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Abstract: 

The fifteenth century for Europe represents the beginning of the modern era, and it is at the 

same time for Africa the era in which the continent lost its independence, and became 

plundered by the European powers, especially Britain، which contributed to the movement 

of geographical discoveries، which is one of the most important stations in the history 

of Africa during this era, as a precursor to European colonialism in general and the British 

in particular. The topic has a special importance because the European countries during 

this period showed the factors of the colonial movement represented by the industrial 

revolution، the imbalance between the West and the East, the growth of 

nationalism, demographic pressures and internal conditions in Europe، economic greed, 

strategic motives, the weakness of non-European powers, the call to embrace Christian 

religion, geographical discoveries and their role in exploiting the continent and then 

occupying it As for the research problem, it is represented by the following question: Did the 

scouting movement provide a great service to Britain for the colonization of Africa? Did the 

information sent by the explorers, including David Livingstone, help Britain extend its 

political influence and economic exploitation of the continent? Did the geographical 

discoveries open Africa to the missionaries? In order to answer these questions, the research 

was divided into an introduction, two sections, and a conclusion that included the most 

prominent findings of the study. The first topic entitled (David Livingston... birth and 

upbringing 1813-1840) was devoted. It contained the second topic entitled 

(David Livingstone's scout trips in Africa 1841-1873). The research required relying on the 

inductive historical scientific method to clarify past historical events and facts dating back 

to the nineteenth century, based on several sources that will be mentioned among the folds 

of the research 
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(8181-8181)أفريقياديفيدليفنغستونورحلتهإإلستكشافيةف



 لهاممحمودإلجادرؤ

 إلعرإق ،إلكوفةجامعة  ،د  . أ

ؤرسإءكريمدمحم

 إلعرإق، إلكوفة، جامعة م



:إلملخص

ي نفس إلوقت بالنسبة أل ،يمثل إلقرن إلخامس عشر ألوربا بدإية إلعرص إلحديث
إلعرص إلذي فقدت فاه   فيققااوهو ض 

  ،إلقارة إستقاللها 
 
ي  وأصبحت نهبا

ي تعد من  للقوى إألورباة إلساما بيقطاناا إلت 
ي حركة إلكشوف إلجغرإفاة إلت 

ساهمت ض 

ي تارق    خ 
ي ب خالل هذإ  أفيققاا أهم إلمحطات ض  ي بشكل إلعرص، باعتبارها مقدمة لالستعمار إألورب 

قطاب  شكل عام وإلب 

 .خاص

إإلستعمارقة متمثلة ب  إلثورة  عوإمل إلحركة ظهرت فيها  ،وللموضوع أهماة خاصة ألن إلدول إألورباة خالل هذه إلمدة

ق ،إلصناعاة عة إلقوماة  ،إختالل إلتوإزن بي   إلغرب وإلشر ي أوربا  نمو إلب  
 ،، إلضغوط إلسكاناة وإألوضاع إلدإخلاة ض 

إتاجة ،إؤلطماع إإلقتصادية إلكشوف إلدعوة إلعتناق إلدين إلمساحي و  ،ضعف إلقوى غب  إألورباة  ،إلدوإفع إإلسب 

ي إإ
  ستغالل إلقارة ومن ثم إحتاللها لجغرإفاة و دورها ض 

ي 
قطاناا  :أما ؤشكالاة إلبحث فتتمثل بالسؤإل إألب  ة لب  ؟ وهل  أفيققاا إلستعمار  هل قدمت إلحركة إلكشفاة خدمة كبب 

ي بعثها إلمستكشفون ومنهم ديفاد لافنغستون 
ي مد نفوذها إلسااخي  ساعدت إلمعلومات إلت 

وإستغاللها  إىل بيقطاناا ض 

قة ؟  أفيققاا إلجغرإفاة  إإلقتصادي للقارة ؟ وهل فتحت إلكشوف    للبعثات إلتنصب 

ي ولإلجابة عن تلك إلتساؤإلت قس  
  .توصلت ؤليها إلدرإسة م إلبحث إىل مقدمة ومبحثي   وخاتمة تضمنت أبرز إلنتائج إلت 

ته إلذإتاة  ي  خصص إلمبحث إألول إلمعنون )  ديفاد لافنغستون سب 
وإحتوى  .(8181-8181وبوإكب  نشاطه إإلستكشاض 

ي إلمعنون )رحالت 
ي  إلمبحث إلثاب 

عتماد . وتطلب إلبحث إإل ( 8181-8188  أفيققااديفاد لافنغستون إلكشفاة ض 

ي لتوضيح أحدإث عىل 
ي إإلستقرإب 

إلقرن إلتاسع عشر  ووقائع تارقخاة ماضاة تعود جذورها إىل  إلمنهج إلعلمي إلتارقح 

 .طاات إلبحث باإلعتماد عىل مصادر عدة أهمها كتابات ديفاد لافنغستون سيتم ذكرها بي   

 . أفيققاا ،رحالت إستكشافاة ،ديفاد لافنغستون: إلكلماتإلمفتاحية
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تهإلذإتية إلمبحثإألول/ديفيدليفنغستونسير ي
 
نشاطهإإلستكشاف 8181-8181وبوإكير

 
 
إق إلقارة إألفيققاة عن طيقق إلب  وإلبحر وتمكنوإ  بعد  جهود   إستطاع عددإ

من إلرحالة إلروإد وإلمستكشفي   إخب 

ة من إستمالة رؤساء إلقبائل إألقوقاء  وإستكشاف مساحات شاسعة خصبة  وإلكشف عن إلبحار إلدإخلاة ومنابعها  ،كبب 

 عن إلتبشب  باؤلنجال
ً
 (Desmond, The Press , 1937,p.28  ) وجيقان إألنهار من قلب إلقارة ؤىل إلمحاطات فضال

ي 
ي ض 
ي توغلهم من إلساحل ؤىل إ ،أفيققاا لقد كان إلروإد إألوإئل لحركة إلكشف إلجغرإض 

لدإخل طرق إلقوإفل سلكوإ ض 

ق   ،إلعيباة ي شر
ي بحركة إلتنصب  وتارق    خ إؤلرسالاات إلمساحاة سوإء كانت ض  ي إألورب 

كما إرتبطت رحالت إلكشف إلجغرإض 

إمنة مرإفقة كانت إلتنصب   عملااتؤنؤذ  ،أو غيب  ها  أفيققاا  إلقرن إلخامس  مند إلجغرإفاة إلكشوفات رحالت أوىل مع ومب  

ي باركتها عشر 
ي ) إألمب   (John I) تزعمها إإلبن إلثالث للملك جون إألول و إلبابوقة، وإلت 

تغاىلي إنفانت  (   Infanteإلب 

ي إلملقب ب   (Henry the Navigator)   (8138-8841 ) Martins, The Goldenإلمالح  هب 

Age, 1914,p76) ،)    كاثولاكاا كان إلذي م8881عام  
 
ي شمال إلمساحاة بنشر  تعهد ؤذ ،متعصبا

 بيبط وفكر أفيققاا ض 

ي  يوحنا إلقديس بمملكة وغيب  ها شمالها
ة للرحالة إلمقولة نند إلحبشة وإل ض  تغاىلي  إلشهب   Vasco  )دي جاما فاسكو إلب 

da Gama ) عنق حول إلحبل لففنا إآلن"  :قال حاث م 8831عام ؤىل موزمبيق وصوله عند ،  ؤإل يبق ولم إلمسلمير 

 (Subrahmanyam, The Career , 1998, p.85)ليختنقوإ شده

ي إلنشاط تنظام ؤىل إلدإعاة إلدول أشع بيقطاناا وكانت لمان أصدر حي    إلتبشب    إلب 
 
