
بمثابة شاحنات  النائية  للمناطق  اإلبل  كانت  عاماً،   70 ألكثر من 
برّية، انتشرت طرقها المتشابكة عبر أراٍض شاسعة وجافة. وما 
كان يمكن للناس وال للصناعات في تلك األماكن أن تعيش بدون 
أتت  العشرين،  القرن  اإلبل. وبعد ذلك، في عشرينات وثالثينات 
إلى  حاجة  هناك  تعد  ولم  الصحارى  إلى  والشاحنات  السيارات 

اإلبل، فتمَّ تسريح الكثير منها في الَبرّية. 

القطعان البرّية
شكلت اإلبل قطعاناً واستمرت في التكاثر بدون قيود. وبما أّن اإلبل 
التي  فهي  لهجمات من حيوانات مفترسة،  تتعّرض  األسترالية ال 
أعدادها  وازدادت  األسترالية،  واألشجار  الشجيرات  على  تتغذى 

بشكل مقلق حتى بلغت مئات اآلالف.
وانطلقت صيحات الكثيرين: تتحول اإلبل إلى حيوانات برّية 
متوحشة، تطأ سياجات المواشي وتتسبب في هروب األبقار وتنشر 
قتلها  أو  إعدامها  يجب  لذلك  بالبيئة،  وتضرُّ  الضاّرة  الحشائش 

انتقائيا.
وكان يجب أن يتم عمل شيٍء ما، لكن ما هو هذا الشيء؟ كان 
إطالق النار عليها مكلفاً. أراد السياح تجربة ركوب اإلبل وركوب 
العربات التي تجرها اإلبل، لكن مزارع السياح احتاجت فقط إلى 
حفنة من اإلبل، وكل واحد منها عاش حياة طويلة. هل كان هناك 

حٌل آخر؟
وألن أستراليا بها أكبر عدد من اإلبل الخالية من األمراض 
في العالم، كان االقتراح األقوى الصادر من أولئك المعنيين برعي 
اإلبل هو تصدير اإلبل الجيدة إلى بلدان أخرى. وفي البلدان التي 
كان فيها تكاثر اإلبل واستهالك اللحوم أمراً تقليدياً، ستكون اإلبل 
الصحيحة موضع ترحيب. وكان يمكن استخدام إبل أستراليا في 
تحسين مخزون هذه البلدان من اإلبل أو تستخدم لتوفير اللحم أو في 
بعض الحاالت تستخدم لصنع منتجات األلبان. وكان تصدير اإلبل 
في أعداد اإلبل األسترالية في نفس الوقت  الحية سيعني تخفيضاً 

الذي سيوفر فيه بيع اإلبل بعض الدخل.
في البداية، رفضت بعض شركات الشحن نقل اإلبل. وقامت 
شركات أخرى بفرض رسوم باهظة. اآلن، تقوم أستراليا بتصدير 
ومنتجاتها.  واأللبان  والسباق  واللحوم  التكاثر  ألغراض  اإلبل 
في  تنقل جواً  أو  الواحدة،  المرة  المئات منها في  يتم شحن  وكان 
طائرات الجامبو النفاثة إلى أماكن مثل جنوب شرق آسيا والصين 
وهونج كونج وكندا وأوروبا والواليات المتحدة األميركية والشرق 

األوسط.

لكن هل يتم بيع منتجات اإلبل داخل أستراليا؟

لحم اإلبل
كان يتم الحصول على لحوم اإلبل أوالً من الجمال التي يتم ذبحها 
في مسلخ في أليس سبرينغز بالمقاطعة الشمالية في عام 1988م. 
لحم اإلبل غني بالبروتين والحديد اللذين يساعدان في بناء الجسم 
ويعتقد أن قوامه وسط بين اللحم البقري ولحم الضأن. وألن دهن 
ٌب جداً. وتحتوي شريحة  الجمل مركز في سنامه، فإن اللحم مشذَّ
تحتوي  بينما  الدهون،  من  جرام   12 على  النحيلة  البقري  اللحم 

شريحة لحم الجمل النحيلة على 1,8 غرام.
يتم اآلن نقل اإلبل بالشاحنات إلى مسلخ في ستراتالبين بوالية 
إلى محالت  يباع  لكي  اللحم  معالجة  تتم  وهناك  أستراليا.  جنوب 
أستراليا.  أنحاء  في  السياحية  والمواقع  والمطاعم  السوبرماركت 
ويمكن طهي لحم الجمل بكافة الطرق ما عدا الشواء ألنه يحتوي 
على كمية دهون قليلة للغاية، لذلك يصبح اللحم قاسياً. ويكون لحم 

ناً في شكل سجق وبيرغر. اإلبل  رائع المذاق إذا كان مدخَّ
ما  العناية  درجات  أقصى  رعاتها  يبذل  لإلبل،  حشد  أي  في 
لحم  جعل  في  أي ضغط  ويتسبب  هدوئها.  على  للمحافظة  أمكن 
الِجمال  ويجعل مذاقه غير مستحباً. وال يمكن ذبح  اً  الجمل مسودَّ

