
 القارة ا�فريقيَّة
  

  محمد شطب . د
  

  جدول بأسماء دول القارة ا فريقي�ة يتضمن المعلومات ا�ساسي�ة حول دول ھذه القارة
  

  
  ، مستقلة دولة  54تتكون ھذه القارة حالياً من   ـ 
  .)أدناه  2كما ھو موضح في الجدول رقم (ى أخرى قودول أو 7 تزال تحت سيطرة إنھا أو  ، حكم ذاتي مناطقعلى شكل  إما ،مناطق 10با ضافة إلى  ـ 
  .العامة ل@مم المتحدة لھيئةدولة من دول القارة ا فريقية أعضاء في ا 52 ـ 
  .ا وبلجيكاإلى إيطاليكانت كل دول ھذه القارة تقريبا مستعمرات لحفنة قليلة من الدول ا�وربية، وبالتحديد لبريطانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال با ضافة  ـ 
   .من مساحة اليابسة من الكرة ا�رضي�ة% 22كيلومتر مربع، أي ما يعادل  30.019.672يساوي   مجموع مساحة ھذه القارة ـ 
  .)المرفقة ولاإنظر الجد/ حسب إحصائيات معضمھا قديمة وغير دقيقة(نسمة   849.242.575السكان يساوي  عدد مجموع ـ 
  ).للميRد 2010وقد تجاوز ھذا العدد المليارد بحلول عام ( .مليون نسمة 976بلغ  2008ة، فإن عدد سكان القارة لسنة وحسب معطيات ا�مم المتحد ـ 
  .الحرب العالمية الثانية عدب) الشكلي(العدد ا�كبر من ھذه الدول حصل على ا ستقRل  ـ 
  تر، وھي تمتد على سواحل كل من البحر المتوسط شما7 والبحر ا�حمر شرقا والمحيط الھادي كيلوم 30490يبلغ طول المسافة التي تشكل سواحل القارة ا فريقية  ـ 

  .جنوبا والمحيط ا�طلسي غربا   
  ط، ر المتوسيجري بإتجاه الشمال ويصب في البحوھو ول نھر في العالم، طكم، ليس فقط أطول أنھار القارة ا فريقي�ة، بل أ 6671ـ  يعتبر نھر النيل، الذي يبلغ طوله 

  كم،  4184نھر النيجر، الذي يبلغ طوله يجري بإتجاه الجنوب الغربي ويصب في المحيط ا�طلسي، يليه  وھوكم،  4374الذي يبلغ طوله  ،ثم يليه نھر الكونغو   
  يجري بإتجاه الشرق ويصب في المحيط وكم،  2736وھو يجري أيضاً بإتجاه الجنوب الغربي ويصب في جنوب المحيط ا�طلسي، ثم نھر سمبيزي، الذي يبلغ طوله    
  ي بحيرة فكتوريا، التي تعتبر ثالث أكبر بحيرة في العالم، ھأّما أكبر بحيرات القارة ف .، با ضافة إلى مجموعة أخرى من ا�نھار المتوسطة والصغيرةالھندي   
  .، با ضافة إلى بحيرات أخرى عديدةمتر 700كم مربع ويتجاوز عمقھا ال  29600حتھا مسا  كم مربع، تليھا بحيرة مRوي، التي تبلغ 68870ومجموع مساحتھا    
  .، إْن تمكنت من ذلكالصناعيةالدول لمنتجات واد ا�ولية ومستھلكة معظم بلدان القارة من الدول الفقيرة وليس لھا أي دور في ا قتصاد العالمي، فھي مصدرة للم ـ 
  سبة إنتشار مرض ا�يدز تجاوزت ن . عاماً  50متوسط العمر فيھا 7 يتجاوز ال . سكانھا من الثالوث غير المقدس للفقر والجھل والمرضتعاني ا�غلبية العظمى من  ـ 