ي عام قرإرإ
 بإنشاء م 8483 ض 

قة( إلجمعاات أخذت وبدلك ،" إلمساحاة نشر  هيئة" قة  )إلتنصب  ي  إلوجود، ؤىل تظهر إلتبشب 
 تأسست م 8818 عام فط 

وتستانتاة أول إلجماعات ي  إلب 
قة إلجماعات ؤرسال ؤىل بادرت وإلت  ي عام   ،إلخارج ؤىل إلتنصب 

 جمعاة تأسست م 8831 وض 

قة (  لندن قة ) إلتنصب  ي  إلتجار برئاسة إدوإرد ولاامز و مساعدة ((London Missionary Societyإلتبشب 
 ض 

قطاناة إلتجارة ؤلاه تصل مكان كل ؤىل عملها وإمتد ( Encyclopedia Britannica , vol 16 , p220 )  ،لندن  وكان .إلب 

  مرإت عدة أفيققاا قارة ؤىل ديفاد لافنغستون إإلسكتلندي إلمستكشف ؤرسال
 
 هذه إلجمعاة إلتفات مظاهر من مظهرإ

قة جمعاة أكبر من فتأسست ،إلرقيق تجارة وإلغاء إلقارة سكان بي    إلمساحاة نشر  ؤىل دعا وإلذي ،أفيققاا  ؤىل  تنصب 

ي  للعمل
ي  إلجهات ض 

مرإكز إلتجارقة بموإفقة رؤساء إلقبائل إلذين كانوإ لافنغستون بعد أن فتح عدد من إل إكتشفها إلت 

 ,  (Livingstone , Frederick   ,1899يجهلون مدى تأثب  هذه إلبعثات عىل تركيبهم إإلجتماشي من عادإت وتقالاد 

p. 90) إلموإفقة إلحصول عىل دعم إلدول إألورباة بالسالح. ؤذ توغلوإ بي   إلغابات وإألحرإش وعملوإ بي   وكان إلهدف من

ي زقادة إلنفوذ 
ي لإلسهام ض 

وبذلك فتحت  (. Livingstone, Missionary Travels, 1858, p 16-20)إلشعب إألفيقط 

 إلستعمارها وإلتمهاد مآرب  ها تحقيق بغرض إلمنطقة دإخل للتوغل إإلستعمارقة إلقوى أمام إلطيقق إلجغرإفاة إلكشوف

، ولنشر إلدين وإت ولنهب إلمساحي ي  إلطباعاة إلبر
 .بها تزخر إلت 

كات  إألوروباة إلحكومات شجعت وتقارقرهم، كتاباتهم خالل من وإفاة معلومات إلرحالة هؤإلء أعسو  وإلشر

وإت أهم إألنهار وتعد إلمنطقة، دإخل ؤىل إلتوغل عىل إلتجارقة ي  إلطباعاة إلبر
ي   ،أفيققاا  ض 

  أدت وإلت 
 
   دورإ

 
إ ي  كبب 
تارق    خ  ض 

ي  ،مجرى إألنهار ) حسي    تتبع خالل من إلجغرإفاة إلكشوف لظهور بدإية كانت حاث إلمنطقة
 ،إإلقتصاد أألفيقط 

 (84-8ص ،4188
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وألجل قرإءة  .لافنغستونبرز معالم تلك إلقارة بشكل وإضح هو ديفاد أبرز إلرحالة وإلمنرصقن إلذي أولعل من 

من هو ديفاد لافنغستون ؟ وماهي جهوده لكشف مجاهل إلقارة إألفيققاة وتحقيق إلبد من معرفة  ،دقاقة لكل ماسبق

قة وإستعمارها ؟ أهدإفه إلتنصب 

ي 
ي  قيقة بالنتب  بالقرب من غالسكو إإلسكتلندية 8181آذإر  83ولد ديفاد لافنغستون ض 

 .ض 

 ( (Finger , David Livingstone, 1927, P.2.
ؤذ إنتقل أجدإده قبل وإلدته من جزقرة إولفا )وهي جزقرة إسكتلندية  

ي من جزقرة مول ( للبحث عن حااة أفضل ة تقع قبالة إلساحل إلغرب  ة  ،صغب  وقد عاش لافنغستون مع عائلته إلفقب 

ل صغب  مؤلف من غرفتي   فقط مع جده وجدته ووإلدي  
ي مب 

وكان وإلده   ،ه وثالثة أشقاء وشقاقة وإحدةإلمتوإضعة ض 

ي يقوم بتوزق    ع إلكتب    (Neil Livingstone )نال لافنغستون  ي مجمع تبشب 
ي إلشارع كما كان عضوإ ض 

يبيع إلشاي ض 

لAgnes Hunterأما وإلدته إغنيس هنب  ) ،إلديناة وعىل  (Silvester, David Livingstone, p.2-3)( فكانت ربة مب  

 بالحب وإلسعادةإلرغم م
 
ورقة ولكنه كان مفعما ؤذ كان  ،ن ؤن إلبات إلذي نشأ فاه كان يفتقر ألبسط مقومات إلحااة إلرص 

ي ذلك  ،منذ طفولته ذإت طباعة هادئة تعتمد عىل إلذإت
ي عند إلمساء وض  ؤذ كانت عادة وإلده أن يقفل إلباب إلخارج 

ي إلمب   
ي ذإت مساء وجد لافنغستون ؤن إلباب مزود بقضبان عند  .لإلوقت كان من إلمتوقع أن يكون جميع أوإلده ض 

وض 

ل   إللالفلم يرصخ أو يضطرب ولكنه جلس عىل عتبة إلباب بكل هدوء لتميقر  ،وصوله ؤىل إلمب  

 (Worcester ,The Life of David,1888, p.6) 

ي ؤحدى مصانع غزل إلقطن لكسب إلماإ
ة من عمره أن يعمل ض  ي إلعاشر

ي ضطر لافنغستون ض 
ي للمساهمة ض 

ل إلكاض 

ي تحت إآلإلت وقيبط إلخيوط إلمقطوعة دعم عائلته،
 ؤذ كان علاه أن ينحت 

 
ي إلبدإية كان عمله صعب جدإ

وكانت  ،وض 

ة للغاية أل  عىل عدم إلتعرض هذه إلمهمة خطب 
 
ن إآلإلت كانت تعمل طوإل إلوقت لذلك كان علاه أن يكون حيقصا

ي ت
وأجور  ،وساعات عمل طوقلة ،لك إلمصانع بسبب وجود أرباب عمل صارمي   لإلصابة. وكانت إلحااة قاساة ض 

ب قذرة ،منخفضة   (.   Golding, The Story Of David Livingstone, p.3 ) وأصوإت إآلإلت إلصاخبة ،ومااه شر

ه ي توسيع أفق تفكب 
ى بجزء من أجور أسبوعه إألول كتاب  ،ساهمت إلحااة إليوماة للعمل إلادوي ض  ؤذ إشب 

ي إلمصنع كان يستغرق وقته  ،قوإعد إللغة إلالتيناة
ي كل مساء بعد إإلنتهاء من عمله ض 

ي إلقرإءة حت  منتصف إللال وض 
ض 

ي إلمصنع يستمر )أرغم 
 مع 81ن عمله ض 

 
ي إلساعة إلثامنة مساءإ

 وقنتهي ض 
 
ساعات( ؤذ يبدأ من إلساعة إلسادسة صباحا

تي   لوجبات إلط
ي  ،(Worcester ,The Life of David,1888, p.6-7)عام فب 

وقرر بعد ذلك أن يوإصل درإسته ض 

 
 
ي أن يصبح طبيبا

ي إلمصنع ألنه كان يطمح ض 
  مدرسة مسائاة بعد إإلنتهاء من عمله ض 

 
إ وكانت هذه  .بالدين إلمساحي  ومبشر

ي بناء مستقبله 
له معرفة بكتابات إلشعرإء إلكالساكيي   كما تنوعت مجاإلت  كما كانت  ،إلخطوة هي إلحجر إألساس ض 

ي إلتخفاف 
ي أسهمت ليس فقط ض 

إهتماماته لتشمل جوإنب إألدب وإألسفار وإؤلدإرة وكتب إلتارق    خ وإلطب وإلالهوت إلت 

 له أن يماأ، ولكن لتناسبه من من وطأة ساعات إلعمل إلمملة أمام مكائن إلغزل
 
ي كان مقدرإ

 رسهاجل إلمهنة إلت 

((Stanley, How I Found Livingstone, p.1. 

