
تاريخ اإلبل في أستراليا
هذه  بواسطة  شيء  كل  عمل  عنيد  بريطاني  كل  يريد  “لماذا 

المخلوقات العجيبة؟”
“تكلفة استيرادها باهظة جداً”

عن  بدالً  اإلبل  استخدموا  إذا  أرواحهم  المستكِشفون  يفقد  “قد 
الخيول. ولكن، كيف تمكنوا من عبور الفيضانات التي كانت تغمر 

المناطق الداخلية للبالد؟”
لإلبل  المبكر  االستيراد  رت  أخَّ التي  هي  هذه  مثل  أحوال 
ورعاتها إلى والية جنوب أستراليا وإلى المناطق الداخلية األخرى 
بالبالد. ومع ذلك، ففي عام 1866م، شهدت بلدة بيلتانا بنفس الوالية 

بداية جلب كبرى سالالت اإلبل وأكثرها شهرة إلى أستراليا. 

لماذا ُجـلِبت اإلبل إلى أستراليا في الماضي؟
المعروف أّن أكثر من نصف األراضي األسترالية قاحلة أو شبه 
العمالقة  الرملية  الكثبان  أو  الحجرية  السهول  وصحارى  قاحلة، 
من  األولى  األيام  في  ولكن  اجتيازها.  الصعب  ومن  منتجة  غير 

يحدو  األمل  كان  الساحلية،  المناطق  في  األوروبي  االستيطان 
الرّواد في أن تحتوي المناطق الداخلية الشاسعة للبالد على أنهار 
الوارد  وغابات وجبال سامقة وأودية غنية. وربما كان من غير 

تصور أنها أراٍض قاحلة، لكن هل كان ذلك أحد االحتماالت؟ 
المكتوم؟  المركز  سرِّ  إفشاء  باالمكان  كان  كيف  وبالتالي، 
الهند واستقروا في أستراليا،  الذين خدموا في  السابقون،  فالجنود 
ُهم الذين اقترحوا استخدام اإلبل كوسيلة للنقل. وفي البداية، سِخَر 
والثيران  الخيول  يعتمدون على  دائماً  كانوا  ذلك ألنهم  الناس من 
المألوفة لديهم، لكن في عام 1839م نشرت إحدى ُصحف سيدني 
مع  رائع  نحٍو  على  تأقلمت  “قد  حيوانات  اإلبل  أن  مفاده  تقريراً 

المناخ والتربة في نيوساوث ويلز”. 

اإلبل األسترالية األولى
إلى  وناقة،  جملين  أستراليا،  إلى  إبل  ثالثة  وصلت  عام،  وبعد 
الناس  من  كبير  عدٌد  واحتشد  كلكتا.  السفينة  متن  على  تازمانيا 
لمشاهدة هذه المخلوقات الغريبة. وقام مالكها، السيد/ جيه. آردلي، 
بعرضها هناك قبل ترحيلها للعرض في ملبورن. وتّم نقلها الحقاً 

طـريق العـودة آنذاك 

هنا، جمل يتم نقله بحبال رفع، على رصيف في بورت أوغستا في والية جنوب أستراليا.
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على  أستراليا  في  لإلبل  رحلة  أول  تلك  وكانت   – سيدني  إلى 
ببيع  ويلز  نيوساوث  حكومة  قامت  ُحَوار،  والدة  وبعد  اإلطالق. 
في  وُعرضت  إسترليني  جنيه   225 بمبلغ  جميعها  الثالثة  اإلبل 

ميدان سيدني العام.
جون  والمستكشف  المواشي  تربية  مزرعة  مالك  اقتنى 
جنوب  والية  في  كلير  مدينة  مواطني  أحد  وهو  هوروكس، 
أستراليا، الجمل الثالث، وقد كان هذا الجمل هو الناجي الوحيد من 
مجموعة ُشِحنت من جزر الكناري. استخدمه هاروكس في السفر 
شماالً بحثاً عن األراضي الصالحة. ولألسف، قام الجمل َعَرَضاً 
بإلقاء هاروكس من على ظهره عندما كان يحمل مسدساً محشوا 
هوروكس،  لتصيب  المسدس  من  رصاصة  وانطلقت  بالطلقات، 
وقبل  بجراحه.  متأثراً  الحادثة  من  أسابيع  ثالثة  بعد  توفي  الذي 
قد  مما  الجمل  يخشى على  كان  الجمل ألنه  بإعدام  أوصى  وفاته 

