك تشــاهد 
يــــة أنـــواع التـــرب اللحقيــــة والمســـتنقعية والبحيريـــة الداخليــــة والســـاحلية فـــي أوديــــة األنهـــار واألحـــواض المائ

كــالبحيرات والمســتنقعات والســبخات والمنــاقع، وعلــى امتــداد الســواحل الواطئــة الغنيــة بــالبحيرات الشــاطئية، 
 وفي أحواض بحيرات قديمة جفت مياهها في الصحارى وأشباهها.

وتعـــاني التـــرب اإلفريقيـــة مـــن التـــدهور وفقـــدان خصـــوبتها نتيجـــة تضـــافر العوامـــل الطبيعيـــة مـــع تخريـــب  
. ويبقى دور العوامل الطبيعية محدودًا وينضوي تحت مظلـة النتـائج المترتبـة علـى التغيـرات اإلنسان للبيئة

المناخية، مـن حيـث تراجـع كميـات األمطـار وارتفـاع درجـات الحـرارة وأثرهمـا فـي الغطـاء النبـاتي والمملكـة 
الجليـدي األخيـر الحيوانية. وهي تغيرات بطيئة وطويلة األمد منذ العصر المطيـر األخيـر المقابـل للعصـر 

ســـنة مضـــت. وبالمقابـــل فـــإن نشـــاط اإلنســـان وممارســـاته  92222ـ  99222)الفـــورم( الـــذي انتهـــى قبـــل 
الخاطئــة فــي اســتغالله المــوارد الطبيعيــة وفــي مقــدمتها التربــة أدى ومــازال يــؤدي فــي إفريقيــة إلــى تراجــع 

البيئـــة الطبيعيـــة إزالـــة الغطـــاء قـــدرتها علـــى اإلنتـــاج. ولعـــل أســـوأ هـــذه الممارســـات وأخطرهـــا علـــى التربـــة و 
ــــة المحليــــة أو الزراعــــة االســــتعمارية التــــي مارســــها  ــــالحرق والقطــــع للتوســــع فــــي الزراعــــة المتنقل ــــاتي ب النب
المستعمرون األوربيون بقطع الغابة وغرس أشجار ذات مردود اقتصادي كالمطاط والكاكاو وغيرهما، مـن 

القتصــادية والتربــة والبيئــة الطبيعيــة، إذ كــان الهــم األول دون أي مراعــاة للتــوازن البيئــي بــين المحصــوالت ا
للشــركات االســتعمارية اســتغالل مزارعهــا الواســعة تجاريــًا علــى حســاب التربــة. وكانــت نتيجــة ذلــك تخريبــًا 
مزدوجًا األول كشف التربة ومن ثم تعريتها وجرفها والثاني إنهاكها. يضـاف إلـى ذلـك ازديـاد عـدد السـكان 

عة األخيرة بسرعة كبيـرة لـم تشـهدها إفريقيـة طـوال تاريخهـا ومعـه نشـط اإلنسـان فـي البحـث في العقود السب
عن أراض زراعية جديدة بحرق الغابة والسافانا وقطـع األشـجار بطريقـة جـائرة مـدمرة، والتوسـع فـي الرعـي 

 توسعًا كبيرًا وجائرًا أيضًا.
علـى اإلنتـاج، وهـذا يفسـر كـون إفريقيـة ذات  هذه العوامل وغيرها أدت إلى انجراف التـرب وتـدهور قـدراتها

مليــون  88تربــة فقيــرة علــى الــرغم مــن اعتمــاد معظــم الســكان فــي بقــائهم علــى الزراعــة واعتمــاد أكثــر مــن 
 نسمة من سكانها على الرعي وتربية الحيوانات.
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 . انواع التربة حسب النضوج99شكل 
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 . التربة في قارة افريقيا90شكل 
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 النبات الطبيعي .3.2
ينطبق توزع الغطاء النباتي في إفريقية على توزع التربة والنطاقات المناخية انطباقًا عامًا الفتًا لالنتباه، يؤكد 
العالقة الوثيقة بين هذه العناصر الجغرافية الطبيعية من جهة، والتضاريس واألقاليم الجغرافية الطبيعية من 

قليم الكاب تظهر النباتات المتوسطية من نوع الماكي والغاريغ ذي جهة أخرى. ففي إقليم جب ال األطلس وا 
األوراق القاسية واألشجار الصغيرة من زمرة البلوط. وعلى هوامش هذه المجموعة وباتجاه االستواء تمتد 

و أشرطة ومساحات من نباتات الحلفا وأعشاب السهوب وأشباه الصحارى في الشمال، وشجيرات نطاق الكا ر 
الصرفة في إقليم الصحراء نطاق النباتات شبه الصحراوية في الجنوب. يلي ذلك، باتجاه خط االستواء 

الكبرى وصحراء كلهاري وناميبية، وهي أعشاب مقاومة للجفاف قليلة بل نادرة تنعدم في الصحراء المطلقة 
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ر من السنغال حتى البحر األحمر والرملية. يليها، باالتجاه نفسه شريط من نباتات األعشاب السهبية يستم
وهضبة الحبشة وشريط آخر من األعشاب والشجيرات المتفرقة أقرب إلى خط االستواء. ويعرف الشريط 
المنطبق على إقليم السودان ومناطقه المختلفة، بنطاق السافانا والسافانا العالية ذات األشجار أو الشجيرات 

 جنوب فتعرف بنطاق أعشاب الفلد والسافانافي النصف الشمالي من القارة. أما في ال
، وقلبه حوض الكونغو، فتنتشر غابات كثيفة تعرف بالغابات االستوائية أو المطيرة أما في النطاق االستوا ي

وأحيانًا العذراء. وهي غنية بأشجار عالية يليها طابق من األشجار المتوسطة االرتفاع ثم طابق أعشاب 
تداد هذا النطاق في الشرق عند حدود إقليم المرتفعات اإلفريقية الشرقية، لكنه يمتد ونباتات واطئة. ويتوقف ام

 غربًا بشريط ضيق يساير سواحل خليج غينية حتى سيراليون.
العالية والهضاب التي يغلب عليها  نباتات الجبالويتصف مثلث هضبة الحبشة والقرن اإلفريقي بانتشار 

رية المقاومة للجفاف، إضافة إلى غابات جبلية معتدلة. وعمومًا فإن غطاء من األعشاب والشجيرات المدا
غابات إفريقية ذات كثافات متوسطة إلى منخفضة عدا الغابات االستوائية والغابات الرواقية المسايرة لبودية 

تية من النهرية في العروض المدارية ذات الكثافات العالية، وفي الجبال العالية حيث تتدرج النطاقات النبا
 األنواع السهبية إلى الغابية المعتدلة عموديًا بكثافات عالية إلى متوسطة نسبيًا.

وتنمو في أنحاء متفرقة نباتات خاصة بمساحات محدودة ذات مواصفات تتفق مع البيئة المحلية والعناصر 
دي، وكذلك نباتات الطبيعية الغالبة عليها، هي غابات القرم ونباتات المستنقعات والمياه كالقصب والبر 
 األحواض المغلقة المقاومة للجفاف والموالفة لبمالح، وغيرها من أنواع نباتية أقل أهمية.

)األسر( ومئات األنواع واألصناف،  ينتمي نبيت إفريقية إلى ثالث ممالك نباتية تضم عشرات المجموعات
ألنواع المعروفة في إقليم البحر المتوسط وهذه الممالك هي المملكة النباتية القطبية الشمالية وتضم جميع ا

وشمالي إفريقية حتى الحدود الجنوبية للصحراء اإلفريقية الكبرى. ثم مملكة الكاب النباتية وتقتصر على أنواع 
محدودة تنمو في الحافة الجنوبية القصوى للقارة. أما المملكة الثالثة فهي المملكة النباتية المدارية القديمة 

نتشار والمغطية لبقية أرجاء القارة. وترجع أنواعها إلى المجموعات الهندية ـ اإلفريقية وتغلب عليها الواسعة اال
 األشجار والغابات حول خط االستواء، والشجيرات واألعشاب العالية في مناطق السافانا والفلد.

مختلفة واتسعت  عاش نبيت إفريقية عهود مد وجزر في الحقب الرابع الجيولوجي، ازدهرت فيها أنواع
مساحاتها في العصور المطيرة المقابلة للعصور الجليدية في العروض الشمالية، وتراجعت وزال بعضها في 
العصور الجافة والدافئة بين المطيرة. ومنذ العصر المطير )الجليدي( األخير والرقعة النباتية في تراجع 

للنبيت اإلفريقي اليوم هو اإلنسان واستغالله لهذه وبعض األنواع في تدهور أوانقراض. لكن المخرب األكبر 
الثروة الطبيعية استغالاًل جائرًا سببه الجهل المنتشر بين السكان المحليين من جهة ونهب ثروات القارة من 
المستعمرين األوربيين وغيرهم من جهة أخرى، من دون رقيب. والنتيجة الطبيعية الختالل التوازن البيئي، 

 توسيع رقعته بالتصحير الحاصل بتدخل اإلنسان في البيئة.زحف التصحر و 
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 النباتية.األقاليم  3.2.1
 يتنوع النبات الطبيعي في القارة تبعا لتنوع المناخ ومظاهر السطح.  

 الغابات االستوائية 

 جنوبًا.  8ºشمااًل و 8º: تقع بالقرب من خط االستواء فيما بين دائرتي  الموقع
 .رها غزيرة طول العام " االمطار التصاعدية ": حار وأمطاالمناخ 

 : تتميز بأشجارها العالية وأوراقها العريضة المتشابكة والغابة من الداخل مظلمة الخصا ص النباتية   
وتكثر بها المستنقعات و يصعب استغالل الغابة االستوائية لكثافتها وكثرة مستنقعاتها وانتشار األمراض 

 المعدية بها.
 :  األبنوس والماهوجني التي تتميز بأخشابها الجيدة والمطاط والكاكاو ونخيل الزيتون  أشجارها

 واألناناس والموز. 
المتعددة  يعيش بها الزواحف والتماسيح والحشرات وعلى األشجار القردة والنسانيس والطيور :الحيوان
 األلوان. 

 حشا ش السافانا 
 شمااًل وجنوبًا من خط االستواء.  6º، 96º: تمتد بين دائرتي عرض  الموقع   
عبارة عن حشائش طويلة تتخللها بعض األشجار وذلك في المنطقة القريبة من الغابات  : الخصا ص   

تمتاز بعشبها األصفر المائل للبني، وأشجارها قليلة، وتنتشر  عبارة عن حديقة حيوانات طبيعية.و االستوائية 
 وتمتاز بقلة مناخ المداري ، تمتاز السافانا بارتفاع درجة الحرارة.فيها مختلف الحيوانات، ويسود فيها ال

.  األمطار، إال أن سقوطها موسمي 
كلما ابتعدنا عن الغابات االستوائية تقل كمية األمطار بالتدريج ويقصر موسم سقوطها وتتركز معظمها في 

 ب من الغابات االستوائية. فصل الصيف فتنمو حشائش السافانا الطويلة التي تتخللها األشجار بالقر 

 كلما اقتربنا من اإلقليم الصحراوي تقصر الحشائش وتتناثر األشجار. 

تعيش على حشائش السافانا حيوانات آكلة العشب مثل الجاموس البرى ووحيد القرن والزراف والنعام والفيلة 
 ر والحمار الوحشي وتوجد بها حيوانات مفترسة آكلة اللحوم مثل األسود والنمو 

 
 النباتات الصحراوية 

   في شمال القارة وفى العروض نفسها التي تقع ْ 96º، 22: تمتد بين دائرتي عرض الموقع    
 جنوب غربي القارة.             

  .: يسودها المناخ الصحراوي القاري نادر المطر " لهبوب الرياح التجارية الجافة "المناخ    
 عشاب الشوكية وهى أعشاب متناثرة تتحمل العطش، وبعض النباتات: تنمو عليها بعض األ النبات   

 التي تخزن المياه في أوراقها مثل التين الشوكي والصبار.           
 : تعيش بها حيوانات تتحمل العطش مثل الجمل أو حيوانات سريعة العدو للبحث عن الحيوان   

 الغذاء والهروب من أعدائها كالغزال. 
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 ر المتوسطشجايارات البح 
  شمال غرب القارة وجنوبها الغربي.  ْ 22º، 22: تقع بين دائرتي عرض  الموقع   
 : يسودها مناخ البحر المتوسط ذو الصيف الحار الجاف والشتاء المعتدل الممطر.  المناخ   
 : تنمو بها أشجار دائمة الخضرة لها القدرة على مقاومة الجفاف في فصل الصيف ومن النبات   
 أشجارها الزيتون والموالح والعنب وتنمو أشجار البلوط الفليني واألرز فوق الجبال.           

 حشا ش اإلستبس
قليم الفلد في جنوب إفريقيا.  الموقع     : تنمو على هضبة الشطوط في الجزائر وا 
 : عبارة عن حشائش قصيرة تربى عليها األغنام ذات الصوف الجيد.  الخصا ص   
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 يواناتالح.8.3
تعد إفريقية من القارات الغنية بالحيوانات البرية أو الوحيش، وهي أغناها بأنواع الحيوانات ذات األظالف 
وبأنواع أسماك المياه العذبة. وينتمي وحيشها إلى وحيش المنطقة الحبشية وهو الغالب ووحيش الشمال 

 والشمال الغربي الذي يعرف بالمنطقة المتوسطية.
ع والرتب الحيوانية الشمالية هذه عن أنواع المنطقة الحبشية المنتشرة في األقاليم المدارية وتختلف األنوا 

واالستوائية، ومعظمها في الحالتين من األنواع والرتب المحلية ـ المقيمة إال ماندر. علمًا أن التغيرات 
المناخية والنباتية موقعًا واتساعًا المناخية التي مرت بها القارة في الحقب الجيولوجي الرابع وتذبذب النطاقات 

رافقتها تحركات لبنواع الحيوانية التي كانت تترك أفرادها وآثارها في بقاع من القارة ال تتفق ومناطق 
انتشارها في زمن سابق أو الحق. فالفيلة واألسود والزرافات التي كانت تنتشر في شمالي القارة في عصر 

هناك اليوم، لتراجع نطاق انتشارها إلى العروض المدارية. وتبرز الفروق بين الباليستوسين لم يعد لها وجود 
حيوانات الغابات االستوائية المطيرة ونطاق السافانا والسهوب بروزًا واضحًا. ففي المملكة الحيوانية االستوائية 

كالقرود وأمثالها  المطيرة تنتشر الحيوانات الطائرة كالخفافيش والطيور والحشرات، والحيوانات المتسلقة
صنفًا من  02وثعابين األشجار وضفادعها وغيرها. ومهما يكن من أمر التوزيع الجغرافي ففي إفريقية 

صنفًا  28وفيها نحو  الضواري آكالت اللحوم ورتب كثيرة من ذوات األظالف والظباء خاصة والقوارض،
صنفًا مقيمًا في  018طيور إضافة إلى قرابة صنفًا مقيمًا من ال 9262والغوريال وغيرهما، ونحو من القرود 

صنف من  0222الشمال الغربي أو مهاجرًا شتاء إلى القارة، ورتب كثيرة من الزواحف والبرمائيات ونحو 
مليون سنة مضت. ولقد أدى تقدم  12أسماك المياه العذبة من بينها أنواع قديمة جدًا يرجع وجودها إلى نحو 

تية وتراجعها، نتيجة التغيرات المناخية، إلى وجود جزر حيوانية متخلفة في عروض النطاقات المناخية والنبا
 مغايرة، كما أن االرتفاع والشروط المناخية الخاصة ببعض البقاع ساعدت في الحفاظ على أنواع معينة.