ي إلتاسعة عشر من عمره تم ترقيته ؤىل غزإل قطن فحصل عىل أجور أعىل. هذإ ما وفر له إلفرصة إلمناسبة 
ض 

ي مدينة غالسكو
  .لموإصلة درإسته ض 

 
قن من عمره كان لافنغستون قد إدخر نقودإ ي سن إلثالثة وإلعشر

كافاة ظي يدفع   وض 

ي إلمدرسة إلطباة
ي إلعلوم إلطباة وإلالهوت وبعد إنتهاء  ،مصارقفه ض 

إت ض  ي جامعة أندرسون وغالسكو محاض 
و تلط  ض 
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ي بالنتب  8118-8114إلدورة إألوىل من إلدرإسة للعام )
ي أوكان من بي    .(  عاد ؤىل عمله ض  ي إلمجال إلطت 

برز زمالئه ض 

ي مجال إلكامااء لتقناة إلنفط(James Young وإلعلمي جامس يونج
وإلدكتور غرإهام  ،( إلذي كرس إنجازإته وجهده ض 

 James(  من كلاة إلطب وإألساتذة جامس طومسون) (Andrew Buchanan أستاذ إلكامااء وإلدكتور إندرو بوكانان 

Thomson ( وولاام طومسون  )  (William Thomson (p. 14. Silvester، David Livingstone،) 

ي غالسكو )
قة8111-8118خالل دورته إلدرإساة إلثاناة ض   ( قدم لافنغستون طلب ؤىل جمعاة لندن إلتبشب 

هم ما جاء فاه: أآلرإئه حول وإجب إلتنصب  و  إحتوت عىل تعيقف وإضح ي
 
بكلماف ينهوإلسعي "أنهدفإلمبشر

وتحسير   إلشباب وتوجيه وإلتفاهم بالوعظ باؤلنجيل للتعريف قوة-وسعهم من يملك ما إلوضع-بقدر

ء ي
شر بكل وإلقيام وإلحضارة مظاهرإلفنون ؤدخال خالل من معه يعملون إلناسإلذين ألولئك )إلدنيوي( ي

إلزمن 

قلوب  هموضمائرهم" ي
 
سيخإلمسيحيةف .( Stanley , David Livingstone, p.16)لير

ي أيلول 
وبعد  ،وذهب ؤىل لندن من إجل مقابلة رؤساء تلك إلجمعاة ،8111وإفقت جمعاة لندن عىل طلبه ض 

ي إلتعالام وإلتوجيهات إلالهوتاة Richard Cecilذلك تم ؤرساله ؤىل إلقس رقتشارد سيسل)
( مع عدد من إلمرشحي   لتلط 

  .  (Encyclopedia Britannica , Vol 16 , p220 ) وإلكهنوتاة من ذلك إلرجل

ي سوف يمارس فيها نشاطه بعد إنتهاء سنوإت إؤلعدإد 
وإلتدرقب وإجه هذإ إلمنرص إلشاب مسألة إلجهة إلت 

ي ي بدإية إألمر أن يتوجه ؤىل إلصي   وإلتعامل بشكل حرصي مع شعب ذلك إلبلد بعد أن قرر أن يصبح  .إلتنصب 
و فكر ض 

 
 
 بكتابات كارل غوتزإلف ) أوإل ساما و  .طبيبا

 
إ ي ؤىل  (Karl Gutzlaffنه قد تأثر كثب 

ي لوثري بروتستانت 
)وهو أول مبشر ألماب 

(  وقد نصح غوتزإلف إلمنرصقن بأن يصبحوإ أطباء حت  يتمكنوإ من تنفاذ عمل هللا عن طيقق شفاء إلناس.  إلصي  

. ولكن شجعت هذه إلفكرة دي
 
 وطبيبا

 
ي شهدتها إلصي   ماله تحطمت آفاد لاصبح منرصإ

ذ إندلعت ؤبسبب إؤلحدإث إلت 

 .(811، ص 8341 ،إساا وإلساطرة إلغيباة ،)باناكار  (8184- 8113إألوىل ) حرب إألفيون

ي عام 
( إلمنرص إإلسكتلندي Robert Moffatب  روبرت موفات )  8181بقات وجهته غب  محددة ؤىل أن إلتط  ض 

 ؤىل بيقطاناا من مهمته جنوب 
 
ي وإلذي عمل لسنوإت عدة لحساب جمعاة لندن إلت أفيققاا إلذي عاد مؤخرإ

قة ض  نصب 

 كمجال إلكتشافاته   أفيققاا . وبناء عىل نصاحة موفات إختار لافنغستون أفيققاا جنوب 

(Kleeberger, David Livingstone, 1925, p 22) 

ي حديثه عن جنوب 
وأقنعه  ،وعن أوضاع سكانها وطباعة إلحااة فيها  أفيققاا أثار موفات خاال لافنغستون ض 

ي 
. وهذإ ما قاد لافنغستون ؤىل تحديد تلك إلمنطقة   أفيققاا روبرت بأن مهارإته كطباب منرص ستساعد إلناس ض  بشكل كبب 

قة   .   (Livingstone, Missionary, 2022, p.43 )كمشح ألعماله ونشاطاته إلمستقبلاة إلتنصب 

ي 
ي  84حصل لافنغستون ض 

قن إلثاب  ي غالسكو عىل شهادة إلد 8181تشر
ي من كلاة إألطباء وإلجرإحي   ض   ،بلوم إلطت 

ي 
ي  41وبعدها ودع أصدقائه وأهله وعاد ؤىل لندن. وض 

قن إلثاب  فه إلرسمي للتبشب  إستلم لافنغستون تكلا 8181تشر

 ؤىل رأس إلرجاء إلصالح أبالكلمة وبعد 
 
 عب  إلمحاط إألطلدي متجها

 
 قل من شهر أبحر جنوبا

Smile , David Livingstone,1900,p45) .)  
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/رحالت ي
 إلمبحثإلثان  ي

 
(8188-8181) أفريقياديفيدليفنغستونإلكشفيةف

جعلت منه من إلمشاهب  وعدته من إلمستكشفي   وإلمروجي    أفيققاا بثالث رحالت ؤىل  ديفاد لافنغستونقام 

قطاناة ومكافحة إلرق ونشر إلمساحاة بي   إلقبائل إألفيققاة  .وفاما يىلي توضيح لرحالته إلثالثة .للمصالح إلب 

 (8181-8188)أفريقياديفيدليفنغستونإألوىلؤىلجنوبرحلة -

  8188عام  أفيققاا وصل لافنغستون ؤىل جنوب 
 
ون عاما ي  ،كان قوي إلبناة  ،وكان عمره آنذإك ثماناة وعشر

ومتأب 

ي حركته
ي حديثه ،ض 

بدإية رحلته من مدينة كاب تاون  .ولديه شعور قوي نحو وإجبه ،وذو أسلوب هادئ ووإضح ،بس  ض 