يخبئه له المستقبل.
إلى  أخرى  جمال  ثالثة  وصلت  تقريباً،  1860م  عام  وفي 
بعرضها  كوبين  جورج  العروض  ومنظم  الممثل  وقام  ملبورن. 
واستخدامها في االستعراضات، لكن ال ُيعرف شيء عن مصير 

تلك الجمال.
من  َدسَتَتْين  من  أكثر  وصلت  1860م،  عام  من  يونيو  وفي 
السفينة  متن  على  ملبورن  إلى  رعاتها،  من  ثالثة  مع  اإلبل، 
في  ويلز  وويليام  بيرك  روبرت  المستكِشفين  لمساعدة  جينسورا 

حملة استكشافية عبر القارة.
وقام مواطنان من والية جنوب أستراليا، هما صمويل ستوكي 
عام 1866م الستيراد  في  تجاري  بتأسيس عمل  إيلدر،  وتوماس 
أعداد كبيرة من اإلبل إلى أستراليا. ولم يكن للمستوطنات األولى 
في المناطق الداخلية للبالد أقسام إدارية مترابطة بطريقة منظمة 
وسهلة الربط. بل كانت المستوطنات منتشرة مثل الجزر الصغيرة 
والسهول  الحمراء  الرملية  التالل  من  محيطات  في  المبعثرة 
الصخرية المليئة بنباتات السالتبش. وبطريقة أو أخرى، كان يجب 

أن تصل السلع إلى الناس، في حين كان يجب نقل الصوف والقمح 
والمعادن إلى الموانئ أو إلى اقرب نقطة من نقاط السكك الحديدية.  
قام ستوكي بزيارة الهند في عام 1892م لتقدير قيمة الجمل 
وإمكانية استخدامه في أستراليا. وكان مالك مزارع تربية المواشي 
إيلدر، حريصاً على تربية إبل في مزارعه. وقد  الثري، توماس 
التي  أعجبه الوصف الرائع الذي قدمه جون ماك  كينالي لإلبل 

استخدمها خالل بحثه عن المستكِشَفين التاِئَهْين، بيرك وويلز.

ُسـفن الصحراء
كانت  األعمال،  مناقشة  وستوكي  إيلدر  فيه  بدأ  الذي  الوقت  في 
المناطق الداخلية للبالد تعاني من جفاف شديد لفترات طويلة. ولم 
تكن المواشي تنَفق فحسب، بل لم يكن هناك ماء وال غطاء نباتي 

لتقتات عليه خيول أو ثيران النقل على طول الطريق.

 مجموعة من الجمال تجرُّ عربة محملة بخشب الصندل في والية غربقطار إبل يتهاَدى عبر السهول حامالً ِحَزم الصوف والحطب.
.أستراليا

جمل في بيلتانا، مكان أقدم سالالت اإلبل في أستراليا.
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لقد كان وقتاً عصيباً. هل كان باستطاعة اإلبل أن تثبت نفسها 
إلى  المهمة  البضائع  وتنقل  أستراليا  في  الصحراء”  “ُسفن  بأنها 

المناطق الداخلية للبالد؟ 
رأس  دافيء صادف  يوم  وفي  للعمل،  وإيلدر  ستوكي  تحفز 
من   31 و  جمل   120 من  أكثر  وصل  1866م،  الميالدية  السنة 
التي  بالكوول،  الباخرة  متن  على  والهند،  كراتشي  من  رعاتها 

رست في ميناء أوغستا في والية جنوب أستراليا.
نفقت عدة جمال أثناء الرحلة وكانت هناك عدة نوق حوامل، 
غير أن الجمال اختيرت إما لجر العربات أو لنقل األحمال الثقيلة، 
أو للركوب. وتجمعت مجموعة كبيرة  من الناس المتحمسين على 
رصيف الميناء لمشاهدة اإلبل أثناء نزولها من الباخرة. وتّم وصف 
التي كانت تصدر في والية  أدفرتايزر  ذا  اإلبل في صحيفة  هذه 

جنوب أستراليا كما يلي:

قام السيد/ ستوكي بربط سيقان اإلبل ووضعها في حبال الرفع، 
كما لو أنها حزمة من البضائع وليست كائنات حية، وبعد ذلك 
تّم إنزالها في القوارب. وكان هنالك حوالى سبعة أو ستة جمال 
في كل قارب وقد تّم سحبها إلى الشاطئ بواسطة حبل شّد. 
وبمجرد أن خرجت الجمال من العبَّارات، انهمك أولئك الذين 

لم  يحسوا بخدر البحر في سيقانهم في االستمتاع والمرح.

إحدى  أمبراتانا،  إلى  ونقلها  البضائع  مع  اإلبل  وضع  فوراً  تّم 
المحطات الشمالية التابعة إليلدر. وكان ستوكي سعيداً وهو يرى 
وضع اإلبل يتحسن، على الرغم من الجفاف الضارب في األرياف. 

وشكلت تلك الجمال فيما بعد جزءاً من ساللة اإلبل في بيالتانا.
عام  في  اإلبل  لنقل  شركة  وستوكي  إيلدر  يؤسس  أن  وقبل 
1869م، كان إيلدر قد قام سلفاً بتدريب اإلبل على العمل بدون ماء 
لفترات طويلة. وبعدها، بدأت مجموعات من اإلبل بنقل البضائع 
بين ميناء أوغستا في والية جنوب أستراليا والمستوطنات البعيدة، 

وكانت كثيراً ما تعود وهي محملة بالصوف والنحاس.
التلغراف  خط  تشييد  أعمال  في  تستخدم  بيالتانا  إبل  وكانت 
البري، كما استخدمها عدد من المستكشفين. وفي عام 1875م، قام 
المستكشف إيرنست غايلز باستخدام اإلبل في حملته االستكشافية 
من والية جنوب أستراليا إلى بيرث في والية غرب أستراليا. وفي 
 8 في  كيلومتراً(   352( ميالً  اإلبل 220  قطعت  المناطق،  إحدى 
أيام قبل أن يعثر غايلز على الماء لها. وبعد رحلة استغرقت 12 
يوماً إضافية، أعطى كل جمل من جماله سطالً من الماء. وتسبب 
هذا العمل البطولي الملحوظ في إشهار مزايا اإلبل وقدرتها على 

التحمل.

اإلبل جزء من مشهد مخيم المستوطن األول. وفي الخلفية، يتدلى وعاء لحفظ الماء ووعاء لتخزين اللحم أسفل المأوى المصنوع من العيدان والذي يظلل طاولة 
مغطاة بغطاء أبيض اللون.
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وعلى الرغم من إنشاء حظائر أخرى لإلبل، خاصة في والية 
عالية  سمعة  ذات  بيالتانا  إبل  كانت  وكوينزالند،  أستراليا  غرب 
وكانت تصدر إلى كافة الواليات، باستثناء فكتوريا وتازمانيا، كما 

كانت تصدر إلى الجزيرة العربية.
إيلدر ومجموعة من  بين  نزاعات  وفي عام 1870م، حدثت 
رعاة اإلبل األفغان الذين كان يستخدمهم، وغادر الكثيرون منهم 
بيالتانا وقام بعضهم، مثل فائز وتاج محمد، بإنشاء أعمال لإلبل 
خاصة بهم. وفي عام 1884م، قام محمد وشركاه بتجهيز شحنة 
لنقل  الرعاة  من   56 و  اإلبل  من  رأس   293 من  تتكون  ضخمة 

البضائع إلى حقول الذهب في والية غرب أستراليا.
كمية  استيراد  تم  و1907م،  1860م  عامي  بين  الفترة  وفي 
من  رأس   12,000 إلى   10,000 بين  عددها  يتراوح  اإلبل  من 
اإلبل  من  كبير  لعدد  حاجة  هناك  كانت  حيث  وباكستان،  الهند 
األكثر  األثقال، وهي  لنقل  تستخدم  تلك  معظم  وكانت  الرخيصة. 
قوة وتحمالً. ولكن كان هناك القليل منها من إبل الركوب الخفيف، 
المشابهة لإلبل األصيلة، والتي كان حسب االعتقاد أنها تستورد من 
السودان. وفي أواخر القرن التاسع عشر، دخلت إجراءات الحجر 
الصحي األساسي حيز التنفيذ، مما كان يستدعي إبقاء اإلبل معزولة 

لفترة ثالثين يوم في ميناء الدخول.

أستراليا  جنوب  بوالية  ماري  في  هومز وصديقه  آالن  اإلبل.  مع  الترْعُرع 
في األربعينات. وينحدر جمل آالن األليف من ساللة اإلبل التي كان عددها 

6000 رأس وعملت في تلك المنطقة لسنواٍت طويلة.
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نساء ورجال، وُهم بكامل مالبسهم وقبعاتهم المزركشة، في نزهة برية. وكانت 
النساء في الغالب يركبن على السروج الجانبية. 

كانت العائالت في المناطق النائية تركب الجمال من مكان إلى آخر. هذه العائلة 
متحركة من منطقة “كاالنا” في غرب ماري في حوالى عام 1910م.

البيئة  مع  جيدة  بصورة  وباكستان  الهند  من  السنام  أحادية  الجمال  تأقلمت 
األسترالية. 



إبل  رعاة  واألوروبيين  األصليين  السكان  من  الكثير  أصبح 
سين، تحت إشراف رعاة اإلبل األفغان. وقد تركزت أعمالهم  متمرِّ
على  األفغان  هيمن  بينما  المحلية،  المناطق  في  رئيسية  بصورة 
عبر  البضائع  نقل  في  أو  النقل  عربات  جّر  في  اإلبل  استخدام 
مسافات طويلة. وكانت مجموعات كبيرة من اإلبل تتكون من 70 
رأس من اإلبل مع أربعة من رعاة اإلبل األفغان. وكان الهدف من 
الحمولة،  نقل ضعفي  هو  لجرِّ عربة  اإلبل  من  مجموعة  تسخير 
يتم  وكان  اليوم.  آخر  في  الشاقة  والتفريغ  التحميل  عملية  بدون 
كاب  الرُّ لتنقل  أو كانت تستخدم  بعربات خفيفة،  أيضاً  اإلبل  ربط 
السروج  على  يركبّن  ما  كثيراً  النساء  وكانت  العامة.  لألغراض 

الجانبية التي كانت ُتعد أكثر مالءمة للمرأة.
بوالية  هيدالند  ميناء  عبر  لإلبل  استيراد  عملية  آخر  وتمت 
غرب أستراليا في عام 1907م. ووصلت المركبات إلى المناطق 
أو  العشرينات  حوالى  في  األولى،  العالمية  الحرب  بعد  النائية 
الثالثينات من القرن العشرين. ووافت الحاجة إلى النقل باإلبل نهاية 
مفاجئة ومحزنة، على الرغم من استخدام اإلبل في أعمال المساحة 
واالستكشافات الذي استمر خالل ثالثينات القرن العشرين. وكانت 

اإلبل ُتستخدم أيضاً في العمل الشَرطي لفترة طويلة من خمسينيات 
القرن العشرين.

قام الكثير من األفغان بتسريح إبلهم في البرية بدالً عن رؤيتها 
لعدم وجود أعمال إلبلهم، ولعدم قدرتهم  ُتعدم، وذلك نظراً  وهي 
اإلبل  هذه  وأخذت  الباهظة.  الحكومية  التسجيل  رسوم  دفع  على 
للقطعان  الوحيد  الموطن  أستراليا  جعل  ما  التكاثر،  في  الُمحّررة 
البرية من اإلبل أحادية السنام في العالم. وتطوف مئات اآلالف من 
هذه المخلوقات العمالقة في المناطق الداخلية للبالد. هذه اإلبل قوية 
وصحيحة الجسم، لكن اسُتنِفد الغرض األصلي منها. وهي تعتبر 

اليوم عناصر جذب سياحي وحيوانات تصدير ذات قيمة. 

إبل تتأهب إلنقاذ سيارة غارزة في الرمال عن طريق سحبها من الرمل، في 
عشرينات القرن العشرين.

وهو مجموعة إبل حكومية. وميكي  ويلسون،  ميفيز  المنطقة  وممرضة  كايت،  آركي  اإلبل  مالك 
اص أثر من السكان األصليين مع عربة تجرها اإلبل محملة باألخشاب  قصَّ

في ماري.
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من العمل إلى النزهة؛ حالياً تشكل اإلبل جزءاً من صناعة السياحة في المناطق 
النائية.

خالل الحملة االستكشافية في القطب الجنوبي في عام 
1911م، قام المستشكف األسترالي الشهير، السير 

دوغالس ماوسون، باستخدام حقيبة نوم مبطنة بوبر اإلبل.