زة تفسد اللحم. أثناء فترة هياجها، إذ أن رائحة جسمها الُمَركَّ

منتجات اإلبل 

مؤسسة  موافقة  على  حاصل  وهو  مختلفة.  بطرق  الجمل  لحم  طهي  يمكن 
القلب الوطنية.
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تعبر الكثير من اإلبل أراضي السكان األصليين جيئًة وذهاباً، 
أعمال  بإنشاء  األصليين  السكان  مجتمعات  من  العديد  قامت  وقد 
لإلمساك باإلبل وحبسها في الحظائر وبيعها للتصدير وألغراض 

الذبح لتوفير اللحم والمنتجات األخرى.

حليب اإلبل
في يوٍم ما قد تشرب عصير سموثي أو ميلك شيك من حليب النوق، 
أو يمكنك أيضاً أن تلعق أيسكريم من حليب النوق. ولقرون طويلة، 
لم يكن حليب النوق مجرد شراب أساسي للبدو القاطنين بالصحراء 

فحسب، لكن يقال أيضاً أن له خواص روحانية.
ويقول البعض إنه يشبه مذاق حليب البقر، لكن بطعم مختلف 
يظل عالقاً بالفم بعد شربه. ويعلِّق آخرون على حالوته. إنه أبيض، 
الداء  لمرضى  مفيدة  صحية  خصائص  ولديه  بالكالسيوم  غني 
السكري والربو واألشخاص الذين يعانون من عدم تحمل الالكتوز 

وأولئك الذين يعانون من مشاكل جلدية.
ويستغرق حلب الناقة الكثير من الوقت، وغالباً ما تقوم اإلبل 
بالرفس بدون سابق إنذار لذلك يجب على من يقوم بحلب الناقة أن 
يكون متيقِّظاً. وللناقة ضرع بأربع حلمات، مثله مثل ضرع البقرة، 
تسمح  إذ  العملية  اآللي  الحلب  آالت  ع  ُتَسرِّ حجماً.و  أصغر  لكنه 

بحلب المزيد من النوق في نفس الوقت.
وتوجد توقعات لنمو صناعة منتجات ألبان النوق في أستراليا، 
حيث يقوم بعض مالك اإلبل بدراسة األمر. ويعمل آخرون على 
الحليب  تصدير  يتم  أن  ويمكن  أعمالهم.  من  كجزء  ذلك  تحقيق 

وكذلك استخدامه كعنصر جذب سياحي.

جلود اإلبل
تنتج اإلبل جلوداً ذات جودة، ويبلغ طول الجلد خمسة أضعاف جلد 
البقرة، وهو مرن، ويمكن أن يتم دبغه مثل جلد أي حيوان آخر 
من فصيلة البقر أو أشباه الثيران. وتستخدم دباغة الجلود التقليدية 
مواد الدباغة من األشجار واألعشاب، لكن تستخدم الطرق الحديثة 
“الكروم” أو الدباغة الكيميائية. ويتم شق الجلد إلى نصفين وبذلك 
يكون القسم الذي فيه السنام مسطحاً. وتمكِّن هذه الطريقة من القيام 

بالدباغة بأجهزة متوفرة تجارياً. 
الذي  الجمل  جلد  خام  من  اإلبل  جلود  تأتي  أستراليا،  وفي 
أو بدونه، وتستند وصفات  الفراء  للحم. ويمكن دبغه مع  يستخدم 
الدباغة المستخدمة على الغرض المزمع استخدام الجلد له. مثالً، 
إذا كان الجلد الذي تم اختياره لألحذية طويلة الساق ناعما للغاية، 

فلن يحافظ على شكله. 
وتستخدم جلود اإلبل لألغراض العملية وفي صناعة األزياء 
وأحذية  الرياضية  والبضائع  والسترات  والقبعات  العصرية، 
من  أصناف  أيضاً  هناك  ولكن  والمحافظ.  الساق  طويلة  الركوب 
عادي،  غير  جلد  إنه  والمالبس.  األحذية  مثل  العصرية  األزياء 
البرّية  ل اإلبل  بخدوش بسبب تجوُّ ُمعلَّماً  ما يكون  مرقط، وغالباً 
في الصحراء. ومع تطور أسواق خارجية جديدة، من المحتمل أن 
يتم ارتداء األزياء واألحزمة المصنوعة من جلود اإلبل األسترالية 

على منصات عروض األزياء التي تنظمها بيوتات األزياء الراقية 
في أوروبا. 