(Cape town  إلوإقعة جنوب غرب دولة جنوب ) صوب إلشمال أفيققاا 
 
ي رحلته ما يزقد عىل مسافة  ،متجها

وقد قطع ض 

ي كورمان  ،مال وكان يركب أثنائها عيبة يجرها ثور  111
 ؤىل مستعمرة بعثه لها إلدكتور روبرت موفات إلموجودة ض 

 
متجها

(Kuraman ( ي درإسة لغة إل  سيشونا
 وتعلم كل ما (  وإللغات إألفيققاة إألخرى، Schuana( وهناك بدأ عىل إلفور ض 

ي إكتساب ثقتهم ،تعلمه من تارق    خ إستطاع
 وتقالاد إلشعب إلذي سوف يعيش بينه ونجح ض 

 ( (Livingstone, Missionary Travels, 2022, p.45    ي
ي تزوجها ض 

عام وهناك قابل ماري إبنة إلدكتور موفات إلت 

ي أرقدها  ،وكانت قوقة ،سود أم وكانت بدينة وذإت شعر 8188
وإستقر معها  ،وققول لافنغستون هذه هي كل إلصفات إلت 

 قبالة يافن وعامل أهاىلي إلقيقة بكل ود إلساما مع زعام إلقبالة ساكاىلي إلذي وإفق عىل 
عىل ضفاف نهر كولوقنغ بي  

وقام  ،ارقة إؤلنجالوأخذ يعلم إألف .تعماده وتنازل عن إلطقوس إلوثناة وأعاد جميع زوجاته إىل إآلباء وترك وإحدة فقط

 بحملة لتطعام إلشعب ضد إألمرإض وإلعالج وإتخذ من ذلك وسالة لنشر إلمساحاة بي   إلسكان. 

 p. 21-22) .  Silvester, David , .)  

بحاث عملت معه سنوإت عدة إضطرت خاللها أن تجب  عىل  ،وإجهت ماري إلمصاعب ووقفت ؤىل جوإر زوجها 

ي إنه من إألفضل إصطحابها وأطفالها إلثالثة عب  صحرإء   ،شكوى إلبعد عن زوجها دون أية  
وعندما فكر زوجها ض 

 وكانت حامال وتوض  أحد أوإلده بسبب حرإرة إلطقس  ،وإفقت ماري دون أي تردد  ،كاإلهاري إلمرعبة 

ي غضون سنتي   من وصول لافنغستون ؤىل مابوتسا )    (.Silvester, David, p.22 وقلة إلمااه)  
( إلوإقعة  Mabotsaوض 

ق كورمان 411عىل بعد  ي  ،مال شمال شر
قام ببناء مقر خاص لبعثته فيها. وكاد أن يفقد حااته بسبب تعرضه ألسد، وض 

م :ذلك يقول ي
"بدونفخرؤنهذإإألسدإلذييتناوللحمإؤلنسانويفزعأهلإلقرى،قدإمسكن  ي

 
،نإحدأكتاف

إألسد ي
ؤىلأسفلوبزمجرةمرعبةهزن 

ً
مخالبكلبمرعب،فاندفعناسويا بير 

ً
،كمالوكنتفأرإ ي

 
وقدسببذلكف

لكلإلذييحدث،نوعمنإلرعببحيثلميكنهناكؤحساسباأللم
ً
كنتمدركا ي

وقد،أوشعوربالخوفمعؤنن 

مسلحبحربةهذإإألسدإلذ ي
قتلرجلأفريقر ي

 ؤن هذإ    (Livingstone, Missionary , 1899 , p.55 )يجرحن 
 
علما

حت  ظل بقاة حااته إل يستطيع تحيقك ذرإعه إأليش وكتفه دون شعوره بألم حاد  ،إألسد قد سبب له جروح عماقة

وأبدى لافنغستون إنطباعه عن هذه إلحادثة بقوله ي
 
هومنأيجزءسوفيبدأإألسدف ي

:"كانكلمايهمن 
ا
أول إلتهامي

" ( Livingstone, Missionary , 1899 , p.55
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ي كوبولونج )
ي مابوتسا إندفع باتجاه إلشمال وأسس مقر لبعثته ض 

( Kobolongوبعد أرب  ع سنوإت من بقائه ض 

قاة لصحرإء كاإلهاري وتعد هذه إلمدة إلحقاقاة فقط  ،ومكث فيها حوإىلي خمس سنوإت ،إلوإقعة عىل إلحافة إلشر

ي عام للحاا
  8114ة إلعائلاة، ) ؤذ أرسل ض 

 
"شعار:  زوجته وأوإلده ؤىل إسكتلنده ( ليوإصل كشفه لألنهار إألفيققاة  رإفعا

 .(Elliot, David Livingstone ,p. 5)"أوأموتأفريقياسأفتح

ي شهر تموز 
 إ 8118وض 

 
ي قادما

ض  ي فيها رإبع أكب  أنهار  تجه لافينغستون ؤىل إلشمال إلشر
من مستنقع أوكافانغو إلت 

  كم ينبع من  8411جنوب إلقارة إألفيققاة، يبلغ طوله نحو 
ً
  أنغوإل شمال

 
  وقتجه جنوبا

 
  محاذيا

 
 ،إلحدود مع ناميباا  جزئاا

ي 
ي ) ،بوتسوإنا  وقنتهي ض 

ي نهرأكب  رإفد يمي   ل ،( بالقرب من كوإندو إلسفىلي  Linyantiووصل ؤىل نهر ليناانت   زإمبب  

Livingstone ,Livingstone's Africa ,1971,p.14،  ( ي قيقة سيشك إلتط  بحاكم ماكولولو
( )كولولو( Macololoوض 

ي زعام سيبيتوإن ،وقت قصب  من لقائهما  بعد .شعب سيبيتوإن
ا  ،ونقل إلسلطة ؤىل إبنه ساكاليتو  ،توض 

 
إلذي أصبح أيض

ا
 
ي وإعتماد إلمساحاة ماكولولو ل  لافينغستون إلذي عد منطقة   صديق ا للعمل إلتنصب 

 مناسبة تمام 

 (Stanley, How I Found , p.19) 

ي عام  (Smile , David  ,1900 p48 )رحلته بمحاذإة نهر إلشوب ديفاد لافنغستونإستمر 
قن إلثاب  ي شهر تشر

وض 

ي )رإبع أنهار8114 ، وقنبع من شمال غرب ز  أفيققاا  ، وصل ؤىل نهر زمبب  
ً
 إمباا، وقجري تجاه إلجنوب خالل أنجوإلطول

حت  وصل ؤىل لوندإ  ،ثم إتجه بعد ذلك صوب إلغرب (Foskekt , The Zanzibar Doctors, 1964 P.74,75)  وزإمباا (

تغاىلي  ي إلجزء إألصغر منها  ،إلميناء إلب 
بينما  ،وقد إستغرقت هذه إلرحلة سبعة شهور من إلسفر إستعملت إلقوإرب ض 

 
 
إ ة نجامي )  إلجزء إألكب  منها فقد قطع سب  كم من 811( إلوإقعة عىل بعد  Nagamiعىل إألقدإم وإكتشف خاللها بحب 

ي قطعها  
ي بوتسونا. وقد بلغ طول هذه إلمسافة إلت 

وكان من نتاجة ذلك أن أصبح  ،مال 8111لافنغستون ماون ض 

  لافنغستون
 
ي يمر من  لافنغستونوقد تغلب  ،تكررةبسبب تعرضه لنوبات إلحم إلم ضعافا

عىل مخاطر عدإء إلقبائل إلت 

خالل أرضها بسبب صدإقته لقبائل إلماكولولو إلساما مع إلملك سكاليتو وإبنه سيبيتوإن إللذإن رحبا به عىل أمل 