ن ُعدت من إفريقية، فإن حيواناتها تختلف عن حيوانات القارة اختالفًا بينًا.  أما مدغسكر، وا 
لم ينج الوحيش اإلفريقي من التدهور وتراجع األعداد وانقراض األنواع أيضًا مثله في ذلك مثل التربة  

والنبيت، ويرجع ذلك إلى العوامل الطبيعية والعوامل البشرية. وكانت العوامل الطبيعية الناجمة عن التغيرات 
طاء النباتي وتوافر الغذاء والماء والشروط المناخية في الحقب الرابع الجيولوجي ومارافقها من تغيرات في الغ

المناخية المناسبة، سببًا في بقاء نوع ما وانتشاره أو انقراضه أو تراجعه، ضمن إطار توازن بيئي يتفق 
واألوضاع الطبيعية المستجدة في العصور المطيرة ومابين المطيرة. وكان دور اإلنسان محدودًا لقلة عدد 

الحيوان البدائية. لكن أثر عمل اإلنسان في الوحيش اإلفريقي أخذ بالتزايد منذ سكان القارة ولتقنية صيد 
 9122.مطلع القرن التاسع عشر، والسيما إثر انتشار استعمال األسلحة النارية والمبيدات الحديثة منذ عام

ء ومواد نافعة وتختلف رغبات اإلنسان بحسب فوائد األنواع الحيوانية أو أضرارها. فمنها مجموعة تقدم الغذا
أخرى، ومجموعة خطيرة ضارة يعمل اإلنسان على القضاء عليها كالجراد وذبابة تسي ـ تسي والحشرات 
الضارة بالمحاصيل وغيرها. ومجموعة مفيدة لإلنسان في العمل وغيره كالفيلة وأخيرًا مجموعة نادرة يحرر 

ة مهددة باالنقراض )قدر عدد نوع من الظباء الناس على اقتنائها. وفي إطار هذه الغابات أصبحت أنواع كثير 
ظبي(. كذلك نقل اإلنسان  1622لم يبق منها إلى اليوم سوى أقل من  9122الزامبيزية بنحو المليون عام 
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عن طريق المواشي والحيوانات التي يقوم بتربيتها الكثير من األمراض إلى عالم الوحيش فتكت بأعداد كبيرة 
لزراعة والرعي وحرق السافانا وقطع الغابات من انتشار الحيوانات وقلر من منه. كما حد التوسع في ا

 مصادر غذائها وبقائها.
تعمل أعداد من الدول اإلفريقية والمنظمات المحلية والعالمية على حماية الثروة الحيوانية وحفظ األنواع 

لوطنية، لكنها جهود تبقى محدودة أمام وتنميتها بأساليب مختلفة، أكثرها انتشارًا، إقامة المحميات الطبيعية ا
 التخريب الكبير الذي مارسه اإلنسان ومازال يمارسه تجاه الوحيش اإلفريقي.
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 الجغرافية البشرية 

 

 أصول السكان وأجناسهم: .1

ن حوت حشدًا من األقوام واألجناس البشرية واللغات، تمتاز من غيرها   من إن إفريقية، وا 
قارات العالم بأنها موطن العرق األسود الزنجي الذي يؤلف غالبية سكانها، والزنوج من معمريها 
القدماء األصليين. إذ يرجع عمر أقدم اآلثار الدالة على وجود أسالف العرق األسود إلى العصر 

حزامي  الحجري الوسيط )الميزوليتي(، ويعتقد اليوم أن نطاق السافانا واألعشاب الغربية بين
الصحراء الكبرى والغابات المطيرة االستوائية، كان الموطن األول ألبناء هذا العرق، ومنه 
انتشروا في أنحاء القارة والسيما باتجاه جنوبي النطاق المذكور، فغلبوا على جميع األصقاع 

أسالف الواقعة جنوب الصحراء الكبرى في النصفين الشمالي والجنوبي للقارة. وهناك من يرى أن 
العرق األسود جاؤوا من آسيا منذ القدم، وأن أقدم السكان في القارة عثر على آثارهم وهياكلهم 
العظمية في مواقع شرقي إفريقية يرجع عمرها إلى ماقبل العصر الحجري القديم السابق لوجود 

التي  السود. ولم يبق هؤالء في مواطنهم األولى التي غلبت عليها شروط مناخية أحسن من تلك
عاشتها في عصور متأخرة والسيما في العصر الرباعي الحديث بعد المطير، فانتشروا من نطاق 
السافانا وهوامشها باتجاه الجنوب، في أصقاع جنوب الصحراء اإلفريقية الكبرى حتى جنوبي 

سودان إفريقية. وتفرع ممثلو العرق األسود إلى فروع أبرزها األسرة النيلية المنتشرة في إقليم ال
)بالد السودان( والنيل األعلى. كذلك ينتشر أفراد قبائل كثيرة من أسرة البانتو]ر[ والزنوج القدماء 

 في أواسط القارة وشرقيها.

أما في الجنوب وفي النطاق الجاف من القارة فتنتشر مجموعات الهوتنتوت والبوشمن وهم 
دادهم تراجعًا ملحوظًا. وهناك أسرة مهمة من بقايا زنوج الغابة العذراء القدامى الذين تراجعت أع

من السود هي مجموعة البامبو )األقزام( في منطقة الغابة العذراء في حوض الكونغو. وتضم 
األسر والمجموعات العرقية المذكورة مجموعات ووحدات عرقية ولغوية أصغر تعد بالعشرات، 

لكنها تتباعد وتفترق في التفاصيل  يظهر عليها االنسجام والتشابه في الخطوط اإلثنية العامة،
والخصوصيات. وتعد مجموعات أسرة البانتو وقبائلها، مع ذلك، أكثر انسجامًا وتقاربًا من ممثلي 
العرق األسود في المجموعات السودانية والنيلية. وتزداد الفروق بين الجماعات اإلثنية واللغوية 

م أو المسيحية أو البقاء على الوثنية وعبادة بين السود بتعدد االنتماءات الدينية إلى اإلسال
األرواح وغيرها من جهة، وبتعدد االنتماءات الحضارية واالجتماعية والنحل المعاشية من جهة 
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أخرى، إضافة إلى تعميق الخالفات السياسية واإلقليمية في الكيانات والدول التي أقامها 
لى االستمرار من دون عونه ودعمه بعد االستعمار األوربي وتركها واهنة ضعيفة ال تقوى ع

 استقاللها في أغلب الحاالت.

وتنتشر في البقاع الشمالية من القارة، أي في شمالي إفريقية وفي أنحاء الصحراء اإلفريقية 
األبيض، مما دعا إلى تسمية هذا الجزء من  ي القوقاز الكبرى مجموعات بشرية تنتمي إلى العرق 

حيث تتراجع مؤثرات العرق األسود من دون أن تختفي نهائيًا والسيما في القارة بإفريقية البيضاء 
نطاق التماس في الصحراء الكبرى وواحاتها وجبالها. ويعد سكان هذه البقاع أكثر انسجامًا من 

 النواحي العرقية اإلثنية والدينية والحضارية من باقي سكان القارة.

عرقيتين متقاربتين هما المجموعة الحامي ة ينتمي سكان الشمال اإلفريقي إلى مجموعتين 
والمجموعة السامية ممثلتين باألمازيغ]ر[ )البربر( والعرب في بلدان حوض البحر المتوسط من 
المحيط األطلسي في المغرب حتى البحر األحمر شرقًا، شمال الصحراء الكبرى. ولقد تأثر 

والسيما بعد وصول الفاتحين العرب األمازيغ بالعرب حضاريًا ولغويًا في كثير من المناطق 
المسلمين في بدايات القرن األول الهجري/السابع الميالدي والموجات المتأخرة التي دخلت شمالي 
إفريقية على دفعات، واستقرت وامتزجت مع السكان الذين اعتنقوا اإلسالم واستعربوا على نطاق 

)األطلس والقبائل( فما زالت القبائل  واسع. أما في الصحراء الكبرى وفي جبال المغرب العربي
تعيش جنبًا إلى جنب مع قبائل األمازيغ والطوارق والتوبو الحامي ة األصل « الشوا»العربية مثل 

 من دون تمازج كبير.

ولقد حدث تمازج بين األقوام وتبادل للمؤثرات العرقية والحضارية في أكثر من مكان في 
ض في نطاقات التماس والتداخل بين أفراد المجموعات العرقية إفريقية، والسيما بين السود والبي

المحلية والوافدة، ففي السودان األوسط والغربي تظهر آثار زنجية بين أفراد قبائل الفوالني، كما 
ينتشر السواحليون نتاج تزاوج البانتو مع العرب واتصالهم بهم في الساحل الشرقي إلفريقية. كذلك 

أصول حامي ة في إثيوبية والصومال مع الموجات العربية القادمة من  تالقت فروع كوشية من
شبه الجزيرة العربية، وكان نتاجها حضارة أكسوم. أما في الجنوب فإن اآلثار التي عثر عليها 
تبين أن مجموعات البانتو من اللوزي والهِّرِّيرو والزولو هم أحفاد سكان سابقين للبانتو كانوا 

صلي للبانتو في الغابات االستوائية الواقعة جنوبي حوض الكونغو. وتتفق يقيمون في الموطن األ
اآلراء على أن أقزام الغابات المطيرة ومجموعات البوشمن في صحراء كلهاري والهوتنتوت في 
جنوبي غربي وجنوبي إفريقية هم أسالف البانتو. إذ قام البانتو بالتوسع على حساب المجتمعات 

 لزراعة في النصف الجنوبي من القارة.التي سبقتهم ونشرت ا
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ومن العناصر البيضاء التي دخلت إفريقية في عصور متأخرة نسبيًا اليونان واألتراك 
والشركس في مصر وليبية خاصة وغيرهما من دول شمالي إفريقية ثم الطليان والفرنسيون في 

والبلجيكيون واإليطاليون  ليبية وبلدان المغرب العربي، وكذلك البرتغاليون واإلسبان واأللمان
والهولنديون واإلنكليز في أرجاء إفريقية المختلفة التي استعمروها حتى تحررت بلدانها في 
النصف الثاني من القرن العشرين. ولقد غادرها الجميع تقريبًا بعد تحرر القارة باستثناء 

رية، واليونان واألتراك الهولنديين واإلنكليز وأحفادهم ممن أقاموا دولة جنوب إفريقية العنص
والشركس وغيرهم ممن اندمجوا في المجتمع العربي في مصر وليبية وغيرهما بعد زوال الدولة 
العثمانية. وقد تركت المجموعات البيضاء التي استوطنت إفريقية في العصر الحديث، نتيجة 

واستنزفت مواردها  الغزو االستعماري األوربي، بصماتها وتأثيرها في البلدان التي استعمرتها
الطبيعية وخيراتها، وألفت روابط من الدول التي تتحدث الفرنسية أو اإلنكليزية وتتأثر في 
سياساتها الثقافية واالقتصادية والحضارية بالماضي االستعماري على نحو أو آخر وبنسب 

أخذت متفاوتة، باستثناء جنوب إفريقية التي كانت تمارس تفرقة عنصرية من قبل البيض و 
بالتراجع بعد انتهاء الحكم العنصري، واتصفت بالعنف والشراسة وانعدام اإلنسانية والظلم 
االجتماعي تجاه األغلبية السوداء والملونة. ويدخل في قائمة الملونين الهنود واآلسيويون ونتاج 

 تمازج هؤالء مع الهوتنتوت وغيرهم من اإلفريقيين األصليين.

 األقوام:  .2

لغة يتفرع عنها الكثير من اللهجات المحكية،  9222لغات في إفريقية بنحو يقدر عدد ال 
تتكلمها مجموعة كبيرة متباينة من األقوام والشعوب يسهل تمييز كل منها بسهولة، لكنها قد 
تتداخل عرقيًا أو حضاريًا أو قبليًا تداخاًل عجيبًا يصعب معه معرفة هويتها أو انتمائها إلى أي 

البشرية على نحو دقيق أو جازم. ولما كان عدد هذه األقوام وقبائلها وفروعها من المجموعات 
وعالقاتها كبيرًا عمل الباحثون على تصنيفها في مجموعات لغوية أو في مجموعات أخرى 
ليسهل حصرها ومعرفة أحوالها، أبرزها وأكثرها قبواًل تصنيفها إلى مجموعات اجتماعية تتبع 

 أنماط معيشة مميزة، هي:

وهم إما بدو رحل أو أشباه بدو أنصاف رحل، وتنتمي إليها  آ ا األقوام البدوية والرعوية:
لوك والنوير  القبائل العربية بين الشاري والنيل وأطراف الصحراء، ثم القبائل النيلية مثل الدنكا والشِّ

وب غربيها. والباري في حوض النيل األعلى، وقبائل الهوتنتوت والهِّريرو في جنوبي القارة وجن
ومن القبائل الحامية ـ النيلية الكاراموجو والناندي والماساي والغاال والصوماليين وعفار والساهو 
والبجة في شرق القارة والطوارق والدازا والتوبو في الصحراء الكبرى، ثم الفولبة الذين ينتشرون 

 ق البحيرات.من السنغال في الغرب حتى الكمرون في الوسط. وهناك الهيما في مناط



83 

 

ويدخل في هذه المجموعة عدد كبير من القبائل التابعة لرجال  ب ا صيادو السهوب:
األدغال واألحراج أو )البوشمن( في صحراء كلهاري وجنوبي إفريقية، أبرزها: قبائل اآلوين 

رات. والكونغ والهيوم واآليكوه والتوا والناميب وغيرها من قبائل أو مجموعات أقل أهمية تعد بالعش
وهناك أعداد من قبائل شبيهة بالبوشمن تعتمد الصيد في حياتها تنتشر في شرقي إفريقية أهمها 
قبائل الكينديغا والوانغة والواهي والبوني والدوروبا وغيرها. وفي إقليم الساحل قبائل نيمادي 

  ومهالبي. إضافة إلى أقوام وقبائل تؤلف بقايًا زنجية األصل في جنوب غربي القارة.

وهم مجموعات من األقزام والزنوج تنتشر في الغابات االستوائية  جا ا صيادو الغابات:
يلنغا ومناطق أوبانغي  الكثيفة في إيتوري والغابون والكمرون وكاساي وأحواض أنهار سانغا وا 
وبركان كيرونغا وفي منطقة البحيرات ورواندة وبوروندي وغيرها. وهذه المجموعات كثيرة العدد، 

 ها صغيرة عامة.لكن

وأهم زراعاتهم الدخن. ويؤلفون مجموعات عرقية  د ا األقوام الزّراع في سهوب السافانا:
كثيرة تنتشر في نطاق السهوب وأعشاب السافانا وبقاع جنوب الصحراء األخرى وفي شرقي 

ف هذه وجنوبي القارة وبين النيل األبيض وبحيرة تانا وبين النيل الجبلي وبحيرة رودولف. وتتأل
األقوام من قبائل زنجية صغيرة وكبيرة، تنتمي إلى المجموعة النيلية وماقبل النيلية ومنها الباريا 
والكانومة في شمال إريترية وكذلك األمهريون واليغرة واآلغوا والسيداما ـ الكونسو والنوبيون في 

ة فتعيش مجموعات السودان ومصر وفالحو دارفور وَوداي وكانم وباغرمي. أما في وسط إفريقي
كثيرة من الزر اع منها الزندا والمورو ـ مادي والبونغو ـ ميتو والندوغو والباندا وغيرهم ممن 
يجاورون العناصر النيلية، ثم مجموعات السارا والشاري ـ لوغون جنوبي تشاد وفي إفريقية 

وقبائل سافانا الكمرون الوسطى. ومنهم أيضًا قبائل أَدَمان والمبوم والبايا في الكمرون، والووت 
األخرى الذين تالحظ بينهم مؤثرات عرقية من جيرانهم الفولبة. وتحتشد في شمالي النيجر وغربي 
ة والفولبة ثم الكانمبو والكانوري  السودان أقوام كثيرة من أصول ومصادر مختلفة أبرزها الحوصَّ

ر نوبة مصر والسودان( والسنوفو )وهم غي Nupeوالبودوما والغواري والجوكون واإليدوما والنوبة 
واللوبي والموسي والغورمة والسونغاي والجرمة والبامبارا والمالنكة والسوننكة والسوسو والسنغامبير 
والماندة فو. ومثلهم بانتو الشمال الشرقي ومجموعات قبائل الغاندا والكيغا في أوغندة ومنطقة 

ورية حيث تجاورهم أعداد كبيرة من القبائل البحيرات وقبائل النيام ويزي في جنوب شرقي فكت
الصغيرة. أما أهم األقوام اإلفريقية في شرقي القارة فهم السواحليون، ثم قبائل الروفوما فالنيانجا 
المنتشرون جنوب مناطق السواحليين وفي منطقة بحيرة نياسا، يليهم، باتجاه الجنوب، عدد من 

لالال والبيسا واإليال والتونغا في حوض نهر الزامبيزي. أما القبائل الزر اع مثل البمبا والالمبا وا
قبائل الروتسة واألوفيمبوندا ـ أمبديالو والشوكوه واألمبوندا فتعيش في أنغولة، وأخيرًا تعيش 
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مجموعة كبيرة من البانتو الجنوبيين العاملين في الزراعة أبرزها قبائل النغوني والساتو وغيرهما 
 في الجنوب.

ويهتم هؤالء بزراعة المحصوالت الدرنية مثل اليام والكاسافا )المانيوك  رعو الغابات:ها ا مزا
)نبات ذو جذور مغذية(( إضافة إلى الموز، وتدخل في هذه المجموعة أقوام  (أو المانيهوك

الكونغو ثم قبائل الفيوتة والكابيندا واليومبة واللوبا واللوندا والكوبا وقبائل كثيرة من مجموعة 
لى الشمال من مناطق هذه األقوام تنتشر قبائل األ وغويغ والبانغي ـ يانسي والمونغو ـ كوندو. وا 

يعمل غالبية أفرادها في صيد السمك وينتمون إلى قبائل مجموعة األوبانغي، ثم قبائل اإليتو 
ومن  وزنوج الغابة والمانغبيتو والبالي والبيرا الذين يعملون في زراعة الموز بالدرجة األولى.

مزارعي الغابات مجموعة الريغا ـ زيمبا في منطقة البحيرات والبانغو في جنوبي الكمرون، واإليبو 
ـ إيدو واإليبييه في دلتا النيجر ثم اليوروبا والبنين وفي حوض نهر الفولتا قبائل اإليفَه، وفي 

رية مثل الباسا والغريبو أشانتي مجموعة اآلكان، ثم الباولة في ساحل العاج، ثم أقوام الغابات الليب
 والكران وغيرهم.