   2008نسكو  لعام تجاوزت نسبة ا�مي�ة بين سكانھا حسب تقرير اليو ، كمامليون إنسان 40ال  تجاوزعدد المصابين بھذا المرض  أن� ، أي % 4ال  بين سكان القارة   
  ؟؟؟!!!ھذه أمي�ة القراءة والكتابة، أما مقدار أمي�ة العلم والمعرفة فR يعرفھا حتى الراسخون في العلم، فمن المسؤول عن ھذا كله يا ترى% (40ال    

  شكاله المتنوعة السياسي�ة وا داري�ة والمالي�ة وغيرھا، وتسلط ـ  إرتباطاً بھذا الثالوث وبما ترتب عليه من حروب أھلية ونزاعات قبلية وما رافقه من إنتشار للفساد بأ
  ، كل ھذا إنعكس على المستوى المعاشي لسكان القارة حتى صار معدل غير مبالية بما يعانيه المواطنين ا�شرار بمصائر المواطنين وإعتمادھم أساليب حكم إستبدادي�ة   
  .وھذه المعد7ت في تراجع مستمر منذ نھاية التسعينّيات من القرن الماضي. اوز نصف الدو7ر يومياً دخل الفرد الواحد السنوي فيھا 7 يتج   



  آخرين من حملة الشھادات الجامعية أو أصحاب المھن الفني�ة  100000با ضافة إلى  ممن يحملون شھادة الدكتوراهمواطن من أصول أفريقي�ة  30000ـ  أكثر من 
  .أو أوربا يعيشون في أمريكا   
  ، غير السماوي�ة، أو غير ، بينما تشكل الديانات الطبيعي�ة%38من سكان القارة، وتقارب نسبة المسيحيين فيھا ال % 42تنتشر الديانة ا سRمي�ة بين أكثر من  ـ 

  .لھندوسي�ة أو الباھي�ة، وھناك أقلي�ات صغيرة جداً تعتنق الديانة اليھودي�ة أو ا%20نسبة تصل إلى ال  التوحيدي�ة،    
  معينة، و7 أو مناطق ، أما بقية اللغات فإنھا محصورة بقبائل مليون نسمةالھا عن كل منلغة منھا يزيد عدد الناطقين ب 50لغة،  2000ـ  يتكلم سكان القارة بأكثر من 

  كافة بلدان القارة  إلى إنتقلتبالمقابل . اللغات غير المكتوبة ومعرضة لaنقراض عشرات ا`7ف وأحياناً بضعة آ7ف، وھي منمئات أو قين بھا إ7 طيتجاوز عدد النا   
  .الرسمي�ة والمتداولة في البعض منھا شكل متسارع، حتى أنھا أصبحت اللغاتب�سباب مبرمجة مسبقاً فيھا  تتنتشرإلغات الدول ا ستعماري�ة و   

 
  اللغات المستخدمة 

 في البRد
تأريخ العظوية 

�مم ا في
  المتحدة

التحرر من السيطرة 
  ا ستعماري�ة

/ عدد السكان  km²/ المساحة
  إحصاء عام

 العلم  ِاسم الدولة  العاصمة  العملة

الفرنسية، العربية، القمريان، 
 لغات البانتو، 

12.11.1975  06.07.1975  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

1.862 614.000   
)2006( 

  اتحاد جزر القمر موروني فرنس

التقرينية، العربية، ا نجليزية، 
 العفر

28.05.1993  24.05.1993  
 )إعRن ا نفصال عن أثيوبيا(

121.144 5.028.475   
)2008( 

   إرتيريا أسمرا سنت/ نقفة

الفرنسية، العربية، اللغات 
 السودانية، لغات البانتو 

20.09.1960  
  

05.08.1960  
 يطرة الفرنسيةالتحرر من الس

274.200 13.730.258 
)2006( 

  بوركينا فاسو اكادوكواو بسياو

   24.12.1951  14.12.1955 العربية، ا يطالية، لھجات البربر
 التحرر من السيطرة ا يطالية