ي إلجنوب
 ضد أعدإئهم حاكم مملكة إلميتابىلي ض 

 فتخلص بذلك من مخاطر إلرحلة ،إإلستعانة باألوربيي  

 ( Independent, 2012,p.76 Livingstone,  )  

ي 
قن إلثاب  ي شهر تشر

ي  841بدأ لافينجستون مع مفرزة من  ،8111وض 
ا  11من سكان ماكولولو إألصليي   ض  ي  ،قارب 

ض 

ي عب  سهل مسطح مغس بالسافانا ي كولولو ؤىل ساحل  .إؤلبحار فوق نهر زإمبب  
كان هدفه هو ؤيجاد طرق من أرإذ 

ي ومحاربة تجارة إلرقيق حاث ،إألطلدي إلمحاط  إلطيقق أكبر  وساكون ،ساكون من إألنسب إلتجارة مع إلعالم إلخارج 

ي إلبوقر وإلكاإلهاري
ي عب  أرإذ   إل  ماكولولو    برفقة مجموعة من .مالءمة من إلطيقق إلجنوب 

Independent, 2012,p.77)، ( Livingstone ي قوإرب عىل طول نهر
 ض 
ً
ؤىل  كوإندو نزل لافينغستون أول

ي نقطة إلتقاءه مع نهر كان إل بد من   ،بعد شهر  .إلتاار ؤىل إلروإفد إلعلاا للنهر وبعد ذلك إنطلقت إلحملة ضد ،زإمبب  

إ للغاية ألن إلعديد من إلمنحدرإت وبدإية موسم إألمطار جعلت إلتحرك عىل ،إلقوإرب إلتخىلي عن إ خطب    طول إلنهر أمر 

 ( Crandall, David Livingstone,p.6 .) . 

ة من سكان إلمنطقة )أطلق شإح معظم ،وصل لافينجستون ،8118بحلول شهر شباط عام   مع مجموعة صغب 

ي  ،اس عىل طول إلطيقق(إلن إنتقلوإ ؤىل مستجمعات  ،عىل طول وإديها  .شافوماج -ؤىل رإفد يسار صغب  من نهر زإمبب  
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ي إتجاه إلجنوب ،مائاة
ي إتجاه شماىلي  ،من قبل كما كان  ،حاث لم تتدفق جميع إلجدإول ض 

ي وقت إلحق إتضح  .ولكن ض 
ض 

ي .إلكونغو أن هذه كانت أنهار نظام
تغالاة  وصل ؤىل ،إلعام نفسهآذإر من  18وض  مدينة لوإندإ عىل ساحل  -إلمستعمرة إلب 

ي  و . إلمحاط إألطلدي 
ي  عائدين ؤىل ماكولولو أيلول إنطلق مع رفاقه من إل  41ض 

أيلول  88حت   حاث لم يصلوإ ،ليناانت 

تون،   .8111 تون ، رحلة بب  ي  لافينغستون وبعد أن إستقر  .( 84-88،ص8338)بب 
(  ض 

 
ي )نامباا حالاا

ثالثة أسابيع ليناانت 

 
 
ته إلطوقلة عب   ،للرإحة تقيقبا ثم إتجه شماإل . رإفقه عدد كبب  من أتباعه لبعض إلمسافة أفيققاا غادرها وإستأنف مسب 

ا ؤىل ساحل إلمحاط إألطلدي 
 
ي لاجد طيقق ي ثم ؤىل إلشمال إلغرب 

تجارة وكان يأمل أن يفتح إلطيقق أمام إل ،حت  نهر زإمبب  

إق دإخل إلقارة.  ة   إلغيباة ونشر إلمساحاة. إلخب  ي إلثالث منفقام برحلة قصب 
ي عام  ض 

قن إلثاب  لنهر  8111شهر تشر

ي وروإفده ه  ،إلزمبب   وعىل بعد  ،( بي   زقمبابوي وزإمباا Mosioatunyaسمع هدير ش  الإلت تعرف باسم )وخالل سب 

 الإلتستة إماال يمكن رؤقة أعمدة إلرش من تلك إلش

تون،   تون، رحلة بب  ة عىل حافة إلشالإلت  (.  84-88،ص8338)بب  وبدأ  ،أبحر لافينغستون قاربه ؤىل ؤحدى إلجزر إلصغب 

ي مذكرإته ما شاهده من إكبر إلمناظر ؤثارة 
ي منتصف إلطيقق وعىل حافة إلشالإلت سجل ض 

يتجول بحذر وعدم إرتااح وض 

 
ً
ي إلعالم قائال

نظرتؤىلإألسفل"  :ض  مغارةتغلي ي
 
إلجزيرةف ء،بالماءإلممزوجبالبخاروعليمير  ي

إليرىإلمرءأيشر

ذلكإلوقتعندزيارتناللموقع ي
 
كانتف كثيفة، بيضاء منهذه،سوىسحابة . قزحإلمعير  تحتويعلقوسير 

تلونهاؤىلدرجة أوثالثمائةقدم،وتكثفت،غير ي
إلدخانإلمظلم،وعادتإلسحابةينطلقإلبخار،وإرتفعتؤىلمائنر

مطرمستمر. ي
 
إلصخور...ف إلقاعيقفزمنبير  ي

 
كتلةبيضاءكالثلجتتحركبعيدإؤىل،عليسارإلجزيرةنرىإلماءف

تتفرعبالقربمنإلضفةإليشىللنهر. ي
إلنر ...طولإلشق، ي

 
ببساطةفجوةمصنوعةف ؤنإلشالإلتبالكاملهي

ؤ ي"صخرةبازلتيةصلبةمنإليمير    .ىلإلضفةإليشىمنزإمبير 
ً
ي أ" كنت  وأضاف قائال

 أفيققااشاهد أجمل مشهد ض 

تون،  "  تون ، رحلة بب    (. 84-88،ص8338)بب 

 
 
  موضحا

ً
  ؤن عرض إلنهر عند هذه إلنقطة يبلغ  ماال

 
  وإحدإ

 
ي مجرى ضيق يبلغ .تقيقبا

بحاث إختط  تالطم إلمااه ض 

   ،مب   8111مب  وعرضه  841وإرتفاعه  ،عمقه مئات إألقدإم
 
ي هذه إلمنطقة هائجا

  و كان إلنهر ض 
 
أعمدة من إلبخار  تاركا

لافنغستون ) وسماها  (توناا( بمعت  شالإلت دخان إلرعد أو إلماء إلهادر –أوإ  -يسميها إلماكولولو شالإلت )موخي 

 (Worcester ,The Life ,1888, p.6-7) كرإها. شالإلت فاكتورقا نسبة ؤىل ملكة بيقطاناا فاكتورقا وتخلادإ لذ 

ي سااق فهم أسباب توتر إلعالقة بي   إلعرب وإألفارقة
كان لافنغستون يكتب لموفات كل ما يرإه إلساما مصدر   ،وض 

ثرإء إلعرب وعالقاتهم إلوطادة مع إلقبائل إألفيققاة ومدى تأثرهم بعادإت إلعرب وتقالاده و ساطرتهم عىل إلمنطقة 

تغاليي   وإلتجا ي تجارة إلرقيق ،رة مع إلتجار إلب 
ي تحيقض إألفارقة ضد إلعرب  ،ودور إلعرب ض 

مما كان له إألثر إلكبب  ض 

ي إلدإخل وعودتهم مرة ثاناة 
ي ساطروإ عليها ض 

ووقوع معارك بي   إلطرفي   أدت ؤىل خروج إلعرب من غالباة إلمناطق إلت 

 ( Hughes, David Livingstone ,1908, p165)ؤىل إلساحل بعد ؤشعال فتال إلحرب بي   إلطرفي   

