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 تعريف باملؤلف :

 

و.ج. مور تلقى دراسته الثانوية يف برتون على هنر ترنت 
إبجنلرتا حيث كسب بعض الدراهم من نشر بعض 
املقاالت يف إحدى اجملالت السينمائية،  وحصل على 
بكالوريوس العلوم من جامعة لندن وحصل على إيراد 
 بسيط من التعليم والتحرير،  درس توزيع الثروة يف العامل، 

اليت كتبت عنها إحدى « اجلغرافية الرأمسالية» ١٩٣٨ونشر يف سنة 
اجملالت أهنا جمموعة من الدالئل على ما جره الطمع والقسوة، مل يكتب 

املريب الذايت »من قبل ما يوفقها أو يدانيها، وكتب فصواًل جغرافية يف 
 .Complele self educalor، ألودهام «الكامل

لقوات اجلوية امللكية،  عمل يف القسم الفلكي يف ا ١٩٣٩ويف سنة  
حيث نظم القسم الفلكي فيه،  مث درب  ١٩٤٠وبعث إىل العراق سنة 

القوات اإليرانية على األعمال الفلكية بدعوة من احلكومة اإليرانية مث عاد 
وقام بتكمل قاموس جغرايف واشرتك مبقال أسبوعي يف  ١٩٤٥سنة 

 اجملالت التعليمية والسينمائية.

هي إنشاء هيئة الغذاء  م ظاهرة أعقبت احلرب األخريةوهو يعتقد أن أه 
  وأعظم أمل يداعبه إنشاء هيئة للموارد العاملية.العاملي، 
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 الفصل األول
 ما هي الثروة وأين توجد؟

 

يكاد جيمع أغلب الناس على أن الثروة هي النقود، إذ  
الرجل غين يف عرفهم ما دام ميلك مبلًغا وفريًا ابمسه يف 
أحد املصارف،  وإذا استطاع إنسان أن يدفع جنيهًا أو 
عشرة دوالرات نقًدا مثنًا لوجبة من الطعام فهو الشك 
أغىن ممن جيد مشقة يف أن يدفع بضعة قروش مثنًا لفنجان 

 من الشاي أو شرحية من اخلبز، 

وهو كذلك أعظم ثراء من ذلك الفالح الذي حيصل على بعض حفنات 
من األرز لغذائه اليومي بعد أن يكاد على رقعة صغرية من األرض، وكثريًا 
ما يقاس ثراء أمة أو فقرها مبا متتلكه من النقود  مبا يف حوزهتا من رصيد 

 أن كل تلك الثروة سواء كانت الذهب املختزن يف مصرف الدولة، إال
سبائك من الذهب أو فضة مسكوكة أو أوراق نقد مطبوعة متثل جزًءا من 

تلك الثروة ال قيمة وال نفع ما مل تكن هلا  -قيمة ذلك املعدن النفيس 
القوة الشرائية اليت متكن صاحب الثروة من احلصول يف مقابلها على 

كما لوكانت دفينة يف أقبية أحد حاجاته، مثل هذه الثروة عدمية القيمة  
 مصارف الدولة أو مودعة قاع حفرة يف حديقة الدار.
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وهذا ماأدركه الشعب األمريكي إابن األزمة املالية العاملية اليت  
مرت به أدرك أن الثروة ال تصبح ثروة حقًا إال إذا كان يف اإلمكان أن 

 بدل هبا السلع واحلاجات.تست

ائع للثروة أبهنا املظهر املادي للرخاء فإذا قبلنا التعريف الش 
والرفاهة فال ميكن إذن أن نقيسها بوزن الذهب أو الفضة أو أبوراق النقد 
اليت متلكها الدولة، إذ أن يف قلة السلع املعروضة يف األسواق مع وفرة 
النقد املتداول دلياًل على صحة ما قدمناه عن الثروة، والصحيح أن الثروة 

رد الكرة األرضية اليت يستطيع اإلنسان استغالهلا أصاًل تشمل موا
واالستفادة منها وتصنيعها حسب حاجاته الالزمة له يف حياته اليومية وأهم 

 ا يتصل ابملأكل وامللبس واملأوى.تلك احلاجيات م

غري أن ثروة أية مجاعة ال تقتصر على ما تنتجه أرضها خاصة مع  
كن أن تستبدل به سلع أخرى غالت ألن الفائض عن حاجة أهل البلد مي

ينتجها بلد آخر، وكلما ازداد التبادل التجاري بني بلدين زادت الثروة 
 األهلية يف كل منهما.

ويف الواقع ال يقتضي الفائض من املنتجات يف بلد ما زايدة يف  
 ثروة أهله إالإذاكان يف املستطاع املقايضة عليه يف بلد آخر.

ذ تتابعت فيها وفرة يف النب عدة سنني وهذا ما حدث يف الربازيل إ 
فتجمع لديها فائض ضخم جًدا مل تستطع تصريفه يف اخلارج فاضطرت 
احلكومة إىل أن تضع خطة منظمة إلحراق النب، وفعاًل أحرقت منه آالف 
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األطنان، وكذلك فعل زراع القمح يف الوالايت املتحدة إذ أتلفوا فائض 
القطن إذ حرثوا أرضهم مبا فيها من  غلتهم منها وشبيبه به ما فعل زارع

 حمصول وافر.

والعجيب يف تلك الفرتة اليت كانت فيها احملاصيل وافرة وفرة  
عجيبة أن كانت األغلبية من بين البشر تعاين من احلاجة واحلرمان عناًء 

 شديداً.

والعامل الثاين الذي يؤثر يف ثروة أمه من األمم هو التجارة، وكل  
 وسائل النقل وطرقه فإنه من األمهية مبكان. ما يتصل هبا من

واحلق أن التجارة ليست ظاهرة جديدة على اإلنسان فقدميا كان  
الناس يتبادلون السلع على نطاق ضيق حمدود، غري أن نطاق التجارة 
العاملية قد اتسع اتساعًا عظيمًا يف القرن األخري بسبب ذلك التطور 

اآللية، حبيث تبدو جهود القدماء من السريع والتقدم العظيم يف القوى 
املصريني والفينيقيني ضئيلة ابملقارنة  إىل الرحالت اليت تقوم هبا السفن 
التجارية احلديثة اليت حتمل يف جوفها آالف األطنان من السلع تنقلها 
آالف األميال عرب البحار إىل جانب ما حتمله السكك احلديدية العابرة 

الطائرات اليت غزت ميدان النقل حديثًا عرب  للقارات وكذلك ما تنقله
 األجواء.

أما القدماء فقد قيد جتارهتم صغر أحجام مراكبهم وضعف وسائل  
النقل يف أايمهم، فلم يستطيعوا االجتار يف السلع والبضائع إال ما كان غايل 
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القيمة ضئيل احلجم، وبعبارة أخرى اجتروا فيها ألهنا صغرية احلجم ال 
درًا ضئياًل من محولة مراكبهم، ونالحظ أن التجار القدماء مل تشغل إال ق

يكلفوا أنفسهم عناء نقل أي نوع من السلع الغذائية ليزيدوا من أصناف 
الطعام وتنويعه على مائدة متوسطي احلال أو يرفعوا مستوى معيشتهم وإمنا 

د يف انصرف مههم إىل ابتياع كل ما يزيد يف رفاهية أهل الثراء بدليل ما ور 
السجالت التجارية التارخيية إذ حيتل الذهب والفضة والعاج واألنوس 
والعطور واألصماغ احليز األكرب يف تلك السجالت حىت إذا وصلنا إىل 
عصور اإلغريق والرومان جند بعض املنتجات الضخمة احلجم كاحلبوب بني 

املتوسط  السلع اليت يتداوهلا التجار إال أهنا مع ذلك مل تتعد حدود البحر
 بني البلدان اليت كان االتصال بينها عن طريق البحر سهال وميسورًا.

وحىت هناية القرن اخلامس عشر كانت السلع األساسية اليت جتلب  
من الشرق إىل أورواب ماتزال مقصورة على املنسوجات احلريرية والتوابل 

الرفاهية هي فإذا بلغنا القرن السادس عشر جندأن السلع الكمالية وبضائع 
الغالبة عليها مثل املنسوجات احلريرية واملخملية واألفاوية واألصباغ 

 والعطور واجملوهرات واللؤلؤ وغريها من السلع الكمالية.

ويف عصر شكسبري كانت السلع املستوردة من املأكوالت إىل  
د إجنلرتا مرتفعة الثمن فيها ارتفاعًا كبريًا حىت أن رطاًل من السكر املستور 

من اخلارج كان يباع يف الريف مبا يساوي مثن مثانية وعشرين رطاًل من حلم 
 البقر أو الضأن احمللي.
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ولكن ما لبثت دائرة التجارة أن اتسعت رويدا وترامت حدودها  
فظهرت يف أسواق العامل املختلفة سلع أجنبية كالشاي والنب والكاكاو، ومل 

نذ أربعة قرون بينما تصدر قائمة تكن ثالثتها معروفة للرجل اإلجنليزي م
املشروابت العاملية أبمجعها اليوم وأصبحت هي ومثيالهتا من الضرورايت 
اليت تظهر على موائد الشعوب النائية اليت تفصلها عن مواطن إنتاجها 

 قارات وحبار.

مث حدث االنقالب اخلطري يف وسائل النقل وخاصة بعد كشف  
والقطار، مما عجل تعجيال ابلًغا ابلتطور  البخار واخرتاع السفن البخارية

 اهلائل يف توزيع الثروة العاملية يف أحناء املعمورة.

فإذا قدر للشعوب كافة أن تتعاون لتستفيد من توزيع الثروة  
العاملية فالبد من ختفيف احلواجز اليت تعوق تداول التجارة وحريتها بني 

موارد غريها من األمم بسبب  األمم إىل أدىن حد، ألن كل أمة يف حاجة إىل
 اختالف الثروة الطبيعية وتنوعها إقليًما بني بلد وآخر.

أما أمثال اإلسكيمو الذي يعيش يف عزلة عن التجارة العاملية  
فيستطيع أن يكفي نفسه وأسرته حاجتهم من الطعام مبا يصطاده يف مياه 

الغذاء  إقليمية من السمك، غري أن السمك هو الغذاء الرئيسي بل هو
الوحيد الذي يعيش عليه طول حياته فإذا حولنا نظران إىل حياة البدو يف 
البداية شديدة احلرارة جند أهنم ال ينعمون إال بنصيب ضئيل من ثروة العامل، 

 فغذاؤهم الرئيسي صباح مساء ال يتجاوز بضع حفنات من متر النخيل.
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ع األشجار هبا فإذا انتقلنا إىل بيئة أخرى يف كندا مثال جند قاط 
يكسب قوت يومه بقطع األشجار الضخمة اليت تنمو يف جنوب املنطقة 
القطبية، وهو ال ميارس الزراعة ليقتات منها ولكنه يشرتي قمحه من جاره 

 الفالح الذي يزرعه يف سهول كندا.

وهذا الفالح بدوره إذا احتاج إىل اخلشب ال جيد شجرة واحدة  
ية من القمح، وال أبس من أن أنخذ مثال قائمة وسط سهولة مقايضة بكم

آخر من بني الذين ال يشرتكون بصفة مباشرة يف إنتاج الثروة العاملية 
ولكنهم حيدثون فيها من التغيري والتشكيل ما جيعلها صاحلة الستخدام 
الناس هلا، لنأخذ مثال غازل القطن يف النكشري إبجنلرتا تلك املقاطعة اليت 

ما لصناعة القطن بسبب توفر عدة عوامل أصبحت مركزا ضخما مه
جغرافية فيها، هذا الغزال يعتمد يف جتارته ورزقه على مادة القطن اخلام 
اليت تنمو يف نطاق إقليم القطن ابلوالايت املتحدة، وهي منطقة شبه 
استوائية ذات بيئة ومناخ بعيدين كل البعد عن هذا الغزال وال متت له 

 نطقة املتجمد القطيب.بصلة مطلقا كما لو كانت م

فإذا أردان أن حنتفظ مبستوى معيشة قاطع األخشاب، وزارع  
وكل عمل منها جزء ال يتجزأ يف التجارة العاملية  -القمح، وغازل القطن 

فالبد لكل من هؤالء أن يبيع حمصوله حىت يشرتي بثمنه السلع اليت ال  -
 ا.يستطيع إنتاجها من سكان املناطق األخرى اليت تنتجه

وحنن نستطيع أن نكرر تلك األمثلة الثالثة اليت سقناها إىل غري  
هناية، فتذكر مثال زارع القطن يف والية تكساس وأالابما أبمريكا ومريب 
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األغنام يف أسرتاليا والصيادين يف البحر وعمال املنجم والتجار البحريني 
إنتاج الثروة انهيك بعشرات املاليني من العمال والناس الذين يشتغلون يف 

 العاملية وتوزيعها وتصنيعها.

وكل قيد يقيد التجارة العاملية ويعوقها سيؤدي حتما إىل إحلاق  
الضرر واحليف ابلعاملني يف إنتاج السلع اليت وقع عليها القيد ولكن هذه 
الضائقة ال تقتصر على من يشتغلون ابلسلعة وحدهم وإمنا تتأثر هبا مجيع 

ن اخلسارة اليت تصيب شطرا من الكرة األرضية هي الطبقات بال مراء، أل
بالشك خسارة للعامل عامة فإذا كانت اخلسارة فادحة فإهنا تؤدي حتما إىل 

 ضائقة مالية عاملية عظمى.

مث إن فروقا بسيطة يف العوامل اجلغرافية وأمهها اختالف املناخ  
أن تنتج والرتبة بني مناطق األرض املختلفة حتول دون استطاعة كل أمة 

مواد الثروة الطبيعية أبنواعها كافة وأن تفي بكل حاجاهتا، وقد يستنبط 
بديل من تلك املواد الطبيعية وخاصة عندما يتقدم العلم خبطى واسعة حتت 
وطأة الضرورات احلربية ومطالبها، فيستبدل اإلنسان بغذائه من اللحم 

طاط الصناعي، خالصة البيض اجملفف علميا أو نستخدم يف تنقالتنا امل
وقد حتل الطاقة الذرية بعد فرتة حمل وقود الفحم والزيت هي أن أنواعا 
جديدة من املواد اخلام اليت استخرجت من مستودعات تلك الثروة العاملية 
قد حلت حمل املواد القدمية املعروفة وتفوقت عليها، وسوف تستغل تلك 

 الطاقة اجلديدة استغالال أسرع وأعظم من ذي قبل.
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واحلقيقة القائمة وراء ذلك أن توزيع الثروة العاملية يف أحناء الكرة  
األرضية غري متكايفء وال متساوي، ولكي نفهم الطرق اليت يستغل هبا 
اإلنسان الثروة اليت يف متناول يده، البد لنا أن نعرف شيئا ما عن الفوارق 

 اجلغرافية اليت تتحكم يف ذلك التوزيع.

امل يتحكم يف ذلك التوزيع، ومن املعروف واملناخ هو أعظم ع 
عندان أن أشد املناطق يف الكرة األرضية حرارة هي املناطق اجملاورة خلط 
االستواء وأننا كلما ابتعدان عن خط االستواء واجتهنا حنو القطبني شعران 
بربودة املناخ شيئا فشيئا، وذلك يعين أن مناطق املناخ ما هي إال نطاقات 

الكرة األرضية يف أوضاع موازية كلها خلط االستواء مشالية  أو أحزمة حول
 وجنوبية.

ولكن ليست املسألة هبذه البساطة من الرتتيب إذ أن هناك عوامل  
عدة تتدخل فيه فتدخل وتبدل فيه، ولعل أمهها هو سعة مساحة اليابس 
واحمليطات ومواقع اليابس وتضاريس األرض وارتفاع سالسل اجلبال 

امتدادها، مث اهلضاب والسهول والوداين، مث الرايح السائدة يف ومواقعها و 
 املنطقة، كل ذلك شديد التأثري يف مناخ املناطق املختلفة.

ومع هذا فإن هناك قواعد اثبتة ومتاثال بني تلك املناطق الطبيعية  
أو املناخية كما ستعلم أن األمكنة اليت تتفق مواقعها يف نصفي الكرة 

 ذلك يف مناخها.األرضية تنفق ك
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وتقسيم الكرة األرضية إىل مناطق مناخية مالئم جدا ملوضوع هذا  
وهي اليت متدان مباشرة أو ابلواسطة  -البحث، فإن لتوزيع اململكة النباتية 

يتبع توزيع املناطق املناخية دون  -أبكرب نصيب من غذائنا وشرابنا وكسائنا
بة اجلديدة إبجنلرتا واحلديقة استثناء، وعلى ذلك لن جيد متجول خالل الغا

لن يعثر هذا املتجول على  -أبمريكا الشمالية « يلوستون»الوطنية يف 
شجرة من الساج انمية وسط  تلك الغاابت كما لن يعثر أحد من أهايل 
برما على شجرة من البلوط أو الدردار قائمة وسط أحراش بالده، وتفسري 

ابت الطبيعية اليت تستوطن ذلك أن شجرة الساج من خواص أشجار الغا
املنطقة االستوائية، بينما تنمو أشجار البلوط والدردار يف موطنها يف 

 غاابت األشجار املتدلة حيث األجواء الباردة.

فإذا ابتعدان بعد ذلك عن هذه األجواء جند شجر الصنوبر  
واملشوب الفضي من األشجار املخروطية انمية يف مناخ أثر برودة بعيد كل 

 بعد عن خط االستواء.ال

وكذلك الشأن يف النبااتت اليت نزرعها فاألرز مثال يزرع بكثرة  
وجيود حمصوله يف اجلنوب الشرقي من قارة آسيا ألن مناخه تتوفر فيه 
األمطار املومسية الغزيرة بينما جند القمح وهو نبات ال حيتاج إال إىل مطر 

ه ويكثر يف مناطق معتدل ودرجة حرارة منخفضة نسبيا، جتود زراعت
 احلشائش املعتدلة املناخ يف خطوط العرض العالية.

ورغبة يف أن يكون هذا العرض للثروة العاملية منسجما، نشري إىل  
 تلك املناطق املناخية من حني إىل حني أبهنا موطن نبااتت طبيعية تتميز هبا.



 16 

هي املنطقة  وتيسريًا لتبويبها وترتيبها سنختزل مجيع املناطق إىل أربع فقط
االستوائية، مث املنطقة شبه االستوائية املتامخة هلا مث املنطقة الوسطى 

 ، مث املنطقة القطبية.«املعتدلة»

واملنطقة االستوائية تتميز عامة بطقس حار طوال العام وال يوجد  
جليد إال على قمم املرتفعات الشاهقة فيها، وملا كانت درجة احلرارة اثبتة 

موسم النماء فيها دائم كذلك طول العام، ومن انحية أخرى طوال العام ف
نرى أن املناطق االستوائية ليست عرضة لتقلبات كبرية يف درجة احلرارة 
ألهنا تشمل كال من الصحراوات الشديدة احلرارة والغاابت االستوائية، 
واألوىل بقاع قاحلة جرداد حيث اجلو عرضة للتقلب الشديد يف احلرارة من 

 ىل فصل بل من الليل إىل النهار.فصل إ

وأما الثانية فتتميز جبوها احلار املستدمي الذي ال يتغري، وابلرطوبة  
الشديدة وكثافة النبااتت والتفافها وغزارهتا، وعندما ننتقل إىل حدود 
املناطق شبه االستوائية من انحية املنطقة القطبية، جند تنوًعا ملحوظا يف 

ويل حار منو املزروعات، يعقبه ربيع يتلوه شتاء املناخ إذ يتميز بصيف ط
 قصري معتدل الربودة قليل الصقيع.

وهنا جند أن االنتقال من جو الصيف إىل الشتاء يبعث النشاط يف  
اإلنسان وجيعل اإلقليم يزخر ابحلياة واحلركة، وهذه املنطقة هي اليت انبعثت 

 منها احلضارات الكربى يف املاضي.
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ملعتدلة وسطا بني املنطقة شبه االستوائية واملنطقة وتقع املنطقة ا 
القطبية حيث الصيف حار خال من الصقيع والشتاء طويل يسقط فيه 
الصقيع بكثرة، وتتميز هذه املنطقة بطقس شديد التقلب يستدعي من 
اإلنسان استخدام مواهبه العقلية واجلسمية إىل أقصى حد، ومهما يكن 

 طقة املدنيات العظمى السائدة يف عصران.األمر فقد نشأت يف تلك املن

وأما املنطقة القطبية فهي أقل املناطق صالحية حلياة اإلنسان،  
 واجلو فيها شديد القسوة حبيث ال تستطيع احلياة إال على حدودها.

والشتاء يف املنطقة القطبية طويل جدا شديد الربودة لدرجة ال  
دايفء قد يسقط فيه الصقيع  حتتمل، بينما الصيف قصري جدا ومناخه غري

 يف كل شهور السنة.

وكل منطقة من املناطق الرئيسية مقسمة بدورها إىل قسمني أو  
أكثر، يتميز كل قسم منها خبصائص من حيث املناخ والنبات، فيوجد يف 

غري ما هو معروف عنها من الغاابت االستوائية ذات  -املنطقة االستوائية 
احلار والصحراوات القاحلة حيث ينعدم املطر أو األمطار الغزيرة واجلو 

توجد السهول املغطاة ابألعشاب وكذلك مناطق الرايح املومسية  -يكاد 
واملرتفعات االستوائية، ومتتد السهول املعشبة على طول حدود الغابة 

 االستوائية وحتل احلشائش اخلفيفة والعشب حمل األدغال الكثيفة.

مناطق الرايح املومسية ضمن سهول  وقد أدرج بعض اجلغرافيني 
ونظر إىل أن لتلك املناطق خصائص متيزها مثل التحول يف « السافاان»
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الرايح املومسية إىل رايح مومسية عكسية وبعض مظاهر مناخية أخرى حتدث 
بني الصيف املمطر والشتاء اجلاف، هلذا كله كان من األفضل أن تعد 

 .املنطقة املومسية قسما قائما بذاته

أما املرتفعات االستوائية فهي منطقة خمتلفة كذلك، فارتفاعها بني  
ألفي قدم وستة آالف قدم فوق سطح البحر يؤدي إىل اخنفاض يف درجة 

 احلرارة طوال العام وتفاوت شديد يف درجة احلرارة يوميا.

وأما املناطق شبه االستوائية فتنقسم عادة إىل قسمني رئيسني مها  
والقسم اجلاف، وقد يشار إىل مناخ القسم املمطر منها يف القسم املمطر 

بعض األحيان أبنه مناخ منطقة القطن، وخري مثال له جنوب الوالايت 
املتحدة، وأما القسم اجلاف فيطلق عليه اسم مناخ البحر األبيض 

 املتوسط.

أما يف األراضي الوسطى املعتدلة فتنقسم إىل أربعة أقسام رئيسية  
ات اليت تشغل خطوط العرض الوسطى فيها، وهي تعادل هي: الصحراو 

الصحراوات احلارة اليت تشغل خطوط العرض القريبة إىل خط االستواء إال 
أهنا أقل منها حرارة، مث منطقة السهول العشبية الوسطى، مث منطقتان 
توصفان ابملنطقة الوسطى املعتدلة واملنطقة الوسطى الباردة وهو اسم آخر 

اورة للمنطقة القطبية، حيث تنمو غاابت األشجار ذات الثمار للمنطقة اجمل
املخروطية، وعندما نتخطى هذه إىل املنطقة القطبية اجملاورة، نرى سهول 
التندورا، وهي بقاع شاسعة طويلة الشتاء شديدة الزمهرير، وهلذا السبب ال 
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لجي تنمو فيها إال طحالب وأعشاب، مث يلي تلك املنطقة منطقة القناع الث
 حيث ينعدم النبات متاًما، وتغطيها طبقات دائمة من الثلج واجلليد.

وجيدر بنا هنا أن نذكر وحنن ننتقل من منطقة إىل منطقة جماورة يف  
تلك املناطق الطبعيية، كاالنتقال مثال بني الغابة االستوائية إىل سهول 

واضحة السافاان أن ليس بينها حدود واضحة فاصلة كاحلدود السياسية ال
املعامل، فإن إحدى املناطق لتندمج أشجارها ومناخها شيئا فشيئا يف املنطقة 
املتامخة هلا حىت يسود طقس األخرية ونباهتا وختتفي خصائص األوىل وتربز 

 خصائص الثانية بوضوح وجالء.

وإننا لنذكر يف هذه املرحلة أنه قد توجد يف كل منطقة أنواع من  
العامة هبا، كما يوجد هذا النوع يف املناخ كذلك، النبااتت خيالف األنواع 

ولعل أهم تلك االختالفات حيدث بسبب وجود مرتفعات عالية يف تلك 
املنطقة، وهذا االرتفاع عن سطح البحر يف حد ذاته يقلل من درجة احلرارة 
وله من األثر يف املنطقة ما للبعد عن خط االستواء، فمثال عندما نتسلق 

املناطق االستوائية جند أننا يف صعودان بنفس املناطق الطبيعية جبال عاليا يف 
اليت منر هبا لو كنا نقوم ابلرحلة إىل القطب حيث تنتهي رحلتنا على اجلبل 
ابلوصول إىل القمم املغطاة ابلثلوج، وهو عني ما تنتهي إليه عند الوصول 

 إىل القطب.

صائص من ومما تقدم يتضح لنا أن كل منطقة مناخية تتميز خب 
النبااتت الطبيعية اليت تنمو فيها، وكذلك ختتص بزراعة أنواع من النبات 

 اليت يغل حماصيل تنفرد هبا.
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ففي بعض بقاع األرض نرى حمصول األرز هو احملصول الرئيسي، ولكننا 
نرى يف بقاع أخرى غريها أن القمح هو احملصول الرئيسي والغذاء 

ل على إنتاج الكساء لبين اإلنسان من األساسي، بينما جند بقعة أخرى تعم
 قطن أو صوف.

ونرى مناطق غريها تعىن برتبية املاشية وتنتج املنتجات احليوانية   
كالضأن والبقر ومنتجاهتا من جنب أو أصواف، إذ أن اململكة احليوانية 
سواء كانت مستأنسة أو متوحشة، تعتمد على أنواع خاصة من الغذاء، 

ناطق اليت يتوفر فيها ما يالئمها من الغذاد، وبعبارة وهي لذلك تكثر يف امل
 أخرى جند أن احليواانت موزعة كذلك توزيًعا يطابق املناطق املناخية.

وأخريا ننتقل لدراسة املظاهر املتعددة للثروة من حيث مواقعها  
اجلغرافية وعندها سنكشف عن موطن الثروة العاملية وكيف تستغل، وإىل 

 لذي يستهلكها.أين تنتقل، ومن ا
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 الفصل الثانى

 أقاليم إنتاج احلبوب الالزمة لبين اإلنسان

 

الشك أن أهم ما حيتاج إليه اإلنسان من احلاجات هو 
الطعام والشراب، وهلذا فسنبدأ كالمنا يف هذا الفصل 
أبهم طعام يتغذى به اإلنسان، وهو معروف من قدمي 
الزمان جلميع البشر على اختالف أجناسهم ابسم اخلبز 
اليومي، الذي ما برح الغذاء الرئيسي لكل العامل املتمدين 

 السنني، منذ آالف 

وبلغت أمهيته وقدسيته درجة جعلته يذكر ضمن الصالة الرئيسية يف 
الداينة املسيحية، وحىت بني األمم اليت ال تقتات ابخلبز، جند لديها نوعا 
آخر من الغالل حيل حمله يف تغذيتها، وال يستثين من ذلك إال سكان 

ذلك بعض املنطقة املتجمدة الشمالية، وهؤالء يعيشون على األمساك وك
سكان الغاابت االستوائية من القبائل البدائية الذين يقتاتون على الفاكهة 

 واجلذور، مث البدو يف الصحراوات احلارة الذين يعيشون على التمر.

وال يغرب عن البال أن هؤالء األفوام قد فاهتم ركب املدنية  
وختلفوا عن اللحاق به حىت أصبحوا حيصلون على طعامهم ابلطريقة 
البدائية املعروفة لإلنسان األول، وهي مجع الطعام مما جتود هبا الطبيعة، 
ألهنم مل ميارسوا صناع الزرع والغرس بسبب استحالة ذلك يف مناخ أرضهم، 

 وهلذا ظل هؤالء األقوام يعيشون خارج نطاق التجارة والتبادل العاملي.
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ول بينها. ومن احلبوب املستعملة يف الطعام حيتل القمح املقام األ 
كما يف   -ورغم عدم وجود إحصاءات يف بعض البالد أو عدم كفايتها 

يدل اإلحصاء عن زراعته، أن املساحة املزروعة قمًحا يف العامل  -الصني 
مليون فدان، وأن احملصول الكلى ٣٠٠تبلغ على وجه التأكيد نيًفا و

من السنوي هلذه املساحة الشاسعة تزيد زايدة هائلة على أي حمصول 
احلبوب األخرى مبا فيها األرز، ابلرغم من أن األرز هو الغذاء الرئيسي 

 لشعوب جنوب شرق آسيا الذي يزدحم ازدحاما شديًدا ابلسكان.

أضف إىل ذلك أن القمح هو سيد الغالل مجيعا وهو أعظمها  
تداوال يف التجارة العاملية، وينقل حمصول القمح العاملي مسافات شاسعة 

حقول إنتاجه، وقد يقطع يف تلك الرحلة نصف حميط الكرة بعيدا عن 
األرضية، لكي تقتات به شعوب ال ننتبه أرضهم وال لسعفهم بنصيبهم من 

 «.اخلبز اليومي»

والقمح هو الغذاء الرئيسي للشعوب البيضاء اليت تشمل البلدان  
ة الصناعية الكربى كالوالايت املتحدة وبريطانيا وفرنسا، ويف هذه املنطق
 املعتدلة الوسطى حيث تقطن تلك الشعوب تنتشر زراعته وجيود حمصوله.

وقد أدخلت زراعة القمح مع ذلك إىل بلدان تقع يف املنطقة  
احلارة كاهلند، وهو فيها حمصول شتوي، واليوم تقبل على استهالكه شعوب  

 كان غذاؤها الرئيسي األرز من قدمي الزمان مثل الصني والياابن.
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روف لدى الشعوب العربية من أزمان ما قبل التاريخ والقمح مع 
وهناك من األدلة ما يثبت أن الرجل يف العصر احلجري قد اشتغل بزراعته 
أي منذ ما يقرب من مخسة آالف سنة، ولكن القمح مل يزرع يف أمريكا إال 
بعد اكتشاف كولومبس هلا، وطوال تلك احلقبة الطويلة من الزمن جند أنه 

من القمح أنواع عديدة جديدة تالئم املناخ والرتبة احمللية قد استنبطت 
 بكل صقع من األصقاع.

وقد أدى تعدد أنواعه إىل أن زراعته متتد اليوم يف نصف الكرة  
الشمايل حىت احلدود اجلنوبية لفنلندا مشاال وكذلك ميتد يف نصف الكرة 

د اليت تقع يف اجلنويب نفس االمتداد مبا يف ذلك أواسط اهلند، ولكن البال
 أقصى الشمال أو اجلنوب ال تعد من البلدان الرئيسية املنتجة للقمح.

إذ لوحظ أن بذوره اليت جتود يف أرض ما، ال تنتج نفس احملصول  
يف أرض أخرى، فاألنواع اليت توجد يف إجنلرتا مثال ال تصلح يف مشال اهلند، 

 يف أورواب الغربية.وكذلك ما جيود يف اهلند ال ينتج إال حمصوال ضئيال 

وعلى العموم فنحن اليوم نتمتع مبحاصيل أكثر وفرة مما كان  
حيصل عليه أجدادان يف العصر احلجري، وليس ذلك من حيث الكثرة 

 فحسب بل من حيث جودة النوع كذلك.

واملشاهد يف املنطقة املعتدلة الوسطى تعدد أنواع القمح واختالفها  
ختلفة يف تلك املنطقة، وقصارى القول إن وتفاوت غالهتا يف األصقاع امل

البلدان اليت تتمتع ابلتقدم الزراعي واخلربة الزراعية من قدمي، هي اليت جتين 
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أعظم احملاصيل وأوفرها من حقول قمحها، وخنص ابلذكر منها هولندا 
والدمنارك ففي هاتني اململكتني يغل الفدان الواحد من القمح أربعة أمثال 

 ن يف اهلند وأسرتاليا.ما يغله الفدا

وأاي ما كان البلد الذي فيه يزرع القمح، فإن املناخ هو العامل   
الفعال يف زراعته، وتستلزم زراعة القمح طقسا معتدل الربودة رطبا يف 
األايم األوىل للزراعة، إذ أن هذا الطقس هو الذي حيدد كثافة أعواد القمح 

 يف احلقل وابلتايل يف مقدار احملصول.

مث هو بعد يف حاجة إىل أايم دفيئة مشمسة وجو صحو خال من  
املطر أثناء عملية احلصاد، وهذا الطقس هو الذي يتحكم يف النوع 

 والرتبة.

والبد لزراعة القمح يف الثالثة الشهور األوىل وهي شهور النمو،  
أال يسقط صقيع ما وأن تكون األرض خالية منه، ويستلزم نضج احلب 

فهرهنايت، بينما جند أن  ٦٠ارة متوسطها يزيد قليال على درجة من احلر 
بوصة سنواي أي ما يقرب من الكمية  ٢٥أوفق كمية من املطر للقمح هي 

 اليت تسقط على لندن.

وكل هذه الشروط متوفرة توافرا اتما يف املنطقة الوسطى واملعتدلة  
ف ذات املراعي واألعشاب، ألن وقوعها يف وسط كتلة اليابس يف نص

الكرة الشمايل جعل تلك املنطقة هي املوطن األصلي الصميم حلبة القمح، 
 حيث توجد أضخم خمازن الغالل اليت تغذى أورواب.
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ويف تلك املنطقة جند كمية األمطاراليت تسقط فيها من القلة حبيث  
ال تساعدعلى منو الغاابت وتكاثرها، ويدل اسم املنطقة علي أهنا منطقة 

يساعد على ذلك توزيع سقوط األمطار فيها على شكل مغطاة ابحلشائش 
رخات من مطر الربيع وأوائل الصيف، ومها مطراتن صاحلتان لنمو 

 احلشائش الطبيعية ولزراعة القمح كذلك.

ويف تلك املنطقة يوجد نوعان رئيسيان من القمح تبعا للفصل  
حدة ويعرف يف الوالايت املت»الذي يبذر فيه احلب، ومها قمح الشتاء 

 والثاين قمح الربيع.« بقمح اخلريف

أما قمح الشتاء فيزرع يف أثناء فصل اخلريف إذ تظل بذرة القمح  
دفينة يف الرتبة طوال فصل الشتاء حتميها من أخطار الصقيع طبقة من 
اجلليد تكسو األرض، وهذا القمح حيصد يف أواخر الصيف، ولكن حيث 

قسوة زمهرير الشتاء،  تكون سوق القمح الغضة عرضة للتلف بسبب
 تتأخر زراعة القمح حىت حلول فصل الربيع، ويعرف هذا بقمح الربيع.

وحيصد كذلك يف أواخر الصيف، ومن املميزات البارزة ملنطقة  
احلشائش الوسطى، املراعي الشاسعة يف أمريكا الشمالية اليت متتد شرقا من 

يف كندا « لرباتأ»سفوح جبال الروكيز على هيئة شريط عريض من والية 
 حىت مشال والية تكساس يف الوالايت املتحدة.
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وهذه املراعي املرتامية األطراف حيث ال توجد فيها شجرة واحدة  
يف أي اجتاه، هي األراضي اليت يتألف منها أعظم مناطق زراعة القمح يف 

 العامل أمجع.

وحتمي جبال الروكيز تلك األصقاع من الرايح الغربية احململة  
لرطوبة، وهلذا كانت األمطار اليت تسقط عليها قليلة غري غزيرة، وأما اب

احلرارة فإهنا تتفاوت درجاهتا تفاواًت كبريًا بني الصيف والشتاء، ويف احلدود 
الشمالية لتلك املنطقة لصاحب زراعات القمح الغاابت املخروطية اليت 

، وهناك فصل تنمو على احلدود اجلنوبية للمنطقة املتجمدة وتنمدج فيها
الصيف قصري الدوام وجوه دايفء نوعا ما، ولكن الشتاء طويل املكث 
وجوه قاس عنيف جتتاحه عواصف اجلليد املخربة وال خيفف من حدة اجلو 
بني فرتتني وأخري إال هبوب الشنوك الدافئة اليت هتب من انحية جبال 

يتغري  الروكيز، وتسبب ذوب اجلليد يف تلك املنطقة، وعلى مر الفصول
منظر تلك األصقاع الشمالية من إخضرار الربيع، إىل دكنة اخلريف اجلاف، 

 إىل بياض الثلج الناصع الذي يغطيها يف الشتاء.

وفصل الشتاء يف قلب منطقة القمح ابلذات بكندا يف غاية  
٪ ٩٥الربودة وخاصة يف والايت ألربات ومانيتواب، وهي الوالايت اليت تنتج 

يف كندا، وكذلك والية داكوات الشمالية يف الوالايت من حمصول القمح 
 املتحدة.
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كل تلك الوالايت بلغت شدة برودة الطقس فيها درجة جتعلها ال  
تنتج من القمح إال ما يبذر يف الربيع، واالستثناء الوحيد يف هذه املنطقة 

 هي والية ألربات.

رايح أو بعبارة أدق البقعة اليت تقع جنوب غربيها، حيث هتب  
الشنوك الدافئة ابنتظام يسمح بتخفيف قسوة الشتاء القارس فتجعل 

 زراعة القمح ممكنة يف اخلريف.

ولعل أخطر ما يواجهه زراع القمح من تقلبات الطقس اخلطرية  
وخاصة يف الشمال الغرىب يف تلك املنطقة، هو احتمال سقوط الصقيع 

أنواع جديدة من بذور قبيل جين احملصول، وللوقاية من الصقيع استنبطت 
القمح السريعة النضج، كما ساعد على منوه األايم املشمسة الصافية يف 
الصيف الكندي وطول ساعات النهار فيه، وهوأطول من أايم الصيف يف 
مشال غريب أورواب، ومثة خطر آخر يواجهه الزراع وهو تفاوت سقوط 

 األمطار بني القلة والكثرة من عام إىل عام.

هول جنويب واليىت سكتشواان وألربات البد من استخدام ويف الس 
مياه الري لتفاوت األمطار قلة وكثرة من سنة إىل أخرى، ولكنا إذا اجتهنا 
مشاال جند أن قلة أمطار الربيع يستعاض عنها ابملاء الناشيء من ذوب 

 اجلليد واملاء املتجمد املختزن يف الرتبة.

لثالث أي يف جنوب والية فإذا اجتهنا شرقي هذه الوالايت ا 
أونتاريو، حيث ال يزال القمح يزرع ولكنه ال ينتج إال حمصول قليال، جند 
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أن اهنمار أمطار اجلليد تؤلف طبقة من الصقيع تقي بذور القمح يف الرتبة، 
 وهلذا يكثر هنا قمح الشتاء.

وابإلضافة إىل املناخ، جند أن طبيعة األرض جعلت تلك السهول  
ن إلنتاج القمح على أوسع نطاق، وبذلك ارتبط التقدم أصلح ما تكو 

االقتصادي لكندا هبذا النوع من احملصول الزراعي، فمنذ األزمان األوىل 
للتوسع واالستيطان يف كندا انتفع املستوطن فيها بتلك السهول الشاسعة 
عدمية األشجار انتفاعا عظيما، إذ أتيح له استغالل أرض شاسعة خصبة 

ال بكرا، وهذا ما أغراه أبن يفلح مزارع ذات مساحات كبرية وتربة ال تز 
 جدا من األرض.

ويف األزمنة احلديثة ظهر تفوق تلك املزارع الفردية الشاسعة عندما  
اخرتعت اآلالت الزراعية احلديثة، كاآلالت املزدوجة للحصاد ولقطع سوق 

العظيمة للمزارع القمح ودرسه يف آن واحد، وهنا برزت املزااي االقتصادية 
 الكربى على املزارع الصغرى يف استعمال تلك اآلالت.

حقا إن غلة فدان القمح بكندا أقل من غلة الفدان الذي يزرع  
زراعة استغاللية يف بعض بلدان أورواب، إال أن تلك الفروق ليست بذات 
ابل أو أمهية فقد استطاع الكندي رغم ذلك أن يصبح أكرب ابئع للقمح 

 امل.يف الع

والقصة العجيبة، قصة الزحف والتوسع يف غرب كندا، هي بعينها  
قصة انتقال حقول القمح الذهبية على يد املستوطنني األول وزحفها حنو 
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الغرب، وهم الذين زرعوا أراضي جديدة وأنتجوا مزيدا من القمح لتصديره 
إلطعام بلدان غرب أورواب، املتخم ابلسكان الذين عجز فالحوهم عن 

نتاج ما يكفيهم من اخلبز اليومي رغم نضاهلم يف فالحة األرض فالحة إ
 استغاللية.

ويف أعقاب الزحف مدت السكك احلديدية، ألن أمهية وسائل  
النقل للقمح ال تقل مطلقا عن أمهية املناخ أو الرتبة اخلصبة لزراعته، مث 

 جييء دور الفالح بعد ذلك التمهيد.

رب انتقل معه كذلك السبق يف وكلما استمر الزحف حنو الغ 
اإلنتاج الضخم من القمح من والية أونتاريو إىل والية مانيتواب، مث استمر 
غراب إىل والية سسكتشواان حىت انتهي إىل ألربات وهي أقصى والايت 
املراعي غراب، وقد وصلت والية ألربات اليوم إىل املرتبة الثانية يف إنتاج 

 ونتاريو من حيث اإلنتاج إىل مرتبة اثنوية جدا.القمح بينما تقهقرت والية أ

ويف الثالثني سنة األوىل من هذا القرن زادت خطوط السكك  
احلديدية يف سهول الرباري مخسة أضعافها، بينما ارتفعت مساحة األراضي 
املنزرعة يف نفس الفرتة إىل عشرة أمثاهلا، وصحب هذا التطور ظهور مدن 

 لفة من تلك السهول.جديدة للسكان يف مراكز خمت

واألكثر من ذلك ازدايد عدد سكاهنا بسرعة زائدة حىت إن عددا  
من القرى الصغرية كربت وأثرت وأصبحت بلدان ذات حركة دائبة وتقدم 

يف مطلع القرن احلايل مدينة يسكنها نيف « وينباج»مستمر، فمثال كانت 
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ان ألهنا من السك ٢٢٢٫٩٠٩وأربعون ألف نسمة، بينما يسكنها اليوم 
 أصبحت مركزا من أكرب أسواق الغالل.

إال مائة « ساسكاتون»كان ال يسكن قرية   ١٩٠١ويف سنة  
فلم مير عليها  -وهي تقع يف قلب زراعات القمح  -شخص أو يزيدون

، ومل متض ١٢٠٠٠أكثر من عشر سنوات حىت قفز عدد سكاهنا إىل 
ها اليوم ويبلغ تعداد ٢٥٠٠٠عشرة أعوام أخرى حىت ارتفع إىل 

 نفس. ٤٣٠٠٠

وينقل القمح من احلقول شبكة من الطرق إىل أقرب حمطة للسكة  
احلديد حيث ختتزن يف صوامع هائلة، ومن هناك يرسل القسم األكرب من 
القمح إىل مواينء بورت وليم وبورت آرثر، حيث تشحن حبرا عن طريق 

ملصدرة للقمح البحريات الكربى إىل ميناء منرتايل وهي أعظم مدن أمريكا ا
والدقيق، أو قد يشحن القمح كذلك إىل أحد املواينء الشمالية الشرقية 
للوالايت املتحدة، ومن هناك يشحن حبرا على عابرات احمليط إىل أورواب 
عن طريق مشال احمليط األطلنطي، ويف السنني األخرية شحنت كميات كبرية 

ن ميناء فانكوفر من القمح ابلسكك احلديدية إىل غرب كندا، وشحنت م
عرب احمليط اهلادي حيث تتخذ بعض هذه الشحنات طريقها إىل أورواب عن 

 طريق قناة بناما.

ونظرا لقلة عدد سكان كندا وابلرغم من التفاوت العظيم يف  
احملصول بني عام وآخر، استطاعت تلك البالد أن تنتج فائضًا عظيما من 
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طويال كان القمح فيها هو  القمح عن حاجتها احمللية، وهلذا ظلت زمناً 
 أعظم صادراهتا، وكان عميلها األساسي بريطانيا وماتزال إىل اليوم.

وكانت كندا قبل احلرب العاملية األوىل تشغل املكان الثالث بني  
الدول املصدرة للقمح، إال أها ما لثبت يف العشر السنوات األوىل من هذا 

توسعها يف زراعة القمح يف سهوهلا القرن أن قفزت إىل املرتبة األوىل بسبب 
 مث ظلت كذلك حىت زحزحتها األرجنتني واحتلت مكانتها يف الصدارة.

فإذا ختطينا حدود كندا اجلنوبية إىل سهول الوالايت املتحدة، جند  
درجة احلرارة ترتفع تدرجييا فيها، وجند الصيف أطول وأكثر حرارة بينما 

أقصى جنوب هذه السهول جند  الشتاء قصري األجل معتدل اجلو، ويف
 املنطقة شبه االستوائية وهي منطقة رطبة ممطرة على خليج املكسيك.

إقليم »وابستثناء األصقاع الشمالية كان القمح الذي يزرع يف  
ابلوالايت املتحدة هو من األنواع الشتوية، كذلك تبع زراعة « القمح

نجاح التجاري القمح مد السكك احلديدية كما حدث يف كندا وكان ال
 مرتبطا كذلك بوسائل النقل.

وأعظم مناطق القمح الشتوي إنتاجًا يف الوالايت املتحدة تقع يف  
والييت كانساس وأوكالهوما، على أن زراعة القمح متتد شرقا بدرجة قليلة 

 حىت ساحل األطلنطي.

ويضاف إىل ذلك أن اتساع رقعة األرض الصاحلة لزراعة القمح  
رض على نطاق واسع ويف مساحة كبرية ممكنا، كما أدى جعلت زراعة األ
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وهي طريقة نشأت مع استعمال اآلالت الزراعية  -نقل احملصول ابجلملة 
إىل قيام مدن كبرية داخلية لتخزين القمح، وأصبحت مراكز  -احلديثة 

 لتجميعه وهو ما حدث يف مدينة وينباج بكندا.

وعبه مدينة مينا بوليس وبينما جند أن قمح الربيع يف الشمال تست 
الذي ينبت يف الوالايت  -حيث مطاحن الغالل، نرى أن قمح الشتاء

ينقل إىل مراكز مثل كانساس سييت وسانت لويس، وقمح  -الوسطى 
الشتاء هو النوع الذي يبلغ ثلثي حمصول الوالايت املتحدة عامة ومنه 

مثل: نيو يصدر الفائض الذي يشحن أغلبه من مواينء اخلليج املكسيكي 
 أورليانز وجالفستون.

ومع أن الوالايت املتحدة ال تشغل عادة إال املرتبة الثانية أو  
علما أبن إنتاجها الكلي يفوق إنتاج   -الثالثة بني األمم املتحدة للقمح 

كندا، وأن املساحات املنزرعة قمحا فيها هي جزد من منطقة املراعي مثل  
ث جتارة الغالل الدولية خيتلف اختالفا  إال أن مركزها من حي -كندا متاما 

كليا عن جارهتا،أوال: ألهنا تضم عدًدا هائال من السكان املشتغلني 
ابلنصاعة، وهؤالء البد من إمدادهم بكفايتهم من اخلبز، وهلذا جند أن 

مليوان من  ١٣٢أربعة أمخاس حمصوهلا من القمح يستهلكه حمليا 
مليون نسمة ال  ١١٫٥كندا هو   األمريكان، بينما جندأن قلةعدد سكان

مكنها من تصدير الفائض -يستهلكون من حمصوهلم إال مقدارًا قلياًل جدًا 
 عنها إىل اخلارج.
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وسبب آخر هو أنه يف السنوات األخرية تقلبت صادرات  
الوالايت املتحدة زايدًة ونقصًا أكثر مما تقلبت صادرات كندا، واضطرت 

ن نستورد القمح من اخلارج، والسبب الوالايت يف بعض األحيان إىل أ
الرئيسي لذلك هو املنافسة األجنبية الشديدة اليت حالت دون متكن 
الفالح األمريكي من بيع فائض حمصوله يف اخلارج، وكان من أثر ذلك 
تراكم كميات كبرية من احملصول، مما اضطر احلكومة األمريكية إىل أن تدفع 

صد القمح الناضج بل حيرث أعواده مع إعانة للفالح األمريكي على أال حي
 الرتبة حرصاً من احلكومة على إنقاص احملصول وخفض كميته.

ويقابل براري أمريكا نطاق هائل من أراضي احلشائش يف أورواب  
وهو من أغىن مناطق القمح يف العامل، وهو ميتد من أوكرانيا ورومانيا عرب 

آرال وبلكاش حىت منغوليا  جنوب روسيا مارًا بشمال حبر قزوين وحبريات
الشمالية حيث ميتد إىل منغوليا الداخلية جنواب وهو ما يعرف ابالستبس 
األوروبية اآلسيوية، وهنا كذلك حلت زراعة القمح حمل احلشائش الطبيعية 

 اليت كانت تغطي تلك املنطقة.

وتربة منطقة االستبس سواء اللون مشهورة خبصوبتها الفائقة،  
طار الربيع وابكورة أمطار الصيف، وهي تالئم زراعة القمح وتسقط فيها أم

جدا املالءمة ولكن تفاوت كمية األمطار من سنة ألخرى، مصدر خطر 
يتهدد جناح الزراعة فيها، وهذا عني ما حيدث يف سهول الرباري األمريكية، 
وإن بعد منطقة االستبس عن احمليطات يلطف من قسوة اجلو، وجيعل 



 34 

اً نوعا ما كان جيعل الشتاء فيها قارسا جدا السبب نفسه، الصيف فيها حار 
 حىت أنه ال ميكن زراعة أي نوع من القمح فيها إال قمح الربيع.

وتقع معظم سهول االستبس يف روسيا السوفيتية، ومن العجيب  
أن يرتبط إنتاج القمح يف تلك األراضي ارتباطًا وثيقًا ابألحداث السياسية 

هذه قبل احلرب العاملية األوىل يف طليعة الدول  يف روسيا، فقد كانت
املصدرة للقمح، ولكن عندما نزعزع النظام االقتصادي بسبب الثورة 
البلشفية، هبط إنتاجها من القمح هبوطًا هائال وانتشرت فيها اجملاعة اليت 
قضت على كثري من السكان، فلم أتت العشرينات من هذا القرن حىت 

 مم املصدرة للقمح إىل أدىن مرتبة.احندر مركزها بني األ

ولكن التخطيط االشرتاكي الذي رمسته حكومة السوفييت ارتفع  
ابإلنتاج يف العشر سنوات التالية حىت احتلت روسيا املرتبة الرابعة بني 
األمم املصدرة للقمح، مث احتلت مركز الصدارة بصفة مؤقتة بني الدول من 

 حيث ضخامة اإلنتاج.

املزارع اجلماعية يف الدولة السوفيتية حيث وأدخلت نظم  
استعملت أحدث أساليب الزراعة اآللية على أوسع نطاق، وأسست مراكز 

 للجرارات امليكانيكية يف بلدان مثل خاراكوف.

هبذه الوسائل كلها استماع السوفييت أن يشرتوا بثمن قمحهم   
ح السوفييىت كميات هائلة من اآلالت األجنبية فضاًل عن أن مستوى الفال

 قد ارتفع إىل مكانة أرفع من ذي قبل.
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واقرتن ذلك التخطيط مبشروعات احلكومة السوفيتية لتصنيع  
البالد تصنيعًا اتمًا طفرة واحدة، وقد قامت روسيا السوفيتية بدور مهم 
حىت أصبحت معدودة بني الدول املنتجة للقمح، وهي يف ذلك تشبه 

األكرب من حمصوهلا اهلائل يستهلك يف إطعام الوالايت املتحدة ألن اجلزء 
صناعها الذين يتزايد عددهم بسرعة يف املراكز الصناعية الكربى بيما 
فائض حمصوهلا يشرتى بثمنه املصنوعات األجنبية اليت حتتاج إليها روسيا 

 احتياجاً شديدًا.

وال تزال الفرصة أمام روسيا قائمة للتوسع يف زراعة القمح، حىت  
هول سيرباي اجلنوبية غري أن اخلسائر الفادحة اليت أصابت روسيا تشمل س

يف احلرب العاملية  -وهي أخصب مجهورايهتا -بسبب ختريب أوكرانيا 
الثانية ستجعل احلكومة السوفيتية يف السنني القادمة هتتم أواًل إبمداد 
شعبها خببزه اليومي وجتعلها تصرف النظر عن حماولة نيل قصب السبق يف 

سواق العاملية، اتركة امليدان للدولة القليلة للسكان، ولعل أعظم العوائق األ
يف سبيل زحف زراعة القمح شرقا هو البعد الشاسع بني حقوله يف سيرباي 
وبني األسواق الداخلية واخلارجية، ابإلضافة إىل االفتقار إىل وسائل نقل 

 انجحة.

روسيا مث  وأغلب حمصول القمح يرسل بسكة حديد سيرباي إىل 
يصدر حبرًا من مواينء البحر األسود وخاصة أوديسا، وقد مدت شبكة من 
السكك احلديدية بني سيرباي والرتكستان بقصد متوين الرتكستان ابلقمح 

 لتخصص األراضي فيها لزراعة القطن.
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ومن بني األمم املنتجة للقمح خنص ابلذرة اهلند ومشال الصني، إال  
فيهما حمليا، ففي اهلند مثال يزرع القمح ابلري يف أن كل اإلنتاج يستهلك 

أصقاعها الشمالية الغربية حيث املناخ معتدل الربودة، على أن زراعته متتد 
 «.الدكان»تدرجيياً إىل اجلنوب يف والية 

ومن املالحظ أخريًا ازدايد طلب الصني والياابن للقمح، وابلنظر  
كانياهتا يف التوسع يف زراعة للمستقبل االقتصادي يف الصني، جند أن إم

 القمح هائلة جدا كما هو احلال يف بعض بقاع العامل وخاصة يف منشوراي.

وال تقتصر زراعة القمح على اجلهات الشمالية للمنطقة املعتدلة  
يف أورواب، ولكنه يزرع بكثرة كذلك يف اجلهات الدفيئة نوعا ما، وكذلك يف 

 سبيا من املنطقة احلارة.منطقة حوض البحر املتوسط القريبة ن

وهنا جند فرنسا من أكرب األمم إنتاجًا للقمح، ولكنها مع ذلك  
تستورد منه الكثري من بلدان مشال أفريقيا مثل مراكش وتونس واجلزائر، 

 وكذلك جند القمح يزرع بكثرة يف جنوب أملانيا ويف إيطاليا وإسبانيا.

« ملكرونةاب»ومن عجينة القمح تصنع مواد غذائية تعرف  
 والشعرية وأنواع أخرى وهي غذاء شعيب حمبوب يف تلك اجلهات.

ويوجد إىل جانب كندا دولتان تشرتك كل منهما يف إطعام  
الشعوب الصناعية يف أورواب، حيث ينقصها القمح، وهلذا جيب أن نتجه 
إىل النصف اجلنويب للكرة األرضية، حيث بالد األرجنتني إذ يوجد هبا 

يف « رديو دى ال بالان»على شكل اهلالل حول هنر  مساحات شاسعة
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حيث يشبه املناخ ومراعي « سهول البمباس»أمريكا اجلنوبية، وتعرف ابسم 
احلشائش الطبيعية ما يقابلها يف املنطقة املعتدلة يف النصف الشمايل للكرة 
األرضية، وتقع البمباس قريبة نسبيا من خط االستواء، وكذلك جتاور 

الذي يلطف جوها، وهي يف ذلك متتاز على سهول الرباري ساحل البحر 
 الكندية إذ أن اجلو فيها أكثر حرارة من كندا، كما أنه أكثر استقرارا.

وهو كثري الشبه مبزارع القمح يف كنساس وأوكالهوما، فاألمطار  
اليت تسقط سنواي على البمباس تتناقص تناقصًا سريعًا ابتداء من الشمال 

نوب الغريب حيث توجد صحراء اباتجونيا، وأما الطقس الشرقي إىل اجل
 فوق حميط هالل القمح وهو االسم املعروف به البمباس فجاف نوعا ما.

وهو معتدل الربودة يف حميط نصف الدائرة اليت يتكون منها اهلالل  
 الذي أصبح اليوم من أعظم أهراء الغالل اليت ميلكها اجلنس البشري.

اس أول األمر إال مراعي مرتامية تكسوها ومل تكن سهول البمب 
احلشائش الطبيعية فكانت تربية املاشية واخليول على اإلقطاعيات الواسعة 
هي احلرفة الصناعية الوحيدة هناك، مث حدثت هجرة مئات اآلالف من 
جنوب أورواب إىل األرجنتني، وحتت ضغطهم انقسمت اإلقطاعيات الكربى 

لت حقول القمح حمل احلشائش الطبيعية السابقة إىل مزارع صغرية وح
ذو الشهرة العاملية اخليالية « جوشور»واملراعي، وهنا اضطر رعاة األغنام 

أن يهجروا مراعيهم ويتجهوا غراب حيث اجلو أكثر جفافا وهو عني ما 
 حدث ألشباههم من رعاة البقر يف أمريكا الشمالية.
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قليلة السكان  واألرجنتني تشبه كندا من حيث أن كليهما بالد 
ابلنسبة للمساحة بدرجة جعلت حمصوهلا كله يصدر للخارج، وكانت 
األرجنتني يف املرتبة الثانية أو الثالثة عدة سنوات، ولكنها ما اعتمدت يف 
الثالثينات من هذا القرن أن قفزت إىل املرتبة األوىل وانتزعت الزعامة 

 والصدارة من كندا يف تصدير القمح.

ني يف مركز اقتصادي ممتاز من حيث موقعها اجلغرايف، وتقع األرجنت 
وهي تشبه بذلك قارة أسرتاليا اليت حتتل املرتبة الثانية بني األمم املنتجة 

 للقمح يف نصف الكرة اجلنويب.

وحبكم موقعها يف جنوب خط االستواء، فمن الطبيعي أن يكون  
لتايل يكون ترتيب فصوهلا عكس فصول السنة يف نصف الكرة الشمايل واب

 حصاد حماصيلها أثناء الشتاء يف النصف الشمايل.

وهلذا يكون من اليسري أن يشحن فائض حمصوهلا للمراكز  
االستهالكية األخرى يف النصف الشمايل للكرة يف الوقت الذي تكون 

 الشعوب املستهلكة قد أوشكت أن تستنفد خمزوهنا من القمح.

مة من السكك احلديدية وتوجد يف األرجنتني شبكة عظيمة حمك 
ابهيا »و« نيونيزإبريز»تتفرع من امليناءين الرئيسني فيها ومها ميناء 

 «.بالنكا
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ولعل العقبات الرئيسية بعد ذلك هي نقل احلبوب من املزارع إىل  
حمطات السكك احلديدية، ألن ندرة الصخور يف األرجنتني جعلت رصف 

 الطرق من املشروعات الباهظة التكاليف.

مثة مشاكل أخرى هي أن وسائل ختزين القمح وتسويقها عتيقة و   
ورديئة، وقد يؤدي شحن كميات هائلة من القمح دفعة واحدة إىل 
األسواق إىل إخنفاض أمثاهنا دفعة واحدة مما يلحق الضرر واخلسارة 

 ابلفالح.

لكن إذا نظران للمسألة من انحيةأخرى فإننا جند أن تلك  
هي صعوابت ميكن التغلب عليها مبضي الزمن وأن  الصعوابت اليت ذكرانها

املستقبل ينيبء أبنه مادام لدى األرجنتني من أراضي املراعي ما يصلح 
لتحويلها إىل أراضي لزراعة القمح فإن إنتاجها للقمح ويزداد وخاصة إذا 

 ازداد الطلب عليه من اخلارج.

هنا تتمتع بنفس أما  من انحية أسرتاليا فإهنا يف مركز جتاري ممتاز أل 
املزااي االقتصادية اليت تتمتع هبا األرجنتني من حيث استطاعتها أن تسوق 

 الفائض من حمصوهلا مبكراً يف كل عام.

وأما الوضع من حيث زراعات القمح فيها فإن مناطقها تقع يف  
وهي تشمل « دارلنج»و« مري»املنطقة املعتدلة العشبية يف حوض هنري 

لز اجلديدة اجلنوبية فكتور ايمث تشمل مصلحات صغرية أجزاء من وليايت وي
يف اجلنوب الشرقي لوالية أسرتاليا اجلنوبية واجلنوب الغريب يف والية أسرتاليا 
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الغربية وهذه كلها ذات مناخ مياثل مناخ البحر األبيض املتوسط ويشغل 
القمح نصف األراضي املنزرعة يف أسرتاليا وهو بذلك أعظم حمصول يف 

 لقارة.تلك ا

وعند مقارنة أسرتاليا ابلبلدان األخرى املنتجة للقمح جند أن  
أسرتاليا متخلفة عنها بسبب املسافة الشاسعة اليت تفصلها عن األسواق 
األوروبية، وكذلك لعدم انتظام سقوط األمطار هبا، إال أن هذه املشكلة قد 

 مزدمحة وملا كانت أسرتاليا غري« الزراعة البعلية»حلت ابستعمال طرق 
ابلسكان أمكنها أن تصدر أكثر من نصف حمصوهلا الكلي إىل اخلارج عن 
طريق البحر وقد ازدادات صادراهتا زايدة كبرية منذ احلرب العاملية األوىل 
حىت أصبحت حتتل املرتبة الثالثة بني األمم املصدرة للقمح وما يزال أمامها 

 فرص للتوسع يف زراعة القمح وزايدة مساحاته.

احملصول العاملي من القمح والدقيق  ٣/١والواقع أن ما يقرب من  
هو من إنتاج البلدان األوروبية، إال أن اجلزء األعظم منه يستهلك حمليا، 
هذا إىل أن احتياجات الشعوب الكثرية العدد يف غرب أورواب هي 
احتياجات ضخمة هائلة بدرجة أهنا تستهلك ما يقرب من نصف اإلنتاج 

 العاملي.

وأغلب فائض اإلنتاج يشحن إىل أورواب حبرًا عرب الطرق البحرية  
الكربى الثالث من كندا واألرجنتني وأسرتاليا بينما جند أن أعظم عميل هلا 

 هي بريطانيا.
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ورغمًا من اجلهود اليت تبذل يف حتسني وسائل الزراعة االستغاللية  
كان أورواب الغربية واستعمال األمسدة الكيماوية يف زراعة القمح جند أن س

 عاجزون عجزاً اتما من إنتاج خبزهم اليومي الذي يطعمونه.

وهلذا ستظل األمم الكربى الثالث املصدرة للقمح هي امللجأ  
 الوحيد لسد احلاجات امللحة من القمح اليت تطلبها الشعوب مجيعا.

 

 أنواع احلبوب األخرى

موطن زراعتها القارة  وأتيت الذرة بعد القمح يف أمهية حمصوهلا، وكانت
األمريكية مت نقلها كولومبوس بعد الكشف إىل أورواب، وهلذا السبب عرفت 
الذرة يف أورواب ابسم الذر اهلندية، ولكن األمريكيني يطلقون عليها اسم 
الذرة فقط، والذرة نبات يتأقلم يف كل مناخ تقريبا وهو ينمو إىل حد ما يف  

 جنوب كندا حىت األرجنتني. كافة أحناء القارة األمريكية من

ولكنها ال جتود وتكثر إال يف املناطق اليت تكون فيها أايم الصيف  
 طويلة ومشسها ساطعة واجلو فيها شديد احلرارة وأمطارها خفيفة.

والوالايت املتحدة تنتج نصف احملصول العاملي وتكاد ال ختلو  
 ة بتلك البالد.والية فيها من زراعة الذرة وخاصة يف الوالايت الشرقي

وأصبحت الذرة يف أمريكا من احملاصيل الزراعية يف براري املراع  
جنويب البحريات الكربى وجنوب غربيها يف املنطقة املعروفة ابسم إقليم 

والوالايت اليت هلا السبق يف زراعة الذرة، هي إيواه والينوا « نطاق الذرة»
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مشال أراضي القمح الشتوي هذا يقع يف « نطاق الذرة»ونرباسكا، وملا كان 
ومشاهلا الشرقي فإن أمطاره أكثر وأغزر، وهذه تالئم زراعة الذرة أكثر مما 
تالئم زراعة القمح، وقليل من حمصول الذرة يف أمريكا يصدر إىل اخلارج 
ألنه نشأت إىل جانب زراعتها مهنة تربية املاشية على نطاق واسع، 

 يف زراعاته، وترتكز تربية املاشية وتستعمل الذرة غذاء للماشية اليت تريب
 «.نطاق الذرة»واخلنازير تركيزا عظيما يف أراضي 

وهو املثل السائر يف « من احلبة إىل العلبة»واملثل يف أمريكا يقول  
أمريكا، ويفسر الكيفية اليت تصل هبا الذرة إىل املستهلك إذ أن املرحلة 

إلنسان هي إنشاد صناعة تعليب التالية بعد الزراعة يف إنتاج الغذاء لبين ا
اللحوم يف شيكاغو وغريها من مراكز تلك الصناعة اليت بنيت على حلوم 
ماليني املاشية اجمللوبة من زراعات نطاق الذرة اجملاورة لتلك املراكز 

 الصناعية.

وقد أصبحت زراعة الذرة اليوم من األعمال الوثيقة الصلة  
ملاشية يف املناطق اجلافة اليت ال جتود بصناعة تعليب اللحوم حىت أن جتار ا

هبا املراعي ينقلون ماشيتهم إىل زراعات الذرة كي يزداد وزهنا قبل أن ترسل 
 إىل مذابح شيكاغو.

وبتلك الطريقة غري املباشرة تستهلك الذرة يف شكل من أشكال  
أو « البيكون»أو « اهلام»اللحوم احملفوظة من حلم اخلنزير أو شحمه أو

 اللحوم األخرى.معلبات 
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وتستهلك كميات قليلة من الذرة حبالتها الطبيعية مثل دقيق الذرة  
أو حبوب مائدة الفطور صباحا، ويف الوالايت املتحدة تؤكل الذرة مسلوقة  
كالبليلة وغريها من األصناف الرائجة هناك، وال تطحن الذرة إال حمليا 

 قيا وإيطاليا.وتستهلك يف التغذية يف بالد كاملكسيك وجنوب أفري

ويف سهول البمباس ابألرجنتني توجد أعظم املساحات لزراعة  
الذرة وهلا املرتبة الثانية يف زراعة الذرة، وحتتل زراعتها الضفة الغربية من هنر 
ابراان األدىن وهي منطقة حارة ومنطقة املناخ يف مشال منطقة املراعي ونظراً 

ايت املتحدة جند أهنا تواجه مشاكل إىل ختلف األرجنتني اقتصاداًي عن الوال
بسبب ختزين احملصول وشحنه والبد هلا من معاجل ذلك، إال أن األرجنتني 
متلك ميزة كربى مقابل ذلك وهي قرب مواطن الزراع من مواينء الشحن 
الرئيسية وابلرغم من أن إنتاج األرجنتني من الذرة يبلغ سدس ما تنتجه 

أهنا تعد أوىل الدول املصدرة للذرة يف العامل  الوالايت املتحدة أو مثنه، غري
 منذ أوائل القرن احلايل.

وأهم عمالئها شعوب غرب أورواب اليت تتخذ الذر غذاء لدواجنها  
ومواشيها، ومن احملتمل أن ال حتاول األرجنتني يف املستقبل مضاعفة 
حمصول الذرة، بقصد تصديره وأن تعدل عن ذلك إىل العمل لالنتفاع 

ة لتحسني إنتاج ماشيتها والتوسع يف تربية اخلنازير، وبعبارة أخرى ابلذر 
 بقصد بيع الذرة أبمثان جمزية يف شكل حلوم أو حلوم حمفوظة.

وأتيت بعد ذلك رومانيا، فهي إحدى األمم الشهرية بتصدير الذرة  
وتتمتع مبيزة كربى هي قرهبا من األسواق األوروبية املستهلكة وحنن إذا 



 44 

صور احلضارات نالحظ أن الغذاء الرئيسي لشعوهبا مل تكنت عدان إىل ع
حبوب القمح وإمنا كان حبوب الشعري، وقد يكون ذلك راجعًا إىل وفرة 
لغته وهو جيود يف منطقة البحر األبيض املتوسط حيث قامت تلك 

 احلضارات.

وهو جيود يف مناخ املنطقة املعتدلة من الكرة، ومنطقة زراعته هي  
راضي القمح والشعري أكثر قابلية للتأقلم ابملناخ والرتبة من نفس منطقة أ

القمح، وهو جيود يف األراضي الضعيفة الرتبة ويف درجات متفاوتة من 
احلرارة، وحيث األمطار قليلة، ولكنه ال جيود يف األجواء ذات الرطوبة 
العالية، ولذلك نرى أن زراعة الشعري متتد من الدائرة القطبية حىت منطقة 
خط االستواء، فنجده على سفوح اجلبال واهلضاب العالية وسهول بالد 
التبت، وهو آخر حمصول ينمو يف األراضي الضعيفة شبه اجلافة اليت جتاور 

 الصحراوات.

وأعظم األراضي إنتاًجا للشعري تقع يف وسط أورواب وشرقيها،  
دول  ولكن تصدير الشعري قد تناقض يف السنوات األخرية، وتداولته عدة

وال تزال رومانيا وروسيا السوفيتية واألرجنتني هي أكرب الدول املصدرة هلذا 
النوع من احلبوب، وأما أكرب املستوردة له، فهي إجنلرتا وهولندا وبلجيكا 

 وأملانيا وفرنسا.

وقد يعد الشعري غذاء رئيسيًا يف املناطق اليت يستحيل فيها زراعة  
اع الشمالية الباردة من اسكندانوا أو يف القمح أو اجلويدار، أي يف األصق

 املناطق القاحلة يف مشال غريب أفريقيا.
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وحينما يكون القمح هو قوام احلياة، جند أن الشعري يستعمل   
أساسًا لالستهالك اإلنساين يف شكل مشروابت روحية أو يف شكل علف 

ن شرب للحيوان واملاشية، واألمم اليت تستهلك الشعري هي األمم اليت تدم
اجلعة كما هو احلال يف بريطانيا وأملانيا، ألن الشعري هو املادة اخلام األوىل 
لصناعة اجلعة وختمريها، إذ يستنبت احلب أوال مث يعصر مث يؤخذ السائل 

الناشيء ويرتك حىت يتخمر، وكذلك يستعمل الشعري يف « املولت»
 اسكتلنده وأيرلنده لصناعة تقطري شراب الوسكي.

ع آخر من احلبوب وهو الشوفان، وهذا يزرع يف نطاق ومثة نو  
أراضي القمح أو قريبا منها، وال ينمو يف املناطق احلارة أو املناطق اجملاورة 
هلا، إال أن الطقس الذي يالئم منوه هو اجلو الرطب نوعا املعتدل الربودة 
وهو الطقس السائد يف أواسط نطاق القمح، والشوفان يف الوقت احلاضر 

احلب األساسي والرئيسي لغذاء سكان اسكتلنده وأيرلنده هو 
واسكندانوا، ويف تلك البالد عرف الشوفان قدميا أبنه الغذاء الرئيسي هلا، 

، ويف ممالك أخرى تستعمل «والبوريدج»وخصوصا يف فطائر الشوفان 
 سوقه وحبوبه علفاً للحيوان واخليول.

د على حمصول وحمصول الشوفان السنوي وافر جداً، وهو يزي 
الشعري، ولكنه ال يدخل ضمن نطاق التجارة العالمية إال يف حدود بسيطة 

يف املائة من حمصوله، ويرجع ذلك إىل سببني: أواًل  ٤أو  ٢ال تزيد على 
ألن قيمته عالية جدًا كغذاء للماشية، واثنيًا ألن ضخامة حجمه ابلنسبة 

ول الشوفان يستهلك لوزنه حتول دون شحنه للخارج، وهلذا جتد أن حمص
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حمليًا حيث يزرع وحيصد، واملناطق اليت تنتج أعظم احملاصيل تقع على 
احلافة الشمالية لنطاق القمح الروسي، أما يف أمريكا فتقع يف مشال نطاق 

تتزعم إنتاج الشوفان، وامتد « والية أيوا»الذرة، ويف هذا النطاق جند 
« متوسوات»ًا يف واليىت زراعات الشوفان داخل األراضي املنزرعة قمح

، وإىل جنوب أونتاريو يف كندا، وأما يف أورواب فتمتد يف أورواب «داكوات»و
 الشمالية من أيسلندا حىت أراضي البلطيق.

وتصدر كمية قليلة من الشوفان ولكن أغلب هذه الكمية ختتص  
 بتصديرها األرجنتني، وأهم البالد املستوردة هي بالد أورواب الغربية وعلى

رأسها بريطانيا، ومما يلفت النظر أن بريطانيا حتت ضغط احلرب العاملية 
الثانية ضاعفت من زراعة الشوفان واحلبوب األخرى، حىت لقد تضاعفت 

 .١٩٤٤حمصول القمح هبا وزاد على ما كان عليه سنة 

وحنن الذين نتمتع بنصيبنا من خبز القمح اجليد ال نستطيع مطلقا  
نواع األخرى لدى الشعوب اليت تستهلكها، فحبوب أن نتصور أمهية األ

نبات اجلودار هي األساس مثال يف صناعة اخلبز األسود الكريه املذاق 
 الذي تعيش عليه شعوب أورواب الشرقية كغذاء رئيسي.

وميزة اجلودار على غريه من احلبوب أنه صلب جداً، وهلذا السبب  
بيًا، ويوافقه اجلو الرطب يزرع بكثرة إذ جيود يف األراضي الضعيفة نس

 املعتدل احلرارة.
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ويزرع أغلب حمصول اجلودار ويستهلك يف سهول أورواب ابتداء  
من البلجيك حىت بولندا، ويف روسيا األوروبية مشال نطاق القمح يف 

 املنطقة املعتدلة الربودة اليت متتد حىت احلدود اجلنوبية للغاابت املخروطية.

بنصف حمصول العامل من اجلودار، ومادام  وختتص روسيا السوفيتية 
الفالحون يف شرق أورواب خييم عليهم الفقر املدقع والبؤس املقيم فإهنم 
مرغمون قسرا على أن يزرعوا اجلودار يف أراضيهم الضعيفة لصنعوا منه 
خبزهم األسود، ولعل رفع مستواهم ال يكون إال بزراعة القمح بدال من 

 إىل اخلبز املصنوع من القمح.اجلودار، وتغيري غذائهم 

ولعل األرز هو احلب الذي يفوق مجيع احلبوب يف أنه يغذي  
أضخم عدد من اجلنس البشري، وهو احملصول النوعي املميز للمنطقة 
املمطرة يف جنوب شرقي آسيا اليت ال قمح هبا، والذي يؤلف الغذاء 

 الرئيسي لسكان تلك املنطقة املزدمحة.

يع بلدان تلك املنطقة يف الشرق األقصى اسم وقد أطلقنا على مج 
بلدان الرايح املومسية عامة، ألهنا ختضع كلها لنفس التغيريات يف بعض 
الفصول بسبب هبوب الرايح املومسية عليها، إال أن هذه البلدان متتد من 
الغاابت االستوائية يف اجلنوبية حىت املناطق اجملاورة للمنطقة احلارة مشاال إىل 

 الياابن اجلنوبية، وهذه احلدود هي أقصى حدود زراعة األرز. حدود

ونبات األرز حيتاج يف منوه إىل حرارة الصيف حىت ينضج احلب،  
إىل جانب جو مشبع ابلرطوبة يف دور منوه، وهو لذلك يزرع يف املناطق 
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اليت تسقط فيها كميات غزيرة من األمطار، أو حيث يوجد نظام جيد 
ألرض املزروعة، ومن األمثلة للمناطق الغزيرة األمطار، للري يوفر املاء ل

األراضي الساحلية يف غرب اهلند جنوب شرقيها وسيالن وجاوه والفيلبني 
واهلند الصينية وكلها ذات أمطار غزيرة جدا حتملها إليها الرايح املومسية 

 الصيفية أو الشتوية أو كالمها.

اللتها مثل الكنج ومن أمثلة مناطق الري، أحواض األهنار ود 
وبرامها بوترا يف اهلند وسي كيانج والباجنيت كيانج يف الصني وأالروادي يف 

 برما ومينام يف سيام وميكنج وسنج كايف يف اهلند الصينية.

واألرز نبات عجيب إذ أنه شديد احلاجة إىل املاء يف الرتبة وفوق  
ستوية الرتبة بيحث يغطيها، ولذلك جيب زراعته يف األراضي امل

ألنه » أرز املرتفعات»واملستنقعات، وال يشذ عن ذلك إال نوع منه يسمى 
يزرع يف األراضى املعدومة الري على سفوح التالل، ويعتمد على األمطار 
والرطوبة العالية اليت تصحبها يف ري هذا النوع، إال أن حمصوله ضعيف 

 قليل ال يعتد به.

األرض أوال ابملاء، مث حترث  وعند زراعة األرز يف املستنقعات تغرق 
حىت تصبح طينة لبنة جدًا بواسطة حمراث من اخلشب جيره زوج من 
الثريان، ويف السهول وداالت األهنار حيجز املاء بسهولة يف حقول األرز 

 وظروف زراعته فيها جيدة جداً.
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وأما زراعته على سفوح التالل كما هو احلال يف جاوه وسيالن  
أوال أن ختطط جوانب التالل وتقسم إىل درج، وبذلك والفيلبني فتقتضي 

 تتكون عدة حقول من األرز ال يزيد عرض الواحد منها على عدة أقدام.

والبد من إقامة حافة عالية يف كل منها حىت يضمن الفالح عمر  
األرض والنبات ابملاء عدة أسابيع، مث يصرف املاء من مستوى إىل مستوى 

  حىت أسفل التل.أدىن يف املدرج ابلتوايل

وخيصص أحد احلقول دائما ليكون مثال للنبات، مث تنقل  
الشتالت منه ابليد وتزرع يف احلقول األخرى، ونبات األرز سريع النمو 
جدا فقد ينمو عدة بوصات يف أربع وعشرين ساعة، وإذا توافرت له 

طقة احلرارة الالزمة يف الطقس تنضج احلبة بسرعة أيضاً، ولذلك جند أن من
جنوب شرقي آسيا حتصل منه على حمصولني يف العام الواحد، وأما حصاد 

 األرز فيتم كذلك بواسطة األيدي العاملة.

وتتطلب أدوار زراعة األرز جهدا هائال من اإلنسان الذي ال  
يستعني إال أببسط األدوات يف عمله، ويستنفد ذلك العمل كل جهد 

راد أسرته، واألرز من احملصوالت للفالح مضافا إليه جهود كل فرد من أف
الوافرة اإلنتاج ولذلك فهو صاحل متاما لتغذية تلك األعداد الضخمة من 
اجلنس البشري إال أنه يقتضى تعاوان وتنسيقا بني سكان املنطقة مجيعا ألن 

 حياهتم تتوقف على جناح زراعته توقفا اتما.
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الذين  وال يوجد بني شعوب العامل أمجع مثل هؤالء الفالحني 
يزرعون األرز يف حبهم وإخالصهم وتعلقهم أبرضهم وحقول أرزهم، حيث 
يكدون ويكدحون طوال أايمهم وظهورهم حمنية هم وزوجاهتم وأوالدهم 
وبناهتم وأرجلهم العارية تغوص يف الطني إىل الركب وهم يعملون من أجل 
هدف واحد هو احلصول على بعض حفنات من األرز ال تكاد تقوم 

 م، فما أعظم املشقة وما أقل اجلزاء.أبوده

ومن البديهي أن يستهلك ُجل حمصول األرز حمليا يف مناطق  
زراعته، وال يشذ عن ذلك إال نسبة بسيطة منه ال تزيد على ثالثة أو أربعة 
يف املائة، هي اليت تتخذ سبيلها إىل األسواق العاملية، ومع ذلك فتلك 

ق األقصى، إىل انحية أخرى فيه الكمية تنقل فقط من انحية يف الشر 
وبذلك تكمل كل منطقة ذات فائض كمية النقص يف املنطقة اليت يقل فيها 
احملصول، وبعبارة أخرى جند أن البالد املزدمحة السكان هي اليت تفتقر إىل 

 استرياده.

فالصني مثال تنتج نصف حمصول العامل من األرز أو أكثر، ومع  
كميات أخرى لتسد استهالكها منه،   ذلك فهي مضطرة إىل استرياد

وكذلك احلال يف اهلند وهي البالد اليت حتتل املرتبة الثانية من حيث 
 ضخامة اإلنتاج.

وأما البالد اليت ستتطيع تصدير الفائض من حمصول أرزها، فهي  
بالد ليست مزدمحة ابلسكان نسبيا مثل بورما وسيام واهلند الصينية، 

ت أهنارها يشحن حبرا من مواينء رانون وابجنوك واألرز الذي ينمو يف داال
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وساجيون، وأغلب األرز املصدر يرسل إىل بالد الصني واهلند وسيالن 
واملاليو والياابن، واألخرية تستورد كميات كبرية من كوراي، وبقية هذا 

 األرزق يصدر إىل خمتلف أحناء العامل.

 -صني واهلند واألهايل الذين يعيشون يف األجواء اجلافة من ال 
وهي « العوجية»يتغذون على الذرة الرفيعة  -وهم قليلوا العدد نسبيا

غذاؤهم األساسي، وهي تزرع يف األراضي الضعيفة اليت ال تصلح لزراعة 
 القمح.

والذرة الرفيعة جتود يف املناطق اليت تقل فيها كمية األمطار عن  
« الدكان»هلا هي داخل الكمية الالزمة لري األرز، وأكرب املناطق إنتاجا 

الغربية حيث يتضاءل سقوط األمطار، » الفات»وخاصة من جانب جبال 
وكذلك يف مشال الصني ومنشوراي، ومجيع حمصول الذرة يستهلك حمليا 

 بواسطة الفالحني اهلنود والصينيني.
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 الفصل الثالث

 السكر والتوابل

 

حمب »من العبارات القدمية اليت جرت جمرى األمثال 
فالبد أن احللوى كانت إذ ذاك شيئا عزيز « للحلوى

املنال يشتهيه الناس، ألن حالوة مذاقها وطعمها كانت 
مستمدة من خلطها بشهد النحل أو رحيق بعض 

 األشجار، إذ أن السكر الشائع االستعمال يف عصران، 

الغربية بتاات، ولعل السبب يف أتخر دخوله مل يكن معروفا لدى الشعوب 
إىل البلدان الغربية، هو أن السكر اخلام الذي تصولت اهلند لصناعته قبل 
أي بلد آخر، كان يتحلل بسرعة قبل أن يصل إىل أورواب، بسبب طول 

 املسافة بينها وبني اهلند.

وظل استعمال السكر جمهوال لشعوب أورواب أو يكاد حىت أوائل 
الثامن عشر، ولكنه أصبح اليوم أحد ضرورات احلياة ال خيلو منه القرن 

قطر من أقطار العامل، ويستخرج السكر يف عصران من مصدرين نباتيني 
رئيسيني، أوهلما قصب السكر الذي استخرج منه أصال، مث من نبات 

 البنجر الذي استخرج منه يف أواخر القرن الثامن عشر.
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لعاملية األوىل، كاد إنتاج السكر من ويف الفرتة السابقة للحرب ا
البنجر يتساوى إبنتاج السكر من القصب، ولكن منذ ذلك التاريخ، 

 أصبح القصب هو املادة اخلام األوىل يف صناعة السكر.

والقصب مثل بقية احلبوب نوع من العشب ينمو إىل ارتفاع يرتاوح 
خيتلف عنها بني مثاىن أقدام وعشر، وقد يصل إىل مخس عشرة قدما، وهو 

يف أنه ال يزرع رغبة يف إنتاج بذوره، بل رغبة يف العصري احللو الذي ميأل 
الساق، ويستغرق مكثه يف األرض اثىن عشر شهًرا، أو أكثر يف النمو 
والنضج، بشرط أال يؤثر فيه الصقيع، وهلذا اقتصرت زراعته على املناطق 

ستلزم جوا مشبعاً احلارة أو القريبة منها، أضف إىل ذلك أن زراعته ت
 ابلرطوبة سواء كان ذلك أمطاراً أو رايً منتظما يف طقس حار مشمس.

ومما يتطلبه كذلك أن يقل سقوط املطر يف أوان نضجه، ألن كثرة  
الرطوبة يف ذلك الوقت ختفف حالوة عصريه وتقلل كمية السكر 
املستخرجة منه، وعلى ذلك ال يالئم منوه اجلو ذا احلرارة الدائمة والرطوبة 
الدائمة، وهلذا ال تصلح زراعته مطلًقا يف مناطق الغاابت االستوائية، مثل 

وض هنري الكونغو واألمازون، والظروف املثالية املواتية لزراعته، توجد يف ح
أطراف الغاابت االستوائية عند هناية الغابة املتامخة لسهول السافاان، أو 
مراعي احلشائش، وهنا جند الطقس رطبا وحارًا جدًا، ولكن املنطقة بعيدة 

وبعبارة أخرى عن خط االستواء بعدًا جيعلها منتظمة تعاقب الفصول، 
يوجد يف تلك املنطقة فصل جاف قصري، جيعل العصر يف السوق مراكزا 

 وافر اإلنتاج من السكر.
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ومن انحية صالحية املناخ جند أن جزر كواب وجزر اهلند الغربية عامة 
تقع يف املناطق املثالية لزراعة قصب السكر، إذ أن مجيع الظروف متوفرة 

شمس والرطوبة واألمطار الغزيرة، والفرتة فيها، من حيث احلرارة وضوء ال
القصرية الالزمة لنضج احملصول، ويضاف إىل ذلك خصوبة الرتبة ورخص 
األراضي ووفرهتا، هذا إىل استمرار منو جذور القصب بعد احلساد لعدة 
سنني مقبلة، ويستلزم موسم احلصاد عددًا عظيمًا من األيدي العاملة لقطع 

ذا العمل يقوم به الزنوج وهؤالء هم ساللة القصب وحزمه وضمه، وكل ه
 الرقيق القدماء.

وملا كان القصب كبري احلجم، فإنه يستلزم وسائل دقيقة ومنظمة  
لنقله وشحنه، ومما يسهل ذلك تقسيم األراضي إىل أقسام كبرية جدا بدال 
من أقسام صغرية، وبذلك أصبح القصب من حماصيل الزراعات الكربى، 

الت الالزمة للعمليات املعقدة مثل عصر السكر وكذلك نرى أن اآل
وتكريره فوق مقدرة الزراع من األهايل، ولذلك جند أن تلك الصناعة 
أصبحت يف يد شركات من كبار املاليني، وهذه الصناعة من األمثلة البارزة 
بني الصناعات اليت يقوم الرجل األبيض بتمويلها واالستفادة منها، بينما 

 حملون وحدهم عيبء العمل الشاق.جند األهايل يت

ويرجع الفضل فيما وصل إليه تقدم صناعة سكر القصب، إىل 
استخدام رؤوس املال األمريكي، ابإلضافة إىل األحوال املناخية املالئمة 
لزراعته، إىل جانب ما لسكر كواب يف واردات الوالايت املتحدة من 

 األفضلية.
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زراعة القصب، حبيث  كل هذا حفز أهايل كواب على التوسع يف
 أصبحت اجلزيرة أكرب الدول املصدرة للسكر والثانية يف اإلنتاج.

واجلزء األعظم تشرتيه الوالايت املتحدة من السكر اخلام، الذي 
يكرر يف أقرب مصنع مليناء التفريغ، وابلرغم من أن الوالايت املتحدة تنتج 

لويزايان، من قصب السكر يف جنوب والية  -حمصوال ليس ابلقليل 
فإن استهالك تلك الدولة  -وكذلك ما تنتجه من حمصول سكر البنجر 

من الكثرة حبيث إنه ابإلضافة ملا تستورده من كواب، فإن الوالايت تشرتي  
وكذلك « دومينيكا»و« بورتوريكو»كل حمصول القصب يف مجهورييت 

صول احلال مع بريطانيا، فإهنا عالوة على أهنا تستهلك حمليا، مجيع حم
سكر البنجر الذي تنتجه فإهنا تستورد السكر من جزر اهلند الغربية 

 الربيطانية، ومن جاميكا وجزر األننتيل وكواب ومجهورية دومنيكا.

ويبدو يف كثري من األحيان أن جتارة سكر القصب، تتبع يف سريها 
 األصقاع اليت ترفر عليها أعالم الدول املسيطرة ومناطق النفوذ.

املتحدة، ال تقتصر على استرياده من مناطق نفوذها يف فالوالايت 
جزر اهلند الغربية ومستعمراهتا يف بورتوريكو، بل تعدت ذلك إىل الفلبني 
وهاواى، وأما بريطانيا فتأيت يف املرتبة الثانية من حيث االسترياد، فإهنا 
تستورده من أمالكها املستقلة، ومستعمراهتا، ابإلضافة إىل جزر اهلند 

وجزر « اناتل»وجنوب إفريقيا « والية كوينزلند»غربية وأسرتاليا ال
 «.دميرارا»موريشوس وفيجي وجياان الربيطانية، حيث يصنع سكر 



 57 

وملا كانت أسرتاليا تتبع سياسة العنصر األبيض، فإهنا ال تستخدم 
ومع هذا فإهنا تنتج « يف كوينزالند»غري الرجل األبيض يف زراعات القصب 

 اليا مجيعا ويفيض عليها، وهذا الفائض تصدره للخارج.ما يكفي أسرت 

وملا كانت أسرتاليا تتبع سياسة العنصر األبيض، فإهنا ال نستخدم 
ومع هذا فإهنا « يف كوينز الند»غري الرجل األبيض يف زراعات القصب 

 ننتج ما يكفي أسرتاليا مجيعا ويفيض عليها، وهذا الفائض تصدره للخارج.

توسعت يف زراعة « فرموزا»الياابن على جزيرة  ومنذ أن استولت
حىت أصبحت فرموزا يف مقدمة األمم  ١٩٣٨قصر السكر، ومل أيت عام 

 املصدرة للسكر والرابعة من حيث اإلنتاج.

وأما يف جاوه فإن اإلنتاج قد نشط نشاطًا كبريًا على يد اهلولنديني 
ت جاوه من أكرب حىت أصبح اإلنتاج من أكرب ما عرفه العامل أمجع وأصبح

 الدول تصديراً للسكر.

واحلقيقة أن اهلند هي أكرب األمم إنتاجا للسكر، حبيث ال تدانيها أية 
أمة أخرى، إال أن كل احملصول يستهلك حمليا سكرًا غري مكرر، ومع ذلك 

 تضطر اهلند إىل استرياد كمية كبرية من جاوه.

ملالئمة لنمو وقد يتبادر إىل الذهن أن توفر الظروف والشروط ا 
وهي اليت تتمع هبا بالد مثل جزر اهلند الغربية،  -زراعة قصب السكر 

وابألخص جزيرة كواب، حيث يتوفر الطقس املثايل واتساع رقعة السهول 
 -اخلصبة، واملوقع اجلغرايف املمتاز من حيث قربه من أسواق االستهالك 
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د رخاء ورواجا قد يتبادر إىل الذهن أن تلك الظروف ستوفر لتلك البال
 دائمني.

ولكن الواقع أن ذلك ليس صحيحًا البتة فإن تلك الظروف 
الطبيعية املالئمة، كانت سببًا يف أن حتل الكوارث االقتصادية بتلك األمم، 
فالحيها وعماهلا على السواء، فقد اندفعوا بسبب الرواج إىل زراعة كل 

األسواق اخلارجية  أراضيهم قصبًا ال غري، حىت إذا انكمشت األسعار يف
وقل الطلب على سكرهم، مل جيدوا سلعة أخرى يعرضوهنا لتعوض 

 خسائرهم اليت حاقت هبم وأرهقتهم.

املستخرج يف أورواب، يف املنطقة  -حقيقة إن منافسة سكر البنجر  
بسكر القصب يف األسواق، قد أثرت يف األخري وخاصة يف  -الوسطى 

ية األوىل ولكن حدث عقب انتهاء احلرب، الفرتة السابقة على احلرب العامل
أن زاد الطلب على سكر القصب، نظرا إىل تعطل صناعة سكر البنجر يف 
البلدان احملاربة مما أدى إىل أن جزيرة كواب وجاراهتا جنت بسبب ذلك 
أرابحا طائلة من جتارة السكر، وحظيت بطفرة رخاء عظيم مل تعهدها من 

مهدت أراض جديدة، واستصلحت وزرعت قبل، إذ كلما ارتفعت األسعار 
 مساحات جديدة عظيمة أخرى ابلقصب.

غري أنه مل ميض أكثر من عشرة سنوات على تلك األحداث، حىت 
بدأت صناعة سكر البنجر حتيا من جديد، وأنتجت أول حمصول ضخم 
منذ تعطلها، فانقطع الطلب على سكر القصب أو قل جدا، فهبطت 
األسعار هبوطا مريعا، وتكدس احملصول تكدسا عظيما، وأمست الزراعات 
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لسوق وعالة على أصحاهبا، وتبع ذلك طبعا املستحدثة زائدة عن حاجة ا
ركود جتاري شديد ويف الفرتة األخرية، فرتة ما بني احلربني جند كواب مع 
احتفاظها مبرتبتها األوىل يف تصدير السكر، فإن مصانعها مل تعمل بكل 
طاقتها ابلنسبة إلمكانياهتا مع أهنا تستطيع مبفردها، أو ابالشرتاك مع بلدان 

ن منتجي السكر، أن متون العامل أمجع ابلسكر أبسعار أقل  صغرية أخرى م
كثريا مما يدفعه املستهلك، إال أن كثريا من احلكومات فضلت محاية 
صناعة سكر البنجر األهلية فيها، وتشجيعها، فانكمشت مشرتواهتا من 

 السكر األجنيب إىل أضيق احلدود.

األمثلة  ولعل هذا التنافس بني سكر البنجر وسكر القصب، أعظم
 داللة على أتثري الوطنية االقتصادية يف توزيع الثروة العاملية يف العامل.

ومن املعروف أن القصب يزرع يف املناطق االستوائية للتصدير، 
ويزرع البنجر يف املنطقة املعتدلة، وخاصة يف البلدان الصناعية لالستهالك 

 احمللي، وأهم مناطق زراعته يف مشال أورواب ووسطها.

وأكرب إنتاج لسكر البنجر يصدر من روسيا السوفيتية وأملانيا 
وفرنسا وتشيكوسلوفاكيا وبولندا، وهي أمم مهمة يف إنتاجه، وأما الوالايت 
املتحدة فإنتاجها منه هائل، وحتتل املرتبة الثالثة بني األمم املصدرة لذلك 

ل احلرب اإلنتاج، وابلرغم من الزايدة اهلائلة يف إنتاج سكر البنجر قب
العاملية، فإن بريطانيا العظمى كانت تستورد كميات عظيمة من السكر من 

 بعض البلدان األوروبية.
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ولزراعة البنجر بعض املساويء إذا قورنت بزراعة قصب السكر، 
فهي يف حاجة إىل تربة ذات خصوبة عالية، وطقس صيفي حار، مع أمطار 

واستخدام األمسدة غزيرة، هذا إىل ضرورة زراعة البنجر كل عام 
واملخصبات لتعويض ما يفقد من خصوبة الرتبة، فضال عن األيدي العاملة 
الكثرية الضرورية للعمل يف احلقول يف مناطق، أجور العمل اليدوي فيها 

 مرتفعة جدا.

ولكن من انحية أخرى جند لزراعة البنجر عدة مزااي، فمن حيث 
منها يف القصب، ومزية أخرى الوزن، جند أن كمية السكر يف البنجر أكثر 

هي قرب مراكز إنتاجه من أسواق االستهالك، إذ أهنا توجد عرب احلدود 
 يف أواسط أورواب، هذا إىل وجود املخصبات يف متناول يد املزارع.

ومثة شيء آخر هو أنه بعد استخراج السكر من البنجر، جند بقاايه 
مل أوراقه علفا تستعمل كمخصبات حلقول البنجر من جديد، كما تستع

للماشية، بينما جند أن القصب بعد عصره ال تصلح بقاايه لشيء آخر غري 
 الوقود.

ومع ذلك جند أن تكاليف استخراج السكر من النبجر عالية جدا، 
وهي أغلى من تكاليف استخراجه من القصب، وهلذا فتلك الصناعة يف 

حملية، وأخريا مباذا حاجة ماسة إىل محاية مجركية عالية، حىت تزدهر كصناعة 
ينيبء املستقبل؟ هل سرتكب احلكومات رؤوسها مستمرة يف تعصبها حلماية 
صناعاهتا الوطنية، محاية مصطنعة وتشجيعها ضد احلقائق اجلغرافية 
الصارخة وضد النعم الطبيعية اليت جتود هبا الطبيعة االستوائية على العامل، 
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يل حمل التنافس والتسابق بني أو أن احلكومات سرتعى فيحل التعاون الدو 
األمم، فتعقد املعاهدات بينها لتنظيم إنتاج السكر وتوزيعه يف العامل، ومن 
املتوقع بعد أن ختربت صناعة السكر البنجر يف احلرب العاملية الثانية أن 
تنتعش صناعة سكر القصب، فتجد هلا سوقا انفقة ورواجا عظيما عند 

 ة.انتهاء احلرب العاملية الثاني

وننتقل ابلقاريء بعد ذلك من السكر إىل التوابل، أي من سلعة  
كانت غري معروفة للقدماء، فلما عرفت اختذت هلا مكانة مهمة جدا يف 
التجارة العالمية، إىل جمموعة من احلاجيات اليت فقدت أمهيتها أخريا 

 ونزلت قيمتها بني مواد التجارة العاملية.

يشون يف املنطقة املعتدلة ارتباطا وترتبط هذه يف أذهان الذين يع
وثيقا ابملناطق احلارة، فهناك نشأت واستعملها الناس مدة طويلة قبل أن 
تعرف يف أورواب، وعندما استوردهتا أورواب أصبحت من املواد احملببة إىل 
الشعوب، وخاصة الطبقة الثرية القادرة على شرائها، ولعل السبب يف ذلك 

م الثالجات، فقد ساعدت تلك املواد على حفظ يرجع إىل جهل الناس بنع
 اللحوم ووقف حتللها.

وقد كانت هذه التجارة إىل حد ما سببا يف بناء اإلمرباطورايت 
احلديثة، ولقد أصبحت التوابل اليت كانت من الكماليات املرتفعة الثمن يف 
العصور الوسطى، سلعة رخيصة الثمن حبيث ال خيلو منها مطبخ بيت من 

بسبب تداول كميات هائلة منها يف التجارة العاملية، واجلزء األعظم  البيوت
 من هذه األفاويه يرد للعامل من ممتلكات بريطانيا وهولندا يف اهلند الشرقية.
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وأشهر هذه التوابل هي حبوب الفلفل وهو نبات متسلق يزرع 
بكثرة يف احلدائق والبساتني، ومثارة ذات لون أمحر، فإذا جففت أصبحت 
سوداء اللون وهي املعروفة ابلفلفل األسود، وأما الفلفل األبيض فيستخرج 
بنفع الثمار يف املاء ونزع لبها منها، والفلفل نبات حيتاج إىل طقس حار 
رطب، ويزرع يف جزر اهلند الشرقية ويف املاليو وساحل مالابر، وأغلب 

رة، وأما ميناء هذه التجارة اليت ترد من الشرق أتيت إلينا من ميناء سنغافو 
 ملقا املعروفة قدمية فال يصدر منها اليوم شيء.

مث أيتى الزجنبيل وهو جذور نباتية موطنها األصلي يف املنطقة  
احلارة، ويزرع كذلك يف جنوب الصني وجزر اهلند الشرقية ويزرع أخريا يف 
جزيرة جاميكا حيث جاد حمصوله، وأما القرنفل فرن موطن زراعته يف جزر 

ك، إحدى جمموعات جزر اهلند الشرقية، ولكن أغلب ما يصدر من امللو 
 جتارته اليوم من زجنبار ومببا، وهي جزر جبوار الساحل اإلفريقي.

وهناك نوعان من القرفة وأجودها ما يزرع يف جزيرة سليان، ومنها 
يصدر اجلزء األعظم، وتؤخذ القرفة من حلاه أغصان بعض األشجار بعد 

 متام جتفيفها.

املناطق االستوائية اليت يزرع قصب السكر، جند كذلك أشجار  ويف
خنيل الزيت اإلفريقي، وموطنه منطقة الغاابت االستوائية ألن ذلك النوع 
من النخيل جيود حيث يكون الطقس حارًا ورطبًا ممطراً، وخاصة على 

 حدود الغاابت االستوائية حيث الشمس الساطعة.
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ة من السنغال إىل أجنوال ينتشر خنيل ويف مجيع أحناء إفريقيا الغربي
الزيت، وأما الزيت فيوخذ من مثار تنمو يف عناقيد كثيفة، قد تصل إىل 

 عدة مئات يف العنقود الواحد.

وقد عىن األهاىل الذين يستغلوهنا ابحملافظة عليها وعدم قطعها، ألن 
ا ، وأم«الزيت»هذا النخيل قد أمدهم منذ أزمان بعيدة بطعامهم الرئيسي 

يف العصر احلاضر فإن كمية هائلة من هذا الزيت تصدر إىل اخلارج وهي 
 الكمية الفائضة عن حاجة األهايل.

ويؤخذ الزيت من الثمرة بعصرها بطرق بدائية أولية ال تعدو 
استعمال األرجل العادية، ويستعمل هذا الزيت يف أغراض صناعية، مثل 

ثمرة تصدر للخارج وتستخدم صناعة الصابون واملارجارين، وكذلك نواة ال
 يف عمل الزبد الصناعي.

ومجيع بلدان إفريقيا الغربية تنتج زيت النخيل ومثرة النخيل، ولكن 
بالد نيجرياي هي زكرب البلدان املصدرة املعروفة ألورواب الغربية الصناعية 
والوالايت املتحدة، وهذان الصنفان يدران على نيجرياي أكرب جزء من 

لة ولكن أثرت عليها منافسة جزر اهلند الشرقية اليت تصدر إيرادات الدو 
نفس صنف الزيت بسبب رداءة الزيت اإلفريقي والطريقة البدائية لعصره، 

 وأخريًا الصعوابت اليت تعرتض نقله.

ويف املنطقة نفسها الطبيعية للغاابت االستوائية، تنمو شجرة جوز 
، ويعترب األهايل شجرة جوز اهلند اليت تنمو يف نفس جو أشجار خنيل الزيت
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اهلند هي املمون األعظم هلم، ألهنا متدهم ابلغذاء والشراب وإىل حد ما 
ابلكساء واملأوى، وأما من وجهة نظر البالد الصناعية يف العامل، فأشجار 
جوز اهلند مصدر من أهم املصادر للزيوت النباتية، وهي فيما يتخيله 

امها األهيف اجلميل متثل مناظر شعوب البالد ذات الطقس البارد بقو 
 البحار اجلنوبية وأجوائها.

وهي تنمو بكثرة قرب ساحل احمليط، وتتكاثف شجارها يف جزر  
احمليط اهلادي احلارة، ولكن موطنها األصلي من حيث مكانتها يف التجارة 
العاملية احلديثة تقع يف بعض جزر اهلند الشرقية، وهي جزر قليلة السكان 

 «.وسومطرا والفلبني مثل شسلبيز

والثمرة كلها منافع فإن حلاءها ينزع عنها ويصنع نوع من احلصري،  
مث يعصر لباهبا الستخراج الزيت، منه وجيفف اللباب وهو الذي يدخل يف 

 أو جوز اهلند اجملفف.« كوبرا»التجارة العاملية ويعرف ابسم 

البقااي والزيت يستعمل يف صناعة املارجارين والصابون وتستعمل  
اخلشنة يف علف احليوان، على أن جزءًا من اللباب اجملفف يستعمل يف 

 صناعة احللوى.

وقد بقيت زراعة شجرة جوز اهلند يف يد األهايل، ألن زراعتها ال 
أي » الكوبرا»تستلزم مهارة أو مقدرة فنية، ولكن اإلنتاج التجاري وهو 

واألمم الصناعية يف  اللباب اجملفف، يستهلك كله يف الوالايت املتحدة
 غرب أورواب.
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ومثة مصدر أخر للزيت النبايت هو الفول السوداين، وهذا النبات 
أحد فروع الفصيلة البقولية وينمو وجتود زراعته وحمصوله يف املناطق 
االستوائية أوالشبه االستوائية كالصني واهلند وغرب أفريقيا الفرنسي 

 صدرة للفول.ونيجرياي، واألخرية هي أوىل البالد امل

وقد شجع ازدايد الطلب للزيت على زراعة حبوب الصواي وخاصة 
يف شرق آسيا، غري أن الصواي تستهلك حملياً غذاء لألهايل، وبعد استخراج 
الزيت الذي يستعمل يف صناعة املارجارين والصابون يستعمل النقل لتغذية 

 املاشية أو لتسميد األرض.

احلارة وشبه احلارة واملعتدلة على  وحبوب الصواي تزرع يف املناطق
 السواء، ،ولكن أكرب زراعاهتا وحاصالهتا يف الصني ومنشوراي.

حيث تستهلك حمليا أو تصدر للخارج، وحديثا دخلت الوالايت 
املتحدة سوق إنتاج الصواي وأصبحت من بني األمم املنتجة هلا، وقد زاد 

 إنتاجها عشرة أضعاف تقريبا يف السنوات األخرية.

 
 بساتني الدنيا

إن أجود أصناف الزيت وسيدها هو ما يؤخذ من مثار الزيتون، وهي مثار 
شجرة حيتمل أن يكون موطنها األصلي جنوب غريب اسيا، وقد اعتز هبا 
القدماء وعلت قيمتها يف نظرهم حىت أصبحت هدية الزيتون أو غصن 

 الزيتون من عالمات السالم.
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صة مبنطقة البحر األبيض املتوسط، وشجرة الزيتون من األشجار اخلا
وهي تزرع بكثرة وعلى نطاق واسع يف البلدان احمليطة به، ومن النادر أن 

 جندها يف مناطق أخري.

واملنطقة اليت تنمو فيها جافة حارة نوعًا ما، وتقع بعيدة عن خط  
االستواد، وهي معتدلة املناخ ملحوظة الفرق بني حرارة صيفها وبرودة 

لطقس مجيل بدرجة ملحوظة، فالصيف طويل، مشسه ساطعة شتائها، وا
وحرارته مرتفعة وخاصة يف جنوب املنطقة، بينما جند الشتاء قصريًا معتدل 

 الربودة وفيه تسقط من األمطار كمية تكفي أشجار الزيتون.

وهذا الطقس يظهر أثره يف النبااتت الطبيعية اليت تكون أشجارا أو  
 أن هذه النبااتت تعمل على محاية نفسها من شجريات دائمة اخلضرة، غري

البخار الشديد، ونقص مائها يف أثناء الصيف، فهي ذات أوراق المعة 
تشبه اجللد وعليها طبقة رقيقة من الشمع، مثل أوراق الربتقال أو أوراق 

 شجر الزيتون اليت تغطيها طبقة من الشعريات الدقيقة.

و وجتود يف حوض البحر ولشجرة الزيتون عدة خصائص جعلتها تنم
األبيض املتوسط، فهي شجرة قوية ورغم أهنا بطيئة النمو إال أهنا حتمل 
حمصوال وافرا من الزيتون عدة سنني متتالية، وال حتتاج إىل ري، ولذلك  

 كثريا ما نراها انمية على سفوح التالل.

وجيمع احملصول يف مستهل فصل األمطار حوايل شهر نوفمرب، 
وللحصول على أجود أصناف الزيت، جيب أن جتمع الثمار ابليد ويعىن 
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بتعبئتها عناية اتمة، وبعض أنواع الزيتون يصل إىل موائد الطعام حبالته اليت 
قطف هبا، ولكن أغلب احملصول يستعمل يف استخراج زيت الزيتون بعصر 

ألخضر من الثمار، وأما الزيت الرديء فيستعمل يف صناعة اجلزء ا
 الصابون.

وسكان منطقة البحر األبيض املتوسط يتخذون من زيت الزيتون 
غذاء أساسيا هلم، وهو حيل حمل الشحم احليواين، ألن قلة تربية احليوان يف 
تلك املنطقة يرجع إىل جفاف اجلو على خالف املنطقة املعتدلة الواقعة إىل 

 مشال منطقة ذلك البحر.

والواقع أن ما تنتجه منطقة البحر األبيض من شىت أنواع الغذاء 
الرئيسي لإلنسان، هو الذي جعل تلك املنطقة تزدحم ابلساكن، وابلتايل 
أدت كثرهتم إىل رواج زيت الزيتون كغذاء هلم، وأشجار الزيتون تعد 

نتجون ثالثة أرابع اإلنتاج ابملاليني يف إسبانيا ورإيطاليا واليوانن وهؤالء ي
العاملي مجيعه، وكذلك تنتشر زراعة الزيتون على طول الساحل اجلنويب 
للبحر األبيض املتوسط يف تونس واجلزائر، وكذلك يف تركيا وسوراي ويف 

 الربتغال وكلها من أهم البالد املصدر للزيت.

ولكن توجد أراضي تتفق ومنطقة البحر املتوسط يف خطوط عرضها 
ال خط االستواء وجنوبه ويسود فيها نفس املناخ وفصائل النبااتت مش

ومنها كاليفورنيا، وهي تزرع الزيتون ولكن إنتاجها قليل، وكذلك يزرع 
 الزيتون يف جنوب أسرتاليا.
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وتصل إىل موائدان كثري من الثمار، إىل جانب الزيتون إما طازجًا أو 
نسميها حبق بساتني الدنيا  جمففا أو معبأ من بالد البحر املتوسط، اليت

وعندما نعدد أصنافها نذكر يف طليعتها العنب واملواحل كالربتقال والليمون 
 واجلريب والقراصيا واملشمش والتني.

ويزرع العنب يف بلد من بالد البحر املتوسط،وكذلك يف كاليفورنيا 
وأواسط شيلي وجنوب أفريقيا وجنوب أسرتاليا، واجلزء األكرب من حمصول 
العنب يستعمل يف استخراج النبيذ، ولكن حيث ال يصلح العنب لذلك 

 الغرض فإنه يباع فاكهة طازجة.

وزراعة أشجار العنب ليست مقصورةعلى منطقة البحر األبيض 
املتوسط، وإمنا جتود زراعته يف املناخ املناسب له حيث يطول الصيف 

، ففي أورواب وتشتد حرارته وتقل أمطاره مما يساعد على تركيز عصارته
تنتشر زراعته ابتداء من الشمال إىل منطقة هنر الرين يف وسط املنطقة 
املعتدلة، وملا كانت جذوره تتعمق يف األرض فهو ال يتأثر جبفاف فصل 

 الصيف، ألن تعمق جذوه جيعله يصل إىل املياه اجلوفية العميقة.

وكذلك حتميه هذه من خطر الصقيع، إال أن شجرة العنب تقع 
 يسة سهلة للطفيليات مثل حشرة الورق.فر 

والعنب اجملفف من أهم صادرات بالد منطقة البحر األبيض  
املتوسط، وبعض العنب يعمل منه الزبيب إما بوسائل آىل وإما بتعريضه 

 للشمس.
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وال تزال إسبانيا هي أكرب مصدر للزبيب يف العامل القدمي، ولكن  
 ني البالد املصدرة.كاليفورنيا بدأت أتخذ املكانة األوىل ب

فيزرع « النباتى»وأما العنب اخلايل من البذور والذي يعرف ابلعنب 
يف آسيا الصغرى جزر حبر إجيه وختتص ميناء أزمري بتصديره، وهناك نوع 

احتكرت زراعته بالد اليوانن بسبب مالءمة « كونتس»آخر من الزبيب 
 املناخ والرتبة لزراعته مالءمة اتمة.

من أهم صادرات اليوانن وأمثنها أمدا طويال، « نتسالكو »وقد كان 
هو حتريف السم كورنتوس، إحدى مقاطعات اليوانن « كونتس»واسم 

حيث زرعت أصال تلك الشجرة اخلاصة من العنب، ولكن الغرض 
األساسي من زراعة العنب هو استخراج النبيد، ذلك الشراب الذي أدخل 

ما أطعمهم اخلبز اليومي الذي السرور واحلب على قلوب ماليني البشر ك
 أشبعهم من جوع.

وصناعة النبيذ من الصناعات العتيقة يف الدنيا فإن ذكره تكرر يف 
التوراة بشكل يدل على مقدار استعماله بني الناس، ورمبا يرجع إقبال 
الناس عليه إىل عدم وجود املاء النقي الصاحل للشرب ابملقدار الكايف يف 

ل ما يزال ملحوظا إىل اليوم يف استهالكه كما هو تلك األصقاع، وهو عام
احلال يف فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حيث يعترب النبيذ هو الشراب القومي، 
ويتوقف نوع النبيذ وصنفه على ظروف الطقس والرتبة، وكذلك على 
وسائل الصناعة حىت أصبحت بعض البالد خمتصة إبنتاج صنف بعينه 

 النبيذ الالذع والنبيذ احللو، فيتوقف على أن اشتهرت به، وأما التمييز بني
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األول يرتك عنبه حىت يتخمر كله ختمرا كليا، بينما الصنف احللو منه ينشأ 
 من ختمريالعنب ختمرياً جزئيا يتحول بعده إىل نبيذ.

وقد أطلق امسان لواليتني من الوالايت الفرنسية ومها شامبانيا 
بذة تنتجهما هااتن الواليتان، وأما وبرجندي، على نوعني ممتازين من األن

 فهو من إنتاج والية بورود.» كالرت»النبيذ املعروف ابسم 

وتشتهر إيطاليا بنبيذ الكيانيت وهو من إنتاج والية تسكانيا، وأما  
مع التحريف، حيث يصنع « جريز»فامسه مشتق من مدينة « الشري»نبيذ 

الدورو يف الربتغال  هذا الصنف يف جنوب غريب إسبانيا، ويشتهر وادي
، ويشتهر الوادي األوسط من هنرالرين ابلنبيذ «البورت»بصنع نبيذ 

 من وادي هنر املوزيل.« املوزيل»وكذلك نبيذ » هوكس« األملان

ومع أن مجيع هذه األصناف املمتازة من األنبذة يف متناول شعوب 
ال تلك املناطق، إال أن الكتلة الكربى من تلك الشعوب ال تستهلك إ

أرخص أنواعه على مائدة الطعام، ففي فرنسا مثال وهي أكرب أمم اإلنتاجا 
واستهالكا وتصديرا لألنبذة، فإن الشعب ال يستعمل إال نبيذ املائدة 
األمحر أو األبيض، ومها نوعان من األنبذة العادية الرخيصة، وعندما 

ه احلاجة تتناقص كمية هذا النبيذ الرخيص يف فرنسا، تستورد ما تدعو إلي
 من اجلزائر، ومعظم األنبذة املصدرة ال تتجاوز حدود أورواب الغربية.
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ولكن الضريبة اجلمركية يف بريطانيا جعلت األولوية ألنبذة 
الكومنولث الربيطاين، مثل أسرتاليا جنوب إفريقيا، وجعلت منها منافسا 

 شديدا لألنبذة املستوردة من فرنسا وإسبانيا والربتغال.

واحل فالشك أن مجيعها من الفواكه املستوطنة أصال يف وأما امل
املناطق شبه االستوائية، ومنطقة الرايح املومسية، وليست من نبااتت منطقة 
البحر األبيض، فإن الربتقال مثال معروف أبنه من أشجار الصني الليمون 
من أشجاراهلند، ولكن املواحل مل تبلغ أقصى حدود منوها، وأعلى درجات 

ا يف منطقة البحر األبيض اجلافة، إال بفضل نظام الري الدائم فيها، جودهت
وخاصة يف املساحات املستحدثة، ويف كاليفونيا حيث بلغت صناعة املواحل 

 هناك أقصى حدود االتقان، ال يف أمريكا وحدها بل يف العامل أمجع.

فقد استوردت أصال شجرة الربتقال الثقيلة األوراق من موطنها يف 
ق األقصى، إىل منطقة البحر األبيض املتوسط حيث أصبحت إسبانيا الشر 

أوىل الدول املصدرة للربتقال يف العامل، علما أبهنا أقل إنتاجا من الوالايت 
املتحدة، وزراعة الربتقال الشاسعة متتد على ساحل البحر األبيض املتوسط 

ما ال ريب أهم ، وأوهل«الالرنج»يف إسبانيا، وتنتج نوعني مها احللو واملر 
الصنفني، والثاين يصدر إلجنلرتا حيث يستعمل يف صناعة مربة الالرنج 

، ومن بالد منطقة البحر األبيض املصدرة لتلك السلعة، نذكر »املرماالد»
إيطاليا وفلسطني، بينما جند  الربازيل إمكانيات جديدة للتوسع يف زراعة 

اعته يف كاليفوانيا، ويصدر ، وجتود زر «أبو سرة»نوعه من الربتقال يعرف بـ
 من الربازيل إىل نصف الكرة الشمايل يف فصل الصيف.



 72 

أما من حيث مثار الليمون فإن إيطاليا ال تزال هلا املكانة األوىل يف 
إنتاجه، وأكثره يزرع يف جزيرة صقلية، وحتتل الوالايت املتحدة وإسبانيا 

حيث حاجته إىل طقس املرتبة التالية هلا، وشجره يشبه شجر الربتقال من 
معتدل مشمس، وجو مشبع ابلرطوبة، ومن الضروري احملافظة على 
األشجار من أضرار الصقيع واألمراض الفطرية، ويبدو اليوم من 
اإلحصائيات أن املساحات الزراعية للمواحل ال تزداد وإمنا وقفت عند حد 

 نتاجه.ال تتعداه، ولكن مالزاي الليمون الصحية تستدعي دائما زايدة إ

ومثة مثرة اجلريب، وهي مثرة من فصيلة املواحل، دخلت حديثا يف 
صناعة املواحل، وقد أصبحت من مثار املناطق املستصلحة حديثا يف املنطقة 
اجلافة، وكان اشتداد إقبال الناس على استعماهلا يف الوالايت املتحدة 

أصبحت هي حافزا على التوسع يف زراعتها يف فلوريدا ذات اجلو الرطب، و 
 املنطقة األوىل يف زراعة اجلريب.

وقد انتشرت زراعة املواحل كثريا يف جنوب إفريقيا وقارة أسرتاليا 
حيث يتفق مناخهما ومنطقة البحر األبيض املتوسط ومتتد زراعتها يف 
املناطق الساحلية اجلنوبية فيهما، وال تتجاوز صادراهتما دائرة اإلمرباطورية، 

نتاج فلن ينافس صناعة املاحل ذات اإلمكانيات ومهما يكن هذا اإل
 الضخمة اليت تقوم يف كاليفوانيا وفلوريدا.

وبعض األشجار تنتج مثارا ذات قيمة جتارية عظيمة، وهي من النوع 
الذي يبدل أوراقه يف فصل الشتاء، وأشهرها شجرة العنب يف منطقة البحر 

موطن إنتاجه على هيئة املتوسط، والعنب يباع يف أسواق عاملية بعيدة عن 
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، وذلك بفضل اجلو املشرق الذي يساعد على عملية «زبيب»عنب جمفف 
 التجفيف.

، وهي شجرة جتود «القراصيا»ويف أورواب توجد مثار الربقوق اجملفف 
زراعتها يف اجلو املعتدل املشبع ابلرطوبة إىل حد ما، وأشهر مناطق زراعته 

لكن اإلنتاج العاملي أصبح التفوق على ساحل داملاشيا يف يوغوسالفيا، و 
فيه لكاليفورنيا حىت أصبح الربقوق اجملفف من أهم صادرات الوالايت 

 املتحدة.

مث أتيت مثرة التني، وهي من أقدم األشجار املعروفة يف شرق البحر 
املتوسط، وتنمو بكثرة يف األراضي على ساحل آسيا الصغرى، ولذلك 

لتلك السلعة اليت تشحن حبرا من ميناء  نرى أن تركيا هي املصدر الرئيسي
أزمري، وحيث يزرع التني جند أن السكان يستهلكونه طازجا، ولكنه ال 
يصل إىل موائد العامل اخلارجي إال مثارا جمففة، وكذلك احلال مع املشمس 
احلموى، ومل مينع ارتفاع أجور األيدي العاملة الالزمة لتغليف تلك الثمار، 

ة التني واملشمس يف املناطق اجلديدة من البحر املتوسط من التوسع يف زراع
مثل كاليفورنيا وجنوب أسرتاليا وجنوب إفريقيا، ولكن العامل الرئيس الذي 
شجع على التوسع يف زراعة فواكه كاملشمش والكمثرى هو قيام صناعة 

 العلب حلفظ الفاكهة.

يب ويف تلك البالد اليت تقدمت إىل حد عظيم، جند صناعة التعل
تالزم زراعة الفاكهة مالزمة اتمة، وقد ازدادت أخريا مشرتايت إجنلرتا من 
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األنبذة اإلمرباطورية إىل جانب كميات كبرية من الفواكه الطازجة واملعلبة 
 من جنوب إفريقيا وأسرتاليا.

ومن الفواكه ذات القشرة الصلبة، رمبا كان اللوز والبندق وأبو فروة 
 ن وطنها األول منطقة البحر األبيض املتوسط.من أقدم الفواكه اليت كا

ولكنها اليوم تزرع وتصدر يف مناطق تقع يف غرب البحر املتوسط، 
وأما الفواكه اليت تغلب زراعتها يف األراضي املعتدلة الربودة، فتشمل 

 التفاح والكمثرى، وأوهلما هو أكربمها شأان من الناحية التجارية.

التفاح يف بريطانيا فإننا جند هذه تستورد ورغما من كثرة عدد بساتني 
 كميات هائلة من التفاح من كندا والوالايت املتحدة وأسرتاليا وتسمانيا.

ولكن مثة فاكهة وحيدة تنمو يف املناطق احلارة قد اختذت سبيلها إىل 
موائد الناس مجيعا خارج موطنها دون أن جتفف أو تعلب، تصل إليها 

 وز.طازجة، هذه هي فاكهة امل

وشجرة املوز من األشجار اليت حتتاج إىل ماء غزير وجو دايفء 
ساطع الشمس طول العام، وهي يف ذلك مثل حي ابرز لنبااتت الغابة 

 االستوائية وخاصة يف أمريكا الوسطى وجزر اهلند الغربية.

وهناك أنواع عديدة من هذه الشجرة، أشهرها شجرة جوز اهلند اليت 
 ا ابلطعام والكساء واملأوى يف بعض األحيان.أمدت األهايل يف موطنه
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غري أن أهم تلك األنواع من الناحية التجارية وأكثرها قيمة، هي 
شجرة املوز اليت أصبحت اليوم تزرع يف مساحات شاسعة جدا، متوهلا 
وتديرها شركات عاملية جبارة، استطاعت مبا لديها من األساليب الفنية يف 

وىل لقطع عراجني الفاكهة، ونقلها على وجه تسويق الثمار من اللحظة األ
السرعة إىل الساحل، حيث تشحن عرب احمليط يف مراكب خبارية جمهزة 
بثالجات خلزهنا، كل ذلك التنظيم الدقيق يتيح لتلك الفاكهة أن تصل إىل 

 أبعد البالد وأقصاها وهي طازجة ويف حالة نضج اتم.

البحر الكارييب يف وأكرب مزارع املوز اهلائلة تقع على ساحل 
 هندوراس وكوستاريكا.

وهناك كذلك مزارع يف جاميكا وكولومبيا، ومثة مزارع أخرى تنتج 
أنواعًا أخرى من املوز يف جزر الكناري، ومجيع تلك اجلزر تنتج حمصوال 
ضخما يبلغ آالف املاليني من تلك الثمار تصدر إىل أمريكا وأورواب، 

ورواجها التجاري على تصريف سلعتها وتتوقف رفاهية مجيع تلك البالد 
من املوز، وكما هو احلال يف مجيع البلدان اليت تعتمد يف جتارهتا على سلعة 
واحدة ختصصت يف إنتاجها، جند أهنا عرضة ألزمات مالية وضائقة 
اقتصادية إذا حدث ركود يف التجارة وقل الطلب عليها من األسواق 

مالية أوأية عوامل أخرى، وشبيه  اخلارجية بسبب احلرب أو حلصول ضائقة
به ما قد يالقيه زارعو شجرة األانانس، وهي شجرة تنمو وعجود يف جو 
رطب يف املنطقة احلارة وشبه احلارة، ومثارها ال تصل إىل املستهلك إال 
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، ففي هاواى جند أن إنتاج األانانس ال يقل شأان «معلبة»حمفوظة يف العلب 
 تاج السكر هبا.يف أمهيته االقتصادية عن إن

وحمصول األانانس يصدر إىل الوالايت املتحدة، اليت تستورده كذلك 
من فلوريدا، ويصدر كذلك إىل أورواب كما يصدر إليها من جزر األزور 

 والكناري وخاصة للمناطق الصناعية فيها.

وأما التمر فهو من حمصوالت البلدان احلارة، إال أنه من حمصوالت 
، وبذلك تكون شجرة النخيل من املعامل املميزة لتلك اجلزء الصحراوي هبا

املنطقة القاحلة يف مشال إفريقيا وجنوب غريب آسيا ممتدة من األطلنطي إىل 
 جباال مهاالاي.

وال تنمو أشجار النخيل يف قلب املناطق الصحراوية القاحلة، وإمنا 
من  جتود يف املناطق اجلافة حيث حتتوي األرض على كميات قليلة جوفية

 املاء، أي حيث توجد الواحات أو الري اخلفيف الدائم.

والتمر عند البدو الرحل هو دعامة احلياة، بدرجة أكرب بكثري من 
خبز القمح لدى الرجل املتحضر يف املناطق املعتدلة، ألن التمر هو الغذاء 
الوحيد وال غذاء غريه، إال إذا أخذان يف اعتباران ما يقتات به من منتجات 

اشية كاملاعز والضأن، مما ينتقل من مكان إىل مكان للرعي على حافة امل
 الصحراء.

ولكن يف بعض البالد يزرع النخيل حىت يقتات به السكان،  
ويصدر منه الفائض إىل اخلارج، وأغىن املناطق يف إنتاج التمر هي األراضي 
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 املوجودة يف سفي دجلة والفرات، حيث زرع النخيل مند عهد دولة اببل
 العظيمة.

واليوم يصدرالتمر الناتج من املاليني من أشجار النخيل عن طريق 
ميناء البصرة إىل اخلارج، وكذلك نرى أنواعا أرقى من التمر تصدر من 

 اجلزائر ومراكش وتونس.

والسلعة التالية ليست من سلع الغذاء، وهي نبات التبغ الذي 
 يع األجواء.يستهلك على حنو ما بواسطة كثري من الناس يف مج

واملوطن األصلي لنبات الطباق يف أمريكا، إذ عندما نزهلا الرجل 
األبيض، وجد أهايل البالد يستعملونه، وسرعان ما نقل إىل الدنيا القدمية 

 وابتدأت معه عادة التدخني.

وظهرت شجرة الطباق تتأقلم بسرعة يف الرتبة واملناخ، فكان ذلك 
انتشارا سريعا، وهو اليوم يزرع ابتداء من سببا يف انتشار عادة التدخني 

منطقة الغاابت االستوائية حىت احلدود الشمالية للمنطقة املعتدلة، وكل ما 
جيب أن يتوفر لزراعته هو جو دايفء وكمية ال أبس هبا من الرطوبة، وهلذا 
 يزرع على أنه حمصول صيفي يف املناطق اليت يكثر فيها الصقيع يف الشتاء.

طباق ال ينسب إىل إقليم بعينه، إال أن طعم بعض أنواع ورغم أن ال
الطباق يتأثر ابلرتبة وابملناخ يف املنطقة اليت زرع فيها، وكذلك يتأثر بطريقة 

 جتفيفه، وقد أطلق اسم موطن بعض أنواع التبغ عليه حىت عرف به.
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وال تزال أعظم مزارع الطباق يف العامل أبمريكا الشمالية، وخاصة يف 
الايت الشرقية احملصورة بني املنطقة الرطبة من النطاق شبه تلك الو 

االستوائي، واحلد اجلنويب من املنطقة املعتدلة، وهي والايت كارولينا 
الشمالية واجلنوبية وكنتاكي وفرجينيا وتنسي وجورجيا، ويف تلك املنطقة 
ورقة الطباق الشهرية ابسم فريجينيا، وهي الطباق املفضل عند املدخنني 

 لسيجاير اإلجنليزية.ل

ومن هذه املنطقة يصدر أكثر من نصف الطباق الذي يدخل 
التجارة العاملية، وهناك النوع املعروف ابسم الدخان الرتكي وهو خاص 
بصناعة السجاير الشرقية، ويزرع يف شرق البحر املتوسط وخاصة يف تركيا 

 واليوانن وبلغاراي.

نني للسجاير العادية وقد لوحظ أنه كلما ارتفعت نسبة املدخ 
تناقض استهالك السيجار، وقل عدد مدخنيه، ورغم ذلك فإن مساحات 

 واسعة مازالت تزرع الطباق اخلاص بصنع السيجار.

وأشهر مزارعه يف كواب اليت حيظى سيجارها الفاخر املعروف ابسم  
بشهرة عاملية، وقد احتلت جزر اهلند الشرقية املرتبة الثانية بني « هافاان»
ألمم املصدرة لطباق السيجار، ألهنا اختصت بزراعة أفخر أنواعه وخاصة ا

 ما يزرع يف مشال جزيرة سومطره وشرقي جاوة.

وأكثر هذا الطباق يرسل إىل هولندا حيث يدخنه اهلولنديون،  
وترتفع نسبة تدخينه بينهم أكثر من أي بلد آخر، واجلانب األكرب من 
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رب أورواب، أي يف بريطانيا وأملانيا جمموع صادرات الطباق يستهلك يف غ
 وفرنسا وهولندا.

ويف كثري من البلدان يزرع الطباق خصيصا لالستهالك احمللي، ويف 
أورواب حتتكر بعض احلكومات جتارة الطباق وصناعته، فاهلند مثال أتيت يف 
املرتبة التالية للوالايت املتحدة من حيث اإلنتاج، ولكن أوراق الطباق 

اهلند منحطة النوع، واحملصول كله يستهلك حمليا، ومن الدول  اجملففة يف
الكثرية اإلنتاج نذكر روسيا ولكنها ال تدخل جمال التجارة الدولية إال بقدر 

 ضئيل جدا.
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 الفصل الرابع

 طعام من احلشائش

 

رغم االجتاه العاملى امللحوظ حنو إحالل الزراعة حمل 
ألن زراعة احلبوب أكثر رحبا من تربية  -الطبيعية  املراعي

رغم كل ذلك ال تزال يف الدنيا مساحات  -احليوان 
شاسعة يف املراعي الطبيعية، يشتغل الناس فيها برتبية 

 املاشية وتكون هي الصناعة األساسية القائمة فيها.

غرافيا وهذه أظهر ما تكون يف مراعي احلشائش ابملنطقة احلارة، واملعروفة ج
، فنجد بعض قبائل الزنوج مثال يف السودان وإفريقيا «سافاان»ابسم 

الشرقية، تعد رءوس املاشية مقياسا للثروة، وقليال ما تستهلك القبائل 
 حلوم تلك املاشية، غري أهنا تتغذى عادة أبلباهنا.

وتربية املاشية من املهن الراحبة يف مراعي السافاان اإلفريقية، رغم 
القاتلة املنتشرة هناك، وأما « التسي تسي»اليت هتددها من ذاببة األخطار 

يف إفريقيا الغربية الفرنسية فقد شجع تربية املاشية ونشطها فيها، قيام 
صناعة منتجات اللحوم واملستخرجات احليوانية الثانوية، فمن نيجرياي 
واتجنانيقا ومدغشقر، تصدر كميات عظيمة من جلود احليوان، وهذه 

ارة تتبع بطبيعة احلال صناعة تربية احليوان، اليت يقوم هبا األهايل هناك، التج
أما يف بعض املناطق األخرى، فقد بدأت زراعة احلبوب حتل حمل املراعي 

 الطبيعية.
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وكذلك الشأن يف منطقة املراعي أبمريكا اجلنوبية فالالنوس وهم من 
ازيل، يشتغلون سكان فنزويال وكولومبيا والكامبوس وهم من سكان الرب 

أساسا برتبية املاشية، ولكن ماشيتهم من أردأ األنواع، وهذه املهنة بتلك 
اجلهات ال تدر إال أضعف األرابح، ويف أسرتاليا وخباصة حظائر املاشية 
املنتشرة يف املناطق الشمالية االستوائية، يقوم املالك برتبية قليل من ماشية 

ز الند وأسرتاليا الغربية وكلها تستهلك اللحوم، وهذه ترسل إىل والية كوين
داخل الكومنولث األسرتايل، وقليال ما يصدر إىل اخلارج شيء من حلومها 

 وجلودها.

ويف مناطق املراعي االستوائية ال جند للمنتجات احليوانية أي أثر يف 
التجارة العاملية، والشك مطلقا يف أنه لو استمر احلال يف منطقة املراعي 

املعتدلة، وحتولت تلك املراعي الطبيعية إىل حقول لزراعة القمح، واملناطق 
فسوف تتناقص كمية اللحوم يف العامل وهذا النقص سيحفز اهلمم حتما إىل 
زايدة االهتمام، والعمل على إنشاء حظائر لرتبية املاشية على نطاق أوسع، 

اجلنوبية وخاصة يف أراضي املراعي البكر يف بلدان مثل روديسيا الشمالية و 
 وأجنوال والسودان.

ويف بالد الرايح املومسية تشغل املراعي الطبيعية غالبية األراضي 
املعشوبة، وهنا جند بالد اهلند متلك أكرب عدد من رءوس املاشية يف العامل 

 مليوان من الرءوس.١٨٠و١٦٠وبينها الثريان اليت يرتاوح عددها بني 

لذي يستخدم يف جر وأغلب تلك املاشية من البقر املسنم ا
األثقال، كما هو احلال يف بقاع من إفريقيا ويف أغلب جهات جنوب شرقي 
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آسيا، حيث يتم حرث األرض بواسطة حماريث جترها الثريان، والبقرة معبود 
مقدس لدى اهلنود حيرم عليهم ذحبها، واملسلمون هناك ال أيكلون إال قليال 

 كميات ضئيلة من اللنب الرديء من حلوم األبقار، على أن هذه ال تنتج إال
النوع، ومما قدمنا نستطيع أن ندرك مقدار األضرار العظيمة واخلسارة 

 الفادحة اليت أصابت اهلند من نظرهتم هذه إىل هذا احليوان.

ورغم كثرة املاشية حيث حيرص كل فالح على امتالك زوجني من 
املعيشة الشديد الثريان على األقل، مل تفده هذه الكثرة يف رفع مستوى 

 االخنفاض بني أفراد الشعب الزراعي.

أما مراعي املنطقة املعتدلة حيث توجد أرض شاسعة مغطاة 
ابحلشائش لرعي املاشية، فإهنا تدر أرابحا عظيمة وثورة جزيلة، يف صناعة 
تربية املاشية سواء كانت الصناعة تقوم على جتارة اللحوم أو على منتجات 

السوفيتية مثال تقدمت تربية احليوان تقدما عظيما األلبان، ففي روسيا 
بفضل تشجيع النظام السوفيييت لتلك الصناعة، ومتتلك روسيا اليوم أكرب 
عدد من رءوس املاشية بعد اهلند مباشرة، نصفها من ماشية اللحوم 

 والنصف اآلخر من ماشية األلبان.

أخريا والصنف األول يعد خصيصا لالستهالك احمللي، ولكن لوحظ  
أن روسيا قد صدرت كميات ال أبس هبا من الزبد، من مزارع سيرباي إىل 

 اخلارج.
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والدولة الثالثة اليت متلك عددا كبريا نسبيا من املاشية، هي الوالايت 
املتحدة، حيث ترىب ماشية اللحم يف مراعي الرباري الغربية، حيث يتيح 

ة الرتياد مواطن الكأل عظيم مساحتها وترامى أطرافها جماال فسيحا للماشي
 والعشب حىت يف أكثر املناطق جفافا.

والعدد األكرب من رءوس تلك املاشية، ترسل إىل مناطق الذرة حيث 
ترتك مدة لتتغذى على الذرة هناك بقصد تسمينها، وترسل هذه ابإلضافة 
إىل املواشي األصلية ابملنطقة، إلطعام سكان املدن الصناعية الكربى يف 

 الشرقية.الوالايت 

وأغلب اللحوم تصنع يف املراكز الصناعية للتعليب، يف شيكاغو 
 وكنساس سييت وأوماها وغريها من البلدان.

وكانت الوالايت املتحدة يف السنني األوىل من القرن احلايل أوىل 
األمم اليت تصدر اللحوم إىل بريطانيا، ولكنها اليوم تستهلك كل منتجاهتا 

قد تستنفدها وتضطر إىل استرياد كميات من اخلارج من احلوم، لدرجة أهنا 
 تفي حباجاهتا.

والواقع أن تربية املاشية من أجل حلومها ليست أمثل الطرق لكي 
تفي حاجة اإلنسان من الطعام فإن تربيتها من أجل منتجاهتا من األلبان قد 

 تكون أكثر فائدة.

ويالحظ أن تربية املاشية يف أورواب الزراعية، تؤلف جزءا من 
اقتصادايت الصناعات الزراعية، سواء أكانت املاشية فيها تريب للحومها أم 
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أللباهنا، وهي صناعة التدر رحبا إال حيث تكون البالد قليلة السكان 
واألرض رخيصة الثمن، وهذه الظروف متوفرة يف سهول البمباس يف 

 وأرجواى وجنوب شرقي الربازيل، حيث تكثر حظائر املاشية األرجنتني
التساع األراضي الصاحلة ورخصها، وكذلك لغزارة احلشائش وكثافتها يف 

 املراعي.

ولكن مستقبل الرعية وتربية املاشية يف الوقت احلاضر، رهن ابمتداد 
 الذي حل حمل احلشائش الطبيعية للرعي،« الفلفا»زراعة الربسيم احلجازي 

 وهو يشغل اليوم مساحة ال تقل عن مساحة زراعات القمح.

ولذلك فقد تركزت تربية املاشية يف مراعي البمباس الرطبة، شرقي 
، وهذه املراعي هبا ما ال يعد من املاشية، وقد أصبحت «هالل احلنطة»

األرجنتني اليوم أوىل األمم اليت متون العامل ابللحوم، ومن مراعيها الشاسعة 
اشية إىل مصانع جتهيز اللحوم وتعبئتها يف بيونس أيرس، مث بعد ترسل امل

ذلك تنقل اللحوم املذبوحة املثلجة على سفن جمهزة بثالجات ضخمة إىل 
 بلدان أورواب الغربية واجلنوبية.

وصناعة اللحوم يف بيونس أيرس جمهزة أبعظم ثالجات التربيد يف 
البقر، وعشرة آالف العامل، وهي تطيق استيعاب مخسة آالف رأس من 

 رأس من الضأن يوميا.
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وبعض اللحوم يصدر على هيئة حلوم حمفوظ يف العلب، واللسان 
املصنوع من أهم منتجات اللحم الثانوية، وأما اللحوم غري اجليدة، فتصنع 

 منها خالصة اللحم.

ورغم زحف حقول القمح على مساحات املراعي الطبيعية يف 
ية جزء مهم من االقتصاد القومي، وتربية املاشية األرجنتني، فإن تربية املاش

عظيمة األمهية جدا ابلنسبة للوالية الصغرية اجملاورة لألرجنتني وهي 
أوراجواي، إذ أن نسبة عدد املاشية هبا إىل امليل املربع أكرب بكثري منها يف 

فراى »األرجنتني، ويشتهر فيها امسان لبلدين هبما أهم صناعة اللحوم ومها 
ومها امسان معروفان يف كثري من البالد األوروبية، « وابيزاندو»و« وسبنت

وإليهما ترسل رءوس املاشية مث تنقل منهما حيث تشحن اللحوم حبرا إىل 
اخلارج، ومن الطريف أن تكون أورواب اليت أعارت سهول البمباس واملراعي 

املاشية الطبيعية يف أمريكا الشمالية وأسرتاليا أحسن سالالت األبقار و 
وأجودها، فقرية يف إنتاج حلوم البقر وغريها، وأن أسواقها ترحب أبي نوع 
من أنواع اللحوم احملفوظة، اليت تصدرها األمم اليت تتخصص يف تلك 

 الصناعة.

وأيرلندا من األمم القليلة اليت لديها فائض من اللحوم، ومتتلك 
وهو ما ميكنها من  قطعاان كبرية من املاشية، ابلنسبة لقلة عدد السكان،

 تصدير فائضها من املاشية احلية إىل بريطانيا.

وتعين األمم األوروبية املشرفة على البحر األبيض املتوسط برتبية 
ماشية اللحم، أكثر من عنايتها برتبية ماشية األلبان وقد قدمنا قبل يف هذا 
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لذا نرى الكتاب أن زيت الزيتون حيل يف تلك البالد حمل الزبد احليواين، و 
أن صناعة األلبان ومنتجاهتا من الصناعات األساسية ألمم أورواب الشمالية 
ألن غذائها العادي البد أن يشمل اللنب والزبد، واجلنب أمهها مجيعا، 
وأعظم الدول استهالكا كمنتجات األلبان، هي بريطانيا وفرنسا وأملانيا 

ماشية اللحم ومن وروسيا السوفيتية، وكلها ميتلك مقادير متشاهبة من 
 ماشية األلبان.

والواقع أن عددا صغريا من الدول متخصص يف صناعة األلبان، 
مثل سويسرا وهولندا والدمنارك وقدأصبحت مجيعها من أكرب البالد 

 املصدرة لتلك املنتجات.

ومن الواضح أن أعقد مشكالت جتارة اللنب الطازج تتلخص يف أن 
، ولذلك جتمعت مراكز إنتاج اللنب يف يسلم اللنب طازجا نقيا للمستهلك

ضواحي املدن العظمى اليت تستهلك معظم كميات األلبان، ففي الوالايت 
الشرقية للوالايت املتحدة، تتجمع تلك املراكز يف ضواحي مدينة نيويورك، 
حيث ترتكز صناعة األلبان، فإذا بعدت مراكز إنتاجه غراب، حيول اللنب إىل 

الناتج منه إىل مدن السوق الصناعية يف الوالايت زبد أو جنب، مث يصدر 
مينسوات وأيوا »املتحدة، وبذلك أصبحت الوالايت الثالث وهي 

أصبحت من أعظم الوالايت املتحدة إنتاجا للزبد، بينما تزعم « ووسكنسن
 والية وسكنسن صناعة اجلنب.
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ية، وأما جتارة اللنب احلليب الطازج فشيء ال يعتد به يف التجارة العامل
إال أنه يتخذ كال آخر يف تلك التجارة، إذ تباع منه كميات هائلة على 

 شكل لنب مركز حمفوظ يف العلب أو يف شكل مسحوق جمفف.

واألمم الثالث املتخصصة يف صناعة األلبان، هي البالد املصدرة 
هلا، وأكرب عمالئها هي بريطانيا، وأما الوالايت املتحدة فتصدر اللنب إىل 

ل كواب والفلبني ومها يف املنطقة احلارة حيث ال يتمتع سكاهنا ابللنب بالد مث
 الطازج، كما أهنا تصدره كذلك إىل أورواب.

اللنب والزبد  -والتخصص يف إنتاج أحد املنتجات الثالثة لأللبان 
الذي الحظناه يف والايت أمريكا الشمالية املنتجة لأللبان، يقابله  -واجلنب 

 اب.ختصص مثله يف أورو 

فاللنب السويسري والزبد الدمناركي واجلنب الدمناركي، معروف يف كل 
ومها من « يورك هام»و« ولشري بيكن»بيت إجنليزي، كما يعرف فيها 

منتجات حلم اخلنزير املصنع يف إجنلرتا ابلذات، أما يف اهلضبة الشمالية 
ة، اليت لسويسرا، فاجلو رطب جدا ابإلضافة إىل مزااي طبيعية األرض اجلبلي

جعلت مراعي تلك املنطقة كثيفة  احلشائش، جيدة املرعى، وتقدر األرض 
املخصصة للرعي وتربية املاشية يف سويسرا، بثالثة أرابع األرض الصاحلة 

 للزراعة فيها.
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ومن مراعي األلب اخلصيبة، ينتج اجلنب السويسري واللنب 
ظم شهرة السويسري احملفوظ، ومها من أشهر األغذية اليت حازت أع

 عاملية.

ومثة منتجات من األلبان كاجلنب واللنب والزبد، ال تقل عنها شهرة 
تنتجها هولندا يف ظروف جغرافية خيتلف عن سويسرا اختالفا بينا، يف 

وهي أراضي خصبة رطبة، تنمو فيها حشائش الرعي « البولدرز»مراعي 
ا عن وانتزعها اهلولنديون من البحر، وتقع وراء سدود ضخمة حتجبه

البحر، وحتول دون طغيانه عليها بفضل طلمبات وحمطات صرف هائلة، 
 ومستوى هذه املراعي حتت مستوى سطح البحر.

وأما ما يسرتعى النظر يف صناعة األلبان ومنتجاهتا يف الدمنارك، فهو 
دقة نظامها التعاوين ورقي أساليبه بني الفالحني، والتشجيع الذي تسديه 

اونية، وصل هبا إىل تلك الدرجة الرفيعة من النجاح احلكومة للحركة التع
 املنقطع النظري.

وكثريا ما يقابل ذلك النجاح بسوء التنظيم يف صناعة منتجات 
األلبان يف أيرلندا، وهي بالد تشبه الدمنارك من حيث موقعها اجلغرايف 

 واالقتصادي، ومن حيث اعتمادها على أرابح تلك التجارة اخلارجية.

املواد العظيمة األمهية يف صادرات الدمنارك، وهي تفوق  والزبد من
هولندا من حيث صادرات منتجات األلبان، وصناعة منتجات األلبان يف 

 هذين البلدين قائمة على نظم استغاللية قوية ودقيقة.
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 وأما غذاء املاشية فالبد من استرياده من اخلارج.

األسواق االستهالكية وال تقع مراكز إنتاج األلبان دائما ابلقرب من 
النائية بفضل استخدامها للثالجات، استطاعت « نيوزيالندا»الكربى، فإن 

أن تنافس غريها يف األسواق العاملية وخاصة يف أسواق بريطانيا، حىت 
أصبحت صادراهتا من اجلنب أكثر جدا من صادرات هولندا، وأما صادراهتا 

 ليا.من الزبد فإهنا تكاد تلحق ابلدمنارك وأسرتا

وتقع نيوزلندا فيما يقابل منطقة البحراملتوسط يف النصف اجلنويب 
للكرة، ولكن مناخها أكثر برودة ورطوبة من مثيلتها يف النصف الشمايل، 
ومناخها أقرب إىل املنطقة املعتدلة يف مشال غريب أورواب، وتقع مراعيها على 

 السهول الساحلية يف اجلزيرة الشمالية.

ا، فإن ماشية األلبان اليت تنتج أهم صادرات أسرتاليا وأما يف أسرتالي
من الزبد، ترعى يف املناطق شبه االستوائية الكثرية األمطار يف أقصى 

 اجلنوب الشرقي للقارة.

وأسرتاليا ونيوزيلندا قد انتفعتا انتفاعا عظيما ابلروابط التجارية، اليت 
منة عظيمة على جتارة تربطهما بربيطانيا، ،وخاصة أسرتاليا اليت هتيمن هي

إنتاج منتجات األلبان وتصديرها، ومن كربايت البالد املنتجة ملستخرجات 
األلبان، الوالايت املتحدة، وهي أعظمها يف إنتاج الزبد ولكنها مع ذلك 

 تكاد ال تكفي حاجة االستهالك احمللي.
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وهي حتتل املرتبة الثانية أو الثالثة بني  -روسيا السوفيتية  -وأما 
 ملنتجني فقد تناقص صادرها من الزبد أخريا ألهنا تستهلكه حمليا.ا

ورغم أن أملانيا تعادل روسيا يف اإلنتاج، إال أهنا تستورد الزبد واجلنب 
من البلدان األوروبية األخرى لتكفي حاجتها، وهي يف ذلك تعد التالية 

 لربيطانيا يف االسترياد.

عى املشية، جندها تصلح واملراعي ضئيلة العشب، اليت ال تصلح لر 
لرعي األغنام اليت يربيها الفالح من أجل حلومها أو من أجل أصوافها، 

 وقد استولدوا أخريا صنفا من األغنام يؤدي الغرضني مجيعا.

وحتتاج أغنام اللحوم إىل مناخ فيه شيء من الرطوبة، وحشائشها 
جتود أغنام أكثر وفرة مما حتتاجه األغنام اليت ترىب من أجل أصوافها، و 

اللحوم يف املناطق املعتدلة الباردة، مثل اجلزر الربيطانية ونيوزيلندا، ويف 
هذه مل تزحف زراعة احلبوب على املراعي إال يف مساحات قليلة جدا، 
ولذلك فصناعة رعي املاشية وتربيتها من أهم الصناعات الريفية هبا، 

كثرة عدد األغنام و  -وهم ال يبلغون مليونني  -وبسبب قلة عدد السكان
أصبحت نيوزيلندا من أكرب البلدان  -وهي حواىل ثالثني مليون رأس  -

 املصدرة للحوم الضأن واحلمالن يف العامل.

وقد استولدت « الكوريديل»ومن األغنام اليت ترىب للحومها نوع 
، يف سهول كانرت «املربنو»مع نعاج « لنكلن»أو « ليسرت»بتهجني كبش 

بري يف اجلزيرة اجلنوبية لنيوزيلندا، ذلك التهجني الذي مون املستهلك 
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، وكذلك «محل كانرت بري»اإلجنليزي بنوع من اللحم املمتاز املعروف ابسم 
 صوف ممتاز اجلودة.ب

وهناك أنواع كثرية من األغنام اإلجنليزية املمتازة، جنحت تربيتها يف 
نيوزيلندا كذلك، مثل أصناف: روميت، وشندوان، ولنكلن، وليسرت، وكلها 
أغنام مسيت أبمساء أماكن تربيتها إبجنلرتا، وجناح تربيتها يف نيوزيلندا يدل 

جنلرتا ونيوزيلندا، وتسعون يف املائة من على التشابه الشديد يف املناخ بني إ
صادرات نيوزيلندا تشمل األربعة املنتجات األساسية للصناعات الريفية، 
وهي حلوم الضأن واحلمالن، والصوف والزبد واجلنب، مما يدل على مقدار 
اهنماك األهايل وانصرافهم انصرافا كليا، إىل تربية األغنام وصناعة 

 مستخرجات األلبان.

رغم من أن إجنلرتا متتلك عددا عظيما من رؤوس األغنام، إال وابل
أهنا بسبب ازدحام السكان هبا وكثرهتم وميلهم الشديد للضأن وصغار 

 احلمالن، فإهنا تستهلك كل ما يرد إليها من اللحوم املثلجة من نيوزيلندا.

ويف املراعي األكثر جفافا يف أسرتاليا والوالايت املتحدة واألرجنتني 
وراجواى وشيلى، ترىب األغنام من أجل أصوافها، على أن صادرات وأ

أسرتاليا واألرجنتني، تشمل كميات قليلة من الضأن، ويف أسرتاليا 
 والوالايت املتحدة تتزايد تربية األغنام مبرور الزمن.
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وال يوجد يف الوالايت املتحدة أي فائض من حلوم األغنام للتصدير، 
ثل إال جزءا ضئيال من غذاء الرجل األمريكي علما أبن حلم الضأن ال مي

 العادي، ولذلك فالطلب على حلم الضأن يف أمريكا ضئيل جدا.

وعلى عكس املاشية واألغنام اليت ترعى يف السهول املعشبة الواقعة 
اليت تعد موطن تربيتها أصال وال خترج عن حدودها  -يف املنطقة املعتدلة 

يته أبي حدود أو بيئات جغرافية، وإمنا هو جتد أن اخلنزير ال تتقيد ترب -
 واسع االنتشار وموزع على معظم املناطق الطبيعية تقريبا بصفة عامة.

وما كانت طبيعة اخلنزير غاية يف الفهم، وال يعف عن أن يلتهم أي 
شيء يف طريقه دون متييز، أصبح من امليسور إطعامه فضالت الطعام يف 

ا ما، ففي الصني مثال جند اخلنزير يرىب يف البلدان املزدمحة ابلسكان نوع
اجلنوب حيث تسود الرايح املومسية، ويف املناطق شبه احلارة الرطبة، ويف 
الشمال حيث اجلو معتدل الربودة، يف مجيع تلك املناطق ابلصني ترىب 
أعداد هائلة، والصينيون كأمة كلفون أشد الكلف بلحم اخلنزير املشوي، 

، قد خلد تلك الصفة «تشارلز المب»جنليز وهو حىت إن أحد كتاب اإل
 فيهم يف إحد مقاالته املشهورة.

وبينما جتود تربية بعض أنواع اخلنزير يف جزر الفلبني، حيث املناخ 
 االستوائي، جتود منه أنواع أخرى يف مناطق مشال أورواب على السواء.

طق فإذا نظران إىل مصور جغرايف يبني توزيع هذا احليوان على منا
العامل، جند أن فيها مناطق بيضاء، ولكن هذا ال يدل على عدم وجود 
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احليوان، وإمنا يدل على بلدان حيرم فيها أكل حلم اخلنزير على السكان 
لدوافع دينية، فمثال يعد هذا احليوان جنسا وقذرا يف عرف املسلمني، فهو 

عض جهات لذلك حمرم عليهم دينيا، على أن تربية هذا احليوان تقوم يف ب
 قليلة يف مشال ووسط أفريقيا ويف الشرق األوسط واهلند.

ومن املفيد أن نضيف هنا يف احليوان حمرم يف الداينتني اهلندوكية 
 واليهودية، وحلمه حرام على أصحاب هاتني الداينتني.

وتربية اخلنزير هي إحدى الصناعات الكربى يف الوالايت املتحدة، 
أخرى، ألن حلم اخلنزير يكون الركن األساسي وهي يف ذلك تفوق أية دولة 

 يف طعام األمة األمريكية.

والعدد األكرب من اخلنازير يرىب يف مناطق مزارع الذرة، يف القسم 
الشرقي من الوالايت املتحدة، وتستهلك تغذيته قدرا كبريا من حمصول 

اعي يف الذرة اهلائل، وتربية اخلنزير الشك من األسباب الرئيسية للنظام الزر 
تلك املنطقة، وتنتقل احليواانت إىل مراكز تصنيع اللحم وتعبئته كمدينة 

 شيكاغو وكنساس سييت، وإىل مراكز اثنوية أخرى يف نفس منطقة الذرة.

وتعبأ كمية عظيمة من حلم اخلنزير يف علب، ولكي ندرك أمهية 
ال أن اخلنزير يف االقتصاد األمريكي، نذكر هنا حقيقتني ابرزتني ومها: أو 

صناعة اللحوم وتعبئتها بوجه عام، أتيت من حيث األمهية االقتصادية يف 
املرتبة الثانية بعد صناعة السيارات فيها، واثنيا أن اجلزء األعظم من 
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صادرات الوالايت املتحدة من اللحوم هم يف الواقع من منتجات حلم 
 اخلنزير.

إمنا يدخل اخلنزير وال تقتصر جتارة حلم اخلنزير على املعلبات منه، و 
 بعد أن ميلح ويدخن.« هام»و« بيكن»التجارة يف شكل 

وكان اخلنزير اململح واللحم اململح مفضال قبال، ولكنهما تواراي 
اليوم يف األسواق التجارية إىل غري رجعة، وفيما مضى كانت الوالايت 

بدأت املتحدة تسد حاجة بريطانيا من البيكن واهلام متاما، ولكن إجنلرتا 
 أخريا تستورد حاجاهتا من جهات أخرى.

وهو شحم « الالرد»وال تزال الوالايت املتحدة هتيمن على جتارة 
اخلنزير واملسيح، وتسمن هلذا الغرض ابلذات اخلنازير اليت ترىب يف نطاق 

 الذرة.

أو « الرد»واحلقيقة أن نسبة كبرية من الذرة تصدر على شكل 
 كا الالتينية.شحم حيواين إىل أورواب وأمري

ويف مشال أورواب، يغذى اخلنزير بعلف أرخص كلفة، كالشعري 
والشوفان وفضالت األلبان، ويف الدمنارك وهولندا جند تربية اخلنزير تسري 

 جنبا إىل جنب مع صناعات مستخرجات األلبان.

ومتتلك الدمنارك من اخلنزير ضعف ما متتلكه من املاشية، ولوحظ يف 
أي حلم اخلنزير « البيكن»على احلرب العاملية الثانية، أن السنوات السابقة 
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اململح بدأ يشغل اجلزء األكرب من صادراهتا للخارج، وتشرتيه بريطانيا، كما 
 لوحظ تصدير البيكن من كندا وأيرلندا وهولندا بكميات قليلة.
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 الفصل اخلامس

 حصاد البحر

 

األغذية، يستيع مجعها من ال يزال أمام اإلنسان أنواع من 
الطبيعة دون أن يعاين تربية أو زرعا، ومن تلك األنواع 

 وأمهها ما يستطيع احلصول عليه من البحر.

ويبدو احمليط الشاسع إىل الناظر ألول وهلة، أنه ذلك االتساع القاحل 
اململ الداكن كما يصفه الشعراء، إال أنه من حيث قيمته االقتصادية 

 من تصويب ذلك الوصف. لإلنسان، البد

فالبحار كالقارات مكونة من مناطق متعددة، بعضها قاحل جدب، 
والبعض خصيب معشوشب، حتوي أنواًعا ال حصر هلا من احلياة احليوانية 

 والنباتية.

واألمساك دون شك هي مصدر من أهم مصادر الغذاء لإلنسان من 
اهتا على الغذاء من البحر، واألمساك مثل احليواانت الربية، تعتمد يف حي

اململكة النباتية، ولذلك فهي تتكاثر يف اجلهات اليت تكثر فيها النبااتت 
 البحرية.

والغذاء الرئيسي لألمساك يتكون من كائنات دقيقة احلجم جًدا، هي 
يف احلقيقة يف منزلة بني النبات واحليوان، وتعيش يف املياه الضحلة يف 

 البحار.
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هي الغذاء الرئيسي لسمك الرجنة جبميع وتلك املخلوقات الدقيقة 
فصائله، ومسك الرجنة هو السمك املفضل يف غذاء اإلنسان وهو كذلك 
غذاء مجيع األمساك األخرى يف البحر، وهلذه األسباب جند أن أعظم 
مصايد األمساك يف العامل تقع يف املياه الضحلة املالصقة لسواحل القارات، 

 «.اترفوف القار »وهي ما تعرف ابسم 

وهناك عامالن يقرران احلد الذي ميكن معه أن يستفيد اإلنسان من 
ثروة البحر، ومها أوال قرب مواطن األمساك، والثاىن سهولة احلصول على 

 أنواع أخرى من الغذاء.

وهم قوم  -أما العامل األول فنالحظ أن أهل النرويج والربيطانيني 
جزيال من وراء الصيد فيه منذ قد ارتزقوا رزقًا  -حبريون حييط هبم البحر 

 مئات السنني.

أما العامل الثاين فيوجد حيث يكون املناخ قارًسا جًدا، كما يف 
املنطقة القطبية وشبه القطبية، أو حيث يكون السكان من كثافة العدد 
حبيث ال يكفي حمصول األرض لتغذية السكان كما يف الياابن، لذلك 

 يف سد مطالب احلياة واإلقاء عليها. فالبحار اجملاورة هلا أمهية عظمى

ويف العامل كله أربع مناطق هبا أعظم مصايد األمساك، وهي مجيعًا يف 
 النصف الشماىل للكرة األرضية، وتقع جغرافيا يف املنطقة املعتدلة.

وقد ظل اجلزء الواقع يف مشال غريب األطلنطي زمًنا طويال من أغىن 
وشرق « البرادو»و« نيوفونلند»مناطق الصيد، وهو يشمل سواحل 
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ووالايت « نوفاسكوشيا»حىت « كوبيك»ابتداء من « كندا»
 «.ماساشوستس»و« مني»و« نيوإجنلند»ووالايت « نوفاسكوشيا»

غمورة حتت سطح البحر ويف هذه املنطقة سلسلة من اهلضاب امل
 تعرف ابسم الشطوط، وهي على أعماق قريبة ال تزيد على مخسني قامة.  

وقد تقل عن ذلك، وحتوي مياه تلك األعماق « القامة ستة أقدام»
الضحة أرجاال ال حصر هلا من األمساك الصاحلة لألكل، وأعظم هذه 

والشط الغرىب  «نيوفونلند»اهلضبة أمهية ثالث يف اجلنوب الشرقي جلزيرة 
ابلقرب من شواطيء والية » جورج»وشط « نوفاسكوشيا»ابلقرب من 

 «.مساشوستس»

ومجلة القول أن تلك املنطقة تشمل املصايد الرئيسية لسمك 
، وهناك يلتقي كبارالصيادين من كل اجلنسيات، من كندا «الكود»

ك وبريطانيا وأمريكا وفرنسا والربتغال، والصيد مباح للجميع عند تل
الشطوط، ولكن الصيد جبوار الساحل مقيد ابملعاهدات، أي أنه غري مباح 

 يف حدود املياه اإلقليمية، أي مدى ثالثة أميال من الساحل.

ومن احملتمل أن تلك املصايد الغنية قد استغلها الفرنسيون قدميًا 
 والنروجييون من قبلهم.

والشك أن كشف تلك املصايد كان جندة عظيمة ألورواب 
لكاثوليكية، اليت تستهلك منه كميات عظيمة، وأهم من ذلك أهنا أمدت ا
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الرعيل األول من نزالء أمريكا واملهاجرين األول بطعام يف متناول أيديهم 
 يف تلك األايم األوىل، حيث كانت الزراعة ضئيلة صعبة.

وهلذا فقد لعبت تلك املصايد دورًا رئيسيًا يف تقدم احلياة وتطورها 
 ناطق.يف هذه امل

وتصدر الكمية العظمى من حمصول الصيد يف املصايد الكندية إىل 
البلدان املختلفة، فاألمساك الطازجة ترسل إىل الوالايت املتحدة، واألمساك 

 اململحة اجملففة ترسل إىل جزر اهلند الغربية وجنوب أمريكا.

وما يصيده أهايل نيوزلندا هو للتصدير، ومركز أسواق جتارة األمساك 
املخفف « الكود»، وأهم ما يصدر هو «سنت جون»هي العاصمة 

واململح، وذلك للدول الكاثوليكية يف جنوب أورواب كإسبانيا والربتغال 
 وإيطاليا.

ويف العشرين سنة األخرية تعلم صيدا و تلك اجلهات ابلتجربة أن  
كل أمة تقصر اقتصادايهتا يف التجارة على صنف واحد، يكون مركزها 

مزعزعا، إذ الواقع أن مجيع السكان يشتغلون ابلصيد أو مبهن تتعلق املايل 
 ابلصيد وما يتصل به من صناعة.

وعندما حدثت األزمة املالية املشهورة يف الثالثني سنة األوىل من 
هذا القرن، وتناقص الطلب على السمك، انتشرت األزمة والبطالة بني 

، ولكن عوضهم عن ذلك األهايل وانتهت ابالهنيار االقتصادي الشديد
فيما بعد، تعطل العمل يف بعض مصايد األمساك إىل جانب ما شعر به العامل 
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من النقص يف الطعام، فعاد إليهم شيء من الرواج إابن احلرب العاملية 
 الثانية.

ولكنا جند أن مستقبل الصيادين يف نيوفونلند على العموم، ال يبشر 
أحسن الظروف ال يتعدى مواسم يتواىل ابالستقرار االقتصادي، وهو على 

 فيها عليهم رخاء معقول، يتلوه ضائقة مالية شديدة، وهكذا دواليك.

أو احلوت، فإن أعظم األنواع كثرة بعده يف « الكود»وجبانب 
مصايد مشال احمليط األطلنطي هي أمساك اهلادوك والرجنة واملاكرل 

طول الساحل جنويب واهلاليبوت وكلها ذات صيد وفري، كما يوجد على 
هنر سنت لورنس، نوع من األمساك احملاربة هو الالجنوست، وأما سرطان 

فيصاد يف خليج تشيزابيك، وهذا اخلليج يعد من « أبو جالمبو»البحر 
 أشهر مصايد القواقع البحرية يف العامل.

وتشرتك يف تلك الصناعة واليتان، مها ماريالند وفرجينيا، ومثة نوع 
ولكنه ليس من أمساك الطعام « ماهنادن»هو املسمى  آخر من السمك

بسبب كثرة دهنه، وهلذا يستعمل الشحم الناتج منه يف صناعة الصابون 
 واألصباغ.

وبفضل ما متتلكه الوالايت املتحدة من مصايد األمساك على 
السواحل الغربية ألمريكا الشمالية، تستحوذ على جزء غين جدا من 

 املصايد العاملية.
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الشمال الشرقي ملياه احمليط اهلادي، ازدادات أمهية املصايد ويف 
بسبب إقامة مصانع لتعليب السمك، واختصت بتعليب مسك الساملون 

 بقصد تصديره للخارج، وخاصة لربيطانيا وأسرتاليا.

وجند يف أهنار والية أالسكا وخلجاهنا، ويف أهنار كولومبيا الربيطانية  
هنر كولومبيا بوالية أورجيون، وعلى طول كنهر الفريزر والسكينا، ويف 

الساحل حىت مشال كاليفورنيا، جند أن املاليني من مسك الساملون تدخل 
الشباك عند مصانع التعليب، يف الوقت الذي جتاهد ساحبة عكس تيار 
النهر سعيا وراء الوصول إىل مناطق فقسها، حيث رأت النور هي نفسها 

 ألول مرة.

هولة اليت كانت تصطاد هبا أرجال الساملون ومن سوء احلظ أن الس
الكثيفة بسبب هجرته اجلماعية من البحر املاحل إىل مواطنه األوىل يف املياه 
العذبة، جعلت الصيادين يف مصانع تعليبه يفرطون يف صيده دون قيد أو 

 شرط.

ولكن حدث بعد هذين أن ذلك االستغالل املريع الذي استمر زمنا 
لتكاثر هذا السمك يف موطنه، قد أدى إىل القضاء على طويال دون اعتبار 

الساملون قضاء مربما يف هنر سكرامنتو يف كاليفورنيا، كما أنه قضى على 
 مثانني أو تسعة يف املائة من مسك الساملون يف أهنار أخرى.

وقد أدت كذلك بعض املشروعات الفردية يف صناعات أخرى إىل 
مثل مشروعات حتويل جمرى األهنار  القضاء على ذلك النوع من السمك،
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بعد الري، وكذلك إقامة اخلزاانت لتوليد القوى الكهرابئية، كل ذلك جعل 
من املستحيل وصول الساملون إىل مناطق التزاوج والفقس، وكذلك حيول 
سد جمرى النهر جبذوع األشجار املنفعة فيه حنو مصانع األخشاب، دون 

 وصول األمساك إىل مواطن تزواجها.

وبلغ خطر إابدة فصيلة الساملون حدا جعل من الضروري وضع 
القوانني حلمايته واإلبقاء عليه، ولوال ذلك لكان نصب أهنار احمليط اهلادي 
من الضرر، هو عني ما تزل أبهنار احمليط األطلنطي اليت كانت يوما ما 
عامرة بسمك الساملون، مث استغلت استغالال غري مقيد قضى عليه قضاء 

 ا.اتم

وعالجا لتلك احلالة، زودت األهنار بصغار السمك من مواطن 
فقسها،، ومسك الساملون املعلب يقدر بنصف حمصول السمك يف كندا، 
وأكثر من نصف السمك احملفوظ الناتج من اجلهات الشمالية الشرقية 

 للمحيط اهلادي.

ومثة نوع آخر هو السردين، يصاد ويعلب أيضا يف املياه القريبة من 
نوب كاليفورنيا، وكذلك جيري الصيد من األعماق يف الشطوط الضحة ج

القريبة من سواحل القارة، وهذه تعترب من أغىن مصايد األمساك يف العامل، 
 وحتتوي مياهها يف مسك الرجنة واحلوت.

ونكرر القول أن االستمرار يف صيد كميات هائلة من السمك، أدى 
 ابإلابدة.« اهلاليبوت»هدد مسك إىل تناقصه، وهناك من األخطار ما ي
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وأما مصايد البحريات العظمى، اليت كانت تعج أبنواع السمك 
األبيض والرتوت والرجنة واألمساك الصاحلة للطعام، فقد فقدت أمهيتها 

قصة  -اليوم، ككندا والوالايت املتحدة، والسبب هو نفس القصة 
انت اآلالف من هذا االستغالل الشديد واألرابح اليسرية السريعة، فقد ك

الغذاء اإلنساين الثمني تصاد لتستعمل مسادا لألراضي وخمصبات هلا، حىت 
 أبيدت أنواع أبكملها من السمك.

ويف اجلانب الشرقي من مشال حميط األطلنطي، توجد أعم مصايد 
األمساك يف العامل، وهي متتد من حبر ابرنرت يف الشمال حىت شواطئ مراكش، 

أيسلندا، والشط املغمور للقارة يف الشمال الغريب ألورواب مارة بسواحل 
مرتامي االتساع حبيث يشمل حميط اجلزر الربيطانية وجزءا من خليج 
بسكاي، وهذه املنطقة ابلذات تشمل حبر الشمال مجيعه، وهو حيتوى 
على أغىن مركز يف مصايد األمساك بتلك املنطقة، إذ أن مياه شعاب 

جبسيمات البالنكتون، وهي الغذاء الرئيسي لسمك غنية « الدوجراابنك»
 الرجنة واملاكرل، ومها بدورمها يكوانن أفضل غذاء للحوت واهلادوك.

ومن املعروف أن املياه اإلقليمية يقصر استخدامها على األمة 
صاحبة الساحل، إال أن مياه حبر الشمال مباحة جلميع األمم، ويشرتك يف 

 نريوجييون والدمناركيون واألملان وغريهم.الصيد فيها الربيطانيون وال

ولعل الدمناركيني األوائل، هم الذين أقاموا ونظموا صناعة الصيد يف 
إن أمسرتدام بنيت على عظام مسك الرجنة، »البحر، حىت قال عنهم املثل 

ولكن جاء اإلجنليز فانتزعوا منهم قصب السبق، حىت أصبحت ميناء 
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يف لندن أكرب » بلنجرجيت»صبحت سوق أكرب ميناء للصيد وأ« جومزيب»
 أسواق السمك يف العامل.

ويف مصايد األمساك اإلجنليزية، جند أغلب ما يصطاد هو الرجنة 
واملاكرل واحلوت واهلادوك ومسك موسى بكميات كبرية، ولكن يف املصايد 

 االسكتلندية، جند غالبية الصيد من الرجنة قليال من األمساك األخرى.

رجنة ما يصطاد من مصايد بريطانيا، ومع أن أسواق ويبلغ مسك ال
السمك السازج الرئيسية هي يف بريطانيا، إال أن جتارة األمساك قد اتسع 
جماهلا حىت أصبح جزء كبري من السمك يصدر إىل والايت البلطيق بسبب 

 التقدم والتطور يف أساليب التثليج ابلتمليح.

اجلزر الربيطانية، ومع كل وبعض الصيد يقع يف مياه بعيدة جدًا عن 
 فبحر الشمال ال يزال أعظم مصدر للصيد.

ومن الطريف أن أهم مواينء الصيد الرئيسية اخلمسة، تقع على  
الساحل الشرقي لربيطانيا، وترتدد أعداد كبرية من مراكب الصيد الربيطانية 

، على حبر أيرلندا، حيث يصاد بكثرة قريبا من الشواطيء الغربية لربيطانيا
بينما مسك البلتشارد وهو من السردين « هايك»نوع من السمك امسه 

 عن ذي قبل.« كورنول»الكبري احلجم، قد قل على سواحل 

واجلزء األكرب من حمصول السمك يف النرويج يعد للتصدير دائماً، 
وهو أييت من حيث قيمته التجارية واالقتصادية للبالد يف املرتبة الثانية بعد 

جزر »اب فيها، ويوجد مسك احلوت يف املياه الضحة حول جتارة األخش
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إىل أورواب اجلنوبية، وأما « البكاله»»ويصدر الكود جمففًا ومملًحا « لوفوتن
وهي املركز الرئيسي « برجن»مسك الرجنة فيصطاد يف املياه احمليطة جبزيرة 

لصناعة الصيد، وهي تصدره إىل دول البلطيق بينما تعلب صغار السمك 
 اع لتستعمل طعماً.وتب

ومصايد األمساك األوروبية ذات األمهية تقع يف فرنسا وإسبانيا 
والربتغال، وتلك املصايد واقعة على مياه األطلنطي والبحر املتوسط على 

سكان برتين »السواء، ابلنسبة لفرنسا وإسبانيا، والصيادون الربيتون 
كونوول أيخذون نصيهبم من صيد البلتشارد قرب ساحل  « بفرنسا

اإلجنليزي، كما يصيدون السردين واألنشوجة يف األطلنطي والبحر 
، فتشتهر به السواحل الغربية «اجلندوفلي»املتوسط، وأما صيد احملار 

 والشمالية لفرنسا، كما اشتهرت به أيضا سواحل كنت وإسكس إبجنلرتا.

ويصطاد السردين واألنشوجة قرب سواحل إسبانيا والربتغال،  
هذه من األمساك املعلبة، ال تقل قيمتها اقتصاداي عن مخور نبيذ وصادرات 

 البورت اليت اشتهرت هبا، واجلزء األكرب من تلك املعلبات تشرتيه بريطانيا.

، «التونة»ومثة نوع آخر من السمك الصاحل للطعام هو مسك 
، وقد «املاكرل»ويصطاد يف البحر األبيض املتوسط، وهو نوع من فصيلة 

بعضها اثنيت عشرة قدما، وقد تزن الواحدة منها نصف طن، بلغ طول 
 وتصطاد التونة قريبا من سواحل صقلية وسردينيا.
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وأما الكافيار، وهو أشهي األطعمة البحرية ذو الشهرة العاملية، 
فيحصل عليه العامل من املصايد األوروبية الداخلية مثل حبر قزوين وبعض 

تية، ومنها يصدر جلميع الدنيا، والكافيار األهنار الداخلية يف روسيا السوفي
 «.ستارجون»هو بيض السمك النهري املعروف ابسم 

وعندما ننتقل إىل منطقة الصيد الرابعة املشهورة يف العامل، وهي  
البحار احمليطة ابجلزر الياابنية يف الشمال الغريب للمحيط اهلادي، جند أن 

ها وجينون مثار البحر، وأكثر عددا ال حيصى من الناس يشتغلون ابلصيد في
من ذلك أن نسبة كبرية من السكان تعتمد على البحر يف غذائها أكثر من 

 أي أمة أخرى سبق الكالم عليها.

والواقع أن مناطق الصيد يف الياابن تؤلف جزءًا مهمًا من 
اقتصادايهتا، وأثرها يف رخاء األمة ابرز جداً، ال يقل أمهية عن حقول األرز 

 رعها ماليني من صغار الفالحني.اليت يز 

واألرض يف الياابن عسرية ال يفلح منها إال جزء يسري ينتج حمصواًل 
قليال من األرز ال يكفي حاجة الثالثة والسبعني مليواًن من األنفس 
احملشودة حشدًا يف تلك املنطقة ذات األراضي احملدودة املساحة القليلة 

حار احمليطة هبم كى حيصلوا على اخلصب، حىت اضطر هؤالء إىل حرث الب
 القوت الضروري.
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والسمك واألرز عند الياابين، أعظم وأهم كثريًا من اخلبز والزبد  
املثايل عند الغربيني، ألن السمك واألرز وحدمها يكوانن الغذاء الكامل 

 عند الياابنيني.

ويف النصف الشمايل للحاجز الضيق الذي حييط ابلياابن، ويف 
تكتنف جزر هوكايد ووشخالني وكوريل، جند كثريًا من األمساك،  البحار اليت

وأهم ما يصطاد هناك هو الرجنة والكود والسردين والساملون وأنواع أخرى 
 من مسك موسى.

ويف جنوب تلك البحار، يوجد كذلك السردين والتونة والبونتيو 
راي ، ويطارده الصياد الياابين حىت سواحل كو «وهو نوع من مسك التونة»

وفرموزا وسواحل الصني، وكذلك توجد كميات عظيمة من سرطان البحر 
والالجنوست واحملار أبنواعه، وللياابنيني ذوق عجيب يف أكل السمك، 
فإهنم أيكلون إىل جانب السمك العادي كل احليتان اهلائلة ومسك القرش 
املتوحش واألخطبوط ومسك احلرب، وأما ابلنسبة للفقراء منهم، فإهنم 

تجمعون على الشواطيء يف ساعة جزر البحر، وجيمعون أبيديهم من ي
 الشاطيء كل حيوان متخلف ليختزنوه.

فإذا قدران كل ذلك احملصول من السمك، جند أن نصيب الياابن 
من ثروة البحر يزيد على نصيب أية أمة أخرى، وأن موارد الصيد هبا أعظم 

 تلكها أية أمة أخرى.بكثري وأوسع مساحة من مصايد األمساك اليت مت
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ويف مشال هذه املصايد العاملية األربعة اليت ذكرانها، توجد منطقة  
يتغذى سكاهنا أساسا على األمساك، هذه املنطقة هي منطقة التندرا القارسة 
املناخ الكئيبةاملنظر، وهي متتد حول منطقة البحر القطيب عرب مشال أالسكا 

مالية النائية من األراضي يف االحتاد وكندا وسواحل جرينالند واجلهات الش
 السوفييت واسكندانوه، وقليل من جزر النمطقة املتجمدة املتناثرة.

والشتاء يف التندرا طويل قارس الربد، ويف بعض أجزائها ظالم دائم، 
وأما الصيف فقصري جًدا، والنبااتت اليت تنبت يف مثل ذلك املناخ القاسي 

ايت، ولذلك ال ميكن احلصول مطلقا ليست أكثر من الطحالب والفطر 
 على شيء من الطعام ميكن أن يقوم بتغذية مجاعة من الناس.

حيصلون على « الساموئيد»و« الالميني»وسكان تلك املنطقة من 
غذائهم ومأواهم ولباسهم من قطعان حيوان الرنة اليت يربوهنا، ويضيفون إىل 

اليت يهاجرون إليها يف غذائهم ما جيمعونه من العنب الربي يف الغاابت 
 فصل الشتاء، وكذلك حيصلون على السمك من ثقوب يثقبوهنا يف اجلليد.

ولكن اإلسكيمو الذين يقيمون يف أقصى أمريكا الشمالية 
فإن صلتهم ابلبحر وثيقة، وهلذا  -وهم سكان الشواطيء-وجرينلنده 

 فالسمك هو غذاؤهم الرئيسي.

ون مشتتون، ليس هلم أقل أثر وسكان التندرا بطبيعة احلال متناثر  
يف جمال التجارة العاملية، ولكن التجارب اليت قامت هبا روسيا يف الدائرة 
القطبية تستدعي االهتمام واالنتباه، فقد جففت األراضي هناك وزرعت 
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ابخلضر وحبشائش لعلف احليوان وخاصة يف براريها، وهي أشبه ابلواحات 
عندما حيتل فهيا نصف الصيف  حيث تنبت احلشائش والبقول والزهور

 رغم قصره.

وكان من أغراض هذه التجربة، توجيه تلك القبائل الرحل إىل حياة 
االستقرار، حياة الفالحة والزراعة، هذا إىل جانب غرض آخر ال يقل عن 
سابقه أمهية، وهو حماولة إنتاج املواد الغذائية الالزمة لصناعات التعدين 

 طقة التندرا يف املستقبل.عندما حتفر املناجم يف من

وابإلضافة إىل األمساك، يوجد يف البحر قاطنان من احليواانت  
ذوات الثدي، ومها القطيس والفقمة وهلما قيمة اقتصادية كربى لإلنسان، 
ولكن االستغالل الشنيع غري املقيد أدى إىل القضاء عليهما وإىل تدمري 

 تلك الثروة احلية.

أوال عندما اكتشف أن الزيت الناتج  «احلوت»ولقد صيد القيطس 
 منه واملخزون حتت جلده يصلح ألن يكون وقودا صاحلاً للمصابيح.

ولذلك جدد صيادو احليتان النروجييون والربيطانيون واألمريكيون يف 
مطاردة حيتان جرينالند، اليت كانت املصدر الرئيسى للزيت، وجدوا يف 
تتبعها يف احمليط املتجمد، ورغم ختلى األمريكيني عن الصيد بسبب 
اكتشاف آابر الزيت يف بنسلفانيا، إال أن معركة الصيد استمرت مع 

واشتدت اجملزرة عليها، حىت انتهت بتنظيف البحار الشمالية منها  احليتان
تنظيفا اتما، وملا أبيدت هذه، اجتهت أنظار النروجييني والربيطانيني إىل 
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النصف اجلنويب من الكرة، وهناك حلق هبم الياابنيون وتضافر اجلميع على 
 حوت يف السنة. ٢٠٠٠٠تنظيف املتجمد اجلنويب من احليتان مبعدل 

وجزر الفوكالند وتوابعها يف تلك املنطقة، تعد أهم مركز لصناعة 
صيد احلوت وكانت صناعة صيد احلوت فيما مضى تعتمد على قوارب 

 صغرية مكشوفة، يستعمل الصيادون فيها حرااب مدببة ترمى بقوة اليد.

وكانت تلك الطريقة تتيح فرص النجاة لذلك احليوان، ولكن منذ 
ليت تطلقها املدافع واملفرقعات، ومنذ استخدام أن استعملت احلراب ا

حتاشيا للقيود القانونية املوضوعة على املصانع املقامة  -املصانع العائمة 
حتولت عملية صيد احليتان إىل جمزرة  -على السواحل، منذ أن مت كل ذلك

 هائلة.