وأخيرًا فإن كثيرًا من القبائل األمازيغية والعربية ـ األمازيغية تمارس الزراعة منذ قرون 
طويلة في سهوب مرتفعات شمالي إفريقية وسفوحها، إلى جانب تربية الحيوان. )انظر الدول 

 عة(.اإلفريقية في مواقعها من الموسوعة لالستزادة والتوس
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 اللغات  .2
 

تنضوي لغات إفريقية ولهجاتها الكثيرة تحت لواء مجموعات وأسر لغوية تفرعت عنها منذ 
حاالت. وتصنف قرون طويلة جعلت التفاهم بين متكلمي اللغات الفرعية مستحياًل في أغلب ال

 اللغات اإلفريقية في األسر اللغوية التالية:

 

 

 مجموعات اللغات في افريقيا

ـ الحامية في شمالي وشمال شرقي القارة، وتغلب في جميع  ( أسرة اللغات السامية1)  
األنحاء المحددة بخط تقريبي يبدأ من مصب نهر السنغال إلى شمالي تشاد وبحيرتها حتى يصل 

 لنيل الذي يدخل فيه جنوبًا حتى مجرى نهر تانا.إلى وادي ا
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ـ الغينية وتغلب في البقاع الواقعة جنوب وغرب الخط  ( أسرة اللغات السودانية2)  
المذكور التي تؤلف نطاقًا يبدأ من السنغال في الغرب مرورًا ببحيرة تشاد بعرض نحو عشر 

تتقدم منها ألسنة باتجاه بحيرة  درجات عرض، يتسع في الشرق بشعبتين شمالية وجنوبية. كما
 فكتورية وغربي كليمنجارو، باتجاه مناطق لغات البانتو.

وتنتشر في جميع أرجاء النصف الجنوبي للقارة باستثناء البقاع  ( أسرة لغات البانتو3)  
التي تغلب فيها لغات الخويسان القديمة. وتقع الحدود بين هذه األسرة وأسرة اللغات السودانية 

 الجنوب قلياًل من جبال الكمرون حتى نهر تانا على الساحل الشرقي للقارة. إلى

ـ الهوتنتوت وتنتشر في جنوب غربي القارة جنوب مدار  ( أسرة لغات البوشمن1)  
 الجدي، وهي لغات قديمة جدًا تعرف باألسرة الخويسانية تسميًة شاملة لها.

لمستعملة في إفريقية، فهي ذات شأن كبير تحتل اللغة العربية مكان الصدارة بين اللغات ا
في المجال الرسمي، ألنها اللغة الرسمية لجميع الدول العربية اإلفريقية، وفي المجال التجاري 
العام، إذ هي لغة تفاهم ولغة الدين اإلسالمي لكثير من السكان في النصف الشمالي من القارة 

اع رقعة استعمال اللغة العربية في إفريقية منذ وفي شرقيها. والنتشار اإلسالم أثر كبير في اتس
القرن السابع الميالدي، لكنها تواجه تحديات، ويتراجع دورها لغة تفاهم بين اإلفريقيين أمام 
انتشار اللغة اإلنكليزية والفرنسية وتبني الدول اإلفريقية المستقلة لغاتها الوطنية إلى جانب لغة 

ير بالديانة المسيحية بين السكان الوثنيين وعبدة األرواح. المستعمر األوربية وانتشار التبش
وتنتشر اللغتان اإلنكليزية والفرنسية في األصقاع الواقعة بين الصحراء الكبرى في الشمال ونهر 
الزامبيزي في الجنوب. وهما لغتا تفاهم أو لغتان رسميتان لعدد من الدول التي كانت مستعمَرة 

ما في ذلك اللغة البرتغالية، اللغة الرسمية ولغة التعامل في المستعمرات إلنكلترة أو فرنسة. ومثله
البرتغالية السابقة. أما في جنوب إفريقية فتنتشر اللغتان األفريكانية )شكل متطور من لغة 
هولندية عامة ترجع إلى القرن السابع عشر( واإلنكليزية، وهما لغتان رسميتان ولغتا تفاهم. وفي 

للغة األمهرية هي لغة تعامل ولغة رسمية للدولة والسكان. وفي إفريقية لغات تفاهم إثيوبية فإن ا
وتعامل وتجارة إفريقية األصل أهمها اللغة السواحلية الشائعة االستعمال في بلدان شرقي إفريقية 
ة في النيجر ونيجيرية والدول المجاورة لها. ولغة الديوال وهي  وحتى الكونغو، ثم لغة الَحوص 

دى لهجات المالنكة وتستعمل في غربي القارة في دول مالي والسنغال وبوركينا فاسو وجنوبي إح
نهر النيجر. كذلك لغة اللينغاال شمالي زائير )الكونغو الديمقراطي اليوم( وجوارها. وتجدر اإلشارة 

ة و  هناك إلى أن كثيرًا من الكلمات والمصطلحات العربية تؤلف قوام اللغة السواحلية والحوص 
لغات دخيلة محدودة االستعمال هي الهندية والكوجراتية واألوردية )الباكستانية( وغيرها من لغات 

 الوافدين اآلسيويين في شرقي القارة وجنوبيها.
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 األديان.4

 

، أي %80تعد إفريقية من الناحية الدينية قارة إسالمية، يؤلف المسلمون فيها أكثر من 
مليون نسمة  106ن مجموع سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة م 21608أكثر من 

(. ويرجع دخول اإلسالم إليها إلى بدايات القرن األول الهجري/السابع الميالدي عن 9118)
طريق الفتوحات اإلسالمية للشمال اإلفريقي من مصر حتى المغرب، وعن طريق التجارة التي 

ان وشرقي القارة ومنطقة الحبشة وأطراف كانت تجتاز الصحراء الكبرى إلى بلدان شريط السود
هضبتها والقرن اإلفريقي في عهود متأخرة عن عهد الفتوحات. كذلك انتشر اإلسالم في إفريقية 

، وهجرات مسلمي عن طريق الهجرات، أولها هجرة مسلمي مكة إلى الحبشة في عهد الرسول 
قبائل بني هالل وسليم إلى شمالي فارس إلى شرقي إفريقية في القرن العاشر للميالد، ثم هجرة 

ولقد استمر انتشار اإلسالم في عهود الدول المختلفة   إفريقية في القرن الحادي عشر الميالدي،
التي حكمت شمالي إفريقية وشرقيها فتوغل في وادي النيل ومناطق البحيرات والغابات. وبعد 

في السودان الغربي وفي نيجيرية فانتشر  9662ركود نسبي نشطت الدعوة إلى اإلسالم منذ عام 
والكمرون، وفي كينية وتنزانية وغيرهما من بقاع دخلها عن طريق زنجبار أواًل ودار السالم فيما 

 بعد على يد العمانيين تجارًا ودعاة وحكامًا. 

وتحتل الديانة المسيحية المركز الثاني بين الديانات السماوية بعد اإلسالم. ويقدر عدد  
مليون نسمة في جميع الكنائس والبعثات التبشيرية التابعة لعدد كبير من  022حو أتباعها بن

المذاهب. وكانت المسيحية انتشرت في أصقاع إفريقية الشمالية ومنها إلى الحبشة منذ القرن 
الرابع والخامس الميالديين. ولكنها تراجعت بعد إخراج البيزنطيين والروم منها. فلم يبق فيها سوى 

مصر ونصارى الحبشة، وعادت المسيحية فدخلت أجزاء إفريقية مع المستعمرين البرتغال أقباط 
إذ رافق المبشرون الغزاة وتجار الرقيق األسود. وازداد عدد معتنقيها بعد إلغاء  9822نحو عام 

لغاء الرق عامة. ولقد انتشرت المسيحية في األنحاء الهامشية وأجزاء من سواحل  هذه التجارة وا 
رة وأشرطة منها من دون أن تتوغل بعيدًا في القارة في السنغال وغامبية وغينية وليبيرية وغانة القا

وأنغولة وجنوب إفريقية وناميبية وزمبابوي وموزامبيق وزامبية وكينية ومدغسكر وغيرها من دول 
 تختلف نسبة المسيحيين فيها. ويتبع مسيحيو إفريقية المذهب الكاثوليكي أو البروتستنتي
اإلنغليكاني ومذاهب أخرى تابعة لإلرساليات والبعثات التبشيرية الكثيرة في القارة، إضافة إلى 

 أتباع الكنيستين القبطية والحبشية.

يمارس باقي سكان إفريقية شعائر وثنية الطابع تغلب عليها الطوطمية وعبادة األرواح 
ر هؤالء في معظم أرجاء إفريقية وتقديسها وغيرها من عبادات لقوى الطبيعة وأسرارها، وينتش

االستوائية جنوب المناطق اإلسالمية. وفي حوضي الكونغو والزامبيزي وغيرهما من بقاع إفريقية 
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جنوب االستواء. ويالحظ أن أعدادًا متزايدة من هؤالء تتحول إلى اإلسالم أو المسيحية بحسب 
ن االستعمار السابق الذي رافقه نشاط الدعاة والمبشرين وتأثيرهم وقناعات السكان، علمًا أ

يزال عاماًل يبعد السكان عن المذاهب المسيحية التي تتنافس على  التبشير بالمسيحية كان وما
 اكتساب أعضاء جدد.

 
 

 ا األوضاع الديموغرافية وتطور السكان:  3

 . التوزيع الجغرافي للسكان3.1

مليون  9922بنحو 0292المتحدة حسب التقديرات االمم  0292يقدر عدد سكان إفريقية لعام
مليون  922وبموازنة هذا الرقم بأرقام سابقة هي  نسمة.مليون  106بنحو  9118نسمة و لعام 

 ،9102مليون نسمة لعام  082و 9182مليون نسمة لعام  916و 9102نسمة لعام 

 

 0292سكان دول افريقيا  
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 .آلخر داخل دولة واحدة من إقليمو القارة من دولة الى أخرى بل  ويتباين توزيع السكان في

 وهوما مليون نسمة  91178 أكثر الدول االفريقية سكانا بلغ عدد سكان نيجيريا
. وجاءت اثيوبيا في المركز الثاني حيث بلغ 0292من جملة سكان افريقيا عام  %9870 يوازى 

الثالث  من جملة سكان افريقيا وتأتى مصر في المركز %672مليون نسمة  1871عدد سكانها 
يليها الكنغو  من اجمالي سكان القارة % 171مليون نسمة  6171اذ بلغ عدد سكانها 

،  من مجموع سكان افريقيا %070مليون نسمة ،  1970الديموقراطية حيث بلغ عدد سكانها 
 من جملة سكان القارة  % 26بذلك يشكل مجموعة سكان هذه الدول األربعة نحو و 

  عدد سكان كل منها حاجز أربعين مليون نسمة ، توجد ثالث افريقية تخطى
من اجمالي سكان  % 271-مليون  8271هذه الدول هي جنوب افريقيا الى بلغ عد سكانها 

مليون  2270وكينيا  –من اجمالي سكان القارة  % 272 -مليون نسمة  8276و تنزانيا  -القارة
 92171دد سكان هذه الدول وبذلك بلغ مجموع ع -من اجمالي سكان القارة % 276 -نسمة 

 من جملة سكان القرة ( %9071)مليون نسمة 

مليون نسمة  22ومعنى ذلك ان الدول االفريقية التي ال يقل عدد  سكان كل منها عن 
مما  0292من اجمالي سكان افريقيا عام  %89يكون مجموع سكانها حوالى  1وهي 

 21ع النسبة الباقية للسكان على يظهر عدم التجانس  في توزيع سكان القارة حيث تتوز 
ومن الطبيعى ان يتفق التوزيع الجغرافي للسكان على مستوى الدول المشار اليها  .دولة

 مع توزيع الموارد واإلمكانات االقتصادية الى حد كبير.

 

 مؤشرات الوضع الديموغرافي .3.2
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 12تضاعف عدد السكان في أكثر من تتضح حقيقة تزايد السكان اإلفريقيين تزايدًا كبيرًا نسبيًا، إذ 

(، مع أخذ عدم دقة هذه األرقام بالحسبان، ألنها في معظمها تقديرية 206سنة نحو خمس مرات )
الفتقار مناطق كثيرة من القارة إلى تعدادات سكانية. ومع ذلك فإن عدد سكان إفريقية يتزايد 

سنويًا  %0نمو السكاني ال تزيد على مثيل لها في أي قارة أخرى. فبعدما كانت نسبة ال بسرعة ال
وهي أعلى نسبة في القارات، وهذا يعني أن عدد السكان  9118عام  %2قبل ثالثة عقود، بلغت 

سنة. وترجع هذه الزيادة في نسبة النمو السكاني إلى بقاء نسبة 02سيتضاعف في غضون 
الوفيات نتيجة العناية باأللف مقابل انخفاض ملموس في نسبة  28الوالدات عالية، تزيد على 

الصحية والتحسن النسبي لبوضاع االجتماعية في أغلب بلدان إفريقية إذ أصبح حجم األسرة 
سنة على  98أفراد. وتعد إفريقية قارة فتية تزيد فيها نسبة الذين تقل أعمارهم عن  6ـ 1المتوسط 

سنة، وهذا غير  81ـ 98من مجموع السكان. وبافتراض أن فئة العاملين تقع أعمارها بين  28%
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صحيح ألن سن العمل الفعلي تبدأ مبكرة وتنتهي متأخرة، فإن نسبة المعيلين والمنتجين الفعليين 
دارات الخدمات الرسمية، ويزيد في حدة مشكالت  منخفضة، مما يزيد األعباء على الحكومات وا 

رة ومواردها الطبيعية في الغذاء والسكن والتعليم والصحة وتوفير العمل، مما يضع إمكانات القا
موقع متخلف عن احتياجات سكانها ومتطلباتهم العادية للبقاء. وتبرز حدة هذه المشكالت في 
المدن والمواقع الحضرية اآلخذة بالتضخم السكاني السريع من جراء الهجرة إليها إضافة إلى تزايد 

في كثير من دول  %82حضر الفارق بين الوالدات والوفيات فيها. ولقد تجاوزت نسبة سكان ال
. لكنها ال %02وليبية وجيبوتي وغيرها  %80وتونس وجنوب إفريقية  %01القارة مثل الجزائر 

 في القارة كلها.  %00تزيد على 
 النمو السكاني  الحضر )%( عدد السكان 2المساحة كم الدولة

 000 92 18122222 909220962 إثيوبية

 2.6 91 0822222 9090922 إريترية

 002 21 2622222 0000162 إفريقية الوسطى

 2 20 00222222 900200122 أنغولة 

 2 90 26622222 0290921 أوغندة

 2 20 92222222 9900000 بنين 

 2 29 0222222 8600222 بوتسوانة

 006 6 92822222 010622 بوروندي 

 006 01 91122222 0120022 بوركينافاسو

 008 09 92222222 900620222 تشاد

 209 02 82622222 1280261 تنزانية

 2 29 1222222 800168 توغو

 009 81 99222222 9020092 تونس

 008 80 21922222 002690129 الجزائر

 002 89 82122222 900910862 جنوب إفريقية

 206 62 122222 020022 جيبوتي

 0 82 822222 20222 الرأس األخضر 

 200 6 99922222 000226 رواندة

 000 28 98922222 1800092 زامبية

 001 20 92122222 2120181 زمبابوي 

 202 22 02622222 2000200 ساحل العاج

 002 28 028222 9229 ساوتومه وبرنسيب

 006 20 92222222 9100100 السنغال
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 النمو السكاني  الحضر )%( عدد السكان 2المساحة كم الدولة

 209 01 9222222 910202 سوازيلند

 000 02 22260222 9660222 السودان

 0  99800222 022222 جنوب سودان
 900 21 0222222 190122 سيراليون 

 900 82 922222 282 سيشل

 109 00 92622222 0210081 الصومال

 001 82 9122222 0010001 الغابون 

 2 00 9122222 990018 غامبية

 2 20 01222222 0260821 غانة

 006 22 99022222 0280681 غينية

 008 22 102222 060289 غينية االستوائية

 901 00 9122222 200908 غينية بيساو

 006 22 122222 9600 (-القمر )جزر

 001 28 00622222 2180220 الكمرون 

 209 81 2022222 2200222 الكونغو

 200 01 19022222 002220668 الكونغو الديقراطية 

 001 06 22022222 8600020 كينية

 002 28 2222222 110182 ليبيرية

 200 60 0222222 901180822 ية )الجماهيرية(ليب

 002 02 9122222 220288 ليسوتو

 906 01 98122222 900220910 مالي

 209 01 00222222 8610229 مدغشقر

 000 28 61122222 1110121 مصر

 0 21 22222222 2860122 المغرب

 209 92 90622222 9960262 مالوي 

 008 82 2822222 902220122 موريتانية

 9 29 90019222 0222 موريشيوس

 906 26 08922222 1110262 موزامبيق

 001 26 0222222 6020010 ناميبية 

 200 02 96022222 900010222 النيجر

 001 21 911822222 1020106 نيجيرية

 0292مصدر السكان تقديرات ا امم المتحدة  
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 السكان كثافة 3.3

 

، لكن فروق الكثافة السكانية في القارة كبيرة بين 0ن/كم 02تقرب الكثافة العددية من   
نجم عنها من توزع لبقاليم الجغرافية لتباين  مكان وآخر سببها األوضاع الجغرافية الطبيعية وما

 توزع الموارد الطبيعية ومصادر المعيشة.

 

 . األقاليم كثيفة السكان3.3.1

في كثير من األماكن كما في  0ن/كم 0222ى وتزيد الكثافة الريفية )الزراعية( للسكان عل 
وادي النيل وموريشيوس وأنغولة مثاًل. وأكثر أجزاء إفريقية كثافة بالسكان هي أحواض األنهار 
وحول البحيرات واألشرطة الساحلية على امتداد البحر المتوسط وغربي إفريقية وبقاع معينة من 

انها على المليون، وهي في أغلبها عواصم دول، األراضي العالية. وتعد المدن التي يزيد عدد سك
( نسمة فكينشاسة 9200220222بؤر كثافات عالية جدًا، أكبرها القاهرة وضواحيها وعدد سكانها )

(، ثم 908220222( فنيروبي )900220222( فالخرطوم )202220222( فالجزائر )802220222)
والرباط. وتعد مدينة الغوس أول مدينة في  مدن أديس أبابا )أبِّبا( ودكار وأكرا والغوس ولواندة

 (.0ن/كم 0160622(، وفي القاهرة )0ن/كم 200222العالم كثافة )

 

  منخفضة الكثافة. األقاليم 3.3.2

وبالمقابل ثمة مساحات شاسعة في القارة خالية من السكان أو تنخفض فيها الكثافة  
إلفريقية الكبرى )باستثناء شريط وادي ، كما في إقليم الصحراء ا0ن/كم9العددية إلى أقل من 

النيل( وجنوبي غربي القارة وصحراء كلهاري وناميبية في أراضي دول بوتسوانه وناميبية وجنوبي 
أنغولة واألجزاء الغربية من جنوب إفريقية، كذلك في القرن اإلفريقي وكينية، والكونغو ووسط 

فريقية الوسطى وغيرها من مناطق الغابات الكثيفة والسافانا الجافة  القارة بين دولتي السودان وا 
 وأشباه الصحارى واألراضي المستنقعية في الداخل والسواحل.
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 الكثافة السكانية في افريقيا

 

 ى مستوى الدول الكثافة السكان عل .3.3.3

 لثالث مجموعات رئيسية و هي يمكن تقسيم الدول االفريقية تبعا للكثافة العامة للسكان ا

 ة السكانالدول الكثيف .3.3.3.1

نسمة في الكيلومتر  982تضم هذه المجموعة الدول التي تتجاوز الكثافة العامة لسكانها 
 مربع ويمكن تقسم دول هذه المجموعة الى مجموعتين فرعيتين هما

 مليون نسمة 91178دول تتصف بضخامة اعداد سكانها و يمثلها نيجيريا -ا

( 0كم 08822)رواندا  (0كم  291)وتدول تتسم بصغر مساحة أراضيها ويمثلها : ماي -ب
 (0كم 202( سيشل )0كم 99906( غامبيا )0كم  9181( جزر القمر )0كم 01296بروندي )

 متوسطة الكثافةدول  .3.3.3.2

 982و  22تشتمل هذه المجموعة على الدول التي تتراوح الكثافة العامة للسكان فيها بين 
جموعة سكان افريقيا وهي دول دولة تضم اكثر من نصف م 01ويبلغ عددها   0 نسمة /كم
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تتصف بتوافر الموارد المائية في أراضيها بصورة عامة باإلضافة الى تعدد وتنوع الموارد 
الطبيعية في معظمها ولكن بدرجات متباينة مما أدى الى اختالف مستوى الكثافة السكانية 

اس األخضر دول الر –غانا –توغو  -مثال  ماالوى  0ن/كم  982-22بدرجة كبيرة تتراوح بين 
 –زيمبابوي  –الصومال -مدغشقر –و دول أخرى جنوب افريقيا  0ن/كم922تجاوزت كل منها 

 .0ن/ كم28ال تجاوز كثافة كل واحد منها 

 دول منخفضة الكثافة .3.3.3.3
 02وعددها  0ن/كم  22تضم هذه المجموعة الدول التي تقل الكثافة العامة للسكان فيها عن 

 العوامل واهمها عدد من السكان في هذه الدول الىويرجع انخفاض كثافة . دولة

-السودان–مالي  -تشاد- -ليبيا–اتساع المساحة كما هي في الحال بالنسبة لدول الجزائر  -
 النيجر

الصومال قلة الموارد الطبيعية المتاحة مما اوجد بيئة طاردة للسكان كما هو الحال في  -
 بوتسوانا 

 موريتانيا –جيبوتي  -ال في افريقيا الوسطىضالة حجم السكان كما هي الح  -

  

 كثافة  السكان على مستوى الدول
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 الهجرة وحركة السكان:  .3.1
كانت إفريقية منذ العصور الحجرية ومازالت قارة هجرات وحركات سكانية. من القارة أو  

القارة. إليها، طوعية أو قسرية )تهجير(. إضافة إلى نوع آخر من الهجرات الداخلية بين أقاليم 
ولقد ارتبط أكثر الحركات السكانية باألحداث التاريخية السياسية التي عاشتها القارة وباألوضاع 

 االقتصادية ـ االجتماعية التي مر بها السكان منذ العصور القديمة حتى اليوم. 

كان الكنعانيون )الفينيقيون( من أقدم القادمين إلى الشمال اإلفريقي، أقاموا على سواحل 
لبحر المتوسط مراكز تجارية كثيرة تحولت إلى مدن وحواضر استيطان، وأعقبهم اليونان ا

فالرومان فالبيزنطيون فالعرب المسلمون. وكانت معظم الهجرات والفتوحات تجري في حوض 
البحر المتوسط، وأطراف القارة الشمالية. واتسعت في العهود المتأخرة )القرن السابع والثامن 

مل السواحل الشرقية وأجزاء من السواحل الغربية إلفريقية حيث وصل العرب للميالد( لتش
المسلمون. وكان توغل الوافدين في داخلها محدودًا باستثناء وادي النيل ومناطق قليلة أخرى، 
لكن تأثيرهم الحضاري واالجتماعي بل واإلثني كان مميزًا في مناطق وجودهم والسيما العرب 

لشمال اإلفريقي بأكمله تقريبًا مسلمًا عربيًا منذ القرون الوسطى على تعاقب المسلمون، إذ أصبح ا
الدول واألسر الحاكمة المسلمة من عرب ومستعربين وغير عرب )أمازيغ وأتراك وشركس( على 

 حكم الشمال اإلفريقي أو أجزاء منه.

ن كانت ذات أهمية تاريخية في الدراسات الجغرافية، فإن سلبياتها  إن الهجرات المذكورة وا 
كانت محدودة بالموازنة مع الهجرات األحدث التي رافقت االستعمار األوربي للقارة منذ الغزو 
البرتغالي في مطلع القرن السادس عشر وانتشاره على كامل القارة تقريبًا في النصف األول من 

مرون األوربيون القرن العشرين. فإلى جانب نهب ثروات القارة ومواردها الطبيعية قام المستع
باستغالل الطاقات البشرية للقارة خارج حدودها، فنقلوا ماليين السكان السود قسرًا إلى 
مستعمراتهم في األمريكتين ومنطقة الكاريبي، بصفة رقيق يباع ويشرى في قرون استشراء تجارة 

قية بنحو العبيد من القرن السادس عشر حتى التاسع عشر. ويقدر عدد المهجرين من عبيد إفري
مليون نسمة( ممن هم في ذروة سن  62ـ 82مليون نسمة )هناك مصادر ترفع الرقم إلى  02ـ 98

العمل واإلنتاج، األمر الذي انعكس سلبيًا على تطور القارة ونموها أو فسح في المجال 
قامة كيان استيطاني لهم في دولة جنوب إفريقية.  للمستعمرين البيض للسيطرة على بلدانها، وا 

ومع استقرار االستعمار األبيض توافدت على القارة مجموعات بشرية تنتمي إلى الدول 
المستعمِّرة وأقامت في أماكن خاصة بها من دون اختالط مع السكان األصليين، والسيما في 
المدن وفي المزارع الخاصة أو في مواقع المناجم ومصادر الثروة، ومنها الهولنديون والبرتغاليون 

ز والفرنسيون واإليطاليون وقلة من األلمان، كما هاجرت إليها أعداد من اليونان والهنود واإلنكلي



97 

 

والباكستانيين والعرب وغيرهم من األقوام اآلسيوية ـ وكان أكثر البقاع جذبًا للمهاجرين إلى إفريقية 
يع. لكن األشرطة الساحلية والبقاع ذات المناخ المالئم للسكنى والغنية بمصادر اإلثراء السر 

معظم هؤالء والسيما األوربيون منهم غادروا البلدان اإلفريقية إثر تحررها من االستعمار منذ 
منتصف القرن العشرين، وبالمقابل هاجرت أعداد كبيرة من أبناء إفريقية معظمهم من دول 

تعمار المغرب العربي بحثًا عن عمل وحياة أفضل في الدول األوربية المستعمِّرة، في أثناء االس
لى إنكلترة من دول الكومونولث  يطالية. وا  سبانية وا  وبعد استقالل بلدانهم، والسيما إلى فرنسة وا 
البريطاني وغيرها ويقدر عددهم بالماليين. وفي القارة نفسها هجرات داخلية بين دولها وبقاعها، 

فقير إلى بلد غني وفي مناطق الدولة نفسها. والغالب عليها هجرة الريفيين إلى المدن، ومن بلد 
تتوافر فيه فرر عمل وأجور عالية نسبيًا. ومن الهجرات الداخلية القديمة انتشار قبائل البانتو 
ة من  في معظم أرجاء إفريقية جنوب خط االستواء، أما في القرن العشرين فتعد هجرة الَحوص 

الداخلية البارزة، مثلها نيجيرية الشمالية إلى جمهورية السودان بأعداد كبيرة واحدة من الهجرات 
. وكذلك إخراج غانة 9100عودة قبائل اإليبو من شمالي نيجيرية إلى مواطنهم في شرقيها سنة 

. وتدفق مئات اآلالف من الالجئين 9101أجنبي كانوا يعملون في أراضيها عام  8220222نحو 
والصومال وأنغولة هربًا من الحروب األهلية أو التوسعية ذات الصفة الداخلية في السودان 

ريترية والحبشة ورواندة وبوروندي وغيرها. ومع ذلك تبقى الهجرات ذات األسباب االقتصادية  وا 
كهجرة الريفيين إلى المدن، وهجرة الهاربين من المجاعة ومناطق الجفاف والباحثين عن عمل في 

 دول النفط، أبرز أنواع الهجرة الداخلية في إفريقية المعاصرة المستقلة.

 التجمعات السكانية والعمران:  .3.3

تنسجم التجمعات السكانية ونماذج السكن األصلية انسجامًا كبيرًا مع كل من األحوال  
البيئية ـ الطبيعية )المناخ ومواد البناء المتوافرة والموقع من المياه( ونماذج المعيشة وأنماطها، 

عية والحماية، وتوفير األرض المنتجة وكذلك العالقات االجتماعية ـ السياسية والمتطلبات الدفا
وغيرها من عوامل لها دورها في قيام التجمعات السكانية األولى ونماذج المساكن وأشكالها 
ومخططاتها. ففي إفريقية الشمالية تنتشر البلدان والقرى والدساكر والمداشر )ج مدشر وهو تجمع 

و سوق(، ويتجمع أغلبها قرب مصادر بيتًا من دون مسجد أ 98ـ 92بيوت فالحين ال تزيد على 
المياه. أما مساكنها فمتالصقة مبنية من اللبن أو الطين أو الحجارة وذات سقف مستٍو، وهي 
توفر السكن والحماية من األحوال المناخية ومن االعتداء والغزو. وتتحول في نطاق السافانا 

القصب واألعشاب، تعتمد والغابات إلى مساكن دائرية ذات سقوف مخروطية من األغصان و 
المواد األولية المتوافرة وتتفق مع األوضاع المناخية المحلية. وتصبح التجمعات أكواخًا مبعثرة 
في الهضاب والغابات، مبنية من األغصان والنباتات بأسلوب بدائي بسيط جدًا. أو مغاور 
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ى باألغصان محفورة في الصخر، أو حفرة حولها سور من األخشاب والقصب ذات سقف مغط
 والتراب )التمبة في شرقي إفريقية(.

إن التجمعات السكانية وأنواعها ومساكنها كثيرة على امتداد إفريقية، ونسبة سكان الريف   
(، لكنه تجدر اإلشارة إلى أن أساليب البناء والعمران الحديثة في التجمعات %12عالية )

ى في دول إفريقية كثيرة بدرجات متفاوتة ونسب السكانية أخذت بالتسرب إلى المدن والبلدات والقر 
مختلفة. وتبرز هذه الظاهرة وخاصة في المدن حيث أخذت مخططات عمران المدن الكبرى 

مدينة في القارة، تتبنى المفاهيم العصرية في تخطيط  912والمتوسطة التي يزيد عددها على 
أفكارها وتصاميمها من الدول األوربية المدن. كذلك ظهرت فيها نماذج البناء والعمارة المستوردة 

أو األمريكية، ورافق ذلك دخول اإلسمنت المسلح والحجارة ومواد البناء األخرى في تشييد األبنية 
الطابقية والعمارات الشاهقة، لحل المشكالت واألزمات السكنية واالجتماعية في المدن اآلخذة 

فريقية إلى شتى أنواع الخدمات بنسب متباينة، بالنمو السريع. وتفتقر التجمعات السكانية في إ
منها مايعاني من نقر في المياه أو اإلنارة أو الخدمات الصحية، وغيرها يعاني من سوء التغذية 
وانعدام الخدمات التعليمية والبلدية وغيرها. كذلك تعاني مدن كثيرة من أحياء البؤس والمخالفات 

 وط الضرورية للحياة إلى أقل من الحدود المسموح بها.السكنية على أطرافها، حيث تتدنى الشر 
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 الجغرافية السياسية 

 استعمار القارة وتحررها ودولها المعاصرة:

 :أثر الكشوف الجغرافية في استعمار إفريقيا 

كان لها  91يمكننا القول بأن  الثورة الصناعية التي حدثت في بريطانيا في بداية القرن 
في حدوث اهتماٍم غير مسبوق بإفريقيا، بوصفها مصدرًا للمواد الخام، وسوقًا للتجارة  تأثيٌر كبيرٌ 

لون كل  ما يرونه من  في المنتجات، وفي هذا اإلطار أرسلوا إلى إفريقيا رحالًة ومستكشفين، يسج 
اد إثر ُنُظم سياسيٍة واقتصاديٍة واجتماعية، وتزايدت وتيرة المعلومات األوروبية عن إفريقيا باضطر 

 هذه الرحالت الكشفية المتتالية.

ذا علمنا أن  وزارة المستعمرات البريطانية كانت على رأس المستفيدين من تقاريرهم؛  وا 
ذا عرفنا أن  زيارات  التضحت لنا الفلسفة من وراء قيام تلك الحكومات بتمويل تلك الرحالت، وا 

بعضهم سنوات عدة، ألدركنا مدى اهتمام هؤالء الرحالة إلفريقيا لم تكن قصيرة وسريعة، بل مكث 
م لهم الرعاية والمؤونة.  القوى الخفية التي كانت تقد 

فالرحالت الجغرافية جاءت في سياق اهتمام القوى الكبرى، وعلى األخر  البريطانية،  
والجمعيات الجغرافية األوروبية بإفريقيا، لفتح السبيل أمام التجارة المشروعة؛ حيث عملت على 

آلية التجارة الداخلية، وأهم  السلع التي يتاجرون فيها، ومدى إمكانية إفريقيا ألن  تصبح  كشف
مجااًل للتصدير، وقد مت العروض للحكام اإلفريقيين بالتجارة مع بريطانيا، مثلما فعل كالبرتون 

جيريا، ودنهام وأودني مع الشيخ محمد األمين الكانمي، ومثلما فعلوا مع حكام سوكتو في شمال ني
ومثلما فعل كالبرتون في رحلته الثانية حينما عرض معاهدة صداقة على السلطان محمد بللو 

 حاكم سوكتو؛ لتأمين الطريق لتسليم السلع التجارية حتى وصولها للمحيط األطلسي.

هذا فضاًل عن الَدْور الذي قام به القناصل وأبناء الجاليات األوروبية في اختراق إفريقيا 
 الشمال.من جهة 

 جهود الرحالة في صناعة الفارق المعلوماتي بينهم وبين األفارقة:

كان الرحالة األوروبيون يتميزون بالتوثيق وتدوين مشاهداتهم والروايات التي سمعوها، 
لوا في النصف الثاني من القرن التاسع قاعدة  وكانت اليوميات جزءًا من برنامج الرحالة، لهذا شك 

دونها كل  بضعة سنوات، ولم يتجاوز الفاصل الزمني معلومات أوروبية ع ن إفريقيا، وأخذوا يجد 
 بين رحلٍة وأخرى ثالث سنوات أحيانًا.
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وأد ت مناقشات الجمعيات الجغرافية وعرض الصحافة األوروبية للمعلومات الكشفية، التي 
روبيين، واقتناعهم أرسلها الرحالة في تقاريرهم، َدْورًا مهم ًا في جذب الحكومات والتجار األو 

 بضرورة السيطرة على إفريقيا.

ر وعالم  وقد تنوعت وظائف الرحالة والمستكشفين األوروبيين، فكان منهم الطبيب والمبش 
الطبيعة والجغرافي.. إلخ، وانعكس هذا التنوع في تكامل المعلومات والمهمات التي قاموا بها، 

م 9612ول برحلة ستانلي لوسط إفريقيا سنة وهو األمر الذي جعل مرحلة الكشف الجغرافي تتح
إلى مرحلة الكشف السياسي، ليعمل بعدها لصالح الملك البلجيكي ليبولد في الكونغو، حيث نزل 

دولة »العديد من التجار األلمان والبلجيك للكونغو الستكشاف خيراتها، وترت ب على ذلك تكوين 
محيط األطلسي، وانتقالها من يد العرب ليد ، وانتقال التجارة من المحيط الهندي لل«الكونغو

 (.2البلجيك )

م من رحلته االستوائية الشهيرة، وا عالن اكتشافاته 9611وكان لعودة الرحالة ستانلي عام 
في أعالي الكونغو، تأثيٌر كبيٌر على القارة اإلفريقية، حيث أدى تسابق فرنسا وبلجيكا على 

وروبية إلفريقيا، فسعى المستشار األلماني بسمارك إلى الكونغو إلى جذب أنظار بقية الدول األ
م 9662نوفمبر  98عقد مؤتمر في برلين لحل  مشكلة الكونغو، فُعقد المؤتمر بالفعل فيما بين 

 م، وحضره أربع عشرة دولة.9668فبراير  00إلى 

القرن كانت تقارير الرحالة قد حملت أخبار التصارع بين الدول والجماعات اإلفريقية خالل 
التاسع عشر؛ كصراعات الماندنجو ضد  التكرور، واألشانتي ضد الفانتي، والباجندا ضد 

البنيورو، والماشونا ضد الندبيلي، فكان من الطبيعي أن يستغلها األوروبيون في السيطرة بسهولة 
على تلك الدول، األمر الذي أدى ألن يتحالف اإلفريقيون أنفسهم مع األوروبيين بعضهم ضد  

اآلخر! حيث تحالف الباجندا مع البريطانيين ضد البنيورو، وتحالف الباروتسي مع البريطانيين 
ضد الندبيلي، وتحالف البمبارا مع الفرنسيين ضد التكرور، وهو ما أدى إلى تقسيم إفريقيا بسهولة 

 م.9122بين القوى األوروبية، واحتاللها احتالاًل حقيقي ًا سنة 

رين قد نزلوا في إثر الرحالة مباشرة، فقاموا ومن المؤكد أن  الجمع يات التبشيرية والمبش ِّ
بَدْوٍر مهمٍ  في التمهيد لقدوم االستعمار في إفريقيا، إذ أنهم درسوا عادات األفارقة ولغاتهم 

 وتقاليدهم، وكتبوا عنها في الصحافة األوروبية، يحث ون دولهم على القدوم نحو إفريقيا.

ست ولو أخذنا إنشاء )شر  كة البحيرات اإلفريقية( في منطقة نياسالند مثااًل؛ لوجدنا أنها تأس 
لها ليفنجستون عن بحيرة نياسالند في الفترة من )  –م 9681نتيجة المعلومات التي سج 

م(؛ حيث صدرت له تعليمات من وزارة الخارجية البريطانية بإدخال التجارة المشروعة في 9602



101 

 

ع  الداخل، وأن يجمع المعلومات عن تجارة المنطقة وقبائلها، فأشار في تقاريره إلى إمكانية التوس 
 الزراعي في مرتفعات نهر شيري، وأنه يمكن استخدام الهنود والبواخر التجارية عبر البحيرة.

م للتنفيذ، لكنها لم تفلح، ثم جاءت إرسالية 9609ومن ثم  جاءت إرسالية تبشيرية سنة 
م؛ تكريمًا 9611أسيس )شركة ليفنجستونيا لوسط إفريقيا( سنة م، نتج عنها ت9618ثانية سنة 

رين والمستوطنين باحتياجاتهم، ولتستورد األقمشة والخرز  السم ليفنجستون، لتتولى إمداد المبش 
 وتبيعه لإلفريقيين مقابل العاج ومنتجات الداخل.

 :جهود الرحالة في خدمة الجانب االقتصادي ألوروبا

 رحالة األوروبيين لدولهم في أمور:يمكن مالحظة جهود ال

 توفير المعلومات عن المواد األولية المهم ة التي تتطلبها الثورة الصناعية. -

كشف آلية التجارة الداخلية، وأهم  السلع، ومدى إمكانية أن تصبح إفريقيا مجااًل  -
 للتصدير.

كونوا وكالء توضيح عملية تشجيع المنتجين، وتكوين نواة من الطبقة الوسطى، لي -
 للشركات التجارية.

 إلقاء الضوء على مقاومة السياسات االحتكارية. -

 ارتياد المنطقة ومسحها وكشفها قبل بحث إمكانية التجارة معها. -

 .-كما سبق -تقديم العروض للحكام اإلفريقيين بالتجارة مع بريطانيا  -

رسال البعثات التجارية أن  معلوماتهم كانت مقد مة لولوج الشركات التجارية األ -  وروبية، وا 

 جهود الرحالة في خدمة الجانب السياسي لالستعمار:

م(، بوصفه أول مؤتمٍر استعماريٍ  ُعقد بين الدول 9668 –م 9662أقر  مؤتمر برلين )
األوروبية المعنية باالستعمار، الوضع القائم في إفريقيا، ونظ م ما بقي من أراضي القارة، ونظ م 

في حوض الكونغو، وأقر  حرية المالحة في النيجر، ووضع مبادئ عام ة لمنع االصطدام  التجارة
 بين القوى االستعمارية.

غير أن  هذا التوافق األوروبي قد حدث بناًء على المعلومات التي وفرتها الكشوف 
مة، فَمن الذي أحاط األوروبيين علمًا بجهل الزعماء المح ليين الجغرافية عن األماكن المقس 

اإلفريقيين بالقراءة والكتابة، فاستغلوهم في توقيع اتفاقيات ومعاهدات تضع بالدهم تحت الحماية 
االستعمارية دون وعٍي بما يفعلون؟ بال شك كان الرحالة والمستكشفون هم الذين وف روا المعلومات 
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ارها وشركاءها و  جواسيسها حول هذا األمر، بل ترتب على المؤتمر أن أرسلت كل  دولة تج 
ليجوبوا إفريقيا، وليحصلوا على توقيع، أو بصمة الزعماء أو الرؤساء األفارقة، على معاهدات 
الحماية، خالل السنوات الخمس عشرة التالية لعقد المؤتمر، ومن ثم  تم  تقسيم إفريقيا بين الدول 

ْكم رجٍل أبيض األوروبية، ورسم الحدود، وتعيين الفواصل السياسية بين ُحْكم رجٍل أبيض وحُ 
 آخر.

ولم تستمر عملية الكشف الجغرافي بعد مؤتمر برلين طوياًل، حيث كان ال بد من وجود 
قوة أوروبية الستغالل الموارد اإلفريقية، وصارت القارة اإلفريقية مستعمرًة من قِّبل فرنسا وبريطانيا 

سبانيا وألمانيا والبرتغال، وحتى سنة  يطاليا وا   %12ن اإلفريقيون يحكمون م كا9611وبلجيكا وا 
 م تغي ر هذا األمر تمامًا!9122من القارة، ولكن بحلول عام 

ة تلك التي تشبه أوروبا من  واستوطنت عناصر أوروبية في بعض أجزاء إفريقيا، وبخاص 
حيث الخصائر الجغرافية الطبيعية، كمنطقة الكيب وموزمبيق وكينيا وروديسيا الجنوبية 

ب، وتم  استغالل كثيٍر من الموارد اإلفريقية من قِّبل األوروبيين، حيث والشمالية وجزر المغر 
قامت صناعات بريطانية وفرنسية معتمدة على الخامات اإلفريقية، وذلك بعد إدخال الزراعة 

 العلمية الواسعة، واألساليب الحديثة للتنقيب عن المعادن.

لت ُبع موا من خاللها بناًء على ما سبق؛ أعتقد أن  كتابات الرحالة شك  دًا معرفي ًا مهم ًا، قد 
إفريقيا ألوروبا لقمًة سائغة، فسيطروا عليها بسهولة، وعلى هذا؛ فإن  المعرفة التي امتلكها 

 األوروبيون، بفضل الرحالة، أصبحت قوًة جبارة تسعى لممارسة نفوذها.

ذا كان األفارقة لم يملكوا المعرفة في القرن  وروبيين؛ فقد افتقدوا لكي يقاوموا بها األ 91وا 
القوة الكافية لرد  المستعمرين؛ وبالرغم من أن  المعاهدات واالتفاقيات التي حصل عليها 

األوروبيون من األفارقة لحظة االستعمار لم تكن هناك قوة عسكرية أوروبية تحميها على أرض 
الة والمستكشفون هي التي صنعت تلك القوة  الواقع؛ فإن  شبكة المعلومات التي وف رها الرح 

 ورسختها في أذهان األفارقة.

  

 أسباب انطالق الرحالة األوروبيين من ناحيتي الشرق والشمال اإلفريقيين:

أدرك القناصل األوروبيون، والتجار المقيمون في مدن المرافئ، أن  العرب هم  خز ان 
هو ما جعلهم يوج هون المعلومات الرئيس في مناطق الوسط اإلفريقي وشرقه وغربه بال منازع، و 

الرحالة األوروبيين لالستفادة من تلك الخبرة الواسعة، فطلبوا منهم االنضمام إلى القوافل في 
معظم الرحالت التي قاموا بها، وبذلك فإن  جزءًا مهم ًا من معلوماتهم كانت مستمدة من معارف 
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 The Royal Geographicalهؤالء الذين رافقوهم، بل تفيض سجالت الجمعية الجغرافية الملكية

Society  ( ناهيك عن تأكيد 8بالمعلومات المهم ة عن َدْور العرب في كشف وسط القارة ،)
(، بما يوحي بأن  الكشوف لم تكن 0سجالت الجمعية الجغرافية األمريكية لهذا الَدْور وتوضيحه )

 ارة العربية في الداخل.هدفًا في ذاتها بقدر ما كانت أداة لكشف الغموض الذي يحيط بآلية التج

كان التجار العرب القادمون من زنجبار، أو من ساحل شرق إفريقيا أو من مرافئ البحر 
المتوسط أو من الواحات المنتشرة عبر الصحراء الكبرى، كانوا َيْخبِّرون المناطق الداخلية 

منذ قروٍن طويلة، ومسالكها، ويعرفون شعوبها وقبائلها ومواردها ومنتجاتها، ويرتادون أسواقها 
وكثيٌر منهم يتكلمون لغاتها، وكان للتجار األغنياء منهم وكالء في مدن األسواق الرئيسة، وكانوا 

امها، ولهم ممثلوهم في مجالس الحكم.  على صلٍة مباشرٍة مع حك 

ونستطيع أن نقول بأن  اختيار الرحالة للمناطق الشمالية والشرقية لالنطالق منها نحو 
فريقي لم يكن عشوائي ًا، فالتجربة العملية، وحديث الرحالة المستمر عن َدْور العرب، الداخل اإل

ُيثبت أن  العرب كانوا هم المصدر الوحيد للمعلومات عن المناطق اإلفريقية غير المكتشفة، من 
موا خطابات األمان والتوصية، وعبر الهيمنة االقتصادية  جهتها الشمالية والشرقية، بل قد 

موا في دخول األجانب إلى شرق إفريقيا ووسطها وخروجهم منها.والسيا  سية؛ تحك 

ولعل  رواية جانب من المعلومات التي حصل عليها األوروبيون من العرب تلخ ر بقية 
جوانبها، فحينما وصل بيرتون وسبيك لشرق إفريقيا حصال على خطابات من سلطان زنجبار 

ميل من الساحل(،  022ب بهما في طابورة )على بعد لعرب الداخل، كان لها أثرها في الترحي
وهناك حصال على معلومات تفيد بوجود ثالث بحيرات، ناهيك عن إرشادهما على الطرق 

(، وأن  تلك البحيرات كان العرب يسم ونها بحرًا أو محيطًا، ولوال المساعدات التي 1والمسالك )
مها عرب أوجيجي في فبراير  َنا9686قد  من الدوران حول بحيرة تنجانيقا بالمراكب  م لَما تمك 

العربية، هذا باإلضافة إلى أن  المعلومات التي سمعوها من عرب األونيانيمبي قد شج عت سبيك 
(، وهذا مما يؤكد 6على مواصلة رحلته بعد مرض برتون، للوصول إلى بحيرة فيكتوريا شمااًل )

 أن  العرب كانوا هم المصدر الوحيد للمعلومات.

ا يؤكد الَدْور الذي قام به العرب، في تقديم المعلومات لكل  الرحالة، أنهم كانوا دلياًل وم
(، بل دل ت مضابط البرلمان البريطاني على وجود 1لليفنجستون في كل  األماكن التي طاف بها )

م بشأن تقديم العرب لكل  الخدمات والمساعدات 9602اتفاق بين بريطانيا وسلطان زنجبار سنة 
(، كما أكدت أن  بريطانيا لم يكن لها أي نفوٍذ سياسيٍ  في الداخل، 92لرحالة داخل إفريقيا )ل

م، يبلغه بأنه ال توجد 9618ويظهر هذا من خالل خطاب اللورد دربي للمستكشف ستانلي سنة 
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أي سلطة للَعَلم البريطاني يمكن أن تحميه من هجوم القبائل المحلية في منطقة بحيرة فيكتوريا 
 (، ما يوضح أهمية العرب في حماية هؤالء الرحالة.99إال سلطة العرب )

  

 أثر الكشوف في ضرب العالقات العربية اإلفريقية:

لم يكشف الرحالة األوروبيون عن وجههم التبشيري في بادئ األمر، لكن بعد أن قويت 
حدث في أوغندا وجنوب  شوكتهم بدؤوا في تأليب العناصر اإلفريقية ضد  اإلسالم والعروبة، مثلما

 السودان ونيجيريا وكينيا.

وأدى مجيء االستعمار األوروبي، الذي مه دت له الكشوف الجغرافية، إلى قطع جسور 
ذا أخذنا مثااًل من الشمال اإلفريقي لما فعله هؤالء الرحالة من  التواصل بين العرب واألفارقة، وا 

نجليزية لكشف بحيرة تشاد وما حولها، في الفترة ضرٍب لتلك العالقات، سنختار نموذج البعثة اإل
م(، بدأت قصة هؤالء الرحالة حين تدخ ل وارينجتون )القنصل البريطاني في 9602 –م 9600)

طرابلس( لدى الباشا يوسف القرامانلي؛ لتسهيل أمر الرحالة اإلنجليز إلى المناطق المحيطة 
ظمت رحلة استكشافية يرأسها المالزم ببحيرة تشاد التي يحكمها الشيخ محمد الكانمي، فن

م، وربما كان االستقبال 9600كالبرتون، والدكتور أودني، من سالح البحرية، ودنهام، في مارس 
الحاشد من قِّبل الشيخ الكانمي لهؤالء الرحالة؛ ال يعكس االهتمام بتزكية الباشا لهم فقط، بل 

 يعكس رغبًة في توطيد صلته بهؤالء القادمين.

كل  هذا الكرم الذي لقيه الرحالة من الشيخ والباشا؛ فإنهم مارسوا لعبة التفرقة بين وبرغم 
بعاده عن الباشا، فخالل الفترة ) م( 9602 –م 9602الرجَلْين، وسعوا إلى ربط الشيخ بهم، وا 

نجلترا، غير أن  الشيخ الكانمي أبدى  بحث الميجور دنهام إقامة عالقات تجارية بين برنو وا 
أي نفوٍذ أجنبيٍ  في بالده؛ خشية التغلغل االقتصادي للشركات األجنبية، وما يتبعه  تحفظه ضد  

م، طالبًا منه المدافع 9602من تغلغٍل سياسيٍ  إلنجلترا، ولعل  خطابه لملك إنجلترا، في أغسطس 
واألسلحة والبارود،... وغيرها، يشي بالمخاوف التي انتابت الكانمي من باشا طرابلس خشية 

أغسطس  99امه نتيجة توطيده للعالقة مع اإلنجليز. بل إن  الهدايا التي أرسلها الشيخ في انتق
لى قنصل بريطانيا في طرابلس، دون أن يرسل للباشا شيئًا، قائاًل 9602 م للملك جورج الرابع، وا 

 ، يعكس سرعة َفْهم الشيخ الكانمي«كل  شيٍء سنحمله معك للملك العظيم»للرحالة دنهام: بأن  
 لموازين القوى الدولية، ما يشير إلى نهاية النفوذ الطرابلسي داخل دولة برنو.
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واألمر نفسه ينطبق على خطاب محمد بللو حاكم سوكتو، في شمال نيجيريا، إلى الملك 
جورج الرابع، فهذا الخطاب يعكس الصيغة نفسها التي استخدمها الشيخ الكانمي من قبل، لكن 

 (.90ط األطلنطي في التجارة بين البلَدْين )في استخدام موانئ المحي

مة  وبهذا لم يتم  ضرب العالقات العربية اإلفريقية فقط، بل كانت هذه الممارسات مقد 
 لتحويل التجارة عن الشمال العربي للمحيط األطلسي. 

أما فيما يتعلق بالشرق والوسط اإلفريقيين، فنعلم أن  عملية الكشوف األوروبية لبنهار 
 –م 9681مى الثالث عبر منطقة البحيرات اإلفريقية الكبرى قد تم ت خالل الفترة )العظ

مين تقريبًا في كل  األبنية االقتصادية والسياسية 9610 م(، وفي هذه الفترة كان العرب متحك 
واالجتماعية والثقافية في تلك المناطق، ومثلما حدث في الشمال من ضرٍب للعالقات العربية 

 حدث أيضًا في الشرق والوسط اإلفريقيين.اإلفريقية، 

م الرحالة  وفي سياق َفْهم الواقع اإلفريقي لضرب للعالقات بين العرب واألفارقة؛ قد 
والمستكشفون األوروبيون صورًة متكاملًة عن بداية الحكم العربي وامتداده في أعالي الكونغو، 

(، وتحدث الرحالة كميرون 92م )9606حيث تحد ث ليفنجستون عن مصدر ثراء العرب سنة 
ثوا عبر خطابات 92م عن سيطرة التجار العرب على نحاس كاتنجا )9612سنة  (، وتحد 

م( عن مقابلتهم لتجار 9688 –م 9682في الفترة ) Robert Movatليفنجستون لروبرت موفات 
اليين ومع من العرب في أرض الميتابيلي )تقع في روديسيا الجنوبية(، وأن هم يتاجرون مع البرتغ

(، باإلضافة إليرادهم لنصوٍر بالعربية تشير إلى 98األهالي، وأنهم خاضعون إلمام مسقط )
توغ ل العرب في جنوب غرب بحيرة نياسالند، وحديثهم عن إجادة بعض التجار العرب التحد ث 

 باللغة البرتغالية.

ز بع ض الرحالة على ومن ناحية أخرى، في سياق ضرب العالقات العربية اإلفريقية؛ رك 
مة الغالبة على حديثهم  َدْور العرب في تجارة الرقيق، وكان التركيز في هذه القضية هو الس 

(، مع نسيان َدْور األوروبيين في تجارة الرقيق األطلسية! مما كان له األثر الكبير في زيادة 90)
الطرَفْين، ومن ثم ؛ التحريض ضد  العرب حتى اآلن، والضرب في صميم العالقات التاريخية بين 

فإن  كتابات الرحالة ومؤلفاتهم، تحتاج من ا إلى دراية بالظروف التي ُكتبت فيها، وبالهدف من 
 ورائها، لتفنيد مزاعمها.

ذا كان تقليد أهل أوغندا للعرب في ملبسهم وعاداتهم، وحديث ستانلي سنة  م عن 9661وا 
سيطرتهم وحكمهم للمنطقة غرب بحيرة تنجانيقا،  قو ة المعسكرات والقرى العربية، واندهاشه بكيفية

وحديثه عن قوة قادتهم، فإن  هذا  ،(91وا عجابه بتجارتهم ومعامالتهم مع المنطقة الشمالية لها )
يتناقض تمامًا مع النهاية الدرامية التي حل ت بهم في تلك المنطقة، فما قام به الرحالة األوروبيون 
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فارقة؛ تسب ب في إشعال فتيل الحرب بين عرب األونيانيمبي من إحداث وقيعة بين العرب واأل
م، بما جعل عرب الكونغو غير قادرين على عبور المنطقة للساحل الشرقي 9610واألفارقة سنة 

 –م 9619(، حيث استمرت هذه الحرب مشتعلة بين الطرَفْين بفعل البريطانيين طيلة الفترة )96)
 م(.9618

سه الرحالة في التفريق بين العرب وبين طبقة الوانجوانا ناهيك عن الَدْور الذي مار 
نها العرب أنفسهم في األماكن التي سيطروا عليها بشرق إفريقيا ووسطها،  اإلفريقية التي كو 

فحينما حل  المستعمرون األوروبيون تقر بوا من تلك الطبقة، وأدخلوا النفور والشقاق بينها وبين 
وا للمستعمرين األوروبيين، وحدثت القطيعة مع العرب، بشكٍل العرب، فكانت النتيجة أن انضم

أدى إلى خروج العرب من غالبية المناطق التي سيطروا عليها في الداخل، وعودتهم مرة أخرى 
 إلى الساحل.

  

 آثار الكشوف الجغرافية في الحياة اإلفريقية المعاصرة:

 ار إيجابية، منها:لم تكن كل  آثار الكشوف سلبية، حيث ترتب عليها عدة آث

تغيير طبيعة بعض المجتمعات اإلفريقية، متأثرة بنمط الحضارة المدنية األوروبية، كما  -
 في نيجيريا والكنغو برازافيل.

 أفادت إفريقيا من التقنيات الطبية األوروبية في عالج بعض األمراض. -

دم مصالح دخول منظومة السكك الحديدية، وتطوير منظومة النقل، لكن بما يخ -
متصلة بأوروبا أكثر  -مثالً  -األوروبيين حتى اآلن، فما زالت معظم الخطوط الجوية اإلفريقية

 من اتصالها بالخطوط البينية اإلفريقية.

 أما آثار الكشوف الجغرافية األوروبية السلبية؛ فسنجدها تركزت في: 

كات األوروبية عبر ساحل األطلنطي غير الصالح لسكنى األوروبيين تحك مت فيه الشر  -
المحطات التجارية بعد توصية الرحالة بذلك، في حين اعتمد األوروبيون في الشمال اإلفريقي 
لت مسارات التجارة من الصحراء  على جالياتهم، وبفضل عالقة تلك الجاليات بالرحالة تحو 

 الكبرى إلى المحيط األطلنطي.

إال بعد إكمال السيطرة على أغلب  لم تتوقف عمليات التوسع والسيطرة االستعمارية -
أجزاء إفريقيا، ومن ثم  تقسيمها إلى كيانات قزمية بين الدول االستعمارية، وال تزال القارة تعيش 
في ظلها إلى اليوم، في أكبر عدد من الوحدات السياسية تضم ه قارٌة واحدٌة في العالم، ونتيجة 
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بعد االستقالل، وحروٍب مدم رة، وذلك من نتاج  لهذا دخلت الكيانات اإلفريقية في صراٍع مستم رٍ 
التقسيم الذي لم يراع توزيعات األعراق واألديان والقبائل والعشائر، والحاجات االقتصادية والمواد 

 األولية.

بقاء بعض العناصر االستيطانية األوروبية على حالها إلى اليوم في بعض أجزاء  -
 إفريقيا.

 ية غير المباشرة على القارة.استمرار السيطرة االقتصاد -

اضطرت إفريقيا بعد رحيل المستعمرين األوروبيين إلى فرض مبدأ قدسية الحدود  -
م، وذلك خشية 9102القائمة، ذلك المبدأ الذي صكته منظمة الوحدة اإلفريقية مع نشأتها سنة 

 انقسام إفريقيا وتمزيقها بأيدي أبنائها إلى مئات الوحدات والدول.

الدول اإلفريقية حتى تسعينيات القرن العشرين بتقديم المساعدات للشعوب  انشغال -
 اإلفريقية التي لم تحصل على استقاللها بعد.

استمرار المنظمات اإلفريقية في المطالبة بعودة أرخبيل الجزر الذي يقع في المحيط  -
 خامس عشر.األطلسي للحضن اإلفريقي، والذي ما يزال مملوكًا إلسبانيا منذ القرن ال

استمرار مطالبة منظمة الوحدة اإلفريقية باستعادة الجزر األربع والعشرين المحيطة  -
 بإفريقيا من أيدي الدول األوروبية المستعمرة.

خفاق كل   - استمرار انقسام الدول اإلفريقية ما بين دوٍل فرانكفونية وأنجلوفونية، وا 
 أطروحات الوحدة اإلفريقية، وعدم اكتمالها.

 نتائج:ال

لت كتابات  - أن  المعرفة قوة، وأن  َمن يملك القوة يستطيع السيطرة والنفاذ، ولهذا شك 
 الرحالة األوروبيين عن إفريقيا فارقًا معرفي ًا مهم ًا، أدى لسيطرة القوى األوروبية حتى اليوم.

 أن  نتائج الكشوف السلبية كانت أكثر بكثير من نتائجها اإليجابية. -

التخل ف في إفريقيا تعود في أجزاء كثيرٍة منها إلى العصر االستعماري، وأن   أن  جذور -
خ قواعد هذا التخلف  نت األساس الذي رس  شبكة المعلومات التي أتاحها الرحالة هي التي كو 

 بطريقة مستمرة.

م في أجندة العالقات العربية اإلفريقية حتى اليوم. -  استمرار الدول األوروبية في التحك 
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 االستقالل

كانت مصر أول دولة إفريقية اعترفت بريطانية بها دولة مستقلة تحت حمايتها عام  
دولة إفريقية،  96عام استقالل  9102وكان عام  9112وآخرها إريترية التي استقلت عام  9100

ر دولة على يابسة القارة وبقيتها جز  26دولة منها  80ولقد وصل عدد الدول اإلفريقية اليوم إلى 
 أو أرخبيالت في المحيطين الهندي واألطلسي.

وقد اكتسبت حركات اإلستقالل في أفريقيا زخًما في أعقاب الحرب العالمية الثانية، مما 
حصلت ليبيا، المستعمرة اإليطالية  ،9189أدى إلى إضعاف القوى األوروبية الكبرى. وفي عام 

تونس والمغرب على استقاللهما عن حصلت كٌل من ،9180السابقة، على استقاللها. في عام 
وتبعتهما غانا في  .فرنسا وفي نفس العام حصل السودان علي إستقالله من المملكة المتحدة

العام التالي لتصبح أول دولة مستعمرة من جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تحصل على 
العقد التالي، وحصلت  إستقاللها. بينما حصلت معظم بقية دول القارة على إستقاللها على مدى

عليه في معظم األحيان عن طريق الوسائل السلمية نسبيًا، إال أنه لم يتحقق في بعض البلدان، 
على الرغم من أن جنوب أفريقيا كانت من  إال بعد صراع عنيف. ،وال سيما مصر و الجزائر

ن البيض وحتى أوائل الدول األفريقية حصواًل على اإلستقالل، فقد ظلت تحت حكم المستوطني
 ،فيما يعرف باتفاقية الفصل العنصري.9112عام 

ن أصبحت ذات سيادة، فإن أغلبها ما زال مرتبطًا بالدولة التي كانت  إن دول إفريقية، وا 
تستعمرها بوجه أو بآخر وبدرجات متفاوتة. بدءًا من استعمال لغة المستعمِّر السابق لغة رسمية 

لة مرتبطة بعملة البلد المستعمِّر أو اقتصاده، مما يظهر شبه وانتهاء ببقاء وحدة النقد المتداو 
استمرار لنفوذ المستعمر السابق وتأثيره في كثير من الدول اإلفريقية، األمر الذي تعكسه 
العالقات الثقافية واالقتصادية بل والسياسية التي تتمثل بطلب الحكومات اإلفريقية عونًا عسكريًا 

جهة األزمات السياسية في الدولة اإلفريقية نفسها أو مع جاراتها، من المستعمِّر السابق لموا
وكذلك بربط تلك الدول بوحدات إقليمية وروابط تعكس نوعًا من التبعية المستورة أو المكشوفة 

 لكثير من الدول اإلفريقية.

ا خلف االستعمار وراءه تركة ثقيلة من المشكالت المعقدة في كل بلد إفريقي تقريبًا، أبرزه
قليمية على امتداد حدود دول  الجهل والمرض والتخلف والفقر. كما خلف مشكالت عرقية وا 
كثيرة، هي قنابل موقوتة إلثارة الخالفات بين الدول. إذ قبلت الدول اإلفريقية بالحدود الجغرافية ـ 

ران في السياسية التي رسمها المستعمرون السابقون، تجنبًا لخالفات كان يمكن أن تنشأ بين الجي
زمن الصراع من أجل االستقالل، لكن تلك الحدود رسمت أصاًل وفي طياتها مشكالت خطيرة، 
مثل ضم أقاليم بلد ما إلى بلد مجاور، وتقسيم مجموعة بشرية متجانسة عرقيًا ولغويًا وحضاريًا 
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بين أكثر من دولة، وزاد في تشابكها تعدد المذاهب التي حملها المبشرون المسيحيون إلى 
السكان، وكذلك تعدد الثقافات التي نشرها المستعمرون، وتعد هذه المشكالت من أخطر األسلحة 
التي مافتئ المستعمرون القدامى يستخدمونها في تفجير الصراعات بين الكثير من الدول 
اإلفريقية المستقلة لتبقى لهم السيطرة عليها سيطرة غير مباشرة حتى الوقت الحاضر. ولقد أدى 

غيره إلى دفع إفريقية إلى شبه انهيار اقتصادي في كثير من بلدانها المتحررة، جراء النهب ذلك و 
المنظم لثرواتها من قبل الدول األوربية والغربية األخرى، من دون استثناء البشر الذين أكرهوا في 

 السابق على ترك ديارهم للعمل في خدمة البيض في أمريكة وأوربة وغيرهما.

 
 تواريخ استقالل بعض الدول األفريقية

 

 سماء دول قارة أفريقيا

ات سيادة بحسب األمم المتحدة، وكذلك دولتين دولة ُمستقلة ذ 82توجد في قارة أفريقيا  
 مستقلتين ذاتيًا إال أنَّ لهما اعترافًا دوليًا محدودًا،

ة طرق.]  [ واحدة منها هي تقسيمها إلى دول حبيسة ٤ويمكن تصنيف هذه الدول بعد 
 وبحرية وجزر،

ط، هي الدول التي ليست لها أي شواطئ ُمطل ة على المحي الدول الحبيسةحيث تكوُن  
 سواء المحيط الهندي أو األطلسي أو البحر الهادئ.

فهي جميع الدول التي تقع على سواحل القارة، والجزر هي الدول  الدول البحريةوأما  
 التي تكوُن محاطة بالكامل بالمياه، أي من أربع جهات،
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ا دولة حبيسة، والباقي دول بحرية. وعادًة م 98وُتوجد في أفريقيا خمس دول جزرية، و 
-تتأثر اقتصادات الدول الحبيسة بدرجٍة كبيرة بسبب عدم إشرافها على الماء، ولذا فإنَّ معظمها 

 [٥ُتعتبر من الدول األقل  تقدمًا من الناحية االقتصادية.] -في أفريقيا

 [٦وبناًء على هذه الطريقة، يمكن تقسيم دول القارة كاآلتي:] 

 وركينا فاسو، وجمهورية أفريقيا : تشاد، والنيجر، ومالي، وبالدول الحبيسة
ثيوبيا، وماالوي، وسوازيالند، وليسوثو.   الوسطى، وزامبيا، وزمبابوي، وبوتسوانا، وا 

 مصر، والجزائر، وليبيا، وتونس، والمغرب، والسودان، وجنوب الدول البحرية :
السودان، وأرتيريا، وموريتانيا، والسنغال، وغامبيا، وغينيا بساو، وغينيا، 

يون، وليبيريا، وساحل العاج، وغانا، وتوغو، وبنين، ونيجيريا، وغينيا وسيرال
االستوائية، والكاميرون، وغابون، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وأنغوال، 
وجيبوتي، والصومال، وكينيا، ورواندا، وبوروندي، وتنزانيا، ومالوي، وزامبيا، 

 وموزمبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا.

  دغشقر، جزر القمر، موريشيوس، ساو تومي وبرينسيب، جزر سيشل: مالجزر 
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 الجغرافية االقتصادية

السكان اإلفريقيين في القطاع االقتصادي األول، أي في  لمعظمتنحصر المهنة األساسية 
الزراعة وتربية الحيوان وقطع األخشاب وغيرها. ويالحظ ارتفاع نسبة النسوة بين العاملين في هذا 

لقطاع، وكذلك عملهن بأدوات تقليدية يدوية، فعلى عاتقهن تقع أعباء توفير غذاء األسرة. وتعد ا
إفريقية القارة الوحيدة العاجزة عن توفير الغذاء لجميع سكانها، مما يجعلها تعتمد على استيراد 

 المواد الغذائية بالدرجة األولى.

القارات الغنية بثروات باطنية معدنية إفريقية على فقرها، واحدة من  الموارد الطبيعية: 
وشبه معدنية ذات احتياطي كبير. وتسهم في اإلنتاج العالمي بنسب عالية. إذ تنتج إفريقية نحو 

من ألماسه وذهبه وبالتينه. وفيما يلي أبرز ثرواتها الطبيعية  82%من كوبالت العالم و 18%
 الباطنية من المعادن وأشباهها:

مليار  62مليار طن،  60قدر احتياطي الفحم الحجري بأكثر من ي ا مصادر الطاقة: 1
من فحم  %008طن منها في جنوبي القارة، والسيما في دولة جنوب إفريقية التي تمتلك قرابة 

العالم. ويتوزع الباقي على زامبية ومدغسكر ومالوي وموزمبيق وتنزانية وزمبابوي والكونغو 
فتوجد توضعات الفحم بمقياس أقل في المغرب والجزائر، كما الديمقراطية. أما في شمالي القارة 

 توجد في غربيها في نيجيرية.

تمتلك إفريقية ثروة مهمة من النفط في أجزائها الشمالية في ليبية والجزائر ومصر وتونس 
ز والمغرب، وفي أجزائها الغربية في نيجيرية والغابون والكونغو وأنغولة، وتنتج البالد المذكورة الغا

الطبيعي إضافة إلى إنتاجها من النفط، وتعد الجزائر أغنى دولة إفريقية بالغاز الطبيعي، وواحدة 
من أغنى دول العالم كله. وفي إفريقية ثروة من غاز الميتان في رواندة والكونغو الديمقراطية، 

 يق.إضافة إلى مصدر نفطي متواضع من السجيل )الصخر الزيتي( في أنغولة وزائير وموزامب

فريقية هي سابع أكبر مالك لبورانيوم في العالم، ويوجد في جنوب إفريقية والكونغو  وا 
فريقية الوسطى والغابون والنيجر والصومال. كما  الديمقراطية، وفي المغرب والجزائر والسنغال وا 

 يوجد في القارة عدد من مكامن التوريوم والراديوم.

حولها وفي الصحراء الكبرى  جبال األطلس وماتتركز مكامن الحديد في  ا المعادن: 2
الغربية ومصر حيث تنخفض نسبة الحديد في خاماته. وقد تركز استخراج الحديد في شمالي 
القارة منذ زمن فتراجع احتياطي حقوله. أما أغنى مكامنه فتوجد في غربي القارة وجنوبيها في 

والكونغو الديمقراطية والغابون وأنغولة غانة ونيجيرية وغينية ومدغسكر، وليبيرية وموريتانية 
 وزامبية وأوغندة وتنزانية وغيرها.
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 %12ويحتل الكروم مكانة بارزة في قائمة الثروة اإلفريقية، إذ يقدر أن القارة تمتلك قرابة  
من احتياطي العالم منه، ويوجد في أجزائها الجنوبية، وبقدر أقل في غربي القارة وشمال غربيها، 

ي وجنوب إفريقية، وفيها المنغنيز في كلهاري والغابون وغانة وبوركينا فاسو وساحل في زمبابو 
 العاج وغيرها، ثم في المغرب والجزائر. كذلك تمتلك القارة مكامن للنيكل والتنغستين والفناديوم.

ويوضح الجدول التالي نصيب القارة األفريقية من اإلنتاج العالمي لبعض المواد الخام 
 والزراعية وأهم الدول المنتجة لها. التعدينية

 

ومن المعادن األخرى في القارة النحاس الذي يوجد في شريط من المكامن في إفريقية  
الوسطى وزامبية والكونغو الديمقراطية. وكذلك الرصار والزنك، ويكثر األول في شمالي القارة 
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وهناك معادن أخرى كاأللمنيوم والثاني في منطقة األطلس ونيجيرية وزامبية وجنوب إفريقية. 
ومكامنه من البوكسيت، ثم الكوبالت والتيتانيوم واإلثمد. كما تعد إفريقية من أغنى القارات 

مليون أونصة وأغلبه في جنوب إفريقية،  822باأللماس، ويقدر احتياطي القارة من الذهب بنحو 
تستخرج نقية، بل خليطة ومرافقة  وفيها البالتين والفضة. وعلى العموم فإن معظم هذه المعادن ال

وتمتلك إفريقية مواد بناء كالغرانيت والحجر الكلسي والجر والرمل وصخورًا  لمعادن أخرى.
مختلفة والغضار بأنواعه، كالغضار العادي والكاوالن )الغضار الصيني( والغضار البركاني 

ها مكامن مهمة للفوسفات في وغيره، كذلك الكبريت والملح والنطرون )كربونات الصوديوم(. وفي
شماليها وغربيها أغناها في المغرب والصحراء الغربية ثم الجزائر فتونس. وفي بلدان إفريقية 

 أخرى.

 

يستفاد منه في القارة، بل يذهب  إن معظم مايستخرج من الثروات الباطنية المذكورة ال 
ية وأمريكة واليابان، لتخلف الدول أغلبه إلى الدول الصناعية والغنية وفي مقدمتها الدول األورب

اإلفريقية في مجال تصنيع هذه المواد واالستفادة منها محليًا باستثناء بعض الصناعات في عدد 
محدود من الدول اإلفريقية. وعليه فإن معظم صادرات الدول اإلفريقية يتألف من المواد الخام 

 % 68 نحوصادراتها من خامات النحاس والفلزات األولية، كما هوالحال في زامبية التي تؤلف 
 دخلها. من

 افريقيا في وتربية الحيوانات الزراعة  
 يمكنه مهما مصدرا القطاع هذا يشكل بالغة، حيث أهمية السمراء القارة في الزراعة تمث ل

 سكانها ويرتبط الهائلة، والثروات تزخر بالخيرات اإلفريقية فالقارة التنمية، تحقيق في المساهمة

 مصدراً  بوصفها ,مباشر غير أو مباشر بشكل ,عليها منهم % 70 يعتمد حيث بالزراعة، رتباطا وثيقاا

 .القاره دول غالبية في الفقر ارتفاع معدالت ظل في المعيشة، مستوى  وتحسين للعمل والدخل

 لمعيشيةوا االقتصادية الحياة مكونات في الزراعي يشكلها القطاع التي البالغة األهمية من وبالرغم

 الدول تنفقه ما إجمالى يزيد وال ضعيفًا، يعتبر القطاع هذا اإلنفاق على حجم فإن اإلفريقية للشعوب

 األراضي الصالحة مساحة نسبة وتقدر ،% 25 عن الزراعة السنوية على ميزانياتها من اإلفريقية

 % 7منها  يستغل ،2 مك مليون  33 حوالي تبلغ التي مساحة القارة إجمالي من % 35 بحوالي للزراعة

هكتار  مليون  14 و الحقلية بالمحاصيل هكتار مليون  179 زراعة تتم حيث أنواعها بشتى الزراعة في
 تقدر والذي الصحراء جنوب الواقع الجزء المروية في الزراعة مساحة تزيد وال الشجرية بالمحاصيل

 .ةللقار  الكلية المساحة إجمالي من 2 كم مليون  23 مساحته بحوالى

 سقوط معدالت وارتفاع بها المناخية األقاليم وتنوع  إلفريقيا الجغرافية الرقعة التساع وبالنظر

البيئة الزراعية في إفريقيا تتالءم وتتناسب مع  األمطار في بعضها وخصوبة تربتها وجودتها فإن



115 

 

نتاج جميع المحاصيل والحبوب والخضروات بكميات زراعة ها وفيرة، وبحسب دراسة أعدت وا 
 ”فاو/ والبنك الدولي“والزراعة التابعة لبمم المتحدة  منظمة األغذية

العشبي في الزراعة، التي تغطي نحو  فقط من منطقة سهل غينيا % 92فإن استغالل 
شأنه حل أزمة الغذاء في إفريقيا،  هكتار، وتمتد من السنغال إلى جنوب إفريقيا، من مليون  022

صالحة للزراعة واإلنتاج  مليون هكتار من هذا السهل 222ما ال يقل عن  خاصة أن هناك
 من المحاصيل الزراعية في إفريقيا نسبه فى االنتاج الزراعي، كما تشكل العديد

 :كالتالي العالمي

  اإلنتاج العالمي. من إجمالي % 8الذرة بأنواعها المختلفة وتنتج منها 

  طن. ماليين 1األرز الذي يقدر إنتاجه السنوي بحوالي 

  من اإلنتاج العالمي. % 0القمح والشعير الذي ال تنتج منه القارة سوى 

  النباتية وتحتل مرتبة متقدمة في  ألف طن سنويًا من األلياف 822تنتج القارة
 مستوى العالم. إنتاجها على

 ألف طن في العام أي ما  122 كما تتميز إفريقيا بإنتاج القطن بكميات تقدر ب
 اإلنتاج العالمي. من إجمالي % 1يعادل 

  العالم من الكاكاو. من إجمالي إنتاج % 02تساهم القارة بحوالي 

  من إنتاج العالم من البن. % 00مليون طن من القهوة، اى ما يعادل  908تنتج 

 022 اإلنتاج العالمي من % 90ألف طن من الشاي أي ما يعادل 

 6 % من قصب السكر\ 

 22% من زيت النخيل 

 0 %  دانيمن الفول السو 

 % من المطاط الطبيعي 

 0 %  اإلنتاج العالميمن التبغ من اجمالي 

مستغلة  % 1من مساحة القارة منها قرابة  % 28بنحو  تقدر نسبة األراضي الزراعية
 زراعيًا والباقي مروج ومراع )ر. فقرة التربة أعاله(. واألراضي المروية فيها محدودة المساحة إذ ال

 .0مليون كم 02إفريقية جنوب الصحراء التي تقدر مساحتها العامة في  0كم 820222تزيد على 
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كما أن المساحات المروية شمال الصحراء على امتداد وادي النيل والشريط الساحلي للبحر 
المتوسط هي أشرطة مسايرة لبودية أو واحات متباعدة في معظم الحاالت. ويالحظ أن غالب 

ا هي مشاريع كبيرة ممولة من مؤسسات عالمية أو أنظمة األراضي المروية والسدود التابعة له
حكم محلية )قطاع عام(، تتلقى مساعدات أجنبية إلنتاج محاصيل نقدية )تجارية( في معظمها، 
وذلك على حساب المزارعين الصغار الذين يعانون من عدم انتظام هطول األمطار وكمياتها، 

زون عن مجابهة التصحر والجفاف والكوارث ومن فقر التربة وتعريتها ومن المنافسة، ويعج
الطبيعية. ومع ذلك فإن التطور شق طريقه وما زال يشقه في هذا المجال في كثير من أنحاء 

من الميزانيات السنوية للقطاع الزراعي،  %08القارة، إذ يخصر نحو نصف أقطارها قرابة 
ت دول كثيرة أسلوب زيادة إضافة إلى حرية األسعار في أكثر من ثلثي البلدان. كما اتبع

القروض الحكومية للمزارعين الصغار، ومكافحة اآلفات واألمراض والحشرات التي تقضي على 
دخال اآللة واالبتعاد عن  محاصيل الذرة والحبوب وغيرهما، وتطبيق األساليب الزراعية الحديثة وا 

 نمط الزراعة المتنقلة المؤقتة ورفع المردود وتنظيم الملكية. 

في إفريقية تنوع النطاقات المناخية الممتدة على جانبي خط  وع المحاصيل الزراعيةتتن
االستواء من النطاق المتوسطي في النصف الشمالي إلى النطاق المتوسطي في النصف 
الجنوبي للكرة األرضية، مرورًا بالنطاقات فوق المدارية فالصحراوية والمدارية واالستوائية، وتحتل 

بأنواعها، المركز األول بين المحاصيل الزراعية، ألنها الغذاء األساسي للسكان زراعة الحبوب 
والعتمادها على األمطار في انتشارها ونموها. وتأتي المحاصيل الغذائية األساسية، وهي الذرة 
بأنواعها )من الذرة الصفراء حتى الدخن( واألرز ثم القمح، في مقدمة الزراعات التي تشغل 

ثيوبية وغانة  مساحات واسعة من األراضي الزراعية في مصر وبوروندي والَكمِّرون وتشاد وا 
وغينية ومالي وبلدان إقليم السودان وغيرها. ويكاد إنتاج القمح والشعير يقتصر على بلدان البحر 
المتوسط وجنوبي إفريقية وشرقيها. أما األعالف فتزرع في البقاع فوق المدارية والمدارية وفي 

لمتوسطية المعتدلة، ويعد وادي النيل من المناطق المهمة في إنتاج العلف المروي النطاقات ا
كالبرسيم ذي المردود العالي وغيره من أنواع علف تتفق والنطاقات المناخية التي تقطع القارة من 
الشرق نحو الغرب، علمًا أن إنتاج األعالف المزروعة محدود االنتشار في معظم بلدان إفريقية، 

 ماد الرعي األول هواألعشاب الطبيعية.إذ ع

يعد الموز أهم الثمار االقتصادية اإلفريقية وتنتشر زراعته في معظم بلدان القارة. ويزرع 
في الَكمِّرون والكونغو الديمقراطية وساحل العاج والصومال ومدغسكر ومصر على مساحات 

وتتصدر دول ساحل العاج  واسعة، وفي مزارع كبرى يصد ر معظم إنتاجها إلى خارج القارة.
رة له.  وكينية وتنزانية وجنوب إفريقية البلدان المنتجة لبناناس والمصد 
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أما التمور فينحصر إنتاجها في الشمال اإلفريقي والواحات الصحراوية حيث تنتشر أشجار 
س النخيل، كذلك تنتشر أشجار التين والزيتون والعنب وكرومه في شمالي القارة والسيما في تون

والجزائر وليبية والمغرب. وتزدهر زراعة الحمضيات )الكريفون والبرتقال والليمون( في جنوب 
 إفريقية وبلدان البحر المتوسط وفي إثيوبية وغينية وسيراليون وغانة وتنزانية.

وتزرع البطاطا في بلدان المناخات المتوسطية وفي األجزاء المرتفعة في الشرق اإلفريقي  
. وينمو موز الطهي في البقاع االستوائية والمدارية من النطاق الغابي المطير. وجزيرة مدغسكر

وكذلك نبات الكاسافا الذي يزرع في معظم أنحاء القارة باستثناء جنوبي القارة وشماليها واألجزاء 
ط الجافة منها. وتعد البندورة أهم أنواع الخضر المنتشرة في القارة والسيما في بلدان البحر المتوس

كمصر التي تنتج قرابة نصف إنتاج إفريقية، وهناك البصل والفاصولياء والفول والبازالء في 
نطاقات البحر المتوسط وجنوب إفريقية وعدد من دول القارة المرتفعة أيضًا، كذلك تزرع في 
إفريقية محاصيل القطاني ذات األهمية المتزايدة في الشريط السوداني من مدغسكر حتى 

وكذلك الملفوف والقرنبيط في المناخات المتوسطية، والفليفلة والخيار والبطيخ السنغال، 
والباذنجان في عدد من البلدان المدارية، ثم مجموعة من محاصيل أقل أهمية مثل الكاشو 
)البالذر األمريكي(، وأنواع مختلفة من أشجار الجوز وجوز الهند الذي يستخرج منه الكوبرا 

copra )وجوز الكوال في النطاقات الغابية من القارة والسيما في نيجيرية وغانة  ،)اللب المجفف
وساحل العاج وسيراليون وليبيرية، ثم نخيل الزيت والفستق السوداني الواسع االنتشار. وتنتج 
إفريقية القطن في مصر وأوغندة وتنزانية والسودان وموزامبيق وتشاد بكميات تسمح بقيام 

وتصدير قسم من المحصول خيوطًا أو بذورًا. كذلك يزرع السمسم صناعات نسيجية محلية 
ودوارالشمس )عباد الشمس( في النطاق السوداني وجنوب إفريقية. أما الكاكاو فتشتهر بزراعته 
ثيوبية وساحل  الَكمِّرون وغانة وساحل العاج ونيجيرية. وتنمو أشجار البن في أنغولة والَكمِّرون وا 

يبيرية وتنزانية وغيرها من بلدان ذات شروط طبيعية مناسبة لزراعته. العاج وكينية ومدغسكر ول
ويزرع في القارة الشاي في إقليم المرتفعات الشرقية والمطاط حول خليج غينية وال سيما في 
الَكمِّرون وليبيرية ونيجيرية والكونغو الديمقراطية، وقصب السكر في الكونغو ومدغسكر 

اإلفريقية ومصر وغيرها. أما التبغ فيزرع في مالوي ونيجيرية  وموزامبيق وجزر المحيط الهندي
 ومصر وغيرها.

فتتركز في نطاقات السافانا العشبية والبقاع السهبية في الدرجة األولى  تربية الحيواناتأما 
إذ يعتمد السكان على تربية األبقار والغنم والماعز، وتنتشر بينهم مهنة الرعي والنجعة. وتعاني 

ماشية في المناطق المدارية من األمراض المتفشية فيها ومن وباء ذبابة التسي ـ تسي قطعان ال
ونقلها لبمراض والسيما في نطاق الغابات المدارية الدائمة الرطوبة. وتربى في إفريقية أنواع من 

نتاجها قليل من اللحم وا لحليب، أبقار محلية هي األكثر انتشارًا وتمتلكها قبائل وأسر كبيرة عادة وا 
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لكن جلودها جيدة للصناعة، إلى جانب أنواع مستوردة حلوب أو غنية بلحومها تربى في البلدان 
اإلفريقية األكثر تطورًا. وتكثر تربية الماعز والغنم في أشباه الصحارى والبقاع المتوسطية 

لدنيا فهي ومرتفعاتها، وهي غنية بالصوف خالفًا لتلك التي تربى في البقاع المدارية والعروض ا
الغنية بالشعر. ويربى الجاموس في وادي النيل وفي مصر بصورة خاصة. أما الخيول ففي بلدان 
المغرب والنطاق السوداني وجنوب إفريقية، وتربى البغال في المغرب العربي وجنوب إفريقية. 

. وتربى وتنتشر تربية الحمير في مناطق تربية الخيول والبغال وفي شرقي القارة ووسطها أيضاً 
الجمال في الصحراء اإلفريقية الكبرى وخارجها أيضًا، إال أن أعدادها في تراجع على حساب 
حيوانات أخرى ونتيجة انتشار وسائط النقل الحديثة، أما تربية الدواجن فما زالت في معظم 

ك إفريقية البلدان تتبع النمط الريفي التقليدي، وقليل من أقطار القارة يمتلك مداجن حديثة، وتمتل
ثروة متنوعة من األسماك والحيوانات المائية، منها ما هو بحري واآلخر من مياهها العذبة؛ لكن 

 اإلنتاج محدود إال من بعض السواحل واألنهار.
 

بدأ القطاع الصناعي على تواضعه، يتطور بعيد الحرب العالمية  الصناعة والصناعات: 
ناعة االستخراجية التي تؤلف مصدرًا مهمًا للدخل المحلي الثانية، والسيما في مجال التعدين والص

والقطع النادر في الكثير من الدول اإلفريقية. وارتفع إسهام هذه الصناعة في الدخول القومية 
(. وتعد % 92وهو أكثر من ذلك اليوم ) 9112عام  % 99إلى  9102في سنة  %0للقارة من 

تليها دول وسط إفريقية ثم دول شمالي القارة  جنوب إفريقية أبرز الدول في هذه الصناعة
وغربيها. ولقد أخذت دول شمالي إفريقية المنتجة للنفط والغاز مثل ليبية والجزائر وغيرهما تحتل 
مكانة بارزة في الصناعة االستخراجية وتوفير الطاقة الالزمة للصناعة مما يزيد في دورها 

عظم اإلنتاج إلى الدول الصناعية والمتطورة خارج االقتصادي تدريجيًا، على الرغم من تصدير م
إفريقية. أما صناعة الصلب والحديد فتعد صناعة ثقيلة دخلت بعض البلدان مثل الجزائر وتونس 

نتاجها « خردة»ومصر وجنوب إفريقية، وغيرها من بلدان أقل أهمية تعتمد  الحديد لصناعتها، وا 
الستيراد. وترجع الصناعة النفطية وتكرير النفط غير كاف، مما يضطر هذه الدول وغيرها إلى ا

وكذلك الصناعة النفطية ـ الكيمياوية وما يتبعها إلى ازدياد استخراج النفط ومرافقه من الغاز 
دولة تمتلك أكثر من مصفاة نفط، وتشتهر الدول  02الطبيعي. إذ توجد في القارة أكثر من 

ط فيها. ومن الصناعات األخرى في القارة، النفطية خاصة بتطور الصناعات المرتبطة بالنف
الصناعة النسيجية من الخيوط الطبيعية والصنعية، وصناعة األلبسة الجاهزة والصناعات 
الهندسية واآللية وتجميع المركبات واآلالت وصناعة المرطبات والمشروبات الروحية واإلسمنت 

تي يخصر قسم مهم منها ثم الصناعة الخشبية واألثاث، ويرتبط بها قطع األخشاب ال
للتصدير، كما يتصل بها صنع عجينة الورق في شمالي القارة وجنوبيها في الدرجة األولى، 
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إضافة إلى معامل ورق متوسطة في وسط إفريقية وغربيها. وتعد الصناعات الصغيرة المعتمدة 
انتشارًا في القارة وهي علـى المواد األولية الزراعية والغابة والمنتجات الحيوانية المحلية أكثرها 

تلبي احتياجات األسواق المحلية. كما تعد صناعة األسماك والصيد المائي بنوعيه من 
الصناعات الغذائية المميزة لعدد من بلدان إفريقية مثل المغرب وغانة وساحل العاج وسيراليون 

تمة بالصيد المائي والسنغال والَكمِّرون ومدغسكر وجنوب إفريقية وغيرها. وكثير من الدول المه
تمتلك صناعة حفظ األسماك وغيرها. وللصيد النهري والبحري أهمية في عدد من الدول البحرية 
وذات األنهار الغنية باألسماك. مثلها في ذلك مثل غالبية الدول المالكة لقطعان كبيرة من 

 األلبان المحلية.الحيوانات، إذ تنشط فيها الصناعات الجلدية التقليدية وكذلك صناعة مشتقات 

الصناعة اإلفريقية متواضعة بل متخلفة في معظم البلدان وما زالت تعاني من التبعية 
للمستعمرين األوربيين، والبلدان اإلفريقية سوق لمنتجاتهم الصناعية باستثناء عدد محدود من دول 

داخلية كسوء  الشمال اإلفريقي ودولة جنوب إفريقية. وتواجه الصناعة اإلفريقية صعوبات جمة
المواصالت وعدم توافر الطاقة والخبرات والمهارات وغيرها، وأخرى خارجية يمكن إيجازها بسعي 
الدول الصناعية إلى إبقاء هذه القارة سوقًا لمصنوعاتها ومصدرًا رخيصًا للمواد األولية، وعرقلة 

 كل ما من شأنه تغير هذه السياسة االقتصادية وا عاقتها.

إلى أن إفريقية التي تعاني صناعتها بل واقتصادها من نقر في الطاقة، وتجدر اإلشارة 
هي من أغنى القارات بالطاقة المائية بامتالكها ثلث احتياطي العالم، لكنها غير مستغلة جيدًا 

 وذلك إضافة إلى النفط والغاز والفحم التي تصدر إلى الدول الصناعية.

ريقية بسيطة في معظمها وتتصف باالزدواجية وعلى العموم فإن الصناعة والصناعات اإلف
إذ تكاد التخلو دولة من صناعات تقليدية يدوية وحرفية قديمة، تقوم إلى جانبها صناعة حديثة 
تعتمد الطاقة الكهربائية أو الوقود في تحريك آالتها، وتتفاوت نسبة إسهام كل من النمطين في 

يطر على هذا القطاع في جنوب إفريقية، وتصبح اقتصاد البلدان، إذ تكاد الصناعات الحديثة تس
 شبه معدومة في كثير من البلدان األخرى.
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افر إفريقية قارة فقيرة بطرق المواصالت البرية والمائية والجوية، والمتو  طرق المواصالت: 
منها موزع توزيعًا متباينًا، فهي كثيفة نسبيًا في بعض األشرطة الساحلية وشبه معدومة في 
أعماق القارة، وتعد الطرق البرية أقدمها. وكانت دروب القوافل التجارية القديمة ترسم شبكة 
متطورة في أجزاء كثيرة من القارة، لكنها تطورت في العهد االستعماري إلى شبكة من طرق 

لعربات والسيارات والسكك الحديدية محدودة التوغل بعيدًا عن السواحل، فلقد رسم االستعمار ا
شبكة طرق مواصالت ربطت البقاع ذات األهمية االقتصادية والعسكرية االستراتيجية واإلدارية 
في الداخل بالموانئ على البحر، من دون عبور الداخل اإلفريقي. لذا فهي شبكة ال تناسب 

ية المستقلة واالتصاالت بين دولها بما يعيق النشاط التجاري ـ االقتصادي واالتصاالت إفريق
السكانية والتنقل. وتقف المرتفعات والصحارى والمستنقعات، وكذلك األوضاع المناخية عقبات 
في سبيل تطوير شبكة المواصالت في إفريقية، يضاف إليها المقاومة الخفية لقوى استعمارية 

مصالح معينة وأقرب مثال على ذلك فكرة بناء سكة حديد عبر إفريقية المقدر طولها  سابقة ذات
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كم، التي اقترحتها منظمة الوحدة اإلفريقية وعرقلها البنك الدولي والممولون من 000222بنحو 
الدول الصناعية، متذرعين بحجة تفضيل تحسين شبكة السكك الحديدية القائمة، أما الطرق 

نها غير صالح ويصعب تحسينها والسيما خارج المدن وفي األرياف حيث مازالت البرية فكثير م
الدواب وسائط نقل مهمة، أما الطرق الحديثة التي شقت منذ عشرينات القرن العشرين في شمالي 
القارة وجنوبيها وفي بعض أنحاء غربيها وجنوبيها، فلم تتوغل بعيدًا عن المدن الكبرى على 

الدول اإلفريقية مجهودًا لتحسين طرقها بعد استقاللها، وحاولت ربطها السواحل. وقد بذلت 
بالشبكات القديمة، من دون نجاح يذكر، ويساعدها مؤسسات دولية في شق طرق رابطة بين 

كم( الذي لم يكتمل، مثله في ذلك مثل الطريق 9222عدة دول كطريق أديس أبابا ـ نيروبي )
ل بين ممباسة في كينية والغوس في نيجيرية وطوله الواص« Trans Africaعبر إفريقية »

كم، وهو قيد اإلنشاء منذ السبعينات ولما ينته بعد إال في بعض أجزائه الكينية والنيجيرية. 0222
وهناك طرق أخرى عابرة قليلة ومتوسطة الجودة أبرزها الطريق الدولية في غربي القارة التي تربط 

الجنوبية بين القاهرة وغابورون )بوتسوانة(. ومشروع الطريق دولة والطريق الشمالية ـ  90بين 
 الواصلة بين طرابلس وويندهوك )ناميبية(.

وال يختلف وضع السكك الحديدية عن وضع الطرق، بل هي أقل انتشارًا، وقد قام البنك 
 الدولي بتمويل بعضها وتحسين غيرها، وتوجد في مصر والسودان ونيجيرية وليبيرية وموريتانية
والمغرب العربي وجنوب إفريقية وزمبابوي وزامبية وزائير وأنغولة وغيرها. لكن إفريقية ال تمتلك 
سككًا حديدية موحدة أو ذات مقاسات واحدة أو رابطة بين جوانب القارة بعد، ومعظم عرباتها 

 وقاطراتها قديمة نسبيًا، وتربط الموانئ بمواطن الثروات الباطنية في أغلب الحاالت.

عد األنهار الكبرى جنوبي الصحراء اإلفريقية ونهر النيل في شرقيها خطوط مواصالت وت
ونقل إضافية في القارة. ففي أنهار السنغال والنيجر والكونغو والزامبيزي والنيل وروافدها الرئيسة 

ات بالدرجة األولى واألنهار األخرى األقل أهمية كنهر الشاري وغيره بالدرجة الثانية وفي البحير 
الكثيرة، تسير زوارق ومراكب مختلفة األشكال والحموالت تنقل المحصوالت والبشر والحاجيات 
من مكان إلى آخر منذ القدم. وتطور معظم الزوارق والمراكب بعد استخدام المحركات في 
تسييرها، كما زادت حموالتها والسيما في المجاري الدنيا وفي األنهار الكبيرة، التي تسير فيها 

راكب متوسطة الحجوم. وتربط المالحة البحرية إفريقية بالعالم الخارجي كما تربط موانئها م
بعضها ببعض. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن سواحل إفريقية فقيرة بالخلجان والموانئ الطبيعية 
 الجيدة لقلة تعاريجها، وأهم موانئها االسكندرية وطرابلس وتونس والجزائر والدار البيضاء ودكار
وأبيجان وتاكورادي )غانة( والغوس ومدينة الكاب ودوربان ودار السالم وممباسة ومقديشو 

 وجيبوتي وغيرها.
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أما المواصالت والنقل الجويان فدخال القارة في ثالثينات القرن العشرين، وأخذ النقل 
ة وعبر بالطائرات يتطور بسرعة على ارتفاع الكلفة، وال سيما بين الدول اإلفريقية المتباعد

الصحارى والغابات حيث تنعدم الطرقات والسكك الحديدية. وتعمل الطائرات من شتى الحجوم 
على خطوط داخلية، ولكل دولة تقريبًا شركتها الوطنية الخاصة، وعلى خطوط خارجية تربط 
 إفريقية ببقية القارات، كما تعبرها وتحط فيها طائرات الشركات العالمية المعروفة، ومن مطارات
القارة، مطار القاهرة واالسكندرية والخرطوم ونيروبي ودار السالم ومدينة الكاب وبرازافيل 
وكينشاسة وجوهانسبرغ والغوس وأبيجان ودكار والدار البيضاء والجزائر وطرابلس وغيرها من 

 مطارات أخرى.

عظم تتصف التجارة اإلفريقية بفائض صادراتها على وارداتها، ومع ذلك فإن م التجارة:
بلدانها ترزح تحت وطأة الديون األجنبية أو تعاني من نقر في المواد الغذائية وأساسيات 
المعيشة، أو من مجاعات مدمرة في عدد من أقطارها في بعض السنوات. ويعود هذا التناقض 
إلى أن المواد األولية الخام من ثروات باطنية وسطحية تؤلف معظم الصادرات كما هو الحال 

من صادراتها، والنفط في ليبية، وبالمقابل تتألف  % 68ية مثاًل، التي يؤلف النحاس في زامب
المواد المستوردة من المواد الغذائية وقطع التبديل ومن مواد مصنعة أو شبه مصنعة تزيد في 
الديون األجنبية، ويمتر إيفاء هذه الديون نحو ثلث قيمة الصادرات اإلفريقية مما يوقع ميزانيات 

نمية في عجز دائم. لذا فإن إفريقية القارة الوحيدة التي تراجع فيها الدخل السنوي للفرد في الت
 الثمانينات ومابعدها.

إن التبادل التجاري الداخلي ضعيف جدًا بالموازنة مع التجارة الخارجية، إذ التزيد نسبة 
اد الغذائية من مجموعها، وتتألف في معظمها من المو  % 6الصادرات داخل القارة على 

والمشروبات والتبغ والسكر والمواشي وا عادة تصدير بعض الواردات المصنعة كاآلالت ووسائط 
النقل وقطع التبديل. وتؤثر ارتباطات مجموعات الدول اإلفريقية باقتصاد الدول االستعمارية 

زالت أوربة  السابقة لها، ونقدها في جميع قطاعات االقتصاد وعلى رأسها التجارة والتنمية، فما
والدول الصناعية توجه اقتصاد الدول المذكورة الوجهة التي تحقق مصالحها أواًل وأخيرًا على 
حساب اإلفريقيين، ويبرز هذا الواقع جليًا في مجال التبادل التجاري الخارجي الذي يتصف بتزايد 

تلفة. وهي مواد خام أولية الصادرات اإلفريقية يومًا بعد يوم وأبرزها النفط واأللماس والمعادن المخ
غير مصنعة ذات أسعار ال تقارن بالمصنوعات الغالية األثمان المستخرجة منها. ومما تجدر 
اإلشارة إليه أن عددًا من الدول اإلفريقية يعتمد في اقتصاده على سلعة تصديرية رئيسة واحدة 

كما هي الحال في ليبية  مما يهددها في أوقات األزمات وتقلب األسعار في األسواق العالمية،
)النفط( وموريتانية )الحديد( وزامبية )النحاس( وتشاد )القطن( وبوروندي )البن( وغيرها على 
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سبيل المثال ال الحصر. وتعد السوق األوربية المشتركة ودول أوربة األخرى أهم زبائن الصادرات 
 ت المتحدة األمريكية واليابان.اإلفريقية وال سيما الدول االستعمارية السابقة، تليها الواليا

والبلدان المذكورة أبرز الدول التي تستورد منها إفريقية معظم حاجاتها القادرة على شرائها. 
وتستأثر المواد الغذائية بنسبة كبيرة من مخصصات الميزانيات التجارية من القطع األجنبي 

لطفيف الذي طرأ على الوضع لتغطية النقر المتزايد محليًا. وذلك على الرغم من التحسن ا
، عندما ُقدر عدد الجائعين فعاًل في القارة بأكثر من مليون نسمة، ولقد أخذ 9166الغذائي عام 

الوضع الغذائي السيء بالتفاقم منذ الستينات )العقد الذي كانت فيه القارة تكفي نفسها بنفسها(، 
 92راد القارة من القمح إلى أكثر من وأخذت أرقام الواردات الغذائية باالرتفاع، حتى وصل استي

بما فيها الهبات والمعونات. وال بد من اإلشارة هنا إلى أثر الكوارث  9161ماليين طن في عام 
الطبيعية كالجفاف والجراد، وكذلك االضطرابات السياسية والحروب المحلية والصراعات الداخلية 

الماضيين في توزيع رقعة األزمات الغذائية.  وتدفق الهاربين الجئين إلى دول أخرى إبان العقدين
جدًا للمواد األولية الضرورية للدول الصناعية وسوق  وعلى العموم فإن إفريقية هي مصدر مهم

لتصريف نسبة ال بأس بها من منتجاتها الصناعية والغذائية على الرغم من ضعف القوة الشرائية 
   في معظم الدول اإلفريقية.
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