 تاكالينج وتوبا -برفقة إثني   من إلسكان إألصليي    8114خر تتبع لافنغستون مجرى إلنهر عام آمن جانب 

وصلو عند  ،إلوإقعة عىل قمة إلشالل ،إآلن( أبحروإ من أعىل إلنهر ؤىل جزقرة كازقروكو )جزقرة لافينغستون   - .ماكورو

ي مع نهر لوإنجوإ    ،إلتقاء زإمبب  
 
 للمالحة إبتدإء وكان يأمل من ورإء ذلك أن يجد هذإ إلنهر صالحا

 
من إلشالإلت وحت   إ

ي 
ض  مال خالل أرب  ع سنوإت أبدى من خاللها مالحظات دقاقة أهمها ؤن  4111وهو بذلك قطع حوإىلي  ،إلساحل إلشر
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ي (.David Livingstone، Missionary ، 1858، p. 56إلنهر إل يصلح للمالحة لمسافات طوقلة)
آيار وصل إىل  41وض 

ي 
ي ميناء كوقلاماب 

 .وهكذإ أكمل عبور إلقارة إألفيققاة ،إلمحاط إلهندي ض 

ي ( ؤىل  ي إلنهاية إلشمالاة لدلتا نهر إلزإمبب  
ي ) إلوإقعة ض 

ي إلتاسع من كانون إألول أبحر لافنغستون من كوقلاماب 
وض 

ي إلقانون ،حاث إستقبل بحفاوة 8118فوصلها بدإية عام  ،بالده
  ،وكرمته جامعة إكسفورد بمنحه إلدكتورإه إلفخيقة ض 

ي إآلدإب
ي ثالثة كتب  .كما منحته جامعة كالسكو إلدكتورإه إلفخيقة ض 

ي بالده كتب مذكرإته ض 
ي قضاها ض 

وخالل إلمدة إلت 

 ،وشعبها  أفيققاا ( وصف فيها   Missionary travels   - The Zambesi and tributaries   -  last journalهي ) 

ي إللحاق به إىل 
قطاب  لفتح إلتجارة  ونشر إلمساحاة بعد تأسيس مرإكز أو محطات مساحاة  أفيققاا وشجع إلشباب إلب 

 (Livingstone، Missionary، 1858، p.56 ) فيها

ي إلباروتدي ) وبذلك كان من أهم نتائج رحلة لافنغستون إألوىل أنه إكتشف
ة من أرإذ  ي منأجزإء كبب   إلجزء إلغرب 

إإلستوإئاة جنوب خط إلعرض إلثامن كانت  أفيققاا ن وسط أم إلجغرإفاة بمعلومات مهمة تبي   وجدد إلعلو  ( زإمباا

ي تمتد عىل طول إألنهار إىل إلبحرمنخف ،هضبة مرتفعة
ي إلمركز وب  ها شقوق عىل طول إلحوإف إلت 

 ،..ضة إىل حد ما ض 

ي تحسي   أوضاعهم إلصحاة وقام بحملة لتطعام إلشعب ضد إألمرإض وإلعالج وإتخذ من 
وإستغل مهارته كطباب ض 

ي بالدعوة إىل إلعذلك وسالة لنشر إلمساحاة بي   إلسكان وناشد إلشب
قطاب  ي إمل اب إلب  كما شجع بيقطاناا عىل   .لتنصب 

إده من أميقكا إلشمالاة ي عن إستب 
ي إلمنطقة تغت 

ي  ،ؤقامة مزإرع شاسعة للقطن ض 
وأوذ باستخدإم إلسفن إلبخارقة ض 

ي لتنشاط إلتجارة  .أعاىلي إلزمبب  

 

(8188-8181)أفريقياإلثانيةؤىلدإخلديفيدليفنغستونرحلة-

 عي   
ً
  لافنغستون قنصال

 
ق  بيقطاناا ي شر
  أفيققاا ض 

 
(  ورئيسا ي

ي زنجبار) كوقلاماب  لبعثة   وإلمستعمرإت إلوإقعة جنوب 

ق ووسط  ي عام  أفيققاا كشف شر
وقد تابع لافنغستون رحلته بعد أن إصطحب معه أدإلء من سكان إلمنطقة  ،8111ض 

Burtun  , Exploration, P. 351)) 
 
ه إلقديم مصطحبا  ،معه زوجته وإبنه إلصغب  وشقاقه تشارلز  وبدأ من خط سب 

ي من دولة جنوب  فبدأ من كاب تاون ) ي إلغرب  ي إلجزء إلجنوب 
ي تقع ض 

عند خليج إلجدول إلقيقب من إلمحاط  أفيققاا إلت 

   (،إألطلدي  
ً
ه شمال   وأستأنف سب 

ً
ي محاول ي  ؤىل مصب إلزمبب  

ي إلنهر فوصل مدينة تيت 
ولم يستطيع  ،إؤلبحار وإلتقدم ض 

ضت طيققهإ ي إعب 
ياف ،ؤلبحار لمسافة أطول بسبب إلشالإلت إلت  قه أحد روإفد إلزمبب    تجه ؤىل نهر شب 

 (  Crandall, David Livingstone,p.8 .)  

ي شهر آيار 
ق  8111وض  ي  ،أفيققاا وصلت بعثة لافينغستون إىل شر وبدأت باستكمال إستكشاف مصب نهر زإمبب  

إستكشف إلروإفد إلدناا لنهر  8113ومع بدإية عام  .ورسم خرإئط له ووصل إىل بحاة يطلق عليها إلسكان إسم نااسا

ي وروإفده إلشمالاة  شاير.  ،زإمبب  

ي إلسادس عشر من أيلول عام 
ة نااسا إلعظامة  ،8113وض  ي يبلغ طولها تتم إكتشاف بحب 

 إلت 
 
 111أكبر من  قيقبا

 
ً
ا طوقل

 
ي إلعرض. ؤنها تمأل خندق

ة ،مال وحوإىلي أربعي   مال ض   ،يقع عىل عمق حوإىلي ست مئة قدم تحت مستوى إلبحب 

ة من إلجبال ق مجموعة كبب  ي إلشر
ة نااسا  ،وتحاط به ض  ي بحب 

ة آإلف قدم. صعد لافنغستون  ض   ،يصل إرتفاعها ؤىل عشر

ي نااسا  وتنجاناقا إلوإقعة وسط ثم قام بعدة جوإلت حول إلشاز  
ب  ي إلمنطقة إلوإقعة بي   بحب 

ة ثم ض  ي للبحب   إلغرب 

http://www.rimakjournal.com/
https://www.marefa.org/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%B2%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7


 

RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

840  

 

www.rimakjournal.com 

 

ي إلعالموتعد  أفيققاا 
ة للمااه إلعذبة ض  ي أكب  بحب 

وتؤكد إلمصادر عىل دور  .،(418ص ،أفيققاا جغرإفاة  ،) أبو عاانة  ثاب 

ي ؤرشاد إلرحالة عىل إلطرق وإلمسالك إذ عقد إتفاق بي   بيقطاناا وسلطان 
ي ض  زنجبار ماجد بن سعاد عام سكان أوجاح 

 Russel ,The Livingstone's Nile)  أفيققاان تقديم إلعرب لكل إلخدمات وإلمساعدإت للرحالة دإخل بشأ 8141

,1874 ,P.298- عرب كانوإ إلمصدر إلوحاد للمعلومات ولوإل مساعدتهم  لما تمكن من إلدورإن حول وهذإ يؤكد ؤن إل

ة نااسا بالمرإكب إلعيباة.  ة تنجاناقا وإكتشاف بحب   بحب 

قطاناة  لافنغستون خر دعا من جانب آ ا لحركة إلمرور عىل إلحكومة إلب  إىل ؤنشاء سفينة بخارقة مصممة خصاص 

ة ي من شأنها تعزقز إلتجارة بحب 
ي صناديق عند مصب  أفيققاا وبعد إإلنتهاء من بنائها تم تفكاكها وشحنها إىل .نااسا وإلت 

ض 

ي 
ي ض    ( Stanley , David , p.16 ( Lady Nyassa )  وقد عرفت هذه إلسفينة باسم 8148 كانون إألول  18نهر إلزإمبب  

) .  

ة نااسا  قام لافنغستون بعدة جوإلت حول إلشاز   ي لبحب  ي نااسا  وتنجاناقا  ،إلغرب 
ب   ،و إلمنطقة إلوإقعة بي   بحب 

ي 
ي كان موتها بمثابة إلكارثة بالنسبة للافنغستون   8144نيسان  48وبسبب وفاة زوجته ض 

عىل إثر إصابتها ب  إلمالرقا وإلت 

ي حاث أبحر للهند ومنها إىل بيقطاناا 
ي فيها Worcester ,The Life of David,1888, p.41فعاد للساحل إألفيقط 

وبط 

ي وروإفده. ؤ ،8144حت  بدإية عام   ذ إستغل وقته بتألاف كتاب عنوإنه قصة إلرحلة إإلستكشافاة إىل نهر زإمبب  

ة نااسا  ي بحب 
ألن إلمنطقة تشتهر  ،ومن أهم نتائج رحلته إلثاناة طالب بيقطاناا باستخدإم إلبوإخر إلبخارقة ض 

ي وسط  ،بتجارة إلعاج
إء ض  ة تمتاز بالخصوبة إلشديدة وقصفها بجنة خرص  عىل أن  ،أفيققاا وأكد عىل أن ضفاف إلبحب 

قه ة نااسا أعاىلي نهر شب  ي جنوب بحب 
قة ض  وعي   إلقس  ،أخطر نتائج رحلة لافنغستون إلثاناة هو تأسيس محطة تنصب 

ي فيها 
ب  ي أكما   ،من كنيسة إسكتلندإ إلحرةثم تال ذلك ؤرسال إلمزقد من إلبعثات إلساما  ،تشارلز ماكب   نه فتح نهر إلزمبب  

 Livingstone , Frederick Stanley Arnot ,1899  , p 89  أمام  إلتجارة إلعالماة

 

 (8181-8188) ديفيدليفنغستونإلثالثةرحلة-

ي عام 
ي لندن حي    بتكلاف من إلجمعاة 8144قام لافنغستون برحلته إلثالثة ض 

لط   مسؤول أإلجغرإفاة إلملكاة ض 

حه إلخاص بإرسال لافنغستون مرة أخرى ؤىل  ون خطابا أعلن فاه عن إقب  وكان إلهدف  ،أفيققااإلجمعاة رودرقك مارشب  

ي وسط 
إت ض   ،بعد تضارب إآلرإء حول منابعها ومصباتها  أفيققاا إلرئيدي منها هو محاولة لحل لغز شبكة إألنهار وإلبحب 

 
 
  وكان لافنغستون مشورإ

 
ي ستتيح له إلكشف عن مصدر إلنال نفسه وتوإقا

وقد برهن عىل أن نهر لوإلبا  ،لهذه إلفرصة إلت 

وبذل لافنغستون Livingstone , The Last   ,2017  , p. 44 إلذي تتدفق مااهه من جهة إلشمال هو ليس نهر إلنال

 
 
ي رح  جهدإ

ي كتب عنها ض 
ة للرأي إلعام إلعالمي ضد تجارة إلرقيق إلت  عىل إلرغم من أن إلغرب هو  .الته إلسابقة بطيققة مثب 

إطورقاتهم قاقهم لبناء ؤمب 
ي إلتارق    خ. وقصف بازقل   ،من إبتدع تجارة إلرقيق وإسب 

كانت وإلتزإل تمثل أكب  هجرة ؤجبارقة ض 

ي مكاؤ"  :يفاد سون هذه إلعملاة بقولهد
وقتم فحص كل جزء  ،ن فسيح أشبه بالسجنن إلعباد إألفارقة كانوإ يتجمعون ض 

 
ً
 ونساء من أجسادهم وهم وإقفون عرإيا رجال

 
  11. وقرفضون من سنه يزقد عىل .إ

 
ي  عاما

 أو فاه تشوه خلط 

    Davidson , The African Slave, 1939, p.107)   )  وتجدر إؤلشارة ؤىل أن بيقطاناا خالل هذه إلمدة لم يكن لها

ي 
ة فاكتورقا ؤإل سلطة إلعربنفوذ سااخي ض  ي منطقة بحب 

ولذإ نجد  ،دإخل إلقارة يحميهم من هجوم إلقبائل إلمحلاة ض 
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ي طاف فيها إلساما بعد إإلتفاق إلذي عقدته بيقطاناا 
ي أغلب إألماكن إلت 

لافنغستون يتخذ من شخصاات عيباة كدلال ض 

وهذإ يوضح أهماة إلعرب   ،    (Davidson , The African Slave, 1939, p.107)  8141 8141مع حاكم زنجبار عام 

ي حماية هؤإلء إلرحالة
 .ض 

كانت خطة لافنغستون إلكشف عن كل مناطق سقوط إألمطار إلخاصة بالنال ) إلمنطقة إإلستوإئاة ( وإلكونغو 

ي إلشمال:"آملأنأصعدمعنهرروفوماأومعبعضإألنهارإألخرىإلوإيقول لافنغستون مانصه .وإلزمبب   ي
 
قعةف

ةنياسا علطوللنهايةإلشماليةلبحير ةتنجانيقيا،منرأسدلجادو،وأسير أتحقق،وإلنهايةإلجنوبيةلبحير لكي

 من إلجزء هذإ ي
 
ف إألمطارإلموجودة مياه تجمع منطقة من   (Foskekt , The Zanzibar"(أفريقيابنفسي

Doctors, 1964 P. 75) 

ومعه إثني   من إألفارقة يدش أحدهما سوزى وإألخر أمودإ وإثني   آخيقن   8144زنجبار عام  وصل لافنغستون ؤىل

ي 
ى وكان  كان لافنغستون أنقذهما من أيدي تجار إلرقيق ض  ي رحلته حت  أمنطقة نهر شب 

حدهما يدش شوما إلذي رإفقه ض 

ق  ،إلنهاية  ي هذه إلرحلة من ساحل شر
 ،بعد أن إتضحت إلمنطقة أمامه بعد إلرحلتي   إلسابقتي    أفيققاا وبدأ جولته ض 

ق    ،حت  وصل ؤىل مصب نهر روفوما  أفيققاا وتوغل  لافنغستون من ساحل شر
ً
ة نااسا ثم شمال  ومنه إتجه صوب بحب 

ة تنجاناقاا  ة تنجاناقا  ،نحو بحب  ة مجهولة ،وقام بكشف إلطرف إلشماىلي لبحب  ي نهاية هذه إلرحلة وصل إىل بحب 
 وض 

ة  ي تقع إىل إلجنوب من بحب 
ة بانجوقلو إلت  ة موقرو إلوإقعة بالقرب من رإفد نهر لوإلبا وإكتشف أيضا بحب  تعرف باسم بحب 

ة تنجانبقاا     Stanly , In Darkest, 1897,P. 160-165) ماال  11وعىل مسافة  ،موقرو  ي لبحب   ،وعند إلشاز  إلغرب 