وَبـر اإلبل
اآلسيوي  الجمل  يواجه  الشتاء،  ففي  للتدفئة،  وبرا  اإلبل  تستنبت 
“الباكترياني” أو ذو السنامين ظروف طقس شديد البرودة لدرجة 
له كتلة  تنمو  لذلك  بالصين،  المنغولية  التجمد في صحراء غوبي 
سميكة من الوبر للحفاظ على دفئه. وُيستخدم الوبر الناعم القوي 
المغزول في شكل خيوط، وهو يشبه الكشمير، لصنع الكثير من 

البضائع، بما في ذلك الحبال واألبسطة والمالبس والبطانيات.
بأستراليا  الصحراوية  المناطق  في  الشتاء  مواسم  وتتمّيز 
العربي  الجمل  الغالب جافة. ويستنبت  في  لكنها  القارس،  ببردها 
أو أحادي السنام وبراً شتوياً كثيفاً، ولكنه ليس بغزارة وبر الجمل 
وبر  السنام  أحادي  للجمل  يكون  وعادة،  “الباكترياني”.  اآلسيوي 
الكتفين  في  سنتمتر،   12  -  4 لحوالي  يصل  بطول  سماكة،  أشّد 
وعلى السنام والعنق، لكنه ينفض عنه وبَره الشتوي الكثيف عندما 
يشعر بالحر، ويقوم الجمل بطرح وبره حسب الموسم. وفي بعض 
ياجات واألشجار والشجيرات  األحيان، يقوم بحك جسمه على السِّ
لكي يساعده ذلك على التخلص من وبره. ويزن متوسط القبضة 
كيلوغرامان.  الناقة  وبر  ومن  كيلوغرامات،   3 الجمل  وبر  من 
إنها كمية قليلة مقارنة مع اإلبل اآلسيوية “الباكتريانية”، إذ يطرح 
الجمل ما يصل وزنه إلى 12 - 15 كيلوغرام من الوبر، وتطرح 
الناقة ما يصل وزنه إلى 6 - 8 كيلوغرامات. ويواجه موردو الوبر 
مهمة مستهلكة للوقت وهي فرز الوبر الطويل من الوبر الذي ينمو 

في المناطق الثالثة الرئيسة بالجمل.

جميلة، قوية، مفيدة، وأنيقة. هذه بعض المنتجات المصنوعة من 
جلود اإلبل.
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وفي الوقت الراهن، فإن عدد الذين يقومون بتجميع وبر اإلبل 
السنام ليس كافياً إلنشاء صناعة كبيرة في أستراليا، ومع  وحيدة 
بتصنيع  تقوم  وهي  أصغر،  بحجم  أعمال  مؤسسات  توجد  ذلك 
المحالت  إلى  لبيعها  الرأس،  أغطية  أو  القبعات  مثل  ملبوسات، 

التجارية أو للسياح.
وفي عالم األزياء، ُيسمى وبر الجمل “ليف الرفاهية” ويستخدم 
لصنع البدالت والمعاطف الراقية والمالبس المحبوكة ذات الجودة. 
وال يزال الوبر األبيض من الجمال ذات اللون األمهق أشد ندرة. 
وقد ُولِد العديد منها في أستراليا ويعتقد أن قيمة وبرها تكلف حوالي 

1000 دوالر للكيلوغرام الواحد.
يتم استخدام وبر اإلبل البرّية أيضاً في صنع فراشي الرسامين.

مستحضرات التجميل
زيت  من  مصنوعة  بصابونة  االستحمام  في  قبل  من  فكرت  هل 
التجميل  ومستحضرات  والكريمات  الصابون  صنع  يمكن  اإلبل؟ 
من زيت اإلبل. ويتم الحصول على الزيت عن طريق تذويب أو 
غلي الشحم الصافي الموجود في سنام الجمل. محتالً المرتبة الثانية 
الحيوانات  دهون  أنقى  هو  اإلبل  دهن  ويعتبر  الحوت،  دهن  بعد 
كافة، وهو ال يحتوي على أي أوعية دموية ُتذهب لون المنتجات 

أو تفسدها.

حلمة ضرع الناقة مشابهة لحلمة ضرع البقرة، لكنها أصغر حجماً.

يكون وبر الجمل في الغالب مخلوطاً مع ألياف أخرى، مثل شعر األغنام أو 
اإلبل  وبر  من  المصنوعة  المالبس  تترك  الجميلة،  ألوانها  وبسبب  الحرير. 
يتم صبغها بلون رمادي أو بني غامق  الطبيعي، أو  الجمل  بلون  الغالب  في 

بدرجة أكبر. 

قبعة مصنوعة من جلد الجمل.
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في عام 1891م، تّم نقل البيانو النفيس الخاص بالمولودة 
حديثاً أميليا جيلين من والية جنوب أستراليا إلى موطنها 

الجديد في أليس سبرينغز – على ظهر جمل. 

ُيعتقد أن اإلبل تتمتع بذاكرة جيدة، وال تنسى المعاملة 
السيئة معها.