1.775.500 6.173.579   
)2008( 

الجماھيرية العربية  طرابلس درھم/ دينار
الليبية الشعبية 

  ا شتراكية

 

ا�مھارية، التيجرية، ا�ورمنقا،  
 ا نكليزية، ا يطالية

13.11.1945  
  

 78.254.090 1.127.127 لم تخضع للسيطرة ا�جنبية
)2008( 

جمھورية أثيوبيا  أديس أبابا سانتيم/ ِبر
  ديمقراطية ا تحاديةال

 

، السانغو، )الرسمية(الفرنسية  
العربية، الھوسا، السواحلي، 

  البانتو

20.09.1960  13.08.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

622.984 3.742.482   
)2004( 

جمھورية إفريقيا  بانجوي بيسا
  الوسطى

 

العربية،  الفرنسية، ، الحسانية، 
 لغات البانتو 

27.10.1961  28.11.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

1.030.700 3.069.000   
)2005( 

/ قوجويا
 ُخمس

ا سRمية  الجمھورية نواكشط
  الموريتانية

 

الفرنسية، ا`ري، المينا، داقومبا 
 اللغات السودانية 

20.09.1960  27.04.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

56.785 5.858.673   
)2008( 

  جمھورية التوغو لومة بيسا

  20.03.1956  12.11.1956 البربرلغات العربية،  الفرنسية، 
 التحرر من السيطرة الفرنسية

163.610 10.276.158 
)2007( 

   الجمھورية التونسية تونس مليم/ دينار

  08.10.1962 العربية، الفرنسية، لغات البربر
  

05.07.1962  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

2.381.741  32.000.000 
)2008( 

/ الدينار
 الفلس

الجمھورية الجزائرية  الجزائر
  الديمقراطية الشعبية

 



الفرنسية، الوولوف، البو7ر، 
  رالديو7، الماندينجو

28.09.1960  20.08.1960  
 من السيطرة الفرنسيةالتحرر 

197.722 12.853.259   
)2008( 

/ رنسف
 بسياو

   جمھورية السنيغال داكار

العربية، ، النوبية، ا نجليزية، 
 اللغات السودانية، اللغات الحامية

12.11.195
  ظظظظ

01.01.1956  
 التحرر من السيطرة البريطانية

2.505.810 41.000.000 
)2006( 

   جمھورية السودان الخرطوم جنيه

الصومالية، العربية، ا يطالية، 
 ا نكليزية

20.09.1960  26.06.1960  
  التحرر من السيطرة البريطانية

01.07.1960  
 التحرر من السيطرة ا يطالية

637.657 12.000.00   
)2009( 

  جمھورية الصومال مقاديشو شيلنج

الفرنسية، ا نكليزية، اللغات 
 ، الفانغية، لغات البانتو السودانية

20.09.1960  01.01.1960  
  التحرر من السيطرة الفرنسية

01.10.1961  
 التحرر من السيطرة البريطانية

475.442 18.467.692 
)2008( 

   جمھورية الكاميرون يوندي بياس

الفرنسية، الكنغولية، لغات 
البانتو،  ا نجليزية لنقا7، 

السواحلية، كنقوانا، كيكونقو، 
 تشيلويا 

20.09.1960  30.06.1960  
 التحرر من السيطرة البلجيكية

2.345.410 66.514.506   
 )2008تموز (

كونغو 
/ فرنس
 سنتيم

جمھورية الكونغو  كنشاسا
 الديمقراطية

 1997حتى عام (
  )زائير

 

الفرنسية، العربية، الھوسا،  
اليوروبا، ا نجليزية، السواحلية، 

 الفو7ني

20.09.1960  03.08.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

1.267.000 13.000.000 
)2006( 

/ فرنس
 بيساو

   جمھورية النيجر نامي

  01.12.1976 البرتغالية، لغات البانتو 
  

11.11.1975  
 التحرر من السيطرة البرتغالية 

1.246.700  12.127.100   
 )2007نيسان (

/ كوانزا
 سنتيموس

   جمھورية أنغو7 لوندا

  09.10.1962  25.10.1962 ا نجليزية، ا�وغندية، السواحلية
 التحرر من السيطرة البريطانية

   جمھورية اوغندا كامبا7 شيلنج 31.367.972 241.040

ا نكليزية، البتسوانية، لغات 
 البانتو 

17.10.1966  
  

30.09.1966  
 التحرر من السيطرة البريطانية

582.000 1.842.323   
 )2008اكتوبر (

  جمھورية بتسوانا غابورون تيبه

، الفون، اليوربا، اللغات الفرنسية
 السودانية 

20.09.1960  
  

01.08.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

112.620 8.532.000   
 )2008تموز (

   جمھورية بنين بورتو نوفو بسياو

  18.09.1962 الفرنسية، الكيروندي
  

01.07.1962  
 التحرر من السيطرة البلجيكية

27.834 8.691.005   
 )2008تموز (

بوروندي 
 فرنس

  جمھورية بورندي بوجومبورا

التنزانية، ا نجليزية، العربية، 
 لغات البانتو

14.12.1961  09.12.1961  
 التحرر من السيطرة البريطانية

945.087 41.048.532   
 )2009تموز (

جمھورية تانزانيا  دودوما شيلنج
  ا تحادية

 

الفرنسية، العربية، سارا سانقو، 
 اللغات السودانية

20.09.1960  11.08.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

1.284.000 7.500.000   
)2007( 

   جمھورية تشاد نجامينا بيسا

جمھورية جزر  برايا اسكودو   426.998 4033  05.07.1975  16.09.1975 البرتغالية، الكريبولية  



  الرأس �خضر )2008( التحرر من السيطرة البرتغالية 
  كاب فيردا

ا نجليزية، اللھجة السنھالية 
حروفھا مأخوذة من العربية (

  )وا نجليزية

21.09.1965  26.06.1965  
 التحرر من السيطرة البريطانية

298 396.334   
)2008( 

/ روفية
 7ري

جمھورية جزر  ماليه
 المالديف

 

لغات  ا�فريكانز، ا نجليزية،
 البانتو

07.11.1945  31.05.1910  
 التحرر من السيطرة البريطانية

1.219.912 48.782.756 
)2008( 

جمھورية جنوب  بريتوريا راند
  أفريقيا

 

العربية، الفرنسية، الصومالية، 
 العفر 

20.09.1977  
  

27.06.1977  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

23.200 516.055   
)2009( 

جيبوتي 
/ فرنس
 سنتيم

   جمھورية جيبوتي جيبوتي

  01.06.1961  18.09.1962 كينيا رواندا، الفرنسية، سواحيلي
 التحرر من السيطرة البلجيكية

26.338 8.882.000   
)2004( 

   جمھورية رواندا كيجالي فرنس

01.12.196  زية، لغات البانتوا نكلي
  ظظظ

24.10.1964  
 التحرر من السيطرة البريطانية

752.614 10.000.000 
)2008( 

   جمھورية زامبيا لوساكا نيكوا/كفاشا

ا نجليزية، شيشونا سي ندييلي، 
 لغات البانتو

25.08.1981  18.04.1980  
 التحرر من السيطرة البريطانية

390.757 11.750.000 
)2006( 

/ دو7ر
 سينت

   زيمبابواجمھورية  ھرارا

  07.08.1960  20.09.1960 الفرنسية، اللغات السودانية
 التحرر من السيطرة الفرنسية

322.461 18.700.000   
 

جمھورية ساحل  ياموسكرو بسياو
  العاج 

 

  12.06.1975  16.09.1975  ةالبرتغالية، الكريبولي
 التحرر من السيطرة البرتغالية

1001 206.178   
حزيران (

2008( 

جمھورية ساوتومي  ساوتومي دوبرا
 وبرنسيب الديمقراطية

 
Seyc
helle

n 
  29.06.1976  21.09.1976 الكريبولية، ا نكليزية، الفرنسية

 التحرر من السيطرة البريطانية
455 87.476   

)2009( 
ي�ة jجمھورية سيشيل فكتوريا ُرب   

الفرنسية، ، الفانق، ميني، 
باتيكي، بابونو، أسشيرا، 

 باندجاني، لغات البانتو

20.09.1960  17.08.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

267.667 1.424.906   
)2006( 

   جمھورية غابون ليبرفول بيس

ا نكليزية، العربية، ، ماندييقا، 
 اللغات السودانية ،ولوفو7

21.09.1965  18.02.1965  
 طرة البريطانيةالتحرر من السي

11.295 1.546.400   
 )2008أذار (

   جمھورية غامبيا بنجول د7سي

  06.03.1957  08.03.1957 ا نكليزية، اللغات السودانية
 التحرر من السيطرة البريطانية

238.537 23.832.495 
)2009( 

/ سدي
 بيساوا

   جمھورية غانا أكرا

  02.10.1958  12.12.1958 الفرنسية، اللغات السودانية
 التحرر من السيطرة الفرنسية

245.857 9.690.222   
)2006( 

   جمھورية غينيا كوناكري غينيا فرنس

ا نكليزية، السواحلية، اللغات     جمھورية غينيا نايروبي شيلنج كيني 37.953.838 582.646  12.10.1963  16.12.1963



 )2008( التحرر من السيطرة البريطانية أ�فريقية
ا�سبانية، ا نكليزية، الفانغية، 

بانتو، الفرنسية،  لغات ال
 البرتغالية، الكريبولية

12.11.1968  12.10.1968  
 التحرر من السيطرة ا سبانية

28.051  501.000   
 )2008آذار (

جمھورية غينيا  ما7بو بيس
 ا ستوائية

 

البرتغالية، ، كريولو، اللغات 
 السودانية

17.09.1974  24.09.1973  
 التحرر من السيطرة البرتغالية

36.125 1.442.029   
)2006( 

/ بيساو
 فرنس

   جمھورية غينيا بيساو بيساو

  26.07.1847  02.11.1945 ا نكليزية، اللغات السودانية
 التحرر من السيطرة البريطانية

111.370 3.489.072   
)2008( 

دو7ر 
 ليبيري

   جمھورية ليبيريا مونروفيا

  22.09.1960  28.09.1960 عربيةالفرنسية، ال
 التحرر من السيطرة الفرنسية

1.240.192 12.300.000   
 )2008آذار (

   جمھورية مالي باماكو فرنس

  26.06.1960  20.09.1960  الما7قاسية، الفرنسية
 التحرر من السيطرة الفرنسية

587.041 20.653.556 
)2009( 

   جمھورية مدغشقر أنتاناناريفو آري آري

العربية، القبطية، البربر، النوبية، 
 ا نجليزية، الفرنسية

24.10.1945  
  

28.02.1922  
  التحرر من السيطرة البريطانية

1.001.449   81.713.520 
)2008(  

/ الجنيه
  القرش

جمھورية مصر   القاھرة
   العربية

  25.06.1975  16.09.1975 البرتغالية، لغات البانتو
 التحرر من السيطرة البرتغالية

801.590 20.300.000 
)2008( 

   جمھورية موزنبيق مابوتو متيكال

ا نكليزية، ا�لمانية، أفريكان، 
 لغات البانتو

23.04.1990  21.03.1990  
التحرر من سيطرة جنوب 

 أفريقيا

824.292 1.900.000  
)2008( 

دو7ر 
 ناميبي

   جمھورية ناميبيا وندھوك

الفرنسية، الھوسا، الجيرما 
 الطوارق، الفو7ني

  )تدريجياً ( 1960  07.10.1960
 التحرر من السيطرة البريطانية

923.768 140.003.542   
 )2006آذار (

يا ريجمھورية نيج آبوجا كوبو/ نايرا
  الفيدرالية

 

ية، الكنغولية، لغات الفرنس
 البانتو، لنقا7، ليتوبا

20.09.1960  15.08.1960  
 التحرر من السيطرة الفرنسية

342.000 3.900.00   
)2005( 

  الكونغو برازافيل بيس

  06.06.1964  01.12.1964 ا نكليزية، الشيشو، لغات البانتو، 
 التحرر من السيطرة البريطانية

118.480 12.900.000 
)2008( 

   مRوي واليلنك كفاشة

العربية،  الفرنسية، ا سبانية، 
   بعض اللھجات البربرية

12.11.1956  02.03.1956  
التحرر من السيطرة الفرنسية 

 وا سبانية

446.550 32.000.000 
حزيران (

2008( 

   المملكة المغربية الرباط سنتيم/ درھم

  06.09.1968  24.09.1968 السسواتية، ا نجليزية
 التحرر من السيطرة البريطانية

17.363 1.100.000   
)2007( 

/ ليRنجيني
 راند

  مملكة سوازيRند مبابانا

  04.10.1966  17.10.1966 الليسوتية، ا نجليزية، زولو
 التحرر من السيطرة البريطانية

30.355 2.128.180   
)2008( 

   مملكة ليسوتو ماسيرو راند/ لوتي

  



   2جدول رقم 
 

  اللغات المستخدمة 
 في البRد

إحصاء / عدد السكان  km²/ المساحة  تحت السيطرة
  عام

Land  العلم  الدولة  العاصمة  

    سبتة  سبتة  Ceuta  76.343  18.5  ا سبانية ا سبانية، العربية
الوحدة / الفرنسية الفرنسية

 ا�وربية
مجموعة جزر في المحيط   Îles éparses  شخص فقط 56  640

  الھندي
    الجزر المتفرقة

  278.000  7.445.95  ا سبانية ا سبانية
  

Kanar-ische 
Inseln  

    جزر الكناري  سانتا كروز تاناريفا

  265.000  794  البرتغالية البرتغالية، العربية
)2003(  

Madeira  مديرا  فونشال    

  186.452  374  الفرنسية الفرنسية
)6/2007(  

Mayotte  مايوتا  ماموندزو    

  68.795  13.4  ا سبانية ا سبانية، العربية
  

 Melilla  Rملي  Rملي    

  800.000  2512  الفرنسية الفرنسية
)12/2007(  

Réunion  رينيون  سانت دينس    

 الصومالية،
 العربية، ا نكليزية

أعلنت إستقRلھا من 
الصومال عام 

ولم يتم  1991
  ا عتراف بھا دولياً 

137.600  3.500.000  Somaliland  أرض الصومال  ھارجيسا    

    ھيلينا  يامستون St. Helena  5000  414  البريطانية ا نكليزية
    الصحراء الغربية  العيون  Westsahara  )2005( 373.000  266.000  المغربية العربية

 



  افريقيا خارطة دول قارة

 

 

Alle Länder unserer Erde, Lexikon der Staaten, Städte und Landschaften, Verlag das Beste Stuttgart-Zürich-Wien 1991   
Kleine Enzyklopädie/ Weltgeschichte Teil I und II VEB Bibliographisches Institut Leipzig 1981  

http://www.netzwerkafrika.de/dcms/sites/nad/afrika/afrikaallgemein.html 
   http://www.youtube.com/watch?v=WZxUazll_wc) فيلم عن المجاعة( 

 مواضيع مختلفة من الشبكة ا�لكترونية ويكيبيديا
http://www.nooor.com/files/2cb977bee78e34f1.swf موقع    
.الخارطة في الشبكة ا�لكترونية  

  shatup@gmx.net       محمد شطب . إعداد  د