ي ومكث ي إلطيقق من جهة أبسبب إنهاار صحته إلساما و فيها  حاول عبوره إىل بلدة أوجاح 
نه فقد صندوق أدوقته ض 

ي هذإ إلوقت أشاع مرإفقاه إلذين كانوإ  ،وعدم موإصلة مرإفقاه من إألفارقة إلطيقق معه
شاعات عن ؤقد هجروإ إلبعثة  وض 

قطاناة إلخب   ت إلصحف إلب  إلد ،موته ووصلت إؤلشاعة إىل لندن ونشر ي رسال محررها ؤ وقامت صحافة نيوقورك هب  هب 

ق  Henry Morton Stanley) مورتون ستانىلي  بعد تموقل رحلته للبحث عن لافنغستون  وإلتحقق من  أفيققاا (  ؤىل شر

 ( Simpson , Dark Companions,1975, pp.74-87).  صحة ؤشاعة موته من عدمه

ي أربعة أشهر عىل رحلته وصل إىل زنجبار  8188للبحث عن لافنغستون عام  أفيققاا إرتحل ستانىلي إىل 
وبعد مر 

ك دون أن يعلمه بهدف رحلته ي إلتحق بها ستانىلي   ،ومكث بعض إلوقت عند إلقنصل إألميقكي جون كب 
وكانت إلقافلة إلت 

 
 
ة ومعدة ؤعدإدإ   كبب 

 
ه تلط  معلومات تفاد ؤن وخالل تجوإل ،وسار ستانىلي بخط مستقام أثناء فصل إلمطر  جادإ

ي  ،لافنغستون عىل قاد إلحااة ي أوجاح 
وعند وصول ستانىلي لهذه إلمنطقة حصل إللقاء مع لافنغستون.  ،وهو موجود ض 

،"شاحبإللون :وقصف ستانىلي حالة لافنغستون بقوله
ً
مرهقوذولحيةرماديةومرتديا

ً
ذوطاقيةزرقاءوقميصا

م ستانىلي تقد  ، (Simpson , Dark Companions ,1975, pp.74-87) " أكمامحمرإءوبنطلونامنإلصوفإلخشن

فأجابه  .أن سمح ىلي بأن أرإك " ،شكر هللا يادكتور ألبسه قبعته وقال بصوت مرتفع " أنحو لافنغستون وعانقه و 

بكلافنغستون بقوله: "  ي
  (Simpson , Dark ,1975, pp.74-87) .  أناممنونفأناهناوسوفأحتق 

 ستانىلي أربعة أشهر مع لافنغستون سأله عن إستكشافاته ونظيقاته
وسأله ؤذإ كان قد إكتشف إلنهاية  ،مر 

ي إدش رقتشارد برتون )
ة فاكتورقا إلت  ي يخيج منها    Richard.F Burton)إلشمالاة من بحب  رإفق ستانىلي  .ؤن نهر إلزمبب  

 
 
ة تنجاناقاا فأكتشف لافنغستون ؤن برتون كان مخطئا  .لافنغستون وركبا قارب صغب  متوجهي   إىل إلنهاية إلعلاا لبحب 

)    ،تون تون ، رحلة بب    ( 84-88،ص8338بب 
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  ،عىل أثر إنتهاء مهمة ستانىلي حاول ؤقناع لافنغستون إلسفر معه إىل بيقطاناا 
 
عىل إلعودة  لكن إألخب  رفض مصمما

ي 
ي كتبها عن رحلته إلكشفاة ومنها إلتقيقر إلذي يشب  إىل  ،إىل نهر لوإلبا وإستكمال عمله إلكشط 

وأعطاه كل إلتقارقر إلت 

 
 
ي مؤكدإ ي قام بها تجار إلرقيق ضد إلمئات من سكان ناانجوى و أوجاح 

ي إلقضاء عىل  إلمذبحة إلت 
بسبب إلعبودية ينبص 

ق  ي ساحل شر
ذلكمسألةهامةبلإلأبالغعندماأقول .وكتب يقول مانصه: أفيققاا تجارة إلرقيق ض  أعتير ي

ؤنها،"ؤنن 

منإلكشفعنكلمصادرإلنيل  (Livingston ,Frederick Stanley,1899, p.97".)مسألةأهمبكثير

ي هذإ إلصدد يقول: " 
ي عملاة كشفه لمنابع إلنبل وض 

وريإلتغلبعلإلمشكلةمنإستمر  لافنغستون ض  إلض 

 ألكي تعرض لافنغستون  8181ومع بدإية شهر آيار من عام  (Golding, The Story Of David, p.6)"تممعملي

ة بانجوقلر ي قيقة تشيتامبو بمنطقة أوإلإل إلقيقبة من بحب 
ونقلت جثته بعد  .إىل وعكة صحاة شديدة أودت بحااته  ض 

ي كان يستظل بها تحناطها ودفن قلبه تحت 
ي عند منطقة باجامايو بعد قطع مسافة  أفيققاا إىل ساحل  ،إلشجرة إلت 

ض  إلشر

ي  8111طولها 
ي زنجبار، ومنها نقل إىل بيقطاناا، وض 

قطانيي   ض  من شهر  41مال وهناك سلما إلجثة إىل إلمسؤولي   إلب 

ي كنيسة وستمنسب   8188نيسان عام 
ي مثوإه إألخب  ض 

وبذلك يعد ( Livingstone, Missionary, 1858, P. 95) دفن ض 

ي إلتارق    خ
  .صاحب أطول جنازة ض 

 
ي لندن تكيقما

لهذإ إلرجل إلذي قر   ووضع له تمثال أمام إلجمعاة إلجغرإفاة إلملكاة ض 

ي كشف 
  أفيققاا حااته ض 

ً
ي  محاول

أغلقت  تحوقل إلقبائل إألفيققاة إىل إلعقادة إلمساحاة ومحاربة تجارة إلرقيق إلت 

ي 
 .فاما بعد أفيققاا أسوإقها ض 

 أفيققاا ؤىلوفاما يىلي خارطة توضح رحالت لافنغستون إلكشفاة 

                                   أفيققااؤىل  ديفاد لافنغستون إلكشفاة رحلة
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إلخاتمة

ي ختام هذه إلدرإسة وعىل ضوء ما سبق ذكره من إستكشافات علماة قام بها ديفاد 
لافنغستون توصلنا إىل ض 

 :إإلستنتاجات إآلتاة

  11كرس ديفاد لافنغستون ما يقرب من  -
 
ووضع إألسس للدرإسة إلعلماة  أفيققاا نهار أمن حااته لدرإسة  عاما

إت  .للبحب 

ي جنوب يعد  -
 .أفيققااديفاد لافنغستون أول من إكتشف تعقادإت شبكة إألنهار ض 

ي ساهمت إس - ي إلتدإفع إألورب 
إت أمن تكشافاته ض   .وإستعمارها أفيققاا جل إستغالل خب 

ي جنوب ووسط  -
ة نااسا وشالإلت فاكتورقا أفيققاا إستكشف أرإذ  ي وبحب   .إلساما حوض زإمبب  

ي جمعها أساسا لخيقطة جديدة للقارة إألفيققاة -
 .شكلت إلمعلومات إلت 

لت كتابات إلرحالة إألوروبيي   ومنها  
ّ
 َمن يملك إلقوة يستطيع إلساطرة وإلنفاذ، ولهذإ شك

 
 إلمعرفة قوة، وأن

 
أن

 مع أفيققاا كتابات ديفاد لافنغستون عن 
 
، أدى لساطرة إلقوىفارقا

 
ا  مهم 

 
ا  .عليها إألوروباة رفا 
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