قامت عدة حماوالت دولية للحد من صيده  ١٩٣٧ويف سنة  
اتفاقية يف ذلك العام، إال أن الياابنيني الذين مل  وتقييده، وفعال وقعت

يشرتكوا يف التوقيع عليها أعلنوا يف السنة التالية أهنم سيسعون إىل مضاعفة 
طن من زيت  ٢٥٠٠٠إنتاجهم للزيت أربعة أمثال الكمية السابقة وهي 

 احلوت.

، وفيه أعلن ١٩٣٨وأخريا اجتمع املؤمتر الدويل لصيد احليتان سنة 
انية آالف حوت قد قتلت زايد عن عدد السنة املاضية، وكذلك أن مث

حذر املؤمتر، صيادى احليتان أبهنم إن مل حيافظوا على صيانة تلك الثروة، 
 فإهنم سيدمرون الصناعة اليت يرتزقون منها.
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مث جاءت احلرب العاملية الثانية فكانت جندة وهدنة يف دنيا احليتان 
هذا فإنه البد من التوصل إىل عقد اتفاقيات  والثروة املائية األخرى، ومع

دولية لتحديد صيد احلوت، وإال فإن عودة السالم إىل العامل سيؤذن 
 إبابدهتا إابدة اتمة من البحار.

وكان الزيت الثقل يؤخذ قبالم حيوان الفقمة، اليت كانت تصطاد 
ال ابلقرب من ساحل البرادور، وهذه قد أبيدت تقريبا، واليوم ال يوجد إ

حوت الفراء، ويصطاد من أجل جلده، فإن له قيمة جتارية مهمة وسنتكلم 
 عنه يف فصل آخر.

ويؤخذ من احلوت ذى األنف القاروري، زيت ثقيل جيد النوع وهو  
أجود ما يؤخذ من حوت جرينلندا، كما يؤخذ من حوت املن دهون 

لعطور تستعمل يف التجميل ومستحضراته، كما يؤخذ العنرب املستعمل يف ا
 من هذا احليوان.

ولو أن استخراج الزيت هو أهم ما يستخرجه الياابنيون منه، إال 
أهنم أيكلون حلمه، يكملون به غذاءهم الضئيل، كما يستخدمون عظامه يف 

 صناعة مشدات السيدات، ولكنها اليوم أصبحت صناعة ابئرة.
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 الفصل السادس

 األقداح املنعشة

 

الكالم عن املواد اليت يتغذى هبا  جيدر بنا وقد انتهينا من
اإلنسان، أن نرتيث قليال قبل الكالم عن وسائل كسائه 

 لنلقي نظرة نعين فيها مبا يستعمله يف شرابه.

والواقع أنه فيما خيتص ابجلنس البشري عامة، توجد ثالثة مشروابت 
مفضلة لديه، القت إقباال شديدا وإمجاعا من شعوب البالد الصناعية 

املزدمحة ابلسكان، الذين يقطنون املنطقة املعتدلة من الكرة الكربى 
 األرضية، وهذه األشربة هي الشاي والقهوة والكاكاو.

والشاي هو األوراق اجملففة لشجرية دائمة اخلضرة تنمو يف اجلنوب 
 الشرقي آلسيا، وكانت تؤكل فيما مضى كدواء لبعض األمراض.

وخواصها املنشطة املنعشة، ولكن الصينيني اكتشفوا طعمها اللذيذ 
فتغىن شعراؤهم مبدح شراهبا واإلشادة به منذ ثالثة عشر أو أربعة عشر 

 قران.

ومل تنتقل عادة شرب الشاي من بالد الصني إىل أورواب، إال بعد 
ذلك بعشرة قرون، وكان شرب الشاي يف أول مره من عادات الرفاهة 

أورواب، ومن هنا كانت الصني اليت ال يستطيعها إال املوسرون من الناس يف 
 هي املصدر الوحيد للشاي حىت أواسط القرن التاسع عشر.
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وال يزال نبات الشاي يزرع بصفة أصلية يف بالد الرايح املومسية يف  
جنوب شرقي آسيا، ألن املناخ يف تلك اجلهات يفي جبميع شروط زراعته، 
فهو أوال ال جيود منوه يف املناطق ذات املناخ البارد، رغم أنه يستطيع أن 

ء بشكل يتحمل الربد الشديد، بل يتحمل رخات الصقيع املتقطعة يف الشتا
ال يلحق به ضررًا إذا كان فصل الربيع طويال، ولكن يؤثر فقط يف مدة 

 النمو ويقلل من كمية احملصول.

ومن انحية أخرى جند النبات يتحمل تقلبات درجة حرارة الطقس 
مهما كانت واسعة التفاوت، وهذا يدل على أن املناطق االستوائية أو شبه 

 االستوائية هي موطن النبات األصلي.

ويضاف إىل ذلك ألنه البد لنمو النبات هبيئة سليمة قوية كي 
البد أن يكون  -تتجدد منو أوراقه وتتكاتف وتعطي حمصوال جيدا مطردا 

املطر غزيرا بصفة منتظمة، والبد أن يكون اجلو دائم الرطوبة طوال مدة 
الصيف وهو فصل النماء. وهذه الشروط كلها متوفرة يف املناطق 

الشبه االستوائية، وخاصة يف النواحي اليت تسقط فيها األمطار االستوائية و 
 بغزارة بسبب الرايح املومسية الصيفية.

ويستلزم منو النبات احتياطات أخرى، فهو على شدة شرهه للماء، 
ال حيتمل أن يغمر املاء جذوره يف الرتبة، وهلذا كان من الضروري وجود 

فرت مجيع هذه الشروط، كان نظام جيد لصرف املاء من حقوله، فإذا تو 
من املعقول أن يزرع نبات الشاي على سفوح التالل يف منطقة تسقط 
عليها األمطار املومسية الغزيرة، وهي بطبيعتها حمدودة املساحة إذ هي 
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تنحصر يف تلك املناطق الواقعة يف الشمال الشرقي للهند وسيالن، ومها 
 حمصول الشاي التجاري.املنطقتان اللتان تنتجان اجلزء األكرب من 

وأشهر نوع من نوعي نبات الشاي هو: شجرية أسام وحيتمل أهنا 
هي النبات األصلي له، وقد اكتشفت أول األمر انمية يف مشال شرقي اهلند 
بشكل بري، وهذا النوع هو الذي اختاره الزراع الربيطانيون لزراعتهم يف 

 املزارع الواسعة يف اهلند.

وع الصيين، وحتمل أوراقا أكرب حجما منه، وشجريته أطول من الن
 وإذا تركت هذه الشجرية وشأهنا فإهنا تصبح شجرة كبرية احلجم نوعا.

ولكنها تشذب يف مزار الشاي يف فصل الربيع تشذيبا جيعلها شجرية 
 أقدام. ٥إىل  ٣ال ترتفع أكثر من 

وقد يوجد أنواع أخرى من شجريات الشاي، ولكنها ال خترج عن 
جني بني هاتني الشجرتني، وجتمع األوراق يف أثناء فصل النمو عندما أهنا هت

تبلغ الورقة حجما خاصا، وبعد ذلك بثمانية أايم أو عشرة جيىن جنية اثنية 
 مث اثلثة يف فرتات متساوية، وهكذا حىت آخر الفصل.

وكل جنية من هذه تعطي نوعا خمتلفا من الشاي، وجىن األوراق  
رية رخيصة األجور، على أن كون ماهرة مدربة، يتطلب أيدي عاملة كث

وهذه أسباب حالت دون جناح زراعة الشاي يف مناطق أخرى رغم مالءمة 
 املناخ واملوقع اجلغرايف لزراعته.
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وبعد االنتهاء من جىن األوراق تبدأ عملية جتفيفها، مث تلف آليا 
 توطئة للعملية التالية وهي عملية التخمري.

توي على نسبة عالية من محض التانيك ولذلك وشاي أسام مثال حي
ترتك األوراق تتخمر حىت يطرد منها حامض التانك بنسبة مخسني يف املائة، 
وهي كمية كافية لكي حيتفظ الشاي بذلك الطعم الالذع الذي يتذوقه 
ويفضله املستهلك األورويب، وتوقفت عملية التخمري بتجفيف األوراق مرة 

ق ويستبعد منها األوراق الصغرية احلجم وكذلك أخرى، مث تغربل األورا
بقااي السقان، وأغلب احملصول يف مزارع اهلند يتكون من الشاي القوي 

، متييزا له من الشاي األخضر الصيين «الشاي األسود»املعروف ابسم 
 والياابين، وهي أضعف من الشاي اهلندي.

ى ضفيت ومزارع الشاي يف أسام تقع عموما فوق سفوح التالل عل 
هنر الربامهابرتا، ولكنهما اليوم تزحف إىل أراضي الوادي حيث يوجد نظام 

 جديد للصرف.

ومثة مراكز مهمة لزراعته يف الشمال الشرقي للهند على السفوح 
اجلنوبية لتالل خاسي يف أسام، وكذلك سفوح تالل اهلمالاي جنويب 

 وارجيلنج.

تسعة أشهر تقريبا، فإذا ويف كل هذه املناطق ميتد فصل النمو إىل 
أتى الشتاء جند أن برده وجفافه وهبوب الرايح املومسية الشمالية الشرقية 

 توقف منو شجريات الشاي، فيتوقف عند ذلك مجع أوراق الشاي.
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هذا إىل أن زراعة الشاي قد جتود على ارتفاع أربعة آالف قدم، 
ورق الشاي من  ويف أعلى تلك املرتفعات جند احملصول قليال إال أن نوع

 األصناف املمتازة.

وتقع نصف مزارع الشاي يف اهلند يف مقاطعة أسام وحدها، ولكن 
توجد هناك مساحات أخرى على السفوح املمطرة الغربية لتالل يف لنجريى 
يف جنوب اهلند، حيث املناخ حار عامة قرب خط األستواء وهو يتيح 

با عنه يف مشال اهلند، وهناك زراعة الشاي على ارتفاع يزيد مائىت قدم تقري
 ميكن مجع األوراق طول العام.

أما يف سيالن فقد دخلت زراعة الشاي بعد بضع سنني من دخوهلا 
إىل مشال اهلند، فنشطت فيها زراعته بسبب فشل مزارع النب يف اجلزيرة 
وكسادها، وتوفر األيدي العاملة الرخيصة، فاتسعت زراعته اتساعا 

 ملحوظا.

 صادرات الشاي منها يف املرتبة التالية للهند ذاهتا، واليوم أتيت
ومزارع الشاي يف سيالن تتجمع كلها يف منطقة التالل الواقعة جنويب 

 «.كاندي»العاصمة القدمية 

وهتيمن على جتارة الشاي كل من اهلند وسيالن، وبينما صادراته  
ألوىل من عظيمة األمهية للهند، فإنه أساسي لسيالن وأييت يف املكانة ا

 حيث اقتصادايهتا.
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وكل فائض الشاي يف هذين البلدين يصدر إىل بريطانيا، حيث 
يستهلك الشعب نصف اإلنتاج العاملي كله، وكذلك يصدر إىل األمم 
املتكلمة ابللغة اإلجنليزية حيث أصبحت عادة شرب الشاي من العادات 

 الواسعة االنتشار.املتأصلة 

استهالك الفرد العادي يف اجلزر الربيطانية،  ويدل اإلحصاء على أن
يبلغ مثانية أرطال من الشاي يف السنة، ونسبة شربه عالية يف أسرتاليا 

 ونيوزيلندا وكذلك يف كندا ولكن بنسبة أقل.

أما الوالايت املتحدة، فهي من األمم الشاربة للقهوة وتفضلها على 
تصدير اعتمادا كليا، الشاي، ويعتمد زارع الشاي اهلندي على جتارة ال

ويدل على ذلك قلة ما يستهلكه منه يف اهلند، إذ ال يكاد يبلغ استهالك 
 الفرد الواحد فيها نصف أوقية من الشاي.

وتعترب األمم األخرى الشاي شرااًب خاصًا ابإلجنليز، بسبب 
استهالكهم اهلائل للشاي، هم وممتلكاهتم، هلذا انتقل املركز العاملي لتجارة 

 يف لندن ذي الشهرة العاملية.« منسنج لني»إىل شارع  الشاي

ويف الواقع كان اهلولنديون هم أول من أدخل الشاي إىل أورواب، 
 وهم لذلك من كبار مستهلكي الشاي حىت عصران هذا.

والشاي الذي يشربونه مثل الشاي اهلندي من النوع األسود، وهو 
حت زراعته كذلك يف مشال يزرع يف األراضي املرتفعة يف غرب جاوة وقد جن

 شرقي جزيرة سومطرة.
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وأثناء هذا القرن زادت زراعته زايدة كبرية، حىت كادت جزر اهلند 
 الشرقية أن تلحق سيالن يف اإلنتاج والتصدير معًا.

وختتص الصني والياابن وفورموزا إبنتاج الشاي الصيين ذي الرائحة 
الذي  -الشاي األخضر والطعم وهو إما أسود وإما أخضر، وطريقة جتهيز 

وال يتطلب  -ال يوافق طعمه أولئك الذين تعودوا شرب الشاي األسود 
 ختمرياً بل حيمص ويلف ابليد مث جتفف أوراقه.

وصناعة الشاي الصيين يف حوض هنر الياجنتسي والتالل الواقعة يف 
اجلنوب الشرقي منها، وتشرف على الصناعة مجاعة من املزارعني الفالحني 

يزرعون الشجريات يف حدائق صغرية على سفوح التالل، حيث ال  الذين
 تصلح زراعة نبات آخر.

وهم ينتجون بذلك أصنافًا متفاوتة يف اجلودة، ومع أن الصينيني 
خسروا مركزهم يف جتارة التصدير، إال أن جمموع إنتاجهم مازال ضخماً 

 وهذا اإلنتاج يستهلك داخل البالد.

واألطفال يستخدمون يف مجع أوراق وقصارى القول إن النساء 
الشاي، ويؤخذ منه ثالث جنيهات يف املوسم، األوىل يف أوائل الربيع وهذه 
جتىن فيها األوراق الغضة وهي أحسن األنواع، والثانية يف أواخر الربيع أو 

 أوائل الصيف، والثالثة يف أواخر الصيف، وشاي اجلنية األخرية غري جيد.
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 وجيعل يف قوالب حىت يسهل تصديره وقد يضغط الشاي الصيين
ومحله على أكتاف احلمالني أو دواب احلمل عرب البالد، وهذا يصل إىل 

 روسيا السوفيتية.

غالية لتحضري املاء الساخن »وروسيا من قدمي هي بالد الساموفار 
، ورغم أن الشعب الروسي من حيث كثرة استهالك الشاي جييد «للشاي

جنليزية وهي أكثر استهالكا له من بقية الشعوب بعد األمم املتكلمة ابإل
إال أن التمتع بشرب الشاي مازال آية من آايت الرفاهة يف  -البيضاء كلها

 روسيا.

وفكرة الساموفار الدائم الغليان على موقد يف كل بيت مازالت 
حلمًا يراود نفس كل روسي كما يراود خيال اإلجنليزي إبريق الشاي الدائم 

 موقد كل أسرة، ولكنها آمال بعيدة مل تتحقق بعد. الغليان على

وتقع حدائق مزارع الشاي يف الياابن على سفوح التالل الشرقية له 
اجلنوبية، حيث مناخ الشتاء غري قارس وحيث األمطار املومسية أغزر منها 
على السفوح الغربية، وبذلك يستطيع الزرع أن جيين ثالثة حماصيل يف 

اج من صنف الشاي األخضر، ويصدر إىل الوالايت املوسم، وأغلب النت
املتحدة حيث يالقي هذا الصنف رواجًا وإقباال أعظم من أية أمة أخرى 
غري شرقية، وأما يف فرموزا فإهنا تنتج نوعًا فاخرًا من الشاي نصف املخمر 

 «.أولونج»يعرف ابسم 
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إال أن النب يفوق الشاي والكاكاو، من حيث اإلنتاج ومن حيث  
اته املتداولة يف التجارة العاملية، ومن هنا حبق أهم األشربة الثالثة كمي

قاطبة، وهناك وجه واحد للشبه بني النب وبني الشاي والكاكاو هو أن 
شجرة النب حتتاج مثلهما إىل صيف حار وأمطار غزيرة، وهي أكثر أتثرا 

ت ابلربد من شجرية الشاي وال حتتمل رخات الصقيع املتتالية مهما كان
 معتدلة الربودة.

وهذا يعين أن مدى احتمال النب لتقلبات اجلو، أقل بكثري من مدى 
احتمال الشاي، ولذلك فإن النب ال ميكن استنباته أو زرعه خارج املنطقة 
االستوائية، وحىت يف هذه املنطقة جند أن مناطق زراعته الرئيسية حمددة ألنه 

لسكان، وأنه يزرع فيها بقصد نبات استوائي ينمو يف بالد ليست مزدمحة اب
التصدير، ومع ذلك إنه نبات حيتاج يف جنيه إىل أيد عاملة كثرية ورخيصة 

 شأنه شأن الشاي.

والشجرة األصلية اليت تعتمد عليها جتارة النب، قد تكون من أشجار 
املرتفعات يف جنوب احلبشة، وقد يكون امسها قد اشتق من اسم والية 

ة فيها، ومن احلبشة عربت البحر األمحر إىل بالد اليت وجدت انمي« كافا»
 العرب ومن مث نقلت مثارها إىل أورواب.

سر « كشف»اليت تروى بني العرب أن الذي « احلكاايت»ومن 
النب كشراب، هو أحد رجال الدين املسلمني، كان هذا الرجل يهمه أن 

ألرق يبقى أتباعه مستيقظني يف أثناء أتدية صلواهتم، ولقد الحظ أن ا
يصيب عنزاته املنزلية كلما طعمت شيئا من حبوب النب، فجرب استعمال 
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النب مع أتباعه، وأخريا جنحت التجربة عندما عمل نقيعا من املاء والنب بعد 
 حتميصه وسحقه.

ويف جنوب غريب بالد العرب يزرع بن موكا ذو الشهرة العاملية 
ئم لزراعة النب، ففي كل بواسطة الري يف بالد اليمن، حيث املناخ مثايل مال

أايم السنة دون استثناء يتجمع الضباب صباحا يف الوداين العميقة من 
أراضي الساحل، مث يتصاعد رويدا إىل سفوح التالل فتغطى غاللته أشجار 

 النب، اليت حتميها وتقيها الشمس االستوائية الالفحة اليت تتلف الشجرة.

النب متشاهبة من حيث  ومجيع الزراعات ذات اإلنتاج الضخم من
الوضع اجلغرايف، أي أهنا تقع يف داخل املناطق املناخية املعروفة ابسم 
املرتفعات االستوائية، ألن شجرة النب من األشجار اليت تنمو يف املرتفعات  
كما أهنا من أشجار املنطقة االستوائية، وهي يف ذلك تشبه الشجرة 

 األصلية اليت نشأت قدميا يف احلبشة.

لطقس عامة على ارتفاع ألفي قدم أو ستة آالف قدم فوق سطح وا
البحر أكثر برودة منه يف بطون الوداين الواطئة االستوائية وهو أمثل 

 األجواء املالئمة لزراعة شجرة النب.

ومن العوامل املساعدة هنا أن تقلبات اجلو ليست واسعة، وهطول  
من ختدمه الظروف خدمة األمطار فيها غزير، ولكن يندر بني زراع النب،

جليلة بتلك السحب الصباحية من الضباب اليت يتمتع هبا زراع اليمن، 
ولذلك يلجأ اآلخرون إىل زراعة أشجار طويلة قوية، حتمي شجريات النب 
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يف ظالهلا، مثل شجر املوز، ويزرعون يف الربازيل نوعا من أشجار العائلة 
مثاين أقدام، وعندما تنضج  البقولية ويشذبوهنا حبيث يكون طوهلا دائما

حبوب النب جتىن كلها ابليد اجملردة وهي عملية ضخمة حتتاج إىل أيد عاملة  
كثرية ورخيصة، مث تلقى يف آالت تفصل اللحاء عن احلبوب، مث تعرض 
احلبوب للشمس مدة أسبوع تقريبًا حىت جتف، وبعد أن تقشر وترتب 

 ة لشحنها إىل اخلارج.حبسب أحجامها وأصنافها، تعبأ يف أكياس هتيئ

وتنتج أمريكا اجلنوبية ثالثة أرابع حمصول النب يف العامل، وتنتج 
 الربازيل مبفردها ستني يف املائة من حمصول تلك القارة.

والربازيل تتحكم يف أسواق النب العاملية حتكما ال تشاركها فيه دولة 
ألهنا تبلغ ثلثي  أخرى، وجتارة النب حيوية للربازيل مثل جتارة السكر لكواب،

 جمموع صادراهتا.

وأغلب مزارع النب مزارع شاسعة واسعة، قد تشمل املزرعة الواحدة 
منها مائة ألف شجرة أو تزيد وأغلبها يتجمع يف األراضي العظيمة اخلصبة 

يف املرتفعات االستوائية يف « ساو ابولو»ذات الرتبة السميكة يف والية 
 .القسم اجلنويب الشرقي للربازيل

واملساحات املنزعة تقع على حدود املنطقة احلارة، ولذلك نرى 
فصوهلا منفصلة واضحة املعامل، حيث يكثر املطر صيفًا أي يف الوقت 
الذي تكون فيه شجريات النب يف أشد االحتياج إليه، وحيث تسود فرتة 
طويلة من اجلفاف تتفق ووقت احلصاد، ويوجد خطان منتظمان من 
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نقل النب من مزارعه إىل ميناءى سانتوس وريو دي السكك احلديدية ت
 جانريو وهي العاصمة.

ومن هاتني الفرصتني يتدفق النب على الوالايت املتحدة ومشال 
أورواب، ولكن حدث يف أثناء احلرب العاملية الثانية أنه هبطت صادرات 

مدى النب من الربازيل إىل أورواب، وهلذا تناقص إنتاج الربازيل من النب يف 
 مخس سنوات إىل ما يقرب من مخسني يف املائة من إنتاجها األصلي.

ويف مكنة ذلك اجلزء من الربازيل، بفضل جودة الرتبة ومالئمة املناخ 
 أي ميون سكان األرض مجيعاً حباجتهم من النب وما يزيد عليها.

ولكن قد حيدث أن إغداق الطبيعة وإسرافها لفي اجلود يكون سبباً 
كوارث االقتصادية الشديدة ابلزراع واليت رمبا تقضي على موارد يف نزول ال

الثروة، إذ دأب الزراع كال رأوا ارتفاعًا يف أسعار النب، إىل الزايدة والتوسع 
يف زرع مزارع جديدة للنب دون حساب للعواقب وما سيكون عليه الطلب 
 يف املستقبل،وخاصة عندما تثمر شجريات النب اجلديدة وتنتج حمصوال

 هائال.

ونشأ عن تلك احلالة إنتاج ضخم زائد عن احلاجة، وحترجت 
األحوال خاصة بسبب جودة احملصول على غري العادة، عند ذلك هبطت 
األسعار هبوطًا فاحشاً، فاضطرت احلكومة يف الربازيل إىل أن تتدخل 
صيانة للدخل القومي، ودخلت السوق كمشرتية لكميات كبرية من النب 

 ىل أن ترتفع األسعار اثنية.واختزنتها إ
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ولكن يف الوقت ذاته ظهرت يف األسواق بلدان منافسة للربازيل يف 
املنطقة االستوائية، فلم يزد الطلب على النب الربازيلي، وأصبح من 
املستحيل تصريف الفائض، وجلأت احلكومة إىل حل وحيد هو احتجاز 

من مزارع النب إىل  ماليني من جوالق النب كل سنة، تنقل بطريقة منتظمة
 أفران أعدت لتحرق النب بطريقة منتظمة كذلك.

وقدر أن ما أحرق من النب يف ثالثة مواسم متعاقبة، كان يكفي 
 حاجة العامل أمجع سنة ونصف السنة.

بعد أن  ١٩٤٣وأخريًا عدلت احلكومة عن سياسة احلراق هذه سنة 
لدائن جنحت حكومة الربازل يف شراء اخرتاع أمريكي لصنع ال

من حبوب النب الزائد عن احلاجة لديها، ولكن بعد أن « البالستيك»
تكبدت الربازيل خسارة جسيمة من إحراق سبعة وسبعني مليواًن من أكياس 

 النب.

ورغم ما نزل ابلربازيل من التقلبات بسبب زراعة النب واضطرارها 
على تلك إىل إنقاص مساحات زراعته، إال أهنا ال تزال هتيمن إىل اليوم 

الصناعة، وأتيت بعدها مجهورية كولومبيا يف إنتاج النب إال أن إنتاجها أقل 
من الربازيل، ونوعه خيتلف عن نوع النب الربازيلي، ولذلك مل تتأثر جتارته 

 إبنتاج الربازيل الزائد عن احلاجة.
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ومن مرتفعات املنطقة احلارة يف كولومبيا وفنزويال ومكسيكو 
الوسطى، مثل سلفادور وجواتيماال وكوستاريكا، يصدر ومجهورايت أمريكا 

 النب إىل الوالايت املتحدة.

والنب الناتج يف أمريكا الوسطى أفضل بكثري من النب الربازيلي، ألنه 
صنف ممتاز النوع نذكر منه النب الذي تنتجه مزارع جواتيماال الشمالية، 

اجلبل »ف ابسم وهو من أرقى األنواع، وهناك نوع آخر من النب املعرو 
تنتجه جاميكا، وأما يف الدنيا القدمية فإن أكرب البالد املنتجة للنب « األزرق

هي جزر اهلند الشرقية، وحتتل املرتبة الثالثة يف اإلنتاج العاملي. وتوجد 
مزارع النب هبا يف شرق جاوة ومشال سومطرة، وأما يف سيالن فقد اختفت 

اعته جادت هبا، ويرجع فشله إىل مزارع النب إىل غري رجعة، مع أن زر 
اإلسراف يف زراعته وعدم العناية الفنية به، فضال عن اآلفات والفطرايت 

 اليت تتعرض هلا عادة شجرياته.

يف لندن وهو أزهي عصورها « مشارب القهوة»ومنذ عصر إنشاء 
يف القرن السابع عشر، مل يفقد الشاي مكانته من حيث أنه الشراب غري 

ضل عند األمة اإلجنليزية، وتستهلك منه ثالثة أمثال ما الكحويل املف
 يستهلك من القهوة.

ويرسل نصف إنتاج العامل من النب إىل الوالايت املتحدة وحدها، 
 وفيها ويف أورواب يزيد انتشار عادة شرب القهوة بني شعوهبا يوما بعد يوم.
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ون ويعد اهلولنديون من أكثر األمم إدماان لشرب القهوة، ويستورد
النب من جزر اهلند الشرقية، وأما يف السويد وبلجيكا فإن متوسط استهالك 

 الفرد من النب يعادل ما يستهلكه الفرد يف أمريكا.

وأما األمريكيون واألملان فهم حبق أعظم املستهلكني للكاكاو بني 
مجيع األمم، وال يرجع ذلك إىل تفضيلهم لشراب الكاكاو، وإمنا يرجع إىل 

ملادة الكاكاو يف عمل الشيكوالتة، ومنتجاهتا، وقد راج هذا  استعماهلم
النوع من احللوى ولقى إقباال شديدا وخاصة يف العشرات األخرية من 
القرن احلايل، ومع أنه من مواد الرتف إال أنه أصبح يف متناول الناس 

 بسبب ارتفاع مستوى املعيشة ورخص أسعار السكر.

اب كل من الشاي والقهوة، وقد ورد وقد سبق ظهور الكاكاو يف أورو 
الكاكاو إليها من أمريكا الوسطى ومل يلق يف ابديء األمر إال رواجا بطيئا 
جدا بني شعوهبا، رغم قيمته الغذائية وظل شرااب شبه جمهول حواىل ثالثة 

 قرون.

يؤخذ من شجرة دائمة اخلضرة  -مثل النب والشاي  -والكاكاو 
كذلك شجرة تنمو يف املنطقة احلارة وتتبع وهي  « غذاء اآلهلة»ومعناها 

فصائل أشجار الغاابت االستوائية، وال يستطاع استنباهتا يف املواقع اليت 
تنمو فيها شجرة النب مثال، ألهنا ال حتتمل أي نقص يف الرطوبة أو اخنفاض 
يف احلرارة، بل حتتاج إىل مناخ حار رطب وحرارة عالية ومطر غزير طول 

 ب أن تكون الرتبة املزروعة، هبا نظام صرف دقيق منتظم.العام، وكذلك جي
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ومزارع الكاكو توجد يف األراضي املنخفضة يف املنطقة االستوائية  
وتصلح زراعة الكاكاو يف األراضي املستصلحة من الغاابت االستوائية بعد 

 أن تنظف من أشجارها الطبيعية.

من اجلذع، وتنمو ومثرة شجرة الكاكاو تتكون من قرون طويلة تتدىل 
عليه ويف داخل كل قرن توجد حبات الكاكاو الصغرية مرصوصة بعضها 
إىل جوار بعض، وال حتمل الشجرة تلك الثمار إال بعد انقضاء مدة طويلة 
على زراعتها، وهي سريعة التأثر إذا تعرضت ألشعة الشمس القوية، 

ا وحتميها من ولذلك تقتضي الضرورة زراعة أشجار أعلى منها كاملوز تظلله
 ضربة الشمس، وخاصة عندما تكون غضة صغرية.

وملا كانت مدة النمو طوال العام، فمن املستطاع يف ذلك املناخ 
االستوائي أن جتمع الثمار الناضجة بصفة دائمة على مدار السنة، على أن 

 هناك مومسني منفصلني للحصاد.

زن، فقد اعتاد وملا كانت قرون حبات الكاكاو كبرية احلجم ثقيلة الو 
الزراع أن يغرسوا الشجرة يف بقع بعيدة عن الرايح الشديدة، وقاية للثمار 

 من السقوط والتلف.

وعندما تقطف القرون وجترد من قشرهتا، تؤخذ حبوب الكاكاو 
ومترر على عدة عمليات قبل أن تظهر يف األسواق، والكاكاو أشبه ابلنب 

ناية اليت تبذل يف عمليات يف أن نوعه ودرجة جودته تتوقف على الع
 جتهيزه.
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ففي البداية حتدث عملية التخمر اليت تستمر عدة أايم بقصد إزالة 
الطعم املر الكريه من احلبوب، وبعد عملية التخمر، جتفف احلبوب يف 
الشمس، وعند انتهاء ذلك تكون معدة للنقل، غري أهنا البد أن متر 

تنظف وحتمص وتقشر وتفرك بعمليات أخرى قبل مرحلة االستهالك، فهي 
 بقصد احلصول على لب حبة الكاكاو.

وحيتوي الكاكاو على دهن يبلغ نصف وزنه، وهو ذو قيمة جتارية 
ويعرف ابسم زبد الكاكاو، ويستخرج هذا الزبد بواسطة عملية العصر قبل 
أن يطحن لب حبوب الكاكاو وحيول إىل مسحوق، وزبد الكاكاو من 

وية غري األساسية، وقيمته تنحصر يف صناعة مستخرجات الكاكاو الثان
مستحضرات التجميل والزينة، ولعمل الشيكوالتة يعصر الكاكاو عصراً 

 جزئياً حبيث يبتقى الزبد يف املسحوق، مث تضاف إليه كمية من السكر.

والواقع أن إنتاج مزارع الكاكاو يف العامل يصدر كله إىل بلدان 
 كا الشمالية.الشعوب البيضاء يف أورواب وأمري

وملا كان الرجل األبيض ال يستطيع حتمل املناخ الشديد احلرارة 
ألن احلرارة فيه تنهك  -املشبع ابلرطوبة العالية اخلانقة يف مزارع الكاكاو

اضطر كارهًا إىل أن يرتك زراعته وإنتاجه يف يد األهايل وحدهم،  -قواه 
شع األعمى ولكن من املؤسف حقا أن تدفع املصلحة املادية واجل

األوروبيني الذين احتكروا تلك الصناعة إىل استغالل األهايل استغالال 
وحشيا يذكران مبا ارتكبه البلجيكيون من الفظائع واملظامل يف الكنغو أايم 
رواج جتارة املطاط الطبيعي، ولعل أبشع األمثلة على تلك الوحشية هو ما 
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بعتني للربتغال يف خليج حدث يف مزارع الكاكاو يف جزيرتني صغريتني ات
ابلقرب من الساحل اإلفريقي، وكانتا « برنسيب»و« سان تومه»غينيا مها 

حتتالن املرتبة الثانية يف العامل، يف جتارة الكاكاو وتصديره، فقد نقل 
الربتغاليون آالفًا من الزنوج وكدسوهم يف املراكب ابلقوة والقسر، من 

ا إىل هاتني اجلزيرتني، وأرغموا هؤالء املستعمرة الربتغالية يف غرب إفريقي
الزنوج على العمل املضين يف ظروف صحية غاية يف البشاعة والفظاعة، 
دون رمحة حىت ارتفعت نسبة الوفيات بينهم إىل مائة يف األلف، ومل تتوقف 
هذه املظامل، إال عندما قاطع أرابب املصانع واملستوردون من األوروبيني 

الربتغايل، وامتنعوا عن شرائه، وعندها قطعت الربتغال واألمريكيني الكاكاو 
 الوعد على نفسها إبصالح حالة األهايل وحسن معاملتهم.

ومع هذا كله مل تستطع اجلزيراتن بعد ذلك أن تسرتدا مكانتهما 
 األوىل، من حيث تصدير الكاكاو الذي احنط إنتاجه فيهما احنطاطاً كبرياً.

ول عظيم يف مراكز اإلنتاج ومهما يكن من أمر فقد حدث حت
الضخم للكاكاو من قارة إىل أخرى، إذ انتقلت مراكزه من أمريكا اجلنوبية 

اليت كانت املصدر الرئيسي للكاكاو يف العامل منذ  -وجزر اهلند الغربية 
إىل منطقة الغاابت االستوائية يف غرب إفريقيا يف جزر خليج  -قرون 

طول ساحل إفريقيا املقابل لتلك اجلزر  غينيا، مث يف األراضي الواطئة على
واملزارع املمتدة على هذا الساحل يديرها ويشرف عليها األهايل أبنفسهم، 
وخاصة املزارع اليت بساحل الذهب التابع لربيطانيا، وقد اطرد تقدم زراعة 
الكاكاو هبا وتفوقت على مجيع البلدان املنتجة األخرى تفوقا عظيما، 
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ه متون ما يقر مبن ثلث العامل أمجع، وأصبح إنتاج فأصبحت صادراهتا من
الكاكاو أهم الصناعات هبا، وتبلغ صادراته مخسة وسبعني يف املائة من 

 جمموع صادرات بالد ساحل الذهب.

وزادت نيجرياي إنتاجها من الكاكاو زايدة ملحوظة وال تزال الفرصة 
 ني األمم املصدرة.للتوسع مهيأة أمامها، وهي اليوم حتت املرتبة الثالثة ب

وبينما جند بريطانيا تستورد الكاكاو من ساحل الذهب ونيجرياي، 
جند فرنسا تستورده من مستعمراهتا يف ساحل العاج، والكامرون كما جند 

 إسبانيا تستورده من جزيرة فرانندوبو والربتغال من سان تومه وبرنسيب.

ة املستعمرة، ورغم أن هناك عالقة وثيقة بني التجارة وعلم الدول 
وخاصة يف إفريقيا، جند أن األملان على الرغم من فقداهنم ممتلكاهتم 
اإلفريقية يف احلرب العاملية األوىل، مل ينقصوا استهالكهم من الكاكاو 

 والشيكوالتة عما كان عليه قبل احلرب.

وتنحصر منطقة اإلنتاج الضخم للكاكاو يف أمريكا اجلنوبية يف 
يف الربازيل اليت حتتل املرتبة الثانية يف « ابهيا»ية الشريط الساحلي لوال

 اإلنتاج بعد ساحل الذهب.

وكانت مزارع الكاكاو يف الوداين الغربية جلمهورية إكوادور، تعد يف 
السنوات العشر األوىل من القرن احلايل من أكرب اجلهات املصدرة 

وإنتاجه على للكاكاو، إال أهنا قد تدهورت اليوم إىل املؤخرة يف جتارته 
 السواء رغم أهنا تنتج أصنافا ممتازة منه.
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ويرجع تدهورها لدرجة ما إىل تفشي آفات تصيب أشجار الكاكاو 
 خاصة، فقضت عليها هناك أو كادت.

ويصدر معظم الكاكاو الناتج يف الربازيل واإلكوادور إىل الوالايت 
ريقيا وجزر اهلند املتحدة، كما تصدر إليها كبار البالد املنتجة، مثل غرب إف

الغربية، كل ذلك من أجل إشباع ميل األمريكيني املتزايد إىل شراب 
الشيكوالتة، مما جعل استهالك الكاكاو يف أمريكا ظاهرة أشد بروزاً منها يف 

 أي بلد آخر يف العامل.
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 الفصل السابع

 ملك امسه القطن

 

 عندما استطاع اإلنسان احلصول على طعامه وشرابه
واطمأن إىل توفرمها، التفت بعد ذلك إىل معاجلة حاجته 
التالية امللحة وهي الكساد، والكساء ضروري له أوال 
وقبل كل شيء، ليتقى به غوائل الطقس وتقلباته وخاصة 

 إذا كان من سكان املناطق ذات املناخ القارس القاسي.

مريكا الشمالية وقد عرفنا مما تقدم أن األمم املتحررة اليت تسكن أورواب وأ
تعتمد يف طعامها على أطعمة وأشربة أتتيها من أقصى أركان املعمورة، من 

 بالد كانت جتهلها كل اجلهل كما لو كانت يف وداين القمر.

والفارق بني غذاء الرجل املتحضر وبني غذاء الرجل البدائي، هو يف 
نس البشري احلقيقة يف نوع الغذاء أكثر منه يف كميته، على أن أكثرية اجل

 يكابد نقصا يف التغذية، بدليل حدوث اجملاعات يف العامل، بني حني وآخر.

وهو حي املال، « وول سرتيت»ولنأخذ مثال صاحب املاليني يف 
جند أنه يستطيع أن خيتار وجبة طعامه من منتجات مخس قارات ومخسة 

أن حميطات أبكملها مقابل مثن ابهظ يدفعه، إال أنه مع ذلك ال يستطيع 
 أيكل وجبة أكثر مما أيكله الزجني يف مزارع إفريقيا الغربية.
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فهما ال يتميزان من حيث الطعام إال أن الفارق كبري بينهما يف 
الكساء والرداء، ألن الرجل األبيض الثرى يتفوق هنا من حيث الكم 

 والنوع.

والفرق بني فردين من جنسية واحدة، كالذي بني هند صاحب 
، هو تفاوت بني ما متتلكه كل منهما من املالبس وهو مصنع وهندي فالح

 تفاوت ال يكاد يتصوره العقل.

ولو أننا استطردان يف استقصاء هذه الفروق يف امللبس لوصلنا إىل 
نتيجة طريفة، هي أن اجلنس البشري ينقصه الكساء أكثر مما ينقصه 

زيع الغذاد، ومع ذلك فمن املالحظ أنه حدث أخريا حتسن مرموق يف تو 
الكساء يف العامل، بسبب ارتفاع مستوى املعيشة الذي أدى إىل زايدة 
استعمال اإلنسان للمنسوجات اليت يستعملها يف لباسه، وهذه ظاهرة 
ملموسة ملحوظة يف تلك املناطق االستوائية وشبه االستوائية كبالد اهلند 

 والصني.

جللد اخلام ابستثناء قليل من املواد كا -فإذا أمعنا النظر لوجدان 
أن املالبس تصنع كلها من ألياف من أصل نبايت أو  -املدبوغ واملطاط

حيواين، وأهم هذه األلياف وال ريب القطن أييت يف املرتبة األوىل من حيث  
كمية االستهالك، فقد قدر أنه مقابل كل ثالثة أطنان تستهلك من القطن 

 يستهلك طن واحد من الصوف.
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الفضل العميم على اجلنس البشري، من والقطن هو املادة ذات 
حيث الكساء وكذلك من حيث تعدد أنواع نسيجه املستعملة يف أغراض 

 أخرى.

ومعروف أن القطن زرع قدميًا يف اهلند منذ عدة قرون سابقة على 
التاريخ امليالدي، وهو خيتلف عن مواد الطعام واملواد اخلام اليت تبودلت 

لقدمية، على يد املغامرين األول، يف أنه كان بني الدنيا اجلديدة والدنيا ا
 ينمو آئنذ يف أغلب املناطق اليت ينمو فيها يف العصر احلاضر.

واليوم يزرع القطن يف املنطقة االستوائية وشبه االستوائية، ولكنه يف 
األصل من نبااتت املنطقة شبه االستوائية ذات األمطار، وهو ينمو يف 

ربازيل، حيث يلطف ارتفاع املناطق اليت يزرع هبا املناطق احلارة كاهلند وال
 من شدة حرارة املناخ.

ويؤخذ القطن اخلام من شجرية قصرية قد يبلغ ارتفاعها أربع أقدام، 
 ويتكون من األلياف البيضاء اليت حتيط ببذوره داخل الثمرة أو اللوزة.

 وحيتاج النبات إىل كمية معتدلة من املطر يف أثناء فصل النمو، مع
مشس ساطعة متقطعة ودرجة حرارة مستمرة، ويشرتط أنه عندما من النضج 
والتفتح وظهور القطن األبيض اخلام فيها، يشرتط أن خيفف سقوط املطر 

 وحتل فرتة جفاف نسمع جبين احملصول.
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ولو استمرت الرطوبة ألنقصت من مرتبة القطن نقصًا كبرياً، مث إن 
دل يف الزراعة الناضجة أن ميتد فصل النبات شديد التأثر ابلصقيع، واملع

 منوه مائيت يوم ال يسقط فيها صقيع ما.

وجيب أن نبدأ زراعته بعد رخات الصقيع األخرية من فصل الربيع، 
 مث جيب أن جيين قبل رخات الصقيع الشديدة األوىل من فصل اخلريف.

وكل هذه الظروف املناخية قائمة يف املناطق شبه االستوائية ذات 
ار، واليت تعترب أنسب املناطق لزراعة القطن، وهذه تقع يف خطوط األمط

العرض املماثلة ملناخ البحر األبيض املتوسط، أو املنطقة اجلافة من املنطقة 
الشبه االستوائية على اجلانب الشرقى جلبال العظمى، ولذلك تسقط فيها 

عرف األمطار بكثرة وخاصة يف الصيف وأكثر منها يف الشتاء ومناخها ي
 ابسم مناخ نطاق القطن.

وهلذا جند أن أعظم املساحات املنزرعة قطنا تقع يف هذه املنطقة 
الذي يشغل اجلنوب الشرقي للوالايت « نطاق القطن»املمطرة، وهي 

 املتحدة.

وفضاًل عن وجوب توفر تلك الظروف املناخية، حيتاج جين القطن 
ح اللوز البد من إىل حشد جيش من األيدي العاملة، ألنه مبجرد تفت

املبادرة إىل جنيه قبل أن تضر به تقلبات الطقس، والبد جلين القطن من 
اليد اإلنسانية ألنه مل خترتع حىت اليوم طريقة صاحلة جلنيه آليا، إال أن يكون 
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يف غرب نطاق القطن األمريكي، حيث ييسر عملية اجلين اآلىل تفتح اللوز  
 كله دفعة واحدة.

لياف القطن بواسطة عملية احلليج، مث يضغط وتفصل البذرة عن أ
القطن يف ابالت تصدر للغزالني، ويستخرج زيت البذرة من بذرة القطن، 

 وتستعمل الفضالت علفا للحيوان.

 ١٧٩٣آللة احلليج سنة « هوتين»وكان الخرتاع رجل يسمى 
الفضل يف التوسع يف زراعة القطن توسعا هائال ابلوالايت املتحدة، مما 

 إىل أكرب مكانة يف إنتاج القطن. رفعها

وعندما يصل القطن إىل السوق يصنف حسب طول التيلة، فالتيلة 
الطويلة تصنع منها املنسوجات الناعمة، والتيلة القصرية تصنع منها 

 املنسوجات األقل نعومة واألقل جودة.

وقد اتفقت الغرف التجارية على حتديد مراتب القطن، وأكثر  
من القطن القصري التيلة، ولكن أعلى ألياف القطن هو  اإلنتاج العاملي

، الذي زرع ألول مرة يف اجلزر الصغرية ابلقرب «سى أيالند»قطن جزيرة 
من شاطيء جورجيا، ومازال يزرع فيها إىل اليوم، كما يزرع يف بعض 

 اجلهات األخرى، ولكن الناتج منه قليل الكمية.

تصادية يف الوالايت اجلنوبية ويشغل القطن أهم مكانة يف احلياة االق
الشرقية، حىت لقب هناك ابمللك، وال يزرع القطن إال يف مساحات قليلة 
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يف أقصى اجلنوب، على ساحل املكسيك ووالية فلوريدا، بسبب كثرة 
 األمطار يف فصل اخلريف.

ويف الزمن األول لزراعة القطن كان إنتاجه مقصورًا على واليىت 
بية، مث امتدت زراعته غراب حىت عربت هنر املسيسيب جورجيا وكارولينا اجلنو 

وتكساس اليت أصبحت أخريًا أكرب الوالايت إنتاجا له، حيث تنتج 
يف تكساس ومسيسيب وأالابما واألراضي الواطئه يف « املراعي السوداء»

 حوض هنر املسيسيب األدىن أكرب حمصول من القطن.

قد أجهدت الرتبة بسبب أما يف اجلهة الشرقية للوالايت املتحدة، ف
زراعتها ابلقطن عدة سنني متوالية، فاضطر الزراع إىل استعمال املخصبات 

 على نطاق واسع وبصفة دائمة حىت اليوم.

وابلرغم من مزااي املناخ والرتبة ورخص األيدي العاملة، وكذلك ما 
ميتاز به القطن األمريكي قصري التيلة من أن تيلته أطول من األقطان 

نطاق »وية املماثلة، مما كان سببا يف كثرة طلبه، رغم كل ذلك فإن اآلسي
 ال يتمتع دائما برخاء اقتصادي خالص ال تشوبه شائبة.« القطن

فاآلفات الزراعية تصيب حمصول القطن أبضرار جسيمة، وأسوأ 
تلك اآلفات كلها دودة اللوز، اليت دخلت إىل تكساس من املكسيك 

يع الزراعات، وخاصة يف املناطق الرطبة يف وانتشرت بسرعة عظيمة يف مج
والايت األطلنطي، وانتشرت بكثرة أدت إىل تناقص مساحات زراعة 
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القطن لدرجة كبرية، ومل يكن من املستطاع التغلب على هذه احلشرة بعض 
 الشيء، إال يف السنوات األخرية.

وكذلك حدث حتول يف مناطق اإلنتاج الضخم من منطقة إىل 
 لك يف كمية الفائض املعدة للتصدير للخارج.منطقة، وكذ

وقصارى القول إنه ميكن أن يقدر ما تنتجه الوالايت املتحدة 
 بنصف حمصول العامل من القطن، وإن نصف حمصوهلا يصدر للخارج.

ولكن تقلبات احلظ اليت نزلت ابلزراع يف نطاق القطن، ال ترجع إىل 
غالبا إىل عدم االستقرار  طغيان العوامل الطبيعية وحدها، وإمنا ترجع

االقتصادي، وهو شبيه مبا أصاب الربازيل يف جتارة النب، وسببه االعتماد 
على حمصول واحد اعتمادا كليا دون وضع خطة للمستقبل، أو بعبارة 

 أخرى عدم املواءمة بني العرض والطلب.

فاألسعار تتقلب بسرعة زائدة، فإذا ارتفعت ارتفاعا كبريا اندفع زراع 
قطن إىل زايدة املساحة املزروعة زايدة سريعة، وكانت النتيجة أن الرواج ال

الشديد يف جتارة القطن يف هناية احلرب العاملية األوىل أعقبه ركود شديد 
ملدة أربعة عشر عامًا تكدست فيها كميات هائلة من األقطان بقيت دون 

 تصريف.

ا قياسيا هو رقما عاملي ١٩٣٣وبلغ مجلة املخزون من األقطان عام 
سبعة عشر مليوان من الباالت، أي ما يقرب من جمموع حمصول عام يف 

 الوالايت املتحدة.
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وسارعت حكومة الوالايت املتحدة إىل شراء الفائض من أقطان 
الفالحني، ولكنها أدركت يف الوقت ذاته أن الزايدة يف اإلنتاج البد أن 

ء عظيم من احملصول، تتوقف ابلرغم من أن دودة اللوز قد قضت على جز 
فخففت نوعًا من اخلسارة وقللت املخزون فاجتهت احلكومة اجتاها جديدا 
وبدأت تدفع إعاانت للزراع إلنقاص اإلنتاج حبرث شجر القطن يف تربته، 

مليواًن من  ١٤وهكذا يف مدى سنتني كان الفالح قد حرث ما يقرب من 
 لى احلاجة.األفدنة املزروعة قطنا واختفى اإلنتاج الزائد ع

وال تسل بعد عن األثر االجتماعي العميق الذي تركه امللك القطن 
على الوالايت اجلنوبية والطابع الذي طبعه هبا، وهو ما تناوله القصاص يف 

 قصصه والروائي يف روايته والشاعر يف قصيدته وأفالم السينما يف متثيلها.

العمل يف مزارع وأول هذه التأثريات أن أصبح الرقيق من مقتضيات 
القطن ولقد كدح الزنوج اإلفريقيون األرقاء هم وذووهم يف تلك املزارع 

 وأمدوا أصحاهبا ابأليدي العاملة الرخيصة اليت يتطلبها جين القطن.

فلما ألغى نظام الرق، حل حمله نظام التأجري وقد عرفه أحد حكام 
احب األرض إنه نظام به يسلخ الزجني األرض وجيي ص»الوالايت بقوله 
وخاصة يف والايت القطن  -وأغلب زراعة القطن « فيسلخ الزجني

يف مزارع صغرية املساحة وأغلبها تزرع بواسطة مستأجرين أو  -القدمية
 بواسطة أجراء زراعيني.
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واملستأجر عادة ميلك كل األدوات الزراعية واملاشية ويعطي املالك 
فإنه ال ميلك شيئا وإمنا يدفع  جزءا من احملصول مقابل اإلجيار، وأما األجري

مثن املخصبات واحلليج مقابل جزء من احملصول حيصل عليه، وأتيت طبقة 
أخرى بعد هذين هي طبقة العمال الزراعيني الذين يؤجرون عملهم 

 للفالح.

وكثريا ما يدفع الفقر الشديد الفالحني إىل االستدانة بضمان 
زنوج منهم والبيض على ال -حمصول األرض، وكثريا ما يكون نصيبهم 

السواء، بعد أن يكدحوا يف إنتاج املادة األولية لكساء اجلنس البشري 
أن ينتهي هبم احلظ العاثر بسبب تراكم الدين عليهم إىل حياة  -أبمجعه 

حقرية يف كوخ حقري من اخلشب حيث خييم البؤس والفاقة اليت ال ميكن 
 وصفها.

سيؤثر أتثريا كبريا « طاق القطنن»ومن املمكن أن االجتاه اجلديد يف 
يف احلالة االجتماعية هناك وهو ازدايد إنشاء مصانع يف ذلك النطاق 
بسبب قرب األيدي العاملة الرخيصة وتوفرها، وكذلك استغالل تيار املياه 
يف إدارة اآلالت وكذلك قرب مراكز املادة اخلام، ولذلك جند أن نسبة  

يف الوالايت املتحدة يصنع يف الوالايت كبرية متزايدة من القطن املستهلك 
 اجلنوبية وترسل نسبة قليلة منه إىل مصانع األقمشة يف والايت نيواجنلند.

وكانت بريطانيا أكرب العمالء واملستهلكني للقطن األمريكي، وكان 
هناك تفامهه اتم بني أصحاب مزارع القطن وبني الغزالني يف النكشاير، 

 كز أكرب سوق للقطن.وكذلك يف ليفربول حيث ترت 
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ولكن حدث حتول منذ ابتداء القرن العشرين، إذ بدأ أصحاب 
مصانع القطن يف إجنلرتا يشجعون زراعته يف داخل حدود اإلمرباطورية، يف 
أوغندا والسودان ويف غريمها، وهلذا نقصت طلباهتم على القطن األمريكي 

ربني حمل إجنلرتا نقصا كبريا حىت حلت الياابن يف السنني الواقعة بني احل
وأصبحت العميل األول للقطن األمريكي وذلك الطراد التقدم الصناعي 
يف الياابن اطرادا سريعا يف صناعة الغزل والنسيج، وتصدر كميات كبرية 
من القطن األمريكي إىل البلدان الصناعية األخرى يف أورواب مثل أملانيا 

 وفرنسا.

سة بالد ذات إنتاج ضخم ويوجد إىل جانب الوالايت املتحدة مخ
من القطن ومن بينها اهلند اليت تفوقها يف اإلنتاج وكمية التصدير على 

 السواء.

ولكن الرايح املومسية يف اهلند حتدث أمطارًا غزيرة يف مناطق كثرية  
جتعل من العسري زراعة القطن فيها، ولذلك نرى زراعته مقصورة على 

نمو القطن بنجاح، وهلذا يعد مناطق أقل رطوبة وأكثر جفافا، حيث ي
 القطن من أعظم احملاصيل غري الغذائية يف اهلند.

وأكرب املساحات الثالث اليت تزرع قطنا ابهلند هي غري بالد 
الديكان وهي سهل منبسط يف شبه جزيرة اهلند، قليل األمطار إذ حتميه 

ملطر جبال الفات الغربية من األمطار املومسية الغزيرة، ولكن تعوض قلة ا
فيه اخلصوبة العظيمة ألرضه السوداء وهذه الرتبة من هذه اخلصوبة حبيث 
إهنا أنتجت القطن منذ آالف السنني دون حاجة إىل مساد أو خمصبات، 
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ألهنا حتتفظ يف جوفها بدرجة عالية من الرطوبة ال حتتاج معها إىل ري، فإذا 
 .نزل عليها املطر فإنه يكون طبقة مسيكة من الغرين اللزج

وموعد منو القطن ابهلند هو نفس موعده يف الوالايت املتحدة  
ويزرع يف اهلند قبيل هبوب الرايح املومسية الصيفية، ولكن كمية احملصول 
غري عالية ألن العاملة اهلندية ال تستطيع أن جتين منه إال نصف ما جينيه 

 العامل الزجني يف أمريكا أو ثلثه.

القطن، إال أن مجيع حمصوله من وبذلت جهود لتحسني صنف تيلة 
القطن القصري التيلة وتصنع منه املنسوجات قليلة اجلودة، ويزداد تصنيع 
القطن اهلندي يف مصانع اهلند يف بومباي سنواي، ويصدر الفائض إىل الياابن 
اليت تعد العميل األول له، ويزرع بعض أصناف القطن األمريكي الطويل 

هر السند األعلى والكنج ويف البنجاب التيلة يف السهول اخلصبة لن
واملديرايت املتحدة حيث األمطار قليلة، ويغين عنها هناك نظام واسع 

 للري.

وكان لتحسني نظام الري يف اهلند أثر يف زايدة خصوبة األرض هبا، 
حىت قيل إن اهلند تضيف إىل مساحتها املنزرعة قطنا كل عام ما يساوى 

 مساحة القطر املصري.

على هنر « سد سكور»عظم مشروعات الري ابهلند هو ولعل أ
ماليني ونصف من األفدنة تزرع كلها  ٧السند، الذي أمكن به زراعة 

 قطنا، كما أن ابهلند مشروعا آخر على هنر كوفري يسمى مشروع ميتور.
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 -ويف جنوب اهلند حيث الرتبة محراء جددة شرقي تالل كاردمان 
ينمو نوع من القطن ممتاز األلياف،  -وهي منطقة حسنة الري والتسميد 

والقطن األمريكي يفقد مرتبته عادة عندما يزرع يف اهلند، على الرغم من 
أن موطن البذرة األمريكية األصلي هو اهلند، ومن احملتمل جدا أن يظل 
حمصول اهلند دائما من اقطن القصري التيلة وأنه لن يستطيع منافسة القطن 

 األمريكي منافسة خطرية.

أما مصر فإهنا ختتص بنوع جيد جدا من القطن، وتلك البالد رغم 
أهنا تطل على شواطئ البحر املتوسط يف الشمال إال أهنا ال تدخل يف 
منطقة مناخ البحر املتوسط وال يف املنطقة شبه االستوائية اجلافة ولكن 
حييط هبا إحاطة اتمة تلك املساحات الشاسعة من الصحراوات احلارة اليت 

 تد من مشال أفريقيا وتنتهي يف جنوب غريب آسيا.مت

واألراضي اخلصبة هبا تنحصر يف شريط ضيق من األرض جيري من 
اجلنوب إىل الشمال يف قلب أراضيها، وميتد بضعة أميال قليلة على جانيب 

 هنر النيل وكذلك يف دلتا ذلك النهر املنخفضة.

فضل وهذه األرض أصلحت وأصبحت خصبة عظيمة اإلنتاج ب
حتويل ماء النهر إىل أراضيها منذ أحقاب بعيدة من الزمن وبلغت الغاية يف 

 ذلك بفضل مشروعات الري احلديثة مثل خزان أسوان العظيم.
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وهذا القول « هبة النيل»وقد وصف هريوديت مصر من قدمي أبهنا 
ما يزال صحيحا حىت اليوم، ألن النهر يلعب أهم دور يف اقتصادايت 

 البالد.

قاران بني كمية األمطار اليت تسقط يف السنة على الدلتا  فإذا
يف « نطاق القطن»وجدانها بوصة واحدة بينما متوسط سقوط األمطار يف 

الوالايت املتحدة والديكان ترتاوح بني عشرين ومخسني بوصة يف السنة 
ومن ذلك ندرك سبب اعتماد الزراع املصريني على نظام الري اعتمادا كليا 

 م من مياه النيل.لري قطنه

والقطن املصري انعم حريرى امللمس هو نوع السكالريدس الطويل 
وهو أرقى األنواع اليت تزرع « سي أيلند»التيلة وال تفوقه غري أقطان جزيرة 

 يف أي جهة أخرى بكمية وافرة.

ولقد جربت زراعة هذا النوع من القطن يف تكساس ويف غرب اهلند 
نتظر، ويبدو أن نبات القطن ال حيتاج إىل تربة ولكنها مل تنجح النجاح امل

خصبة فحسب بل حيتاج إىل مشس ساطعة مع ارتفاع تدرجيي يف درجة 
احلرارة يعقبه اخنفاض تدرجيي كذلك، وهو ما يتوفر له يف أثناء الصيف 

 املصري الطويل.

وال يوجد متسع لزايدة مساحات زراعة القطن يف تلك املنطقة 
صر اخلصيبة، ولكن اإلنتاج يف مصر مرتفع جدا احملدودة من أراضي م
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بسبب خصوبة األرض إذ يبلغ مقدار اإلنتاج ضعف مقداره يف الوالايت 
 املتحدة ومخسة أمثاله يف اهلند.

وال مراء أن الطلبات الكثرية على هذه التيلة املمتاز من أصحاب 
تحدة مصانع الغزل والنسيج يف أورواب وخاصة يف بريطانيا والوالايت امل

 سيجعل القطن أعظم حماصيل مصر وأهم صادراهتا أمدا طويال.

هذا وقد أصبح القطن كذلك أهم حاصالت السودان حيث 
استنبتت بذرة السكالريدرس هناك ولكن تلك البالد ما تزال من البالد 

 ذات اإلنتاج القليل.

وعندما مت بناء خزان سنار على النيل األزرق أصلحت آالف 
للري املنتظم، أما يف أوغندا فقد زرعت بذرة القطن  األفدنة وأعدت

األمريكي وأصبح القطن هو عماد الثروة هناك ومن احملتمل التوسع يف 
 زراعته.

وإذا تكلمنا عن زراعات القطن يف الصني فإن منطقته يف اجلهة 
يف الوالايت املتحدة من « نطاق القطن»الشرقية للقارة تذكران مبنطقة 

 واملناخ.حيث املوقع 

والفارق األساسي بني املنطقتني أن منطقة القطن ابلصني تقع حتت 
أتثري الرايح املومسية، ولذلك نرى هبا فرتات ممطرة وفرتات جافة وأن القطن 

 يزرع على حافة املنطقة الشمالية الشبه االستوائية الكثرية الرطوبة.
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راء مدينة وأشهر مراكز إنتاج القطن تقع يف وادي هنر الياجنتسي و 
شانغهاى وهي تغذي حماجلها ومصانعها ابلقطن اخلام وهي يف ذلك أشبه 

 مبقاطعة الدان ابلنسبة ملدينة مبباي.

وكذلك يزرع القطن مشاال حىت دلتا هنر اهلواجنهو، وحمصول الصني  
من القطن يساوي تقريبا حمصول البالد املصرية، ولكن ال يصدر منه إال 

ك حمليا، كثري منه يغزل مبغازل اليد يف بيوت القليل جدا ألنه يستهل
 الفالحني أو يستعمل حلشو مالبس الفالحني اتقاء الربد يف الشتاء.

أما روسيا السوفيتية فتنتج القطن بقصد توفري االستهالك احمللي وال 
تصدر منه شيئا يذكر يف التجارة الدولية، وال جتود زراعته إال يف أقصى 

السوفيتية وتنحصر هذه يف أواسط آسيا وخاصة  اجلنوب من اجلمهورايت
 أزبكستان.

وتعد مجهورية فرغانة أكربها مساحة من حيث زراعة القطن وأغلب 
هذه املناطق صحراوية أو شبه صحراوية، ولذلك كانت الزراعة هناك 

 تستلزم نظاما للري كما هو احلال يف مصر.

نسوجات حبيث وتنفيذ املشروع السوفيييت اخلاص بزايدة إنتاج امل
تصبح البالد مستقلة عن استرياد القطن اخلام من اخلارج، عملت احلكومة 
على توسيع نطاق نظام الري يف تلك األحناء فاستصلحت عدة ماليني من 

 األفدنة زرعت قطنا.
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وحرصا على إصالح املزيد من األراضي الزراعية أرسلت كميات 
ستغين عن إنتاجها ضخمة من احلبوب واألغذية إىل تركستان حىت ت

 -وتنصرف إىل زراعة القطن فأنشأت احلكومة لذلك سكة حديد سيرباي 
 تركستان إمتاما للخطة اليت رمستها الستغالل تلك البالد.

ويرسل جزء من القطن اخلام وهو يضارع أرقى األنواع األمريكية إىل 
ة موسكو وإىل مراكز الصناعة للغزل والنسيج األخرى، وتصنع كمية كبري 

من احملصول يف املصانع القدمية يف طشقند ومسرقند، يكفي إنتاجها لسد 
 حاجة السوق احمللية من األقمشة.

ويف األايم املاضية قبل قيام الثورة البلشفية، كان القطن اخلام يرسل 
إىل موسكو على بعد ألف كيلو مرت حيث يغزل وينسج وحيول إىل أقمشة 

في كيلو مرت أخرى يف العودة إىل أواسط مث يعاد اثنية إىل مصدريه أي أل
 آسيا.

ويف الثالثني سنة األخرية من القرن احلايل زادت مساحة األرض 
املنزرعة قطنا يف الربازيل زايدة سريعة حىت احتلت املرتبة السادسة يف 

 إنتاجه وما تزال أمامها اإلمكانيات العظيمة للتوسع يف زراعته.

القطن اخلام زايدة مماثلة يف إنشاء  واقرتن بتلك الزايدة يف إنتاج
املصانع لنسجه، وهذه تستهلك كمية ضخمة يف صناعة النسيج حىت 

 أصبحت املنسوجات حتتل املكانة الثانية يف صادرات تلك البالد.
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ورغم اهلمة واجلهود املبذولة يف زراعة القطن يف جهات أخرى يف 
ستقبل وملدة طويلة السنوات األخرية، فالوالايت املتحدة ستظل يف امل

تتحكم يف إنتاج القطن وتسيطر دوليا على جتارة تلك السلعة الثمينة اليت 
 «.الذهب األبيض»مسيت حبق 

ولن يكون إلنتاج البالد األخرى أي أتثري يف مكانة الوالايت 
 املتحدة.
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 الفصل الثامن

 من الصوف إىل احلرير

 

تستعمل يف الكساء بعد القطن مباشرة هي املادة اليت 
الصوف، الذي يتخذ من ألياف احليوان ويلبسه من 
يعيشون يف داخل املنطقة املعتدلة أو يف جزء منها ما عدا 

 شعب الصني والياابن.

وفراء الصوف يف هذه املناطق وقاء ألغلب احليواانت الثديية، ولكن 
التاريخ حىت أصبحت اليوم  األغنام اليت رابها اإلنسان من أقدم عصور

أعظم احليواانت املستأنسة عددا يف العامل، هي اليت تزود العامل أبكرب نسبة 
 من الصوف الذي يتجر فيه.

ومع أنه نوع من الشعر إال أن الصوف خيتلف عن الشعر العادي 
وعن شعر القطن، ومن أمهه أوجه اخلالف بينهما أن ألياف الصوف مغطاة 

حروفها يف اجتاه واحد كما يف رصف قطع الفخار فوق بقشور ترتاكب 
األسطح املائلة يف املنازل، وهذه اخلاصية جتعلها قابلة للبسط أو الضغط 
فيصري قطعا من اللباد دون حاجة إىل نسجه، مث إن أليافه ليست مستقيمة 
وإما هي متعرجة حتتفظ يف داخلها بعدد من أكياس صغرية معبأة ابهلواء، 

دون تسرب احلرارة من اجلسم ألهنا موصل رديء للحرارة،  وهذه حتول
 وهذا ما جيعل للصوف خاصية الديفء العظيمة.
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وليس الدفء راجعا إىل خواص الصوف نفسه، فإن جتعد 
أليافالصوف جيعله أكثر مرونة من املالبس القطنية أو املصنوعة من الكتان 

 أو من غريمها من املواد.

م الربية ما حيمل فراء غزيرا من الصوف وال تزال هناك من األغنا
ولكن الفراء اليت ال غناء عنها لإلنسان املتحضر هي نتيجة جمهود مئات 
من السنني قضاها اإلنسان يف العناية ابستئناس األغنام وتربيتها وهذا عمل 

 من أعمال الراعي ال من عمل الصياد.

عي قليلة ولقد قدمنا قبل ذلك أن األغنام ميكن تربيتها يف مرا
احلشائش، وهي تريب للحومها أو ألصوافها، مث أشران إىل أن أغنام الصوف 

 ال يلزمها املراعي الغزيرة احلشائش اليت تتطلبها أغنام اللحوم.

وأغنام الصوف جتود حيث املراعي القليل والطقس املعتدل الربودة 
احلشائش البعيد عن التقلبات اجلوية القارسية، وهي لذلك جتود يف أراضي 

 يف املنطقة املعتدلة يف النصف اجلنويب للكرة.

ومن جهة أخرى جيب أالتكون األمطار من القلة حبيث ال توفر 
فاملراعي الكايف أو أن تكون األمطار من الغزارة حبيث جتعل املراعى كثيف 
احلشائش ذا قيمة غذائية مرتفعة ألن ذلك يؤدي إىل إصابة األغنام 

 راض.مبختلف اآلفات واألم
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وعندما يتناقص عدد األغنام من املراعي اجلافة القليلة احلشائش 
يعوض هذاالنقص ابسترياد أغنام أخرى من املناطق الرطبة الغنية ابحلشائش 

 إىل مراعي احلشائش الضعيفة.

« مرينو»وأشهر أنواع األغنام اليت ترىب ألصوافها هي املعروفة ابسم 
انيا يف العصور الوسطى وحتسنت وأصلها من مشال إفريقيا ودخلت إسب

ساللتها هناك ألن مناخ إسبانيا ومراعيها الضعيفة العشب ولفتت طبيعتها 
وظلت أصواف إسبانيا مئات السنني ذات شهرة عاملية، مث انتشرت تلك 
الساللة من األغنام إىل أحناء أخرى من أورواب بينما تدهورت مهنة تربية 

 ل وعدم العناية على مر الزمن.األغنام يف إسبانيا بسبب اإلمها

ورغم ذلك فإهنا حىت اليوم تعد من األمم املنتجة للصوف بعد 
بريطانيا مباشرة، وكذلك نقلت أغنام املرينو إىل البلدان املنتجة للصوف يف 
نصف الكرة اجلنويب مثل أسرتاليا ونيوزيلندا، وجنوب إفريقيا، وأمريكا 

ا وأنتجت أليافًا من الصوف الطويل اجلنوبية، وجنحت تربيتها يف أسرتالي
 التيلة الذي يعد من أفخر األنواع املعروفة.

ولكن تلك املزااي من نعومة وكثافة وملعان يف صوفها يقابلها رداءة 
حلومها العجفاء اليت ال تصلح طعامًا، وقد حاول املربون يف أسرتاليا 

ية األخرى للحصول ونيوزيلندا هتجني املرينو مع أنواع من األغنام اإلجنليز 
 على حلم أفضل وصوف معتدل اجلودة دون جناح كبري.



 154 

ويف أثناء العصور الوسطى كانت إجنلرتا تصدر أصوافًا من األغنام 
احمللية كذلك كانت إسبانيا تصدر أصوافًا إىل اخلارج، وال تزال مقادير من 
 األصواف اجليدة النوع ذات األلياف الطويلة تصدر من هذين البلدين،

ومن هذه األغنام ما يعرف ابسم أغنام لنكلن وأغنام ليسرت وغريها مما يريب 
يف مراعي احلشائش يف املمتلكات الربيطانية يف جنوب الكرة، وهذا يصور 

 لنا أمهية تركيز تربية األغنام وجناحها يف مواطنها اليت ربيت فيها.

أو يف  فإذا ما جنحت يف البالد اليت مسيت هذه األنواع أبمسائها،
منطقة أو اثنتني غريها، فإن جودة أصوافها تنحط إذا ما نقلت إىل منطقة 

 أخرى إبجنلرتا.

وال يوجد يف العامل قاطبة منطقة أكثر مالءمة لرتبية أغنام الصوف 
مثل السهول العارية من األشجار يف حوض هنر مري ودارلنج يف أسرتاليا، 

احلشائش يف املنطقة املعتدلة، وهذه املنطقة تقع أبكملها يف نطاق أراضي 
ومتتد شرقا إىل سفوح املرتفعات « نطاق القمح»وتتفق يف موقعها مع 

الشرقية كما متتد غراًب حىت تشمل املنطقة اليت يقل فيها املطر حبيث ال 
 تصلح فيها زراعة القمح.

وقد حاول الزراع األسرتاليون طاقة جهدهم أن ينتجوا نوعا من 
فه معًا، إال أن أغلب املراعي ضعيفة احلشائش ال األغنام للحمه وصو 

تصلح لرعي أغنام اللحوم، وهلذا مل يكن هناك مفر من تربية أغنام الصوف 
 وقد أصبحت هذه إحدى الصناعات الزراعية الكربى يف أسرتاليا.
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ونظرا لعدم انتظام سقوط األمطار يف بعض املناطق كان البد من أن 
ه األهنار، وقد وضعت ونفذت مشروعات نسقي قطعان األغنام من ميا

هائلة لري املراعي وزرع أعالف احليوان وريها راًي دائمًا منتظمًا جتنباً 
ألخطار سىن اجلفاف اليت قتلت يف املاضي آالفا مؤلفة من رؤوس 
الضأن، ولقد زاد من مشاكل الفالح يف االحتفاظ بقدر معقول من أرض 

قطعان األرانب اليت جتتاح األرض  خيصصها للرعي، ما يالقيه من ختريب
وتقضي على كل شيء فيها، حىت اضطر الفالح يف بعض الظروف إىل أن 
يهجر حظائر أغنامه هراًب منها، وهذه األرانب سبق أن جلبت إىل أسرتاليا 

 بطائرات مث أصبحت خطرا حمققا على الفالح.

وقد بذلت جهود كثرية وأنفقت مبالغ طائلة من املال يف سبيل 
القضاء عليها واحلد من ختريبها، والظاهر أن الفرصة ال توايت الفالح 
األسرتايل للزايدة من عدد رؤوس أغنامه، ويبدو أن األمل الوحيد له يف 
املستقبل هو العمل على حتسني وزن حمصول الصوف من كل رأس من 

 الضأن.

ورغم تناقص أعداد األغنام بسبب عدم انتظام سقوط األمطار، ال 
 -وأغلب الظن أهنا سوف متلك مستقبال  -ل أسرتاليا متلك حاال تزا

 أعظم قطعان األغنام عددا يف العامل أبمجعه.

ونصف هذه القطعان ترعى فرياعى نيو سوث ويلز، وترتكز يف 
مقاطعة ريفرينا املشهورة وهي إسفني من األرض يقع بني هنر مرى 
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غنام قائمة أساسا يف حوض ومرمبدجي، أما يف والية فكتوراي فإن تربية األ
 هنر مري ويف أقصى اجلنوب الغريب أي اجلزء الغريب من الوادي الكبري.

وهي مركز « جيلنج»ونالحظ أن هذه البقعة تقع يف مؤخرة مدينة 
يتزايد نشاطه واتساعه حيث أسست مصانع لألقمشة الصوفية، علًما أبن 

األخرى، ولكن مل  البضائع الصوفية تصنع كذلك يف بعض بلدان أسرتاليا
أيخذ تصنيع الصوف وضعًا يؤثر يف النسبة الكبرية اليت تصدر من 
الصوف، وتبلغ بني مثانني وتسعني يف املائة من حمصول الصوف احمللي 

 أبمجعه.

والصوف هو أبرز السلع يف جتارة الصادرات أبسرتاليا اليت تتحكم 
 اإلنتاج العاملي. يف أسواق الصوف، ويبلغ ما تنتجه أسرتاليا سنواي ربع

وجيدر بنا أن ننبه هنا إىل مسألة جتارة التصدير عامة، وهي أن 
الصوف يصدر للخارج مع الشحم العالق به ألن الصوف الذي جيز من 
األغنام آليا قد ينظف من األوساخ العالقة به فقط، ولكنه حيتفظ بنسبة 

 عانيها.عالية من الشحم يف ألياف الصوف أثناء الشحم وإال انطفأ مل

ومما يلفت النظر يف جتارة الصوف يف أسرتاليا أن السوق الوحيدة يف 
املاضي لتثمينه، كانت لندن، ولكن يف الوقت احلاضر يوضع حمصول 
الصوف يف املزاد العلين ويثمن يف أسواق دىن وملبورن وجيلنج وبعض 
بلدان أخرى يف أسرتاليا قبل أن يصدر، وأغلب الصادر إىل أورواب 

 والايت املتحدة يشحن إىل مواينء االسترياد منها مباشرة.وال
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وتشرتي بريطانيا ثلث حمصول الصوف األسرتايل وتصنعه، ويباع 
للعامل يف شكل منسوجات يوركشري الصوفية ذات الشهرة العاملية، ومن بني 

 عمالء الصوف األسرتايل مجهورية فرنسا وبلجيكا وأملانيا والياابن كذلك.

دا فهي أشبه أبسرتاليا من حيث أهنا بالد مراع أوال وقبل  أما نيوزيلن
كل شيء أكث منها بالدا زراعية، ومن انحية تربية األغنام جند أن هلا 
ختصصا يف تربية أغنام الصوف يف بقاع منها، وكذلك تربية أغنام اللحم 
الضأن يف بقاع أخرى فيها، ولكن أمطارها أكثر غزارة من أسرتاليا وأكثر 

 ماً بوجه عام.انتظا

ومن هنا كان االجتاه فيها أكرب حنو تربية أغنام حلوم الضأن فأصبح 
 هناك توازن بني إصدار حلوم الضأن بني إصدار األصواف على السواء.

وكان هذا التوازن من األمور اليت جنبت البالد ويالت سين 
 اجلفاف.

وأغلب قطعان الغنم ترعى على سفوح التالل السهول الشحيحة 
ألمطار الواقعة على اجلانب الشرقي للجزيرتني اللتني تكوانن نيوزيلندا ا

ومها اجلزيرةالشمالية واجلزيرة اجلنوبية، إال أن تنوع ختطيط األرض الطبيعي 
يف اجلزيرتني فضال أن مناظرها الطبيعية ذات مجال فتان، فإنه مهد لرتبية 

رت واللنكلن اإلجنليزي أنواع راقية شىت من األغنام فيها، مثل أنواع الليس
وغريمها فأنتجت أصوافًا عالية لدرجة قوية طويلة التيلة المعة الصوف، 
وقد أاتح هلا قلة عدد السكان، أن ختصص كل حمصول صوفها وحلم ضأهنا 
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ومحالهنا للتصدير مقابل وارداهتا من اخلارج، بدرجة جعلت متوسط 
دا أعظم بكثري منه يف أي التصدير واالسترياد ابلنسبة لكل فرد يف نيوزيلن

 بلد آخر.

وتستهلك إجنلرتا أو اململكة األم أربعة أمخاس هذه الصادرات 
 أبكملها.

وهناك ما يشبه أسرتاليا أيضا يف تربية األغنام وهي بالد احتاد 
جنوب أفريقيا حيث إنتاج الصوف اخلام من أهم أعمال الزراعة والرعي 

 فيها.

املعتدلة، هضبة عالية عارية من  وهنا حتتل املراعي يف املنطقة
األشجار ويبلغ ارتفاعها ثالثة آالف قدم فوق سطح البحر، وتشمل 
جنوب الرتنسفال واألورانج احلرة واجلزء الشمايل  الشرقي من رأس 

 بروفنس.

والفالحون الذين يربون قطعان األغنام منتشرون على تلك اهلضبة، 
رقية ذات األمطار، وعلى العموم ولكن املاشية ترىب بقدر يف املناطق الش

 فتلك اهلضبة هي منطقة تربية األغنام الرئيسية يف االحتاد كله.

وهناك وجه آخر للشبه أبسرتاليا وهو أن على االحتاد أن حيارب 
عدوين حراًب شديدة، ومها عدم انتظام سقوط األمطار الذي يسبب سنني 

اصيل على السواء، من اجلفاف تقضىي على قطعان املاشية احلية واحمل
وتنشأ عنها خسائر فادحة، وكذلك يقابل آفة األرانب يف أسرتاليا خطر ال 
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يقل عنها ختريبًا يف جنوب أفريقيا وهو اجلراد الذي أنزل يف بعض األحيان 
أفدح اخلسائر ابملراعي، إذ يكفي أن حتط أرجاله بضع ساعات عليها حىت 

داء صحراء يف مساحات أتيت على األخضر واليابس وترتك األرض جر 
 شاسعة جدًا.

ولذلك تفاوتت قطعان الغنم يف االحتاد من حيث العدد، تفاواتً كبرياً 
من سنة إىل أخرى، ورغم أن نوع الصوف الذي ينتجه احتاد جنوب أفريقيا 
أقل درجة من صوف أسرتاليا، إال أن أليافه من صنف عاىل الدرجة نوعاً، 

نوع من الصوف برتبية أرقى أنواع أغنام ولقد توصلوا إىل إنتاج هذا ال
املرينو األصلية، وكذلك بتهجني أنواع مستوردة من إجنلرتا وأسرتاليا مع 
أغنام االحتاد احمللية ذات الذنب املكتظ ابلشحم املعروفة ابسم غنم 

وهي شهرية بضأهنا اجليد إال أهنا عدمية القيمة ابلنسبة إلنتاج « الرأس»
 الصوف.

ف حتتل املرتبة التالية بعد الذهب يف قائمة وصادرات الصو 
صادرات االحتاد، ويصدر اجلزء األكرب من الصوف إىل بريطانيا والبلدان 
األوروبية األخرى، ويف أثناء احلرب العاملية الثانية، بل بعد سنة من هنايتها 

 كانت بريطانيا تشرتي مجيع الفائض من حمصول الصوف يف االحتاد.

تج من مراعي املنطقة املعتدلة يف األرجنتني وأما الصوف النا
وأوروجواى، وهو املعروف ابسم صوف هنربالات، فكان يعد نوعًا قذرًا ال 
تقبله أسواق بريطانيا ألنه أدأن من أصواف أسرتاليا ونيوزيلندا وجنوب 
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أفريقيا، ولذلك كان يصدر إىل املستهلكني ابلقارة األوروبية يف فرنسا 
 .وبلجيكا وأملانيا

ولكن األرجنتني وأوروجواى استطاعتا حتسني نوع الصرف عندمها 
إبدخال أنواع منتقاة من األغنام، ولذلك فهو يصدر اليوم إىل بريطانيا 
والوالايت املتحدة، ويف الوقت احلاضر جند أن حمصول األرجنتني من 
الصوف يفوق حمصول كل من نيوزيلندا واالحتاد، وأهنا تلي أسرتاليا من سنة 

 يف اإلنتاج والتصدير على السواء. ١٩٤٠

فإذا حولنا أنظاران إىل نصف الكرة، وجدان أن كثريا من أممه متتلك 
قطعاان كبرية من األغنام كالوالايت املتحدة وروسيا السوفيتية وبريطانيا، 
وهي تعد من أكرب الدول املنتجة للصوف ولكن إنتاج قطعاهنا ال يكفي 

زايد على املنسوجات الصوفية من البلدان مطلقا لتلبية الطلب املت
 الصناعية الشديدة االزدحام ابلسكان.

ومع أن روسيا السوفيتية اضطرت إىل شراء كميات ضخمة من 
الصوف من اخلارج قبل الثورة وما بعدها بعدة سنوات، ولكنها عندما 
نفذت برامج مشروعاهتا االقتصادية الكربى زادت من عدد قطعان األغنام 

ترعى يف املراعي اجلافة نوعا ما إىل جنوب نطاق القمح زايدة إنتاجها  اليت
 من الصوف وبذلك أوقفت االسترياد من اخلارج قطعيا.

وأما يف الوالايت املتحدة فنجد أن صناعة تربية األغنام حمدودة جدا 
 ولذلك فإهنا تستورد الصوف بكثرة من نصف الكرة اجلنويب.
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زعة يف الوالايت املتحدة توزيعا طبيعيا إال وتربية األغنام منتشرة ومو 
أن القطعان تكثر أعدادها يف احلظائر اجلبلية ذات اجلو اجلاف كما يف 
غرب السهول العظمى يف والايت تكساس وويومينج ومنتاان حيث تنتقل 
القطعان طلبا للكأل بني تلك الوالايت اانتقاال دوراًي من مراعى الشتاء 

 رتفعات يف فصول الصيف.القارس إىل مراعي امل

وتربية أغنام الصوف كان هلاالسبق يف الوالايت املتحدة، إال أن 
صنف قتلتها كان رديئًا استطاعت بوسائل التهجني أن تنتج صوفًا أجود 
نوعاً، ويف الوقت احلاضر تتجه اجلهود إىل تربية أغنام الضأن، ويف بعض 

 واء.املناطق تريب األغنام للحومها وصوفها على الس

وأغلب حمصول الصوف احمللي واملستورد يرسل إىل املصانع يف 
 الشمال الشرقي من البالد، وترتكز مصانعه يف والية مساشوستس.

وال خيلو بلد من البلدان األوروبية من االشتغال برتبية األغنام على 
نطاق واسع، ولكن بريطانيا هي البلد الوحيد الذي حيتل املرتبة األوىل يف 

ج الصوف إنتاجا ضخما، وإحقاقا للحق جيب أن تنوه بضل أرابب إنتا 
تربية األغنام يف براري اسكتلندا ويف تالل ويلز وبعض مقاطعات إجنلرتا 

 أبهنم بذلوا اجلهد اجلهيد يف إنتاج أرقى أنواع األصواف قاطبة.

وبسبب وجود مراع كثرية ضعيفة الشعب يف بريطانيا جند أن قطعان 
ا بكثرة هائلة، حىت إن متوسط نصيب الفدان الواحد من الغنم توجد فيه

الغنم يف التالل اجلنوبية ألسكتلندا أعلى منه يف أي مكان آخر يف العامل، 
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ورغم كل ذلك فإن بريطانيا والبلدان الصناعية األخرى يف أورواب قاطبة 
ينقصها مادة الصوف اخلام نقصًا شديداً، ولذلك تستورده من األربعة 

الكربى املصدرة، وهي أسرتاليا واألرجنتني ونيوزيلندا وجنوب البالد 
 أفريقيا.

وتوجد أنواع أخرى من ألياف احليوان ابإلضافة إىل أصوافه تصنع 
منها كميات قليلة من منسوجات خمتلفة، فمثال صوف املوهري الذي تصنع 
ا منه األقمشة الرباقة املتينة كالقطيفة، يؤخذ من ماعز أنقرة اليت موطنه

األصلي يف السهول اجلافة الداخلية يف آسيا الصغرى، وأنقرة مركز هذه 
املنطقة، وهو صوف انصع البياض انعم امللمس، وأغلب الناس من 
القبائل الرحل يف السهول الرتكية يرتزقون رزقا حسنا من تربية ماعز أنقرة، 

 وغريها من األغنام يف السهول القليلة اإلنتاج هناك.

لفصيلة من املاعز من تركيا إىل جنوب أفريقيا وهناك ونقلت هذه ا
جاد نسلها وتكاثرت يف مراعي كارو املرتفعة الضعيفة العشب، وبفضلها 

 أصبح االحتاد حيتل املرتبة الثانية يف تصدير صوف املوهري.

ومن ماعز كشمري يؤخذ الصوف الذي ينسج منه شيالن كشمري 
حليوان، وإمنا يؤخذ الزغب اخلفيف الغالية الثمن، وال يؤخذ من كل شعر ا

من فرائه يف الشتاء، وكل ما يؤخذ من هذا الصوف من رأس واحد ال يزيد 
على ثالث أوقيات من األلياف وهو قليل جدا ابلنسبة إىل املقدار الذي 

 ينتجه كل رأس يف أسرتاليا ويبلغ ستة أرطال أو سبعة.
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صى غرب بالد وموطن املاعز األصلي هو بالد كشمري وتقع يف أق
اهلند على سفوح جبال مهالاي العالية وهضبة التبت املرتفعة، وصناعة 

 الشيالن والسجاد من أهم صناعة كشمري.

ويصنع من أوابر اجلمال بعد خلطها أبوابر أخرى شيالن خشنة 
امللمس، والبطاطني والسجاد تصنع أجود أنواعها يف الصني وأردؤها يف 

 تركستان الروسية.

ه املاعز ما يعرف ابسم الالما واأللباكا ومها حيواانن ومن أشبا
يستوطنان سفوح جبال األنديز يف أمريكا اجلنوبية، وقد استؤنس هذان يف 
بريو طلبا ألوابرها الناعمة اللدنة اليت تصدر منها، ويف بريو تصنع أيضا 

 منها أقمشة األلباكا املعروفة.

ية، ويؤخذ اجلوت ويلي اجلوت الصوف يف األمهية من حيث الكم
من اللحاء الداخلي لنبات استوائي، عشى الساق ينمو إىل ارتفاع عشرة 
أقدام أو اثنيت عشرة قدما وتزرع بذوره يف الربيع املبكر، وحيصد احملصول 
يف هناية الصيف، وقبل أن ينسج قماشا مير على عدة عمليات أوهلا عملية 

اء الراكد مدة طويلة حىت التعطني، وهذه تقتضي غمر سوق النبات يف امل
 تلني، وبذلك يستطاع فصل األلياف منها بسهولة.

فإذا متت هذه العملية، أخذت األلياف وغسلت مث جففت ونوعت 
مث حزمت وضغطت يف ابالت، وألياف اجلوت ليست متينة وال قوية 
االحتمال مثل ألياف الكتان أو القنب، ويتلفها املاء ولكن ميزهتا العظمى  
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رخص األنسجة مثنا، ونظرا إىل أهنا تستعمل يف التغليف أصبح أهنا أ
 استعماهلا عاما، ويعرف اجلوت أبنه الغفال البين للتجارة العاملية.

وأكثر ما ينمو يف دلتا هنر الكنج الرطبة املناخ، أو بعبارةأخرى يف 
والية البنغال حيث الرتبة صاحلة لنجاح منوه جناحا كبريا على شواطئ 

 تنتج تلك البقعة تسعة أشعار اجلوت يف العامل.النهر، و 

وقد استعمل الفالحون يف البنغال اجلوت فنسجوه، وجعلوا منه  
اكتشف فيه مادة « دندى»كساءهم، ولكن حدث أن أحد جتار مدينة 

أرخص سعرا من ألياف القنب املرتفعة ويؤدى نفس أغراضه، ومنذ ذلك 
 سيج اجلوت.مركزا مهما لصناعة ن« دندى»الوقت أصبحت 

وملا ازدادت التجارة العاملية للحبوب، صنع من نسيج اجلوت 
أكياس للتعبئة والشحن وازداد الطلب عليها ازدايدا عظيما، ولكن ملا 
استغنت األرجنتني وكندا وأسرتاليا عن األكياس للشحن، وضلت شحن 
حماصيلها الضخمة مباشرة دون تعبئة، قل الطلب على أكياس اجلوت وغم 

 فهي مطلوبة لتعبئة أنواع أخرى، كاملواد الغذائية واملواد اخلام. ذلك

هذا وتستعمل خيوط اجلوت مبفردها أو خملوطة بغريها يف صناعة 
السجاجيد وأقمشة التنجيد والبسط وبعض احلوائج املنزلية، واجلوت إىل 
اليوم من أهم صادرات اهلند، وقد انتشرت صناعة اجلوت خارج دندى يف 

ربيطانية، وبعض املدن األوروبية وبعض القرى يف دال هنر الكينج اجلزر ال
 مشال كلكتا قريبة من حقول إنتاجه.



 165 

وتصنع تلك القرى حنو نصف حمصول اجلوت، وقد أصبحت أمهيته 
ابلنسبة لصادرات البنجال تعادل أمهية القطن ملدينة مبباى، والنصف 

وفرنسا وأملانيا والوالايت الباقي من ألياف اجلوت اخلام تصدر إىل بريطانيا 
 املتحدة.

ومثة نبات آخر هو القنب الذي يطلق على عدة أنواع من األلياف  
النباتية، ويؤخذ من اللب الداخلي لنبات القنب نوع من األلياف شبيه 
ابلكتان ولكنه أخشن وأقوى، ومع أنه حيتمل التقلبات يف املناخ إال أن 

كالكتان، إذ يزرع القنب والكتان جنبا   موطنه األصلي هو املنطقة املعتدلة
إىل جنب يف املناطق الداخلية لروسيا األوروبية ومشال إيطاليا الذي يعد 

 أكرب املناطق إنتاجا له يف العامل.

وحتضريالقنب يشبه حتضري ألياف الكتان يف صناعة احلبال الرفيعة 
 واحلبال الضخمة، كما يصنع من نسيجه أشرعة املراكب الشراعية.

وقنب املانيال مرن وليس من السهل تصنيعه مثل القنب العادي، 
غري أنه يصنع منه حبال متينة كثرية االحتمال كما تصنع منه فرش التنجيد 

 وغري ذلك من أدوات األاثث.

وموطن القنب هو املنطقة االستوائية وهو حيتاج يف زراعته إىل أمطار 
نبات ذو األوراق املستطيلة، غزيرة مستدمية وجو مشبع ابلرطوبة، وأما ال

الذي ينتج قنب مانيال، فهو نبات من فصيلة املوز وينمو براي يف جزر 
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الفلبني، وزراعته مقصورة على هذه اجلزر، وهو ينسب إىل مانيال عاصمة 
 تلك اجلزر وهي أهم موانيها.

وكانت أغلب جتارة الصادر يف الفلبني قدميا يف أيدي الياابن، وأما 
السيز إىل فينسب إىل بلدة سيزال يف شبه جزيرة يقطان يف جنوب القنب 

وتؤخذ أليافه من « الدوابرة»املكسيك، وهو يستعمل خاصة يف صناعة 
 نبات يشبه الصبار الذي ينمو يف يقطان.

وهو ينمو هناك بكثرة، وميتاز بقربه من السوق األمريكية، وقد 
ا النوع من القنب من أهم أدخلت زراعته تنجانيقا إبفريقيا حيث أصبح هذ

 صادرات تنجانيقا.

ومن أهم املنسوجات بعد ذلك الكتان وهو معروف من أقدم 
األزمان، وقد استعمله قدماء املصريني أربطة يلفون هبا األجساد احملنطة، 

 إال أن استعمال القطن استعماال شامال أدى إىل إمهاله واختفائه.

حتمال وهو يؤخذ من ألياف غري أن الكتان ميتاز ابلقوة وطول اال
نبات الكتان، اليت تغزل وتنسج، وهو يزرع يف مناطق خمتلفة متفاوتة املناخ 

 لغرضني رئيسني.

فهو يزرع أوال يف املناطق االستوائية بقصد حمصول البذرة اليت يؤخذ 
منها زيت بذرةالكتان وأما أليافه فال يستفاد منها إال يف صنع احلبال، أما 

 الذي يصنع منه التيل فموطنه املنطقة املعتدلة الباردة. نبات الكتان
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ويزرع هذا يف األراضي الصلبة مثل سهول أورواب الشمالية اليت 
تالئمه، وهي متتد من مشال فرنسا إىل أواسط روسيا األورويب وهذه املنطقة 
تنتج اجلزء األكرب من حمصول الكتان العاملي، وأضخم البقاع إنتاجا هي 

حملصورة بني أوكرانيا ذات الرتبة الغنية وبني منطقة الغاابت الباردة املنطقة ا
 يف الشمال.

ويعد الكتان من وجهة نظر الفالح، من احملاصيل الشاقة إذ أنه مع  
إجهاده لألرض إجهادا شديدا، يتطلب عمال متواصال أثناء منوه ويف وقت 

يا والوالايت حصاده ويف حتضريه للتسويق، وهلذه األسباب أوقفت بريطان
 املتحدة زراعته ألن األيدي العاملة قليلة ومرتفعة األجور.

فمن ذلك مثال أنه عند جين احملصول البد من اقتالع النبات من 
جذوره من األرض، وال حيصد مثل بقية حماصيل احلبوب، يتلو ذلك عملية 
أخرى هي أنه ميشط على أمشاط من احلديد حىت تستخرج منه البذور، 

ذلك عملية التعطن، وتتلخص يف غمر الكتان يف املاء عدة أسابيع  ويعقب
مث يفصل عنه قشره آليا، وتؤخذ األلياف الداخلية فتمشط من جديد 

 وتضغط يف ابالت تصدر إىل املصانع.

وكمية الكتان املتداولة يف التجارة الدولية قليلة جدا ابلنسبة للقطن 
ومما زاد يف إنتاج روسيا والصوف ألن أغلب حمصوله يستهلك حمليا، 

للكتان، استيالؤها على والايت البلطيق الثالث اليت اشتهرت من قدمي 
 بصادراهتا من الكتان.
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وال يزال الكتان يزرع يف مشال شرقي أيرلندا، وقد اشتهر التيل 
األيرلندي شهرة واسعة وخاصة بني املستهلكني يف بريطانيا، واليوم تستورد 

 ام من بلجيكا ووالايت البلطيق.بريطانيا الكتان اخل

وأما الواردات من زيت بذرة الكتان فقيمتها أكرب، وتشرتيها بريطانيا 
من األرجنتني واهلند، وزراعة الكتان يقصد منها االستفادة ابلبذرة اليت 
يؤخذ منها الزيت بطريقة العصر، وهلذا الزيت خاصة مهمة جدا، ذلك أنه 

، وهلذا يستعمل يف صناعة األصباغ سريع اجلفاف مبجرد تعرضه للجو
والطالء، بينما تستعمل الفضالت وهي الكسب غذاء للماشية، كذلك 

 يدخل يف صناعة املشمعات.

ويزرع الكتان للحصول على بذرته يف روسيا والوالايت املتحدة 
دون االشتغال بتجهيز اليافه ولكن األرجنتني واهلند مها الدولتان اللتان 

 صدير واألوىل هي املهيمنة على سوق جتارته الدولية.لديهما فائض للت

كما يزرع الكتان يف مناطق القمح يف سهول البمباس، وأغلب 
حمصول بذرة الكتان يف األرجنتني يصدر إىل الوالايت املتحدة وأورواب 

 الشمالية.

ويف السنوات األخرية بلغت نسبة صادرات البذرة يف األرجنتني 
 املصدر منها. املرتبة التالية للقمح
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 الثياب الفاخرة

لقد جاهد اإلنسان يف اترخيه الطويل كي يستغل خريات األرض، ويف أثناء 
جهاده هذا مل يستخدم إال عددا قليال من احلشرات أو يستأنسها، ومن 
بينها نوع عجيب حقا ال يزال منذ قرون متوالية، مصدرا لسيد املنسوجات 

املتناهي يف احلسن الغايل الثمن الذي مازال إىل وهو احلرير، ذلك النسيج 
اليوم دليال على ثراء صاحبه وعلو جاهه، وما هو إال نتاج حشرة تسمى 
دودة القز، وهي نوع من الفراش، وهنالك أنواع أخرى من الفراش اليت 

 «.تسور»تستعمل خيوطها وتعرف ابسم حرير 

قيقة من أرقى ولكن حرير دودة القز هو املادة اخلام لصناعة د 
الصناعات، ودودة القز تتغذى أبوراق شجر التوت األبيض، وهذه تزرع 
يف مناطق خاصة حيث تنتج الشجرة الواحدة من األوراق كمية عظيمة 
تكفي لرتبية الدود على نطاق واسع، وهي مناطق رطبة صيفها حار 

 وشتاؤها قصري معتدل الربودة.

توت الضرورية لرتبية دود ولكي نتصور العدد اهلائل من أشجار ال
القز نقول إن أوقية ونصف أوقية من بيض الدود يستهلك طنا من أوراق 

 التوت، وهذا الطن يؤخذ من ست وثالثني شجرة.

وبعد أن يفقس البيض تغذى الديدان الصغرية أبوراق التوت ويعين 
بتدفئتها وقاية هلا من  تقلبات اجلو، وتظل هذه الديدان تتغذى ابألوراق 
مدة أسبوعني تبدل فيهما جلدها أربع مرات وعندما يقرتب من مرحلة 
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الريقات تنفث كل دودة خيطني رفيعني من مادة قرنية يلتحمان معا 
 وجيمدان مبجرد مالمسة اهلواء.

ويف بداية هذه املرحلة من التحول، وقبل أن تنسج الدودة شرنقتها  
ويف أثناء احلياة  جيب رفع كل دودة على حدة ووضعها يف وضع مناسب،

القصرية هلذه الديدان تكون حالة اجلو غاية يف األمهية هلا، ال من حيث 
تزويدها ابلورق الكايف لغذائها فحسب، وإمنا من حيث إنتاجها خليوط 
احلرير إذ جيب أال تنخفض درجة احلرارة حوهلا أبي حال من األحوال عن 

 فهرهنيت. ٦٠

بية، وأما الباقي فيقتل يف درجة وختتار أسلم الشرانق وأحسنها للرت 
حرارة مرتفعة، وكل شرنقة من هذه تنتج من خيط احلرير ما يرتاوح طوله 

ايردة، وهي خيوط رفيعة جدا مبفردها ولكنها سريعة  ٥٠٠و ٤٠٠بني 
 االلتصاق وااللتحام مع بعضها البعض.

ويف عملية الف اخليوط يضم منها ستة خيوط أو أكثر، وقد يبلغ 
لعشرين يف صنع اخليوط السميكة، وعملية اللف تتم آليا يف عددها ا

مصانع الغزل، وال يزال الفالح يف أعماق بالد الصني يقوم هبذه العملية 
يدواي، وملا كانت الشرانق تعطي أقل من عشر وزهنا من خيوط احلرير 

 قبل تصديرها.« شالت»اخلام، فغالبا ما تلف هذه اخليوط وجتمع يف 

العامة عن إنتاج احلرير اخلام تدلنا على أن إنتاجه وتلك النظرة 
حيتاج إىل عمل كثري متواصل، كما حيتاج إىل توفر املناخ املالئم، وليس 
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ذلك فحسب إذ أن العامل البد أن يقبل أجرا منخفضا جدا مقابل عمله 
وهم قلة يف  -الساعات الطوال، حىت يصل إنتاجه إىل متناول ذوي الثراء

على هذا العامل فوق ذلك أن يتجرع ابلصرب ويبذل كل العامل، وجيب 
مهارته يف أثناء العمليات الطويلة اململة، وتلك صفات انفردت هبا 

 وتوارثتها مئات األسر يف بالد الصني وبالد الياابن جيال بعد جيل.

ورغم أن املنطقة اجلنوبية الشرقية للوالايت املتحدة تشبه يف ظروفها 
ار أهم املناطق إنتاجا للحرير يف الصني إال أن تربية املناخية ذات األمط

دود احلرير هبا ليس له أي وجود، مع أن الشعب األمريكي ذات املستوى 
العايل يف املعيشة من أكرب األمم استهالكا للحرير يف العامل، ولعل العائق 

 الوحيد هنا هو عدم توفر األيدي العاملة الرخيصة.

تسري جنبا إىل جنب مع الصناعات وصناعة تربية دودة القز 
الزراعية األخرى، إذ أن أشجار التوت تنمو وسط حقوق احلبوب الرئيسية 
للتغذية كالقمح، وهلذا جند أن أغلب العمل املضىن املعقد تقوم به النساء 
واألطفال، وهذا احلشد الكبري من األيدي العاملة يف داخل األسر، هم 

 الصني والياابن، وأغلب الظن أن الصني الذين حيتكرون إنتاج احلرير يف
هي املوطن األصلي للحرير، ولقد خلدت الصني ذكرى تلك السيدة 
العظيمة اليت كانت أول من اكتشف خيوط احلرير منذ أربعة آالف سنة 
وامسها سي لنج شي، أبن رفعها قومها إىل مرتبة القديسني اعرتافا بفضلها، 

هنر الياجنتسي وشانتنتج ومن هنا  وأضخم مراكز اإلنتاج تقع يف حوض
 يرسل احلرير اخلام إىل شانغهاي.
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وأما يف اجلنوب فمركز إنتاجه يف دلتا هنر سي كيانج، ومن مث يرسل 
إىل مصانع كانتون، وصادرات احلرير اخلام كانت من أبرز ما تصدره الصني 

حرير منذ زمن طويل، ولكنها اليوم رغما من أهنا تعد أكرب األمم إنتاجا لل
 إال أن صادراهتا منه قد اخنفضت أخريا اخنفاضا كبريا.

وأما الياابن فإن إنتاجها أقل من الصني، ولكنه متنوع األصناف 
بسبب مركزها اجلغرايف يف أقصى الشمال، حيث اجلو أقصى وأشد برودة 
منه يف الصني، وقد جنحت الياابن مع ذلك يف االستئثار أبهم أسواق 

 احلرير العاملية.

وتقوم صناعة تربية احلرير يف املناطق اجلبلية جلزيرة هونشو، وهي 
 أكرب اجلزر حيث ال يوجد إال النزر اليسري من األراضي الصاحلة للزراعة.

والواقع أنه قبل نشوب احلرب العاملية الثانية، كان فائض احلرير 
من  اخلام يف الياابن يصدر كله إىل الوالايت املتحدة، اليت كانت تستورده

الصني كذلك ومن غريمها من املصدرين اآلخرين، ولكن طغى أخريا إنتاج 
احلرير الصناعي على احلررير اخلام حىت يف الياابن، وحلول احلرير الصناعي 
حمل احلرير الطبيعي ينتشر يف مجيع أحناء العامل وسوف يستمر بدون شك، 

حملدود غري ألن رخص سعره جعله يف متناول مجيع الطبقات ذات الدخل ا
 مقصور على طبقة األثرايء.

وأما دودة احلرير خارج الشرق األقصى، فتوجد يف سهل لومباردي 
يف إيطاليا ومن هنا يصدر إىل مصانع ليون يف فرنسا وميالن يف إيطاليا، 
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وقد لوحظ أخريا أن إنتاج احلرير اخلام قد ازداد يف روسيا السوفيتية يف 
 العشر السنوات األخرية.

ا ما يقرن الناس لباس احلرير بفراء اإلرمني يف اإلشارة إىل وكثري 
أصحاب الشرف واألصل العريق أو رجال الدولة وأرابب السلطان، ويف 
الواقع بعد اقتناء فراء اإلرمني لدى األمم اليت تقطن املنطقة املعتدلة من 

من  مظاهر الثراء والوجاهة، ولكن الفراء يعد يف املنطقة الشديدة الربودة،
املالبس الضرورية اليت تقي اإلنسان من غوائل اجلو، وأما ابلنظر لقيمتها 
االقتصادية يف التجارة الدولية، فهي يف احلقيقة من أغلى السلع وأمثن 

 احلاجات اليت زود هبا الصياد العامل من قدمي الزمان.

والفراء إحدى سلعتني رئيستني تنتجهما منطقة مل نتكلم عنها بعد، 
نطقة عريضة ذات مناخ شبه قطيب تقع بني املنطقة املعتدلة وصحراء وهي م

التندرا الكئيبة القارسية للربد وتغطيها غاابت األشجار املخروطية، ومتتد 
 يف مشال أمريكا الشمالية وأورواب وآسيا.

ويف أمجات هذه الغاابت الباردة ال تزال تعيش ثروة هائلة من 
يف القيمة واحلجم ويشمل حيوان اإلرمني  احليوان ذي الفراء الذي يتفاوت

والسنجاب والثعلب وفأر املسك والزبلني واحليوان اخلراط، « الفاقم»
وعندما تكون الزراعة غري كافية حباجات السكان يف بعض البقاع املعتدلة، 
يلجأ األهايل لتعويض ذلك النقص إىل احرتاف الصيد والقنص حىت 

 شة.حيتفظوا مبستوى معقول من املعي
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ولكن كلما توغلنا يف الغاابت الباردة جند أن الصيد هو حرفة الفرد  
األساسية، اليت يرتزق منها، علما أبن املنطقة القريبة من القطب حيث 

 الشتاء طويل قارس الربد هي األصقاع اليت تزود العامل أبرقى أنواع الفراء.
املستكشف ويف تلك املنطقة كان الصياد يف احلقيقة يقوم بدور 

والرائد األوىل، وقد سبق يف ذلك قاطع األشجار نفسه، فإذا أخذان الدنيا 
اجلديدة مثال جند أن الصياد هو الذي ثبت أقدام بريطانيا يف حكم أمريكا 
الشمالية، أما يف مشال أورواب وآسيا فإنه كان عامال فعاال يف استيالء روسيا 

من الفراء عن املشاق اليت  على سيرباي، حيث عوضه ارتفاع مثن بضاعته
يالقيها والصعاب اجلمة اليت تعرتضه قبل أن يصل هبا إىل مراكز التجمع 

 والتسويق.
وأغلب أراضي روسيا السوفيتية يف املنطقة القريبة من القطب، 
وهذه تغطيتها الغاابت املخروطية الباردة اليت زودت العامل من قدمي الزمن 

 ابخلام من الفراء.
مناخها الشديد الربودة يضطرها إىل استهالك كميات  ورغم أن  

 كبرية من الفراء، فإهنا تصدر الفراء اليت تكون جزءا من جتارهتا اخلارجية.
وأمثن اجللود مرتبة هي جلود احليواانت اليت ذكرانها، ابستثناء جلد  

فأر املسك الذي ختتص به أمريكا الشمالية، وأغلب اجللود اخلام الروسية 
، وأهم أسواق الفراء يف القارة األوروبية هي «جوركي»ىل مدينة ترسل إ

مدينة ليبزج وتقع هذه يف مركز مالئم متوسط بني أماكن تصدير الفراء 
 وبني أسواق االستهالك العظيمة يف وسط أورواب وغرهبا ومدينة ليننجراد.
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ناء ولندن هبا أكرب أسواق الفراء يف العامل إال أهنا توقفت فرتة ما يف أث
احلرب العاملية الثانية، مث عادت واستعادت مكانتها، وهي اليوم تستورد 

 الفراء من مجيع مراكز إنتاجها.
وأما الفراء الكندية الواردة من والايت مشال أونتاريو وسكتشواان 
وألربات، فإهنا تباع يف املزاد العلين، إما يف لندن أو يف نيويورك، واألمريكيون 

 يف هذه التجارة.هم أهم العمالء 
وجيوب االف من اهلنود احلمر الغاابت الشمالية املوحشة ذات 
املمرات الوعرة، الواقعة يف مشال غريب كندا، حيث يقتنصون احليواانت 
ذات الفراء ويرتزقون ابملقايضة على فرائها حباجاهتم الضرورية اليومية من 

تفظون عادة مبواردهم الطعام والغذاء، ولكن بينما كان اهلنود واإلسكيمو حي
احليوانية وال يستنفدوهنا إال أن ظهور الرجل األبيض يف تلك األحناء وشدة 
جشعه للمال وتعطشه لإلثراء السريع قد أزال الغاابت وشرد حيواانهتا من 
مواطنها الطبيعية فتضاءلت الثروة احليوانية، وهذا شبيه مبا فعله قاطع 

غاابت، إال أن القوانني اليت صدرت األشجار من االستغالل اجلنوين لل
 لتنظيم القنص والصيد قد أوقفت ذلك التخريب.

ومع ذلك فقد اختفت بعض احليواانت القيمة يف مساحة عظيمة يف 
مشال الوالايت املتحدة، وحدث شيء من هذا يف كندا، حيث اختفى 
احليوان اخلراط منذ ربع قرن مضى، كما لوحظ أخريا ندرة فأر املسك يف 

 لك األحناء.ت
والقصة نفسها تتكرر عند ذكر الفقمة ذات الفراء الثمينة، اليت 
زودت عامل النساء مبعاطف اجللد الفاخرة، وقد دأبت سفن الصيد من 
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أمريكا وبريطانيا والياابن وروسيا على صيد تلك احليواانت، حىت قضت 
البحار عليها يف املنطقة املتجمدة اجلنوبية، وهي ختتفي كذلك بسرعة من 

 القطبية الشمالية.
مجلة من احلاجات ترد إىل اجلزائر الربيطانية لغذاء أهلها وكسائهم 

 من مجيع األحناء، ويف هذا بيان ببعض هذه احلاجات ومصادرها.
وأخريا استطاعت حكومة الوالايت املتحدة وجنحت يف تقييد صيد 

قريبة من هذا احليوان، الذي أصبح موطنه حمصورا يف جزر بريبيلوف ال
ساحل أالسكا حيث يتزاوح هذا احليوان، ومن مث بدأت قطعانه تتكاثر، 
وهناك اجتاه جديد حنو تربية أنواع من حيوان الفراء يف حظائر حتجز فيها 

 بقصد احلصول على فرائها.
وقد جنحت التجربة يف حيواانت مثل الثعلب وفأر املسك واحليوان 

 اخلراط واملنك والراكون.
وم يف كندا ما يقرب من مثانية آالف مزرعة لرتبية احليوان ويوجد الي

ذي الفراء، وقد تقدمت تلك الصناعة تقدما عظيما يف روسيا اليت 
ختصصت يف تربية الثعلب الفضي ذي الفراء الثمينة، فإذا عرجنا على 
أرخص أانع الفراء جند أن أسرتاليا تصدر كميات هائلة من جلود األرانب 

 ع بل وتزيف أحياان حىت حتاكي الفراء الثمينة شكال ومنظرا.اليت جتهز وتصن
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 الفصل التاسع

 ثروة من جين األشجار

 

ال تقتصر فوائد األشجار اقتصاداي على االنتفاع بثمارها 
أو أخشاهبا، فإن عددًا من األشجار االستوائية مثال، 
استغلت من أجل إفرازها وعصارهتا اللبنية اليت تتجمع 

 ، فإذا جتمدت وجتلط قوامها تصري مطاطا.حتت حلائها

ويف الوقت احلاضر يؤخذ أغلب املطاط املستعمل جتاراي من شجرة تسمى 
 ويدل امسها العلمي -هيفيا برازيليا نسر -

على أهنا تستوطن الغاابت االستوائية حول هنر األمازون يف  
نوع الربازيل، وقد اشتهرت هذه الشجرة بسبب قيمة إفرازها من حيث ال

 ومن حيث الكم.

وهو األحراش ذات األشجار  -ويف املوطن الطبيعي هلذه الشجرة 
العالية واملسالك الوعرة والنبااتت الزاحفة امللتفة واجلو الشديد احلرارة 

تنمو تلك الشجرة متناثرة متباعدة غري جمتمعة يف أحناء  -املشبع ابألخبرة
 مال شاقا غري يسري.الغابة، وهذه ظروف جعلت مجع املطاط الربي ع

ويف األايم األوىل لصناعة املطاط، كانت هذه تعتمد اعتمادا كليا 
 على املطاط الطبيعي أو مطاط ابرا وهي امليناء اليت كان يصدر منها.
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« ابلنهب االقتصادي»وقد اتبعت يف مجعه نفس األساليب املعروفة 
تعجلهم احلصول على اليت اتبعت يف املوارد األخرى: إذا أن األهايل يف 

أكرب كمية من سائل املطاط الربي، قطعوا أشجاره وقضوا عليها دون 
حساب، فرتكوا وراءهم وهم يتوغلون يف جوف الغابة طريقا طويال من 
التخريب طلبا لكنوز هذه الثروة املودعة أعماق الغابة، وكلما تقدموا 

 زادت أمامهم صعاب احلصول عليها واستغالهلا.

ه احلالة كذلك من حيث االستغالل العنيف يف حوض وتكررت هذ
الكنغو وأواسط أفريقيا، حيث كان املطاط الربي يؤخذ من عدد من 
األشجار والنبااتت املتسلقة، وبعد هذا اإلنتاج املدهش يف سرعته، والذي 
مل يلبث إال فرتة وجيزة حقق فيها املستغلون ثروات هائلة تدهور اإلنتاج 

ولكن يف بدء احلرب العاملية األوىل زاد اإلنتاج يف مزارع تدهورًا سريعاً، 
املطاط حىت فاق حمصول املطاط الطبيعي الذي أصبح ال قيمة له يف 

 التجارة الدولية.

ولو كانت فائدة املطاط أو الكاوتشوك اقتصرت على حمو آاثر  
القلم الرصاص فقط، لكانت كمية املطاط الطبيعي كافية هلذا الغرض، 

ندما كثر الطلب على املطاط بعد أن اخرتع ماكنتوش نسيج ولكن ع
املطاط الواقي من املطر، مث كشف جوديري الوسيلة إىل جعل املطاط قواي 

 وصلبا، أصبحت الطريقة القدمية جلمعه غري جمدية.

وملا بدأ اإلنسان يتحرك ويتنقل يف البالد على عجل من املطاط، 
حفزته احلاجة إىل البحث عن مادة حتل حمل املادة األوىل، وعن مورد أكثر 
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هيفيا »إدرارا وإنتاجا للمطاط اخلام، ومن مث أخذت بذور شجرة 
من الربازيل ووزعت يف مناطق ذات مناخ مشابه هي مناطق « برازليانسر
 االستوائية.الغاابت 

وهنا بعد تردد كبري يف أول األمر، وبعد التجربة والفشل، وجد أن 
املناخ احلار املطري هو أليق األجواء اليت تالئم زراعة هذه الشجرة، فأست 
املزارع ذات اإلدارة املنظمة الستنباب بذور املطاط أوال يف املاليو، مث يف 

 سيالن، وأخريا يف جزير اهلند الشرقية.

الوقت احلاضر يؤخذ إنتاج سائل املطاط، وجيمع ابنتظام وبال ويف 
انقطاع ألن حلاء الشجرة يشقق هبيئة فنية جتعلها تدر السائل اللبين منها 

 عد سنني متوالية.

وللحصول على سائل املطاط اللبين، يشق اللحاء بشقوق مائلة مع 
لبين الذي العناية التامة حىت ال يصاب ساق الشجرة، مث جيمع السائل ال

يسيل من تلك الشقوق يف أوان توضع أسفلها، مث تشقق أجزاء أخرى من 
الشجرة يوما بعد يوم، وقد ترتك األشجار فرتة يف أثناء السنة دون أن 
تشقق عمال على إراحتها، والسائل املتجمع يتجمد مبجرد إضافة مادة 

، مث محضية خفيفة إليه، وأما املاء املختلط فإنه يفصل منه ابلعصر
 جتفررقائق املطاط اليت تبقي، وهي اليت جتهز للتصدير.

وحيتاج تشقيق األشجار يف مزارع املطاط، وتنظيف الرتبة من 
احلشائش الطفيلية إىل أيد عاملة كثرية ورخيصة، ويف املاليو احتاج األمر 
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إىل استريادآالف مؤلفة من جنس التاميل من جنوب اهلند وكذلك إىل 
، وهؤالء اشتهروا ابجلدوالعمل أكثر من األهايل جيوش من اجلاويني

 فأصبحوا عماال مفضلني يف القيام هبذا العمل.

وهجرة هؤالء العمال تتغري بتغري األمثان العاملية للمطاط، فإذا 
ارتفعت أسعاره اقرتن ذلك هبجرة أعداد عظيمة إىل مزارع املطاط، وإذا 

ال من املاليو إىل حيث هبطت أسعاره اقرتن اهلبوط هبجرة هؤالء العم
 قدموا.

وإىل جانب الزراع الربيطانيني وعماهلم من التاميل واجلاويني يوجد 
عدد من املهاجرين الصينيني اجلنوبيني الذين أسسوا ألنفسهم مزارع من 
أشجار املطاط كذلك، وهؤالء مثل األهايل الذين يزرعون أشجار املطاط 

 من التكاليف إذ أن العمل يف فيجاوة وسومطرة، ال يتحلمون إال قليال
املزارع يقوم به أفراد األسرة وأقرابؤهم وأصدقاؤهم دون أن يتاقضوا أجراً، 
ولذلك نراهم أقل تعرضا للخسارة عند تقلبات األسعار، ألهنم يستطيعون 
إيقاف إنتاجهم مبجرد هبوط األسعار دون أن تصيبهم كوارث مالية، أما 

زايدة اإلنتاج تبعا للتحسن إىل أقصى  إذا حتسنت األسعار فيستطيعون
طاقتهم، وكانت نتيجة ذلك أهنم احتلوا أخريا مكانة مهمة يف إنتاج املطاط 

 رغم أن ما ينتجونه من املطاط منحط النوع، وجيمع بطرق غري فنية.

وكثريا ما أحدثت زايدة اإلنتاج على احلاجة من املطاط، خسائر 
 الزراع املنتجني. فادحة بني األوروبيني واألهايل من
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فقد حدث يف سين الرواج العظيم قبل احلرب العاملية األوىل أن 
وسع الزراع مزارعهم بغرس أشجار جديدة، ولكن عندما بدأت تلك 
األشجار تعطي إنتاجها بعد سبع سنني تناقص الطلب على املطاط وهبط 

 سعره هبوطا فاحشا حىت بلغ مخسة يف املائة من قيمته األوىل.

ن لتدخل احلكومة الربيطانية أثر يف جعل زراع املاليو وسيالن وكا 
واهلند حيدون من إنتاجهم إىل أن تسرتد السوق أسعارها، ولكن هولندا 
رضت التعاون مع بريطانيا واستمرت تشجع زراعها يف جزر اهلند الشرقية 

 على التوسع يف زراعة أشجار املطاط.

اط، وهبط سعره إىل وبعد فرتة إنعاش قصرية كسدت سوق املط
 واحد يف املائة من أسعاره العالية يف أايم الرواج السابقة.

عندما وافق اهلولنديون على  ١٩٣٤وظلت احلال كذلك حىت سنة 
االتفاق مع بريطانيا على تقييد اإلنتاج ففرضت رسوم عالية على املطاط 

 الذي يصدره األهايل.

سة معارضة شديدة فارتفعت بذلك األسعار، وقد القت تلك السيا
من جانب الوالايت املتحدة، بسبب حاجتها للمطاط يف صناعة السيارات 
اهلائلة يف بالدها، وألهنا تستهلك نصف حمصول العامل من املطاط الطبيعي 

 لصناعة إطارات السيارات.

وهي السنة اليت احتلت فيها  - ١٩٤١وكانت املاليو قبل سنة 
وىل يف إنتاج املطاط املزروع وهي البالد اليت املرتبة األ -جزر اهلند الشرقية 



 182 

هلا األولوية يف تصريه منذ أن حل هذا حمل املطاط الربي، وال يزال املطاط 
 املزروع هو أهم السلع املصدرة من منطقة املاليو املزدهرة.

ورغم أن صادرات املطاط من جزر اهلند ليست جزءًا مهمًا من 
جزيرتى جاوة وسومطرة يكاد يساوى الكمية  جتارهتا اخلارجية، إال أن إنتاج

 اليت تنتهجها املاليو.

وهناك بالد ذات إنتاج أقل، مثل بالد سيالن وبرنيو الربيطانية 
 وساراواك واهلند الصينية الفرنسية وسيام وكلها يف جنوب شرق آسيا.

وعالوة على ما تصدره هذه املناطق منكميات املطاط اهلائلة إىل 
ة، فإن كميات كبرية أيضا تصدر إىل بريطانيا وفرنسا وروسيا أمريكا الشمالي

السوفيتية الستعماهلا يف صناعة السيارات هبا، كما كانت تصدر كميات 
 منه قبال إىل أملانيا والياابن.

وقد عملت الوالايت املتحدة على أن جتعل نفسها أقل اعتمادا 
بتوسيع مزارعها  على املطاط األجنيب ابستعمال املطاط الصناعي، وكذلك

من املطاط توسيعا كبريًا يف الربازيل، ولكن حتت ثقل وطأة احلرب، تطور 
إنتاج املطاط الصناعي تطورا سريعا حقا، وخطا خطوات واسعة، ففي سنة 

ابلذات أعلن أن بعض املصانع األمريكية أنتجت مطاطا صناعيا  ١٩٤٥
 بسعر أقل بكثري من سعر املطاط الطبيعي قبل احلرب.

ومع ذلك، فرغم كل تلك اجلهود فإن املطاط الطبيعي اآلسيوى 
 اجليد النوع سيظل سلعة مطلوبة إىل أمد بعيد.
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وتستغل أنواع عديدة من األشجار بقصد استعمال أخشاهبا، وهذه 
 تنقسم عامة إىل نوعني رئيسيني مها: اخلشب الصلب واخلشب اللني.

ة وينقسم اخلشب ويؤخذ األول من األشجار ذات األوراق العريض
الصلب إىل أنواع أخرى تنبت إما يف املناطق االستوائية وإما يف املنطقة 
املعتدلة، وأما اخلشب اللني فيؤخذ من األشجار املخروطية اليت تنمو يف 
املنطقة اجملاورة ملنطقة القطب، أي يف املنطقة الباردة الوسطى، فإذا استثنينا 

الذي يصنع منه لب اخلشب، فإن الكميات الكبرية من اخلشب اللني 
الباقي من اإلنتاج بعد ذلك يبلغ أربعة أمخاس االستهالك العاملي من 

 اخلشب.

وأما اخلشب الصلب فإنه ال ميثل إال جزءا يسريا يف االستهالك، 
وحنصل فقط على عشرة يف املائة منه من املنطقة احلارة، واحلقيقة أن هناك 

منطقة الغاابت االستوائية الدائمة  مددًا هائال من اخلشب الصلب يف
اخلضرة يف أمريكا الوسطى واألمازون، وأواسط أفريقيا وجنوب شرقي 
آسيا، إال أن هناك عوامل كثرية حتول دون استغالل اخلشب من تلك 

 املناطق.

فالعامل األول هو أن تلك األشجار تنبت إىل جوار أشجار خمتلفة 
حيل االهتداء إىل نوع خاص منها، ختتلط هبا، حىت يكاد يكون من املست

يضاف إىل ذلك تكاتف النبااتت واحلشائش يف األدغال حيث تنتشر 
املستنقعات، واملناخ اخلطر على صحة اإلنسان، وأخريًا وقوع الغاابت يف 
مناطق بعيدة جدًا عن مراكز االستهالك، هذا إىل ضخامة تلك األشجار 
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اخلشب الصلب ونقلها من  وكتلها، كل هذه العوامل جعلت قطع أشجار
موطنها، من األعمال الشاقة عدمية الربح، فاقتصر العمل لذلك على 
األشجار ذات القيمة، اليت تتميز ابللون والصالبة وصفات أخرى  

 كاألخشاب اليت يصنع منها األاثث ألهنا مرحبة.

وحيثما خيتار اخلشب لصالبته ومتانته يف أعمال البناء والتعمري،  
الساج هو أفضل األخشاب مجيعا، وهو يشبه شجر البلوط يف فإن خشب 

تلك الصفات املطلوبة، ويزيد عليه أن مينع الصدأ أو يوقفه عن املعادن 
املثبتة فيه، وتنمو شجرة الساج يف مناخ جاف نوعا، وهي منتشرة يف 
جنوب شرقي آسيا حيث األمطار معتدلة وحيث غاابت األشجار املتبدلة 

« أراكان يوماس»أخشاب الساج تقطع على سفوح تالل  األوراق، وأكثر
 يف بالد بورما.« بيجويوماس»و

وملا كانت شجرة الساج قبل جتفيفها أثقل من املاء، كان من 
الضروري نزع جزء من حلاء الشجرة قبل أن تلقى يف مياه هنر األروادي 
وفروعه، حيث يدفعها التيار إىل مصانع نشر اخلشب يف راجون ومنها 

 تصدر للخارج.

وكذلك تقطع أشجار الساج من الغاابت القائمة على حدود سيام 
وتلقى يف مياه هنر سالوين، وحمصول األخشاب يف بورما هو أحد ثالث 
سلع مهمة تصدرها بورما، وكذلك يعد خشب الساج الذي حيمله هنر 

 مينام إىل ابنكوك، أحد الصادرات املهمة يف جتارة سيام.
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« املاهوجين»خلشب لصناعة األاثث اجليد فإن خشب أما إذا أريد ا
الصلب ذا التعريق اجلميل واأللوان اخلالبة هو أصلح األخشاب، بل ال 
يعادله خشب آخر، فضال عن أن خشب املاهوجين تزيد جودته مبرور 
الزمن، وشجرة املاهوجين تستوطن أمريكا االستوائية وجزر اهلند الغربية، 

 ر هلا هي بالد املكسيك وهوندوراس الربيطانية.ولذلك جند أن أكرب مصد

وهناك أنواع كثرية تشبه خشب املاهوجين يف اللون واأللياف ومسيت 
ابمسه على غري أساس، فمنها خشب أشجار املاهوجين األفريقي املوجودة 
يف غرف أفريقيا حيث يصدر من ساحل العاج، أما شجر األبنوس، وهو 

فإنه ينبت يف أفريقيا االستوائية وجنوب خشب متني ذو لون أسود حالك، 
شرقي آسيا، وقد أطلق لقب األبنوس على عدة أنواع من األشجار 
وأجودها مجيعا ما ينمو يف بالد اهلند وهناك أنواع من األشجار يطلق عليها 
أشجار األرز ألهنا تشبه أشجار األرز الشهرية اليت تنمو يف لبنان، وقد 

ائحة الزكية املنبعثة منها يف صنع علب استعملت أخشاهبا بسبب الر 
السيجار الفاخر، وأغلب أخشاب األرز املستعملة ترد إلينا من أمريكا 

 الوسطى.

وعلى خالف األشجار ذات األخشاب الصلبة الثقيلة القائمة يف 
قلب املنطقة االستوائية احلارة، واليت مل متسها يد االستغالل بعد، جند أن 

اليت كانت تغطي اجلزء األكرب من املنطقة املعتدلة، األجار املماثلة هلا 
أزيلت حتت ضرابت قاطع األشجار وزحف الزراع، وأصبحت عرضة 

 لعوامل التعرية والفيضاانت املتكررة.
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وهذه الظاهرة ابرزة كل الربوز يف أصقاع الصني الشمالية، ويف 
الايت أورواب كلها ابستثناء إسكندانوة وفنلندا ومشال روسيا، ويف الو 

املتحدة شرقي هنر املسيسيب، حيث ال يوجد من آاثر الغاابت القدمية إال 
 أشجار متناثرة وبقااي متباعدة.

وقد حل حملها يف األرض اليت كانت تغطيها الغاابت يف الزمن 
 املاضي، نبااتت احلبوب وحشائش املراعي.

أما يف املناطق الصناعية، فقد حلت حمل تلك الغاابت املصانع  
األفران والورش ومساكن العمال، مما جعل بعض الدول األوروبية تصدر و 

 القوانني حلماية ما تبقى هلا من تلك الثروة اخلشبية.

ومن األشجار املهمة ذات اخلشب الصلب اليت تستغل يف تلك 
املنطقة، شجرة البلوط وخشبها يستعمل يف صناعة األاثث، وهي تنمو يف 

يف مشال غريب أورواب وشرق أمريكا الشمالية، املنطقة املعتدلة الباردة 
 وتصدر أخشاهبا من كندا والوالايت املتحدة وأورواب الوسطى.

« اجلوز»وهناك أشجار أخرى ذات خشب صلب وأمهها أشجار  
 واإلسفندان والدردار والزان.

ورغم أن أسرتاليا ليست بالدا غنية ابلغاابت إال أن خشبه الصلب 
كافور النامية هبا قد انل شهرة عظيمة يف بريطانيا ويف املأخوذ من أشجار ال

أحناء اإلمرباطورية، كا أنه ينمو هبا شجراتن معروفتان ومها شجرة اجلاراه 
الكاري ويغطيان بضعة ماليني من األفدنة يف الطرف اجلنويب الغريب من 
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أسرتاليا الغربية، وهي منطقة تشبه يف مناخها مناخ البحر املتوسط ذات 
 مطار املعتدلة.األ

وتصدر أخشاهبما إىل اخلارج ليستعمل يف صناعة قوالب الرصف  
وفلنكات السكك احلديدية وبعض األاثث املنزيل، ومن املواد النباتية 

« الواتل»املتنوعة اليت تستعمل يف صناعة الدابغة، جند أن حلاء شجرة 
عالية من محض السوداء األسرتالية ذات أمهية كبرية ألهنا حتتوى على نسبة 

التانيك، غري أن املصدر الرئيسي ملادة التانني ما يستخرج من شجرة 
وموطنها غاابت مشال األرجنتني، وهذه املادة هي الشائعة « كوبراكو»

 االستعمال يف الوقت احلاضر.

 

 نطاق املنطقة شبه القطبية 

من انحية  -إىل جانب املنطقة املتوسطة املعتدلة ذات األشجار املتبدلة  
تقع املنطقة املتوسطة الباردة أو املنطقة شبه القطبية يف النصف  -القطب 

الشمايل من الكرة األرضية، وهذه املنطقة تشمل أصقاعا مرتامية تكون 
 نطاقا عظيما ينتظم مشال أمريكا الشمالية ومشال يوراسيا.

وحتتوى تلك األصقاع على مجيع الغاابت ذات األشجار  
املخروطية. ويف جنوب تلك املنطقة ختتلط األشجار اليت تبدل أوراقها 
ابألشجار املخروطية، وكلما تقدمنا جنواب يتزايد عدد األشجار املتبدلة 
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األوراق رويدا، حىت تصري الغابة كلها من هذه األشجار، بينما ختتفي 
 وطية إال ما ينمو منها على املرتفعات يف تلك املنطقة.األشجار املخر 

ويف الناحية الشمالية من تلك املنطقة يتضاءل حجم األشجار 
وتتناثر على مسافات واسعة حىت تقارب صحراء التندرا اجلليدية، وهنا 
تنعدم األشجار إال أن تكون أقزاما من شجريات تنمو يف بقع متوارية 

 تسمح هلا ابحلياة.

خياف مما تقدم أن القسم اجلنويب من هذه الغاابت من حيث  وليس
الناحية االقتصادية ومن حيث وسائل النقل هو أكثرها قيمة وأفضلها 

 استغالال.

واألمطار يف منطقة الغاابت املتبدلة شحيحة وأغلبها يسقط على 
هيئة جليد، إال إذا كانت يف أقصى اجلنوب أو يف مناطق حبرية معتدلة، وملا  

نت درجة احلرارة فيها منخفضة جدا فإن البخر قليل جدا والرطوبة هبا  كا
كافية لنمو أشجار تلك الغابة منوا مستمرا، هذا إىل أن أايم الشتاء طويلة 
فيها وأايم الصيف والربيع قصرية وتربة األرض فيها ضعيفة، كل تلك 

غارات العوامل حالت دون زحف الزراعة إىل تلك املنطقة، فإذا استثنينا 
قاطعي األشجار عليها، فإنه مل حيدث استنزاف للثروة اخلشبية كما حدث 
يف غاابت األشجارذات األخشاب الصلبة، هذا مع مالحظة أن هذه 
املنطقة ليست مغطاة بنوع جيد من أشجار األخشاب اللينة ألن البحر 
 البسيط يف عدة بقاع منها ابإلضافة إىل عدم تصريف املياه الراكدة، أدى

 إىل تكوين مستنقعات وبرك شاسعة ليس هبا إال أشجار متوقفة النمو.
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وهلذه األسباب فإن جزءًا عظيما من غاابت روسيا السوفيتية 
وخاصة سيرباي، وكذلك جزءًا صغريًا من غاابت مشال كندا والسوي، وليس 

 هلا أي قيمة اقتصادية.

 واألخشاب اللينة اليت حنصل عليها تؤخذ من عدد قليل من
األشجار املخروطية اليت ال تتجاوز ثالثة أنواع: هي الصنوبر والتنوب 
والشوح، وأهم ميزهتا للصناعة أننا جندها متجمعة يف بقع متقاربة ومنفصلة  
كل منها عن األخري، ويؤخذ منها كل األخشاب املستعملة يف البناء ويف 

ب اللني صناعة كتل دعامات املناجم واألاثث الرخيص، كما يستعمل اخلش
اليوم يف صناعة مهمة هي إنتاج لب اخلشب، وهو املادة األولية لصناعة 

 ٪ من الورق يف العامل، تلك الصناعة اليت تتطلب موارد دائمة ال تنفد.٩٠

وينقل اخلشب على وجه العموم يف هيئة كتل وألواح ولوحات، 
ولكن بعض هذه األخشاب يصل إىل مراكز االستهالك على شكل 

« األبلكاش»اتمة أو غري اتمة كاألبواب وإطارات الشبابيك ومصنوعات 
وبسبب ضخامة حجم األخشاب اخلام فالتجارة فيه ليست راحبة ال من 
حيث استغالله أو تصديره كما هو الشأن يف جتارة األخشاب عامة، إال إذا  
كانت املواصالت املائية قريبة من الغاابت ومتوفرة جدًا لنقل األخشاب 

 الطريق حىت آخر مرحلتها.على طول 

وأما الثروة اخلشبية يف كندا والوالايت املتحدة فقد استنزفت 
أخشاهبما، أي يستغالن « يعدانن»استنزافا شديدا حىت قيل إهنما 

أشجارمها كما يستغالن املناجم، أي دون تعويض ملا يستخرج منها، وتلك 
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ل تستغل اليوم استغالال الثروة اليت كانت هائلة يف املاضي يف البلدين ال تزا
شديدا، ويرجع ذلك إىل اقتالع األشجار لتمهيد األرض للزراعة، أو 

 لقطعها حتت ضرابت قاطع الشجر دون إعادة تشجري تلك األصقاع.

ويف أورواب كان اختفاء األشجار ذات اخلشب الثقيل بطيئًا وتدرجياً 
هتا بسرعة جدًا بعكس ما حدث يف أمريكا الشمالية، فقد استنفدت غااب

 هائلة ويف أقصر وقت.

وقد قدر أن ما تبقى من األشجاراملخروطية يف كندا والوالايت 
املتحدة ال يبلغ سوى ثلث أو ربع ما كانت حتتويه غاابت هذين البلدين 

 من قبل.

وقد كانت عملية إزالة األشجار عملية سريعة جدا يف الوالايت 
املناطق األربع املغطاة ابألشجار املتحدة حيث حدث يف ثالث مناطق من 

أن تقلصت إىل جزء من مساحتها األصلية، واستنفدت كل أشجارها 
 الضخمة وزادت نسبة األشجار املقطوعة كثريا عما ينمو وحيل حملها.

ففي الثالثني سنة اجتاحت صناعة قطع األشجار ثالث والايت 
ة اليت اشتعلت يف جماورة للبحريات الكربى، ابإلضافة إىل احلرائق الكبري 

غاابهتا وقضت عليها، فقد كانت والية متشجان شهرية أبخشاهبا يوما ما، 
ولكنها حرمت من هذه الثروة، وهي اليوم تستورد أخشاهبا من اخلارج، 
وكذلك حدث لوالييت وسكنسن ومينسوات إذ أصاهبما ما أصاب والية 

 متشجان.



 191 

، وهي موطن وكذلك امتدت يد االستغالل إىل والايت اخلليج 
حىت إن مصانع اخلشب « خشب الشراق»الشجرة الشهريةاملعروفة ابسم 

يف نيو إجنلند قد اضطرت إىل أن تتزود ابألخشاب من بالد كندا البعيدة 
 عنها.

وليس كل ما اختفى من األشجار يتكون من األشجار ذات  
اخلشب اللني، والواقع أن تلك األشجار اختفت يف مشال كندا حيث 

ابت املخروطية، ولكن يف جنوب تلك املنطقة جند أن أشجار الغا
 األخشاب اخلفيفة ختتلط أبشجار األخشاب الثقيلة.

وأغلب األشجار اليت تغطى أراضي الوالايت الشرقية واجلنوبية، هي 
من ذات األخشاب الثقيلة، وغالبية حمصول الوالايت املتحدة من 

د من اجلنود بينما يؤخذ قطران األخشاب اللينة والثقيلة على السواء، تر 
الصنوبر من أشجار الصنوبر اليت تنمو يف فلوريدا، ومنها يستخرج زيت 

 الرتبنتينة واملواد الصمغية، وهي من منتجاهتا ذات القيمة الثانوية.

ويف كندا كذلك بدأت تظهر نتائج إزالة الغاابت، إذ مل يبق من 
شك أن صناعة قطع األخشاب الغاابت الطبيعية األصلية بقية بسيطة، وال

ستزحف عاجال إىل رابع كنوزها اخلشبية األخرية الواقعة يف أصقاعها 
 الشمالية الغربية.
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إن الغاابت الواقعة يف الوالايت الشمالية القريبة تتكون كلها من 
األشجار املخروطية، وهذه الغاابت مفصولة عن الغاابت الشرقية 

 زراعة.ابألراضي ذات احلشائش الصاحلة لل

والشك أننا الحظنا أن االرتفاع له نفس التأثري يف املناخ مثل ارتفاع 
خطوط العرض ولذلك جند لساان من غاابت األشجار املخروطية ميتد يف 
االجتاه اجلنويب من كندا، على سفوح جبال روكي وجبال الكسكاد وسريا 

 نيفادا وسالسل اجلبال الساحلية، يف والييت واشنطن وأورجيون.

ويف أحضان املنطقة اجلبلية يف غرب الوالايت املتحدة وخاصة يف 
الوالايت املطلة على احمليط اهلادي، توجد البقية الباقية من الغاابت ذات 

 اخلشب اللني.

ويف بعض مناطق متفرقة استمر تقطيع األشجار بال تعقل، كما 
تقلصا  أابدت احلرائق كثريا منها، ورغم ذلك مل تتقلص مساحة الغاابت 

كبريا، وأغلب األخشاب يف الشمال الغريب، من الضخامة حبيث كان من 
غري املستطاع نقلها بواسطة األهنار، وهذه سريعة اجلراين جدا يف تلك 
اجلهات، ويعرتض جرايهنا عدد عظيم من الشالالت واملساقط، ولذلك يتم 

 نقلها بواسطة السكك احلديدية.

الشوح فتنمو على املرتفعات  وأما أشجار التنوب الفضي وأشجار
وهي تنمو على « أبشجار دوجالس»وأشهر أشجار الشوح ما يسمى 

سفوح جبال الكاسكاد، وهذه الشجرة وشجرة الصنوبر األصفر تزودان 
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 -« يوجت ساوند»اليت ترتكز حول مدينة  -صناعة نشر األخشاب 
، ويعترب هذان حبواىل أربعني يف املائة من إنتاج البالد من األخشاب املصنعة

 النوعان من أهم األنواع يف تلك املنطقة.

فإذا اجتهنا جنواب، جند األشجار ذات حجم أقل، وتستهلك 
أخشاهبا حمليا، وإذا أوغلنا أكثر إىل اجلنوب وعلى سفوح اجلبال ختتلط 
األشجار املخروطية أبنواع أخرى من الشجر يف كاليفونيا، وهي منطقة 

 وسط.مناخ البحر األبيض املت

ومن حيث عدد األيدي العاملة اليت تشتغل يف صناعة اخلشب 
وقطعه، فإن تلك الصناعة من أهم الصناعات يف الوالايت املتحدة، ورغم 
االستهالك احمللي لألخشاب يف الوالايت، فإن كمية ال أبس هبا ال تزال 

 تصدر إىل اخلارج ولو أهنا تتناقص عاما بعد عام.

كل فرد يف الوالايت املتحدة مبا يستهلكه   فإذا قاران ما يستهلكه
الفرد يف غريها من البالد، وجدانها أعلى نسبة يف العامل، وأغلب لب 
اخلشب يؤخذ من أشجار التنوب الفضي، وملا كانت تلك األخشاب 
اخلفيفة تتناقص فإن الوالايت تستورد لباب اخلشب ومستلزمات الطباعة 

 زايد على الزمن.من كندا وهذه الكمية املستوردة تت

ورغم إنتاجها اهلائل من لب اخلشب، فإن الوالايت املتحدة 
تستوعب أربعة أمخاس ما تنتجه كندا مجيعا، فإذا مل تسرع الوالايت املتحدة 
يف وضع خطط ومشروعات علمية للتشجري على نطاق واسع، فإن 
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استغالل آخر مواردها من األخشاب اخلفيفة سيدفعها آخر األمر إىل 
 عتماد اعتمادا كليا على استرياد كل أنواع اخلشب اخلفيف من اخلارج.اال

واستغالل الغاابت يف كندا مل يلحق هبا أضرارا ابلغة كما حدث يف 
الوالايت املتحدة، وإمنا دل اإلحصاء على أن نصف غاابت كندا أو أكثر، 

هنا قد قضت عليه احلرائق، وأن ربع املوارد الباقية معد للتجارة، علما أب
 ليست من احلجم الكبري الذي ينتفع به عند قطعه.

وابلنظر إىل االستهالك املتزايد للخشب يف السنوات األخرية، 
ستضطر كندا كما اضطررت جارهتا اجلنوبية من قبل إىل حتديد تشجري 
غاابهتا إبعادة زراعتها، وقد تعود األشجار إىل النمو طبيعيا يف املناطق اليت 

بة إال أن ما ينمو طبيعيا بعد ذلك يكون من األشجار احرتقت من الغا
 ذات السيقان العشبية.

وال تزال كندا متتلك موارد هائلة من األخشاب اخلفيفة ال تسبقها 
يف كميتها روسيا السوفيتية، ألن غاابت كندا ذات األشجار املخروطية متتد 

مشال هنر  يف شريط عريض من احمليط اهلادي حىت احمليط األطلنطي، أي من
سنت لورنس إىل مشال البحريات الكربى ومشال الرباري، مث يتجه إىل 

 اجلنوب الغريب ويتخطى جبال الروكي وينتهي يف كولومبيا الربيطانية.

هذا إىل وجود غابة حمدودة من اخلشب الثقيل يف حضور سنت 
 لورنس ويف مشال أراضي الرباري الزراعية، وتزود األشجار اليت تقطع هناك

مزارع تلك املنطقة ابألخشاب، ولذلك كان إنتاج األخشاب على نطاق 



 195 

واسع من األمور املهمة جدا يف الوالايت الشرقية وخاصة يف مشال أونتاريو 
 وكويبك ويف كولومبيا الربيطانية.

واستخدام تيار املاء يف نقل األخشاب مستطاع، وينتفع به يف كندا 
ملتحدة، ويبدأ موسم قطع األشجار عادة أكثر مما يف مشال غرىب الوالايت ا

يف اخلريف قبل أن يتكاثر سقوط الثلج ويتكاثف على األرض، ومن مث جتر  
كتل اخلشب على الثلج إىل جماري األهنار املتجمدة، مث ترص يف أكوام 
على مياه النهر املتجمدة، وعندما حيل الربيع يذوب الثلج واجلليد فتطفو  

 حرك مع تيار النهر.كتل اخلشب على املاء وتت

وبعد ذلك تفحص وترتب يف نقط خاصة على شط النهر قبل أن 
 تنقل إىل مصانع نشر األخشاب أو مصانع لباب اخلشب.

ومن العجيب أن األحوال املناخية اليت حتول دون زرع األرض، 
وخاصة أايم الشتاء الطويل ذات الربد القارس الذي يعم معظم مناطق 

هي نفس األحوال اليت تفيد منها صناعة قطع الغاابت املخروطية، 
 األشجار.

فغطاء اجلليد الذي يكسو األرض مبكرًا يسهل جر كتل اخلشب 
الضخمة حىت جماري األهنار، بينما جتمد هذه يف الشتاء مث ذوابن اجلليد يف 
الربيع قد جعل عملية نقل األخشاب بواسطة تيار املاء، رخيصة النفقات 

رف النتائج اليت ترتبت على هذه األحوال، أنه كلما  إىل أدىن حد ومن أط
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كانت األراضي الزراعية قريبة من الغاابت كما يف كويبك، جند الفالح يف 
 فصل الشتاء يتحول إىل قاطع أشجار ليزيد من دخله بعض الشيء.

أما يف شرق كندا، حيث تكون أشجار التنوب الفضي وأشجار 
« أواتوة»ب اخلفيف، فقد أصبحت الصنوبر األبيض من أهم أنواع اخلش

مركزا لصناعة لباب اخلشب والورق، ولكن الوالية اليت تفوقت على كل 
الوالايت يف إنتاج اخلشب، هي كولومبيا الربيطانية وهذه ختتص دون سائر 
أجزاء كندا يف إنتاج اخلشب اللني من شجرة الشوح الكثرية النمو واملعروفة 

هذه الشجرة املشهورة تثمر على سفح  ألن غاابت« دوجالس فري»ابسم 
 جبال الكاسكاد املطلة على ساحل احمليط اهلادى.

 هذه الغاابت ليست يف احلقيقة إال امتدادا لغاابت واشنطن.

واألشجار هنا ال تزال حمتفظة بضخامة حجمها، وابإلضافة إىل ما 
ماليني ينتج منها من األخشاب يف مصانع نشرها، يصنع منها كذلك سنواي 

 من قطع فلنكات السكك احلديدية وأعمدة التلغراف والتليفون.

وأما يف أنتاريو وكويبك فإن أكثر الصناعات استهالكا ألخشاب 
األشجار هي صناعة لباب اخلشب والورق، غري أن أغلب ما يقطع من 

 أشجار تلك املنطقة صغري احلجم نسبًيا.

السنوات األخرية وقد دلت اإلحصاءات على أن صادرات كندا يف 
من األخشاب ولباهبا واحتياجات صناعة الطباعة، قد فاقت يف القدر 

 صادراهتا من القمح.
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ومن الظواهر اليت تلفت النظر يف هذه الصناعة، أنه بينما تناقصت 
صادرات األخشاب جتد مقابل ذلك ارتفاعا طفيفا يف صادرات لباب 

ورق من كندا مما يدل على اخلشب، كما جند ارتفاعا هائال يف صادرات ال
 مدى تقدم تلك الصناعة هبا.

أما يف القارة األوروبية فهناك نقص ظاهر يف األخشاب اخلفيفة 
بدرجة أن ثلث ما يستهلك يف القارة يستورد من اخلارج، وقد حاولت 
بعض األمم سد نقص وارداهتا من مواردها احمللية، وجنحت يف فرنسا يف 

لغاابت الطبيعية يف بالد البلقان ويف أواسط أورواب ذلك فعال، وبينما تزود ا
مصانع يوغسالفيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا بكمية عظيمة من أخشاب 
التجارة إال أن املنطقة احليدة القادرة على التصدير الضخم، هي املنطقة 
الواقعة يف نطاق الغاابت املخروطية املمتدة بني روسيا السوفيتية والنرويج 

وفنلندا، والواقع أن هشبة إسكندانوة املرتفعة كانت وال تزال أهم والسويد 
مناطق األخشاب يف العامل، غري أن تلك اهلضبة تنحدر احندارا شديدا يف 
النرويج عند شط احمليط، الذي خترتق ساحله عدة خلجان ضيقة داخلة يف 
األرض إىل مسافات طويلة، وهذا من أسباب ضيق املساحة املنزلعة من 

رض يف النرويج، فاضطر السكان من زمن بعيد إىل احرتاف صناعة قطع األ
 األشجار أو الصيد أو احرتاف مهنة التجارة على منت السفن.

وهلذا كان أهم موارد الثروة هبا قطع األشجار من الغاابت ومصايد 
 األمساك، أما يف السويد فاجلبال تنحدر احندارا تدرجييا إىل ساحل البحر.



 198 

طي اجلزء الشمايل منها الغاابت الكثيفة فإن اجلزء اجلنويب وبينما تغ
 سهل منخفض، كل أراضيه زراعية.

وعند التقاء حدود املنطقتني، ميارس السكان الصناعتني مجيعا، أي 
الزراعة وقطع األشجار، ورغم أن السويد ليست بالدا جبلية كجارهتا 

رب من جاربتها، إذ تغطي النرويج، إال أن املساحة املغطاة منها ابلغاابت أك
 نصف مساحتها بينما هي ال تغطى أكثر من ربع مساحة النرويج.

وهلذا مل يعد لدى النرويج إال كمية قليلة من األخشاب تصلح 
للتصدير فعال، وأشجار الصنوبر والشوح يف النرويج والسويد من األشجار 

صر فصول القوية شديدة الصالبة ألن حلقات منوها متقاربة جدا بسبب ق
النمو، إال أن نقص صادرات اخلشب منها يقابله ارتفاع صادرات اخلشب 
املصنوع ونصف املصنوع، كلباب اخلشب والورق وأعواد الكربيت، علما 

 أبن األخشاب متثل نسبة مهمة من صادراهتما.

ولقد دفعت عجلة التقدم يف صناعة األخشاب يف السويد دفعة 
ومة من هتذيب جماري األهنار، فسهل ذلك واحدة هائلة، ما قامت به احلك

دفع تيار املاء لكتل األخشاب آالفا من األميال، فتصل إىل الساحل يف 
 أثناء فصل الربيع عندما تذوب الثلوج وتفيض األهنار.

وأزيلت املساقط والشالالت من جماري األهنار، وبنيت القنوات 
األخشاب على بدهلا، وأصبح من السهل تكديس أكوام هائلة من كتل 

شطوط األهنار وإعدادها للنقل ولكن مع كل ذلك مازالت عقبات لدى 
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وهي مياهه تتجمد « بثنيا»مصانع قطع األخشاب الواقعة على خليج 
 طوال فصل الشتاء.

ويف فنلندا كذلك تتجمد املياه يف موانيها فرتة من السنة، ما عدا 
ها، وتتكون بقية شريطا ضيقا من األرض صاحل للزراعة يف أقصى جنوبي

أراضي فنلندا من هضبة قليلة االرتفاع تغطيها غاابت من الصنوبر والشوح 
والتنوب الفضي وتنتشر يف تلك اهلضبة عدة حبريات مستطيلة، وعلى 
اجلملة فنصف مساحة فنلندا أو يزيد مغطى ابألشجار املخروطية، وأربعة 

ع، وكتل اخلشب أمخاس صادراهتا يتكون من كتل األشجار واخلشب املصن
اليت تستعمل دعامات للمناجم، والواقع أن األخشاب املصنوعة بدأت 

 تتخذ مكاانً ابرزاً من صادراهتا.

وأهم ما يلفت النظر يف تصنيع اخلشب هبا، هو صناعة لباب 
بني  -اخلشب الذي قفزت صادراته يف العشر السنوات األخرية 

٪ من جمموع ٢٥إىل  من واحد يف املائة -العشرينات والثالثينات 
 صادراهتا.

وتعد بريطانيا أكرب مستورد للخشب ولباب اخلشب وتشرتيه من 
 فنلندا والسويد والنرويج ومن كندا وروسيا.

وأعظم ثروة خمتزنة من األشجار ذات األخشاب اللينة مل متسها بعد 
يد االستغالل حىت اليوم، توجد يف غاابت روسيا السوفيتية وهي من 

خروطية، وهذه تغطي مساحات واسعة عريضة متتد من حدود الغاابت امل
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فنلندا إىل احمليط اهلادي وهي جتاور يف الشمال حدود صحراء التندرا 
الثلجية وتصل جنواًب إىل قرب خط عرض ليننجراد، مث ينحرف منها شريط 
ضيق يصل إىل سفوح جبال األورال، وهي يف ذلك تشبه الغاابت اجلبلية 

ال غريب الوالايت املتحدة مث متتد إىل اجلنوب حىت تصل اليت توجد يف مش
 إىل النصف الشرقي من سيرباي.

ويف جنوب غاابت روسيا املخاروطية تتجاور أشجار الصنوبر  
والتنوب الفضي والشوح والالرش، وختتلط ابألشجار األخرى ذات 

ت  األوراق العريضة املتبدلة مثل البلوط وشجر الزان، بينما عريت مساحا
 كبرية من األرض هنا من األشجار بقصد زراعتها.

وال تنتهي تلك الغابة املختلطة من األشجار إال قرب خط عرض 
 مدينة كييف.

والغاابت ومنتجاهتا حتتل أهم مكانة اقتصادية يف أغلب أحناء روسيا، 
إذ منها يبنون بيوهتم وأكواخهم ومنها يصنعون أدوات احلرث لفالحة 

عملون اخلشب وقودا للتدفئة يقيهم برد الشتاء القارس  أراضيهم، كما يست
كما يستعملون حلاء بعض األشجار يف صناعة مواد الدابغة، وتلك الصلة 
االقتصادية اليت تربط الرجل الروسي بغايته، هي صلة وثيقة لن تنفصم 
عراها وخاصة يف مناطق الغاابت املخروطية حيث جيعل املناخ الزراعة أمرا 

 مستحيال.
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يفرض أن املناخ يسمح بزراعة األرض، فالرتبة هبا ضعيفة جدا و 
حبيث ال تنبت شيئا يذكر، وتبعا لذلك فال شك أن الدولة ستتبع سياسة 

 دائمة لالحتفاظ ابألحراش وصيانتها.

ومل متس هذه الثروة اخلشبية يف املاضي إال يف النقط القريبة جدا من 
ياه األهنار فيحملها التيار إىل أورواب، حيث نقطع األشجار مث تلقى يف م

مصانع قطع األخشاب أو مصانع لب اخلشب أو الورق، وبذلك أصبحت 
األصقاع اجملاورة ملدينة ليننجراد واركنجل ذات أمهية كربى وازدادت 
ليننجراد أمهية يف جتارة األخشاب، ما زاد أمهيتها اختصاصها ببناء السفن 

 اخلشبية وسفن كاسحات الثلوج.

ميناء مورمانسك أهم مواينء تصدير األخشاب، ألهنا ميناء وصارت 
مفتوحة طوال العام بينما جند الثلوج تسد ميناء اركنجل ستة شهور يف 
السنة، ومن املشاكل اخلطرية املتصلة بتجارة األخشاب يف روسيا، جتمد 
مياه املواينء يف مشاهلا، ألن أغلب األهنار الطويلة اليت تنقل كتل األخشاب 

  املواينء يف الصيف تصب مياهها يف احمليط املتجمد الشمايل.إىل

غري أن احلكومة السوفيتية احلالية نشطت نشاطا كبريا وبذلت  
جهودا هائلة يف سبيل استغالل الغاابت، فاستعملت كاسحات الثلوج 
والطائرات يف توجيه السفن املشحونة ابألخشاب يف سريها يف جماري 

الساحل الذي بدأ يتخذ أمهية متزايدة يف جتارة  األهنار، حىت تصل إىل
 روسيا اخلارجية.
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ويف الوقت نفسه اختفت البلطة واملنشار ليحل حملهما اآلالت 
امليكانيكية القاطعة لألخشاب يف الغاابت الروسية، مث أنشأت احلكومة 
السوفيتية الطرق املرصوفة، فصار من السهل جر كتل اخلشب عليها 

اآللية بدال من اخليول، وكذلك أقيمت صناعات جممعة  بواسطة اجلرارات
صناعة لباب اخلشب وصناعة اخلشب، كما اتبعت  -لكلتا الصناعتني 

 الوسائل العلمية يف إعادة تشجري الغاابت.

والصعاب اليت تعرتض استغالل األخشاب ونقلها من غاابت روسيا 
أول تلك الصعاب املخروطية يف سيبرياي أكرب كثريا منها فيغرب روسيا، و 

« االريب»و« »الينسي»ذوابن الثلوج يف أعايل األهنار يف سيرباي، كنهرى 
ميل تقريبا،  ٢٥٠٠ومها هنران متناهيان يف الطول إذ يبلغ طول كل منهما 

وخيرتقان سبرباي من الشمال حىت أقصى اجلنوب، وهذان النهران يذوب 
ما مما ينشأ عنه طغيان الثلج يف منابعهما العليا قبل أن يذوب يف مصبيه

ماء الذوابن على جانيب النهر يف فيضان يغرق السهول اجملاورة، وجيعل 
 اجلزء األكرب من مساحة الغاابت غارقا يف املستنقعات.

ومجيع هذه املشاكل واجهتها احلكومة السوفيتية وتغلبت عليها فعال 
ذ عند تنفيذ برامج مشروعات السنوات اخلمس، إذ بدأ فعال بتنفي

مشروعات جتفيف املستنقعات على نطاق واسع، واليوم تسري قوافل 
السفن املشحونة بكتل اخلشب يف هنر البيسي ابنتظام ترشدها الطائرات 

 وتتقدمها كاسحات الثلوج، حىت تصل حبمولتها إىل مراكز التصدير.
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وهبذه الوسائل متكنت روسيا من استثمار كنوز الغاابت البكر اليت مل 
ست من قبل، ومع كل ذلك فإن هذا ال ميثل إال جزءا ضئيال تكن قد م

من استغالل املوارد الطبيعية املتزايدة، والبد لألسواق العاملية أن تواجه يف 
املستقبل أزمة شديدة يف األخشاب اخلفيفة ال حيول دوهنا إال اطراد تقدم 

 تلك الصناعة يف بالد السوفييت.
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 الفصل العاشر

 القوى املختزنة

 

كانت القوى الوحيدة اليت أعانت اإلنسان على   
استخدام املوارد الطبيعية منذ نشأته األوىل، وإابن جهاده 
الشاق حنو الرقي مقصورة على قوة عضالته وسواعده، 
وال تزال توجد قبائل بدائية من بين اإلنسان تقتصر ثروهتا 
على ما تستطيع أن جتمعه من مثار الطبيعة وصنع ما 

 ه من الضرورات ابلوسائل الثيدوية.حتتاج إلي

ولكن اإلنسان أدرك يف مرحلة اتلية أنه يستطيع أن يؤدي عمال أعظم 
 بتكاليف قليلة دون مشقة، ابستخدام احليوان املستأنس.

ونشأ نظام الرقيق يف اجملتمع فمكن أقلية حمظوظة من استخدام  
افظة على الرقيق يف قطع األخشاب وجلب املياه مقابل إطعامهم واحمل

 حياهتم.

مث استنبطت وسائل بدائية غري ذلك الستخدام القوى الناشئة عن 
جراين املاء وهبوب الرايح، فأدار اإلنسان طواحينه ابملاء اجلاري والتيارات 

 اهلوائية، فاقتصد بذلك من قوة احليوان واإلنسان.

وظلت احلال جتري على هذا املنوال حىت استطاع أن يستعمل أنواعا 
ن الوقود وخاصة الفحم احلجري ال يف تدفئة مسكنة فحسب، ولكن يف م
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احلصول على البخار الذي كان أكرب عون لإلنسان يف إداراآلالت البخاري 
على نطاق واسع، فأغدق على العامل كنوزا من الثروة مل يكن حيلم هبا من 

 قبل.

غيريا وأحدث اخرتاع اآللة البخارية يف األزمنة التارخيية احلديثة ت
تدرجييًا  خطريًا يف طرق املعيشة، وحتوال ملحوظًا حىت يف البيئة اجلغرافية يف 
بقاع كثرية على وجه البسيطة، إذ استغلت موارد جديدة للثروة من ابطن 
األرض، وأما املوارد القدمية فقد استغلها اإلنسان استغالال هائال مل خيطر 

 له على ابل.

ديثة إىل تسهيل توزيع الثروة على وأدى اخرتاع وسائل النقل احل
نطاق أوسع من ذي قبل، ومنذ اللحظة األوىل الستخدام القوى اآللية 
احملركة، هجر العامل بيته إىل املصنع حيث تدور عمليات حتويل املواد اخلام 
إىل سلع استهالكية، واتسعت تلك احلركة اتساعًا عظيمًا يف املناطق 

املداخن املرتفعة وفوهات املناجم ومدت الصناعية حيث أقيمت األفران و 
السكك احلديدية الالزمة هلا وتكدست هذه كلها حىت أصبحت صورة 

 تتميز هبا البالد الصناعية الكربى.

وقد أعان استعمال اآللة على حمو أعباء العمل املضين من حياة   
كثري من بين اإلنسان بدرجة جعلت وقت الفراغ والتمتع بشيء من 

 ري مقصور على األغنياء واألعيان.الرفاهية غ
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ويف عصران أصبحنا نؤمن ابستخدام القوى اآللية كجزء ال يتجزأ من 
نظامنا، كما كان الرومان يؤمنون بنظام الرقيق إابن حضارهتم، كما خضعنا 

 لكل ما جلبته اآللة معها من املشاكل االجتماعية والسياسية.

ل مظاهر نشاطنا من واآللة يف عصران هي العامل الرئيسي يف ك
حيث استخراج موارد الثروة العاملية ونقلها واستثمارها، وأصبحت تلك 
املوارد ضرورية وحيوية لرفاهية األمم الصناعية، والشك أهنا متثل أهم 

 العناصر القيمة يف تلك الثروة.

وأهم مصادر القوى احملركة األساسية ثالثة، هي الفحم والزيت  
هذه ابسم الفحم األبيض، ألن الكهرابء وغاز  والقوى املائية وتعرف

 االستصباح والغاز الطبيعي والبرتول ما هي إال من مشتقات تلك املصادر.

والشك أن مصادر جديدة للقوى سوف تظهر، وأغلب الظن أن يف 
طليعتها الطاقة الذرية، ومن احملتمل جدا أن يتغري تقديران ملدى القوة اآللية 

ل حال ليست الثالثة املصادر املعروفة لدينا جزءا من تغيريا كليا، وعلى ك
 مملكة النبات واحليوان، كما أهنا ليست مرتبطة أبحوال املناخ.

فإذا قاران بني الوقود املتولد من معدين الفحم والزيت وبني الفحم 
األبيض، وجدان أن الفحم والزيت يستغالن استغالال غري اقتصادي أي أن 

كن تعويضه أو سد النقص الذي حيدث فيهما مطلقا، ما يؤخذ منهما ال مي
بينما نرى القوى اليت تستمد من مساقط األهنار تتجدد كل عام مبا يسقط 
من مياه األمطار، فإذا مل تستكشف مصادر جديدة للقوى أعظم من هذه 
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الثالثة فإن املختزن من الفحم والزيت سيتناقص حتما على مر الزمن، وقد 
متتلك موارد عظيمة من الفحم األبيض هي أقوى الدول  تصبح البالد اليت

 الصناعية مجيعا يف املستقبل.

ويف الوقت احلاضر ال يزال الفحم هو املصدرالرئيسي للوقود 
والقوى احملركة، وإن أعظم األمم الصناعية يف العامل بوجه عام هي نفسها 

 -حديثا -يا أكرب األمم إنتاجا للفحم كالوالايت املتحدة وبريطانيا وروس
وأملانيا، ما مل تكن شروط الصلح اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية قد 

 حددت من إمكانياهتا.

ويوجد الفحم يف ابطن األرض على أنواع خمتلفة تبعا لتكونه من 
بقااي النبااتت املدفونة يف ابطن الرتبة، فإذا كان يف دور التكوين املبدئى 

من الرطوبة وتظهر على سطحه بوضوح اآلاثر فإنه حيتوي على درجة عالية 
وتوجد منه » بيت»النباتية، وهذا النوع البدائي منه يسمى ابلفحم النييء، 

طبقات مسيكة يف كثري من األصقاع الباردة يف نصف الكرة الشمايل، ولكن 
ثقل وزنه حيول االستفادة منه جتاراي على نطاق واسع، غري أنه ذو أمهية يف 

لي يف بعض البلدان كإيرلندا حيث ميكن استخراجه من االستعمال احمل
 األرض بنفقات قليلة جدا، وحيث ال يوجد نوع غريه من الوقود اجليد.

هذا من قاع املستنقعات وجيفف قبل إحراقه » البيت»ويستخرج 
أو الفحم الداكن اللون فهو أرقى نوعا من الفحم « اللجنيت»وأما فحم 

التحول من حالته النباتية األوىل، إال أنه حيتوي الينء وأقدم منه زمنا يف 
 على مقدار كبري من الرطوبة وكمية قليلة من الكربون.
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وهو كذلك عظيم القيمة يف حالة عدم وجود فحم جيد وراغم أنه 
ال يساوي غري مخس زنته من الفحم احلجري احلقيقي إال أن قيمته ترتفع 

 تيار كهريب يف مكان استخراجه.يف بعض البلدان كأملانيا، حيث حيول إىل 

والفحم احلجري احلقيقي على خالف الفحم الداكن، حالك السواد 
وينقسم الفحم احلجري من حيث إنتاج الكوك إىل نوعني أوهلما ينتج 
الكوك والثاين ال ينتج الكوك، وهذا التقسيم انشيء من ضرورة استعمال 

فحم اإلنرتاسيت،  الكوك يف أفران صهر احلديد وصناعة الصلب، وأما
وهو أسود اللون شديد الصالبة فهو الفحم التجاري، وهو آخر مراحل 
التطور من النبات إىل الفحم، وال حيتوي إال على نسبة بسيطة من الرطوبة 
مع احتوائه على نسبة عالية من الكربون،وهو صعب االشتعال ولكنه 

لك فهو النوع يشتعل ابنتظام وال ينبعث منه إال قليل من الدخان ولذ
 املفضل لتدفئة البيوت وأبنية املتاجر واملنشآت العامة.

وتشرتك مجيع أنواع الفحم يف خاصية واحدة هي ضخامة احلجم 
وثقل الوزن إذا قورن ابملواد اخلام األخرى، ولذلك كان من األربح أن 
تنتقل املواد اخلام إىل مناطق الفحم بدال من نقل الفحم إىل مراكز املواد 

 خلام.ا

ونشأ من هذ العملية أن جتمعت أبنية املصانع حول حقول الفحم 
 وازدمحت هبا، وهي ظاهرة ملموطة جدا يف بريطانيا خاصة.
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ولكن عندما احتل الزيت والكهرابء الصف األول من القوى 
احملركة، تناقص ذلك التجمع تناقصا جليا ألن الزيت ميكن نقله بسهولة يف 

ة عن حقوله، ولذلك يندرأن ترى قيام منشآت أانبيب إىل مراكز بعيد
صناعية قريبة من آابر البرتول، وكذلك الشأن يف الكهرابء اليت تتولد من 
مساقط املياه، إذ ميكن نقل تيارها عرب مسافات طويلة تصل إىل يد 

 املستهلك.

إن أكثر من ثلث إنتاج الفحم يستخرج من مناجم الوالايت 
برغم دقتها على أن تلك البالد موارد  املتحدة وقد دلت اإلحصاءات

 هائلة من الفحم.

« أابالشيان»ويستخرج ثالثة أرابع إنتاجها من حقول فحم 
الشاسعة، وهذه متتد من مشال غريب والية بنسلفانيا خمرتقة غرب فرجينيا 

 حىت تصل إىل مشال والية أالابما.

اجلنويب وتلك احلقول تنقسم أقساما ثالثة: القسم الشمايل والقسم 
والقسم الوسط، وتعد من وجهة النظر الصناعية من أكرب حقول الفحم يف 
العامل ألهنا تشمل أضخم املراكز الصناعية يف الوالايت الشرقية واملراكز 

 الصناعية الغربية اجملاورة هلا مباشرة.

وكلها تعتمد اعتمادا كليا على فحم تلك احلقول اليت متتد يف أربع 
الشهرية إبنتاج الفحم يف الوالايت املتحدة وهي  والايت من اخلمس

 بنسلفانيا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوهايو.
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ومن احلقل الشمايل الذي يشمل غرب بنسلفانيا وميتد إىل جزء من 
والية أوهايو ومشال فرجيينيا الغربية، يستخرج أجود أنواع الفحم املنتج 

ديد والصلب يف مدينيت للكوك الذي يشتد عليه الطلب من مصانع احل
بتسربج وكليفلند، واألوىل تقع يف وسط بنسلفانيا الغربية أي وسط حقول 

 الفحم.

ويف منطقة أابالشيان الوسطى حيث حقول والايت كنتاكي وفرجينيا 
اليت يستخرج منها أجود أنواع « بوكاهو نتاس»الغربية وفرجينيا تقع مناجم 

 الفحم التجاري.

وتنسي، يوجد احلقل اجلنويب الذي استغل أخريا ويف واليىت أالابما 
استغالال كبريا دفع عجلة التقدم الصناعي يف مدينة برمنجهام حىت 

 «.بيتسربج اجلنوب»أصبحت تلقب اليوم 

شهرة عظيمة بسبب اتساع رقعتها « أابالشيان»وقد انلت حقول 
الفحم اتساعا هائال، وسهولة التعدين يف منامجها وامتياز صنف وقودها من 

الذي ينفرد بدرجة عالية من احلرارة، هذا إىل سهولة اختزانه دون أن 
 يتلف.

وفضال عن الفائدة األساسية لتلك احلقول يف تزويد السكك 
احلديدية واملصانع وأفران الصهر يف اجلهة الشرقية من البالد ابلقوى 
والوقود، فهي كذلك ذات أمهية عظمى يف إنتاج غاز االستصباح 
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والكهرابء اليت تستهلك يف األغراض املنزلية يف تلك املنطقة املزدمحة 
 ابلسكان ازدحاما شديدا.

وكذلك توجد عدة حقول لإلنرتاسيت يف شرق بنسلفانيا بعيدة عن 
 الشمالية.« أابالشيان»حقول 

وتنتج تلك احلقول جمتمعة أكرب كمية من الفحم يف العامل، ورغم أن   
أو مخسة عشر يف املائة من اجملموع الكلي إلنتاج  كميته ال تتجاوز عشرة

الفحم يف الوالايت املتحدة فإن الطلب عليه شديد جدا يف املدن 
الصناعية واملدن اليت يف الشمال الشرقي للوالايت بسبب احلاجة إليه يف 

 أغراض التدفئة.

ويف اجلهة الغربية من حقول أابالشيان توجد طبقات أخرى من  
ألمساء اآلتية وهي: حقول الفحم الداخلية الشمالية الفحم تعرف اب

واجلنوبية والغربية والشرقية واألخرية هي أعظم اجلميع أمهية ألن هلا مزيتني 
عظيمتني، مها جودة نوع الفحم، وكثرة كمية إنتاجه، وكذلك رخص 
تكاليف التعدين، وفحم هذه املنطقة يستخدم يف مناطق شيكاغو وسنت 

 املراكز الصناعية القريبة.لويس وغريها من 

وتشمل احلقول الداخلية الشرقية أغلب والية الينوي، مما جعلها 
تلي فرجينيا الغربية يف ترتيب إنتاج الفحم، كما متتد طبقاهتا إىل والييت 
إندايان وكنتاكى، وأما مدينة ديرتويت وما جياورها فتغذيها احلقول الداخلية 

 نوب حبرية هريون بوالية متشجان.الشمالية القليلة املساحة يف ج
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وأما احلقول الداخلية الغربية فتشغل مساحة من أيوا وكنساس 
ومسورى وأوكالهوما وأركانساس ولكن رغما مما تتمتع به تلك املناجم من 
رخص تكاليف التعدين، ودرجة حرارة فحمها العالية إال أهنا تقع يف الغرب 

ك ال تستطيع لبعدها عن السوق بعيدة جدا عن املناطق الصناعية، ولذل
 أن تنافس جتارة الزيت أو غاز االستصباح.

أما احلقول اجلنوبية يف تكساس فليست هلا أمهية مطلقا من الناحية 
االقتصادية، وأما حقول الفحم األخرى يف الوالايت املتحدة فليس فيها ما 

 أنه  يسرتعي االهتمام سوى حقول جبال روكي ورغم أن إنتاجها قليل، إال
كبري األمهية ألنه يغذي السكك احلديدية اليت تعرب القارة مبا يلزمها من 

 الوقود، مث أنه يغذي كذلك أفران صهراملعادن داخل املنطقة.

وحقول الفحم هذه من أهم أسباب التقدم الصناعي العظيم الذي 
 حققته الوالايت املتحدة كما كانت أمهية حقول بريطانيا لربيطانيا، إال أن

هناك تباينا كبريا يف االجتاه الذي سار فيه ذلك التطور الصناعي يف كل 
 منهما.

فمن ذلك أنه ال توجد جتمعات للصناعات حول حقول الفحم بل 
تقع املدن الصناعية يف نيوإجنلند وجبانب حبرية إري وميتشجان بعيدا عن 

والصلب  موارد الفحم اليت تغذيها، هذا إذا استثنينا إقامة مصانع احلديد
يف وسط حقول الفحم يف بنسلفانيا وكذلك التقدم الصناعي الذي بلغته 

 بعض املدن مثل برمنجهام يف والية أالابما.
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ومثة فروق أخرى منها أن حقول الفحم األمريكية تقع يف داخلية  
البالد بعيدا عن الساحل ولذلك كان الصادر من فحمها قليل الكمية، 

إىل املواينء جعل التصدير الضخم من  ألن ارتفاع تكاليف النقل
 املستحيل.

وذلك خالفا حلقول الفحم الربيطانية اليت تصدر عشرين يف املائة 
من إنتاجها الكلي إىل اخلارج مقابل نسبة ترتاوح بني ثالثة ومخسة يف املائة 
من الفحم األمريكي تصدر إىل اخلارج، وأغلبه يصدر من بنسلفانيا حيث 

يف مركز صاحل للتصدير إىل كندا وخاصة من املراكز تقع حقول الفحم 
املزدمحة ابلسكان يف جنوهبا، بينما جند يف البحريات الكربى وسيلة سهلة 

 لنقله أبرخص التكاليف.

ومجيع حقول الفحم املستغلة اشرتكت اشرتاكا فعليا يف التقدم 
الزراعي أبواسط الغرب ومنطقة جبال روكي وما اقرتن به من التقدم 

 لصناعي يف الشرق.ا

إذ أن املناجم اجملودة يف نقط متفرقة يف القارة ما هي إال مراكز 
لتموين السكك احلديدية البعيدة املدى ابلوقود الالزم هلا، وتدل النسبة 
العالية الستهالك الفحم الذي تستعمله تلك السكك احلديدية على 

الداخلية الضخمة  االرتباط الوثيق بني صناعة تعدين الفحم وبني التجارة
 يف الوالايت املتحدة.
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وتلي بريطانيا الوالايت املتحدة يف إنتاج الفحم، ورغم أن إنتاجها 
أقل من إنتاج أملانيا من الفحم إال أن نصف إنتاج أملانيا تقريبا يتكون من 
الفحم الداكن الذي ال ميكن مقارنته عند االستعمال يف الصناعة، مبا 

الناضج احلقيقي، ومن الظواهر البارزة يف صناعة  يساويه وزان من الفحم
تعدين الفحم الربيطانية، النسبة العالية اليت تصدر منه إىل اخلارج عادة وقد 
يسر تلك العمليات قرب حقول الفحم من الشواطيء، كذلك قرب موقع 
بريطانيا اجلغرايف من بعض البالد كفرنسا والدمنارك واسكندانوه وبالد 

 ط اخلالية من الفحم.البحر املتوس

مثال الذي تقع عليه ميناء نيوكاسل الكربى » اتين»فمصب هنر 
يتوسط حقول الفحم يف نور مثربالند ودرهام، وأما يف غالية اجلنوبية فإن 
شدة الطلب على الفحم العدمي الدخان من حقول الفحم الواقعة يف أقصى 

كمية الصادر من الشرق، جعلت ميناء كارديف تتفوق على نيو كاسل يف  
الفحم، على أن األخرية احتفظت بتفوقها بسبب سفن الفحم اليت خترج 
منها لتزود مواينء الساحل ابلفحم، فتحمله إىل مراكز داخلية مثل لندن 

 مع أهنا بعيدة نسبيا عن املناجم.

هذا ومن انحية الكمية حيتل الفحم من زمن بعيد أهم مكانة يف 
مكن تصديره إىل اخلارج السفن العائدة إىل  الصادرات الربيطانية، وقد

بريطانيا، من شحن كميات هائلة من املواد الغذائية واملواد اخلام، اليت 
 حتتاج إىل اجلزر الربيطانية بنفقات منخفضة.
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ومن صادرات الفحم ما خيتزن يف حمطات الفحم فيما وراء البحار  
ما ختتزنه تلك املراكب  حيث متون به السفن التجارية الربيطانية، هذا إىل

على ظهرها من الفحم يف خمازهنا من املواينء الربيطانية، قد أخذ أخريا 
وقود الزيت ينافس الفحم، هذا وقد بلغت جتارة الفحم الربيطانية أوج 
رواجها يف الفرتة قبيل احلرب العاملية األوىل وبعد ذلك حدث تزعز يف 

م يف مناطق كانت تزودها بريطانيا التجارة العاملية أدى إىل استغالل الفح
به، ورغم حدوث تقلبات يف جتارة الفحم يف الفرتة ما بني احلربني مل تسرتد 

 جتارته سابق جمدها حبال.

والشك أن الفحم كان األساس يف الرخاء الصناعي يف بريطانيا كما  
كان احلال يف الوالايت املتحدة وكان أيضا الدعامة يف تفوقها وسادهتا 

 اعية اليت انفردت هبا زمنا على مجيع البالد.الصن

واحلق يقال إن الفحم يف العصر احلديث كان القوة الدافعة العظيمة 
وراء كل الصناعات يف بريطانيا، ألنه مل تكتشف فيها منابع البرتول أو 
الغاز الطبيعي ومل تستعمل القوى املائية ألهنا قليلة جدا فيها، ويبلغ الفحم 

 رتاسيت تسعة أعشار اإلنتاج الكلي للمناجم يف بريطانيا.األسود واإلن

وعندما تعتمد صناعة أمة صناعية اعتمادا كليا على القوى احملركة 
من نوع واحد من الوقود فمما ال شك فيه أن رخاءها االقتصادي يكون 

 مرتبطا حبالة إنتاج ذلك الوقود.
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وانفس  ومن حيث حالتها املالية فقد خسرت بريطانيا أسواقها،
فحمها أنواع أخرى من الوقود األجنيب، وزاد ذلك سوءاً أن أساليبها عتيقة 
يف التعدين التسويق يف مناجم ال تدر أي ربح، كل هذه األمور مضافا إليها 
عدة عوامل أخرى خلقت للبالد مشاكل ال سبيل إىل حلها إال بوسائل 

 فعالة وحزم شديد.

سارة تعرضا شديدا هي وكانت إحدى املناطق اليت تعرضت للخ
حقول ويلز اجلنوبية ذات األمهية العظيمة، وهي يف الطليعة من حيث 

 -اإلنتاج والتصدير، وهذه مثل سائر احلقول الربيطانية مدينة بتطورها 
إىل وجود طبقات واسعة من احلديد اخلام  -ذلك التطور الصناعي العظيم 

م متالصقني بشكل خلق يف قلب حقوهلا فاجتمع كل الوقود واملعدن اخلا
 منها مركزا عظيما لصناعة احلديد.

على أن احلديد اخلام احمللي قد ندر استخراجه اليوم، إذ حله نوع 
أجود منه يستورد من اخلارج ولكن صناعة رقائق الصفيح وصهر النحاس 
مازالت قائمة مبنطقة حقول الفحم، ومن الطريف بشأن تلك احلقول أهنا 

ابلتدفئة املنزلية يف انحية الشرق وتنتج يف غرهبا فحم تنتج الفحم اخلاص 
 البخار مث تنتج فحم اإلنرتاسيت يف أقصى الغرب.

ويف مشال إجنلرتا أو أواسطها عدد من حقول الفحم املتناثرة حول 
جانيب جبال البنني، وكل حقل فيها خيتص بتزويد إحدى الصناعات أو 

 جمموعة من الصناعات ابلقوى الالزمة هلا.
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فحقول فحم يوركشري مثال متون ابلوقود مصانع الصوف يف مراكز 
 ليدز وبرادفورد وكذلك متون مصانع الصلب يف شيفلد.

ومتتد إىل اجلنوب وتعرف حبقل نوتنجهامشري ودربيشري، وهذه تزود 
 واخلردوات واجللود مبدينة نوتنجهام.» الدنتلة»ابلوقود مصانع 

لفحم يف ليسرت شري تعول بفحمها فإذا توغلنا جنواب جند أن حقول ا
بعض صناعات مماثلة يف ليسرت، وأما حقل ستافورد شري الشمايل وهو من 
حقول األراضي الوسطى إبجنلرتا فإنه الوحيد بينها حيث يعدن احلديد اخلام 
إىل جانب الفحم وهو ميد ابلوقود صناعة اخلزف والفخار، وأما حقل 

صناعات املعدنية القائمة يف بالك كنرتي ستافورد شري اجلنويب فإنه يغذي ال
 وبرمنجهام.

وقد نشأت صناعة صهر احلديد وبناء السفن فوق حقول ثورمثربالند 
ودرهام، وقد أعان على ذلك وجود طبقات من احلديد اخلام يف نورث 
ريدنج بوالية يوركشري، كما أن مناجم امللح اجملاورة جعلت قيام الصناعة 

توجد « البنني»مستطاعا، ويف غرب جبال « ايداتينس»الكيميائية يف 
صناعات القطن املتمركزة يف مانشسرت، وكذلