
األربعاء 5 سبتمبر
للغاية؛ واستطاعت  الذي كان موحالً  عبرنا ... نهر موليغان ... 
في  وحفراً  مساراٍت  مخلفة  عْبَره،  تغالب  أن  األنفس  بشق  اإلبل 

البحيرة، والتي ستكون ظاهرة للعيان لسنواٍت قادمة.
لفترة طويلة من القرن التاسع عشر، كان قاطنو المناطق الداخلية 
ألستراليا ال يزالون قلة قليلة فقط من األوروبيين. وبدون األفغان 
مهمة  لكانت  باألرض،  األصليين  السكان  معرفة  وبدون  وإبلهم 
إلنشاء  إليهم جميعاً  ماّسة  هناك حاجة  وكانت  أكثر مشقة.  فتحها 
أستراليا،  أنحاء  في  الحديدية  السكة  وخط  ي  البرِّ التلغراف  خط 
ياجات الصاّدة لمرور األرانب وكالب الدينغو وطريق  وكذلك السِّ

كاننينغ ستوك. 

ي  خط التلغراف البرِّ
لقد كانت الطاقة الكهربائية واالتصاالت التلغرافية حديث العالم في 
مطلع القرن التاسع عشر. وكانت أستراليا قارة معزولة عن باقي 
العالم. وكانت السفن من إنجلترا تقوم بنقل األخبار واإلرساليات 
يتلقون  المتلهفون  المزارعون  وكان  شهورالحقة.  في  البريدية 

معلومات عديمة الفائدة عن أسعار الصوف والقمح.
بكإبل  وربطه  أستراليا  عبر  تلغراف  مّد خط  يمكن  كان  هل 
مطمور تحت األرض ُمشيَّد سلفاً في جاوة بإندونيسيا؟ كان شارلس 
تود، المدير العام للبريد ومدير التلغراف، واثقاً من إمكانية تحقق 
التي  العمالقة”  الكهربائية  “السلسلة  بمثابة  الخط  ذلك  وكان  ذلك. 

ربطت أستراليا بباقي العالم.
مسارات  عبر  البري  الخط  طريق  يمتد  أن  تود  وقرر 
المستكِشف جون ماكدوال ستيوارت. وقد كان ستيوارت موفقاً في 
محاولته الثالثة لعبور القارة األسترالية من الجنوب إلى الشمال في 
عام 1862م. وعرف تود أن ستيوارت قد حصل على المساعدة 
في رحلته الطويلة المرهقة من السكان األصليين الذين أرشدوه إلى 

أماكن الِبَرك والمستجمعات المائية وينابيع المرتفعات. 
عام  في  الشمال  إلى  الجنوب  من  التلغراف  خط  تشييد  وبدأ 
1870م، وتّم تقسيمه إلى إحدى عشرة مرحلة. وفي كل مرحلة، 
نقلها على  أو  الخشبية  المسارات وقطع األعمدة  يتم تخطيط  كان 
األماكن  في  وضعها  يتم  ثّم  ومن  اإلبل،  تجرها  التي  العربات 

المخصصة لها. وما يلي مقتطفات من تعليمات مراقبي العمال:

يمكن أن تكون األعمدة من أشجار الصمغ أو الصنوبر الجاف 
المستقيمة، أو من شتالت اللحاء الليفي أو من أي خشب آخر 
مقاوم لهجوم حشرة األَرضة. ويجب تخصيص عشرين عمود 
لكل ميل واحد. ويجب اتخاذ بالغ الحيطة أثناء تركيب األعمدة 

لكي يتم صفها في خط مستقيم.

قامت اإلبل بحمل أثقال ضخمة من األسالك والماء والمؤن، كما 
تقوية  محطات  أكواخ  لبناء  الثقيلة  األحجار  بحمل  كذلك  قامت 
الكيلومترات  مئات  عبر  الطريق  شق  وتّم  التلغرافي.  اإلرسال 
الذباب  وجود  األمر  من صعوبة  زاد  ومما  مجهولة.  أراٍض  من 
وشدة الحرارة وندرة الماء واعتداءات السكان األصليين واالنتظار 
لفترات طويلة لوصول األعمدة الحديدية لكي تحل محل األعمدة 
أّدى  الشمالية،  المناطق  وفي  األَرضة.  أكلتها  التي  الخشبية 
الحرارة  بسبب  الجلدي  الطفح  وإصابات  المدارية  الغابات  وجود 
والبعوض إلى تفاقم المعاناة. “اشتكى عمال الفؤوس وغيرهم من 
أن مالبسهم الداخلية الصوفية الرطبة أصبحت ملوثة ببيض الذباب 
ر بعض الرجال االنسحاب، وأصيب  والذي سيفقس قريباً ...”. قرَّ

غيرهم بالمرض وتوفي ستة رجال خالل عمليات التشييد.
كان  فقد  ي،  البرِّ التلغراف  خط  اكتمل  1872م،  عام  وفي 
عمالً بطولياً باهراً لما فيه من المهارة وقّوة التحمل. وتمَّ استخدام 
36,000 عمود على امتداد أكثر من 3,200 كيلومتر، من بورت 
المقاطعة  في  داروين  إلى  أستراليا  جنوب  والية  في  أوغستا 

الشمالية. وباستخدام شيفرة مورس، قام تود بإرسال أول رسالة:

على الطريق 

ي. لقد استغرق األمر عاَمْين لكي يتم مد هذا الخط السلكي  خط التلغراف البرِّ
على األعمدة عبر الصحراء والسالسل الجبلية والغابات المدارية. 
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في هذا اليوم، وبعد مرور عامين، اكتمل خط لالتصاالت يمتد 
كان  التي  المجهولة  األرض  أستراليا،  وسط  من  ميل  أللفي 

ُيعتقد إلى سنوات قليلة خلت أنها ُمجّرد صحراء.

خط السكة الحديدية عبر أستراليا 
كان  عّما  بكثير  أسهل  اليوم  آخر  إلى  مكان  التنقل من  لقد أصبح 
يكن  لم  وقبل عام 1917م،  التي خلت.  السنوات  مئات  قبل  عليه 
الغرب طولها 1,000  إلى  الشرق  يغطي رقعة من  هناك طريق 
ميل )1,600 كيلومتر( تمتد بين بورت أوغستا في جنوب أستراليا 
أستراليا.  غرب  والية  في  الذهب  تعدين  مدينة  وكالغورلي، 
واستغرقت الرحلة ثمانية أيام بالسفينة. لقد كانت هناك حاجة ماسة 

إلى خط سكة حديدية. 
الواليتين مخططات  في عام 1908، رسم مساحون من كال 
لتحديد أفضل طريق ونقطة التقاء على التخوم. وقام ريتشارد جيه. 
لمرور  الصاّد  ياج  السِّ وبناء  بمسح  مسبقاً  قام  الذي  وهو  آنكتيل، 
ن من أربعة رجال على ظهور اإلبل  األرانب، بقيادة فريقه المكوَّ

متوجهاً بهم نحو الشرق.
لقد كانت رحلة قاسية ومملّة، وكان الرجال يقطعون كل يوم 
48 كيلومتراً راجلين أو راكبين عبر منطقة قاحلة، وكانوا يقتاتون 
على اللحم المعلب وحصص ماء متقشفة. ولم يَرْوا أي أشخاص 
آخرين طيلة فترة الرحلة التي استغرقت ثالثة أشهر كاملة. وبعد 
الوصول  من  تمكنوا  كيلومتراً،   720 مسافة  بصعوبة  قطعوا  أن 
إلى التخوم، ليكتشفوا لسوء الحظ أن فريق والية جنوب أستراليا 

لم يصل بعد.  
قام أولئك الرجال ببناء َمْعلم من الحجر الجيري، وتحققوا من 
اتجاهات خطوط العرض والطول، واتجهوا جنوباً إلى مدينة يولكا 
د  الساحلية. وفي المحطة الصغيرة لتقوية اإلرسال التلغرافي، تأكَّ
الرجال من اتجاهاتهم، ووجهوا إبلهم وبدأوا في العودة إلى والية 

غرب أستراليا على طول الطريق الذي رسموه.
قبل اكتمال خط السكك الحديدية في عام 1917م، كانت اإلبل 
إنشائه،  اليومي على طول الطريق. وخالل فترة  المشهد  ر  تتصدَّ
كانت اإلبل ورعاتها األفغان يجلبون التبن إلطعام الخيول، والمؤن 

والمياه للرجال، والمعدات وفلنكات خط السكة الحديدية.

ياجات الصاّدة لألرانب  السِّ
لم تكن هنالك أرانب في أستراليا في ذلك الوقت. لكن كان توماس 
أوستن صياداً برياً حاذقاً. وفي عام 1859م، جلب 24 أرنباً برياً 
من إنجلترا وأطلقها في مزرعته بالقرب من جيلونغ في فكتوريا 
تمكَّن من اصطياد  القنص. وفي عام 1867م،  بلذة  يستمتع  حتى 
14,362 أرنب من مزرعته فقط. وكان من الواضح أن األرانب 

قد تأقلمت بشكل جيد مع أستراليا وتوالدت بغزارة.
فكتوريا ونيوساوث  إلى أن غزت األرانب  وتفاقمت األعداد 
متجهة  النائية  أستراليا  مناطق  عبر  وانتشرت  وكوينزالند،  ويلز 
نحو والية غرب أستراليا. وخالل فترة بسيطة، كانت مئات اآلالف 
رمادية  أمواج  تعلوها  المياه  من  “كتلة  مثل  تتحرك  األرانب  من 

ي بالقرب من ماري في والية جنوب أستراليا،  إنشاء خط التلغراف البرِّ
في حوالي عام 1871م.

محطة تقوية اإلرسال التلغرافي في تينانت كريك، وقد شمل نطاق التقوية 
ي. المنطقة الممتدة على طول باقي خط التلغراف البرِّ

نقل الماء خالل إنشاء خط السكك الحديدية في أنحاء أستراليا، في حوالي 
.1910
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األشجار.  لحاء  والتهمت  والمراعي  المحاصيل  ودّمرت  اللون”، 
كما قامت أعداد مهولة من األرانب بغزو مدن البالد وطرقاتها. 
ياجات لحماية مزارعهم.  وحاول المزارعون بال جدوى وضع السِّ
وقد كانت تلك المشكلة على درجة من الخطورة وكان ال بد من منع 

انتشار المزيد من األرانب في والية غرب أستراليا.
في عام 1910م، قام الفريد كاننينغ بإجراء مسوحات لمسار 
سياج حكومي صاّد لألرانب. وبعد ذلك، قام ريتشارد جيه. آنكتيل 
بعمل  اإلبل،  من   350 و  والبغال  الخيول  مستخدمين  ورجاله، 
ياجات الثالثة  ياج األول من السِّ دؤوب لمّدة سبع سنوات إلكمال السِّ
ياج األول لمسافة 1620 كيلومتر من  الصاّدة لألرانب. وامتد السِّ
بالقرب من إيسبرانس في والية غرب أستراليا  الجنوبي  الساحل 
لصّد  أطول سياج  ذلك هو  وكان  الغربي.  الشمال  في  واالل  إلى 

األرانب في القارة.
وكان  ياج،  للسِّ صيانة  إجراء  يجب  كان  الحين،  ذلك  ومنذ 
مراقبو السياج، الذين كان يصحبهم في كثير من األحيان رجٌل من 
السكان األصليين، يقومون بالطواف على كل قسم باستخدام ثالثة 
إبل نقل وأدوات ومياه ومؤن تكفيهم لمدة شهر. وكانوا يتحققون 
ياج، ويقصون  من الثعابين التي كانت غالباً ما تلتف تحت قاعدة السِّ
األعشاب، ويصلحون ثقوب الشبك. وتّم تعليم اإلبل الكبيرة الهادئة، 
ياج  التي تم تدريبها مسبقاً بواسطة األفغان، أن تمشي بعيداً عن السِّ

ألن السلك الشائك كان يتسبب في قطع سروج األمتعة.
ياجات األخرى، ولكن ثبت عدم جدواها  وتّم بناء الكثير من السِّ
في معظم األحوال. وكانت الدببة األسترالية أو األرانب أو حيوان 
الكنغر تقوم باتالفها، أو كانت تنطمر تحت الرمال المتحركة. لقد 
ياجات عملية صعبة وفي بعض  كانت صيانة رقع واسعة من السِّ
الرغم  وعلى  ما.  قسٍم  اكتمال  قبل  تتسلل  األرانب  كانت  األحيان 
يكون  عندما  لكن  ياجات،  السِّ عند  تتوقف  كانت  األرانب  أن  من 
مما  البعض  بعضها  فوق  منها  مجموعات  تتكّدس  كبيراً  عددها 
ُيمكِّن مجموعات أخرى منها من القفز ببساطة مستخدمة األرانب 

سة كُسلَّم. المتكدِّ

ياجات الصاّدة لكالب الدينغو  السِّ
كانت كالب الدينغو تمثل تهديداً دائماً للمواشي، حيث كانت تفتك 
الثانية، كان يمكن ألي  العالمية  بأعداد كبيرة منها. وقبل الحرب 
قناص أو صائد أن يفوز بمقإبل مالي إذا قتل أحد كالب الدينغو بعد 

أن يقدم فروة رأسه كدليل.
من  أكثر  بشراسة  األغنام  بمهاجمة  الدينغو  كالب  وتقوم 
أحادي  سياج  بناء  تّم  1948م  عام  في  لذلك  لألبقار،  مهاجمتها 
الخط لصّد الكالب من أجل حماية األغنام. وكان يمتد من الخليج 
األسترالي العظيم في والية جنوب أستراليا إلى جيمبور في جنوب 
عبر  كيلومتر   5400 في  يمتد  الذي  ياج،  والسِّ كوينزالند.  شرق 
العالم. ويمثل  في  ياج األطول  السِّ خمس صحارى وواليتين، هو 
ياج المتجه إلى الجنوب منطقة رعي أغنام  “الجزء الداخلي” من السِّ
خالية من كالب الدينغو بصورة رئيسية. ويمثل “الجزء الخارجي” 

ياج منطقة رعي األبقار. الشمالي من السِّ

ياجات الثالثة الصاّدة لألرانب. وقد كان مراقبو السياج، الذين كانوا أحياناً  السِّ
يصطحبون أسرهم ، يتمركزون في كل 40 كيلومتر. وكان بعضهم يستخدم 
ياجات لكن معظمهم كانوا يستخدمون اإلبل  السِّ أثناء تفقد  الدراجات الهوائية 

في أعمال الدوريات.

ياج الصاّد للكالب مهم جداً، حيث أن كل قسم كان يتم تفقده كل 48 ساعة.  السِّ
ويقع هذا القسم شمال شرق كوبر بيدي في والية جنوب أستراليا.
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في األيام األولى، كان مراقبو السياج يستخدمون اإلبل لتفقد 
ياج. أما اآلن، فالجمال البرية تتسّبب في بعض األحيان  أقسام السِّ

ياج. في مشاكل حيث تطأ على السِّ

طريق كانينغ ستوك 
في نهاية القرن التاسع عشر، كانت تجارة المواشي مزدهرة في 
منطقة كيمبرلي في شمال والية غرب أستراليا، لكن لم يكن هناك 
ن الرعاة من نقل المواشي إلى أي ميناء في بيرث  أي طريق ُيمكِّ

أو إلى أي سوق في كالغورلي.
طوله  طريق  بمسح  كاننينغ  ألفريد  قام  1906م،  عام  وفي 
في والية غرب  المناطق جفافاً  أكثر  كيلومتر عبر بعض   1440
كيمبرلي  في  كريك  هولز  من  الممتدة  المنطقة  وهي  أستراليا، 
في  الحديدية  السكة  لخط  محطة  آخر  وهي  ويلونا،  إلى  رينجز 
مع  رجالً،  من 26  مكوناً  فريقاً  ألفريد  وقاد  ميرتشيسون.  منطقة 
800 شاة لذبحها  عربتين و 62 من اإلبل. كما أخذوا معهم أيضاً 
من أجل توفير اللحم الطازج على طول الطريق. وقام رعاة اإلبل 
ذلك  في  بما  الضرورية،  والمؤن  المعدات  كافة  بتحميل  األفغان 
باألخشاب. وخالل  المبطنة  اآلبار  وبناء  المسارات  تخطيط  مواد 
التشييد، تّم حفر 52 بئراً موزعة على مراحل  سنتين من أعمال 
لتكون المرحلة بين كل بئر وأخرى مقدار ما تقطعه الماشية في 

اليوم سيراً على األقدام.
إكتشف رعاة المواشي أّن الطريق غير مناسب، وفي بعض 
متراً،   15 ارتفاعها  يمر عبر تالل رملية  الطريق  كان  األحيان، 
مما يجعل اجتيازه مستحيالً على المركبات ذات العجالت. لذلك، 
كان ال بد من استخدام اإلبل لنقل مؤن رعاة المواشي. وفيما بعد، 

ك بخاري أصلي لقطار األفغان القديم في كورن، بوالية جنوب أستراليا، في حوالي عشرينات القرن العشرين. ُمحرِّ

بسبب قراد الماشية، حظرت الحكومة جلب المواشي إلى األسواق الجنوبية. 
ن من البقاء أثناء  وفتح طريق كاننينغ ستوك باب التجارة، ألن القراد لم يتمكَّ

عبور الصحراء.
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وفي عام 2003م، صرعت القطارات على خط السكة الحديدية من الشرق إلى الغرب الكثير من اإلبل التي أنهكها الجفاف. 
ولم تهطل أي أمطار على سهل نوالربور لمّدة عامين وقتها، وكانت اإلبل الظمأى تلعق الندى العالق بالقضبان.

المحيط الهندي
بروم

كونونورا

بورت هيدالند

كارنارفين

جيرالدتون

بيرث

ألباني

إيسبرانس

كالغورلي

صحراء جيبسون

صحراء الرمل الكبرى

صحراء فكتوريا العظمى
ويلونا

هولز كريك

الخليج األسترالي العظيم

المحيط الجنوبي 

وك
ست

اننينغ 
طريق ك



لُسقيا قطيع من  ُيعتمد عليها  للغاية وال  اكتشفوا أن اآلبار ضحلة 
المواشي.

واعتبر ذلك الخط الحديدي في النهاية غير مناسب لالستخدام، 
وفي مطلع خمسينات القرن العشرين أصبح غير قإبل لإلصالح.

اإلبل وقطار األفغان
صافرته  ويطلق  ويشخر  ويزمجر  “يُهسُّ  البخاري  القطار  كان 

ودخانه مثل كائن بشري مهول”.
نحو  يئزُّ متجهاً  القديم  األفغان  1899م، كان قطار  العام  في 
الشمال على طول خط السكة الحديدية الضيق بين بورت أوغستا 
السابق،  وفي  أستراليا.  جنوب  بوالية  أودناداتا  في  محطة  وآخر 
كانت هيرغوت سبرينغز )سميت الحقا بماري( في والية جنوب 
السكة  خط  يكن  ولم  الحديدية،  السكة  خط  نهاية  هي  أستراليا 
إال  الشمالية  المقاطعة  في  أليس سبرينغز  إلى  قد وصل  الحديدية 

في عام 1929م.
سافر القطار عبر مناطق مقفرة ومناطق فيضانات، مما تسبب 
له في عدد من األعطال المستمرة. وعندما كان يسير ببطء، كان 
الركاب يخرجون منه ويتمشون ألن الجو بالخارج كان أبرد من 

القضبان  التواء  في  الشديدة  الحرارة  تسّببت  القطار.  داخل  الجو 

الغازية  الجنادب  أسراب  وتسببت  الرملية.  االنجرافات  وطمرتها 
في انزالق العربات عن القضبان، وتسببت المجروفات في عزل 
الركاب أليام. وقام سائقو المحركات اللطفاء بصب ماء يغلي في 
أوعية أو غاليات الشاي الخاصة بالمسافرين لكي يقوموا بإعداد 
الشاي. وكان يمكن للركاب أن يسبحوا في بركة ماء في كاوارد 
القطار  تزويد  إعادة  أثناء  أستراليا،  جنوب  والية  في  سبرينغز 

بالماء.
بدأ تشييد خط السكة الحديدية في عام 1878م لخدمة المناجم 
األغنام  مزارع  ولخدمة  للبالد  الداخلية  المناطق  في  الواقعة 
نقل  اإلبل في  باستخدام  الخط على مراحل،  مّد  تّم  واألبقار. وقد 
كَدَح  لقد  وإمداداتها.  الحديدية  السكك  معدات  من  الثقيلة  األحمال 
فريق العمل في ظروف قاسية، وكثيراً ما كانوا يعلقون الفوانيس 

حول أعناق اإلبل ألن العواصف الهوائية كانت شديدة للغاية.
وفي عام 1980م، تّم إكمال خط جديد حتى أليس سبرينغز، 
لكنه مرَّ عبر تاركوال، بطول 150 كيلومتراً غرب الطريق القديم.

مالكا مزرعة إبل، نيك وميشيل سميل، مع سليل األفغان إيريك سلطان، في أليس سبرينغز بالمقاطعة الشمالية، يشاركون في االحتفال بوصول قطار “األفغان” في 
عام 2004م، الذي يعمل اآلن على طريق السكك الحديدية من الشمال إلى الجنوب، ذلك الخط الحديدي األطول في العالم. 

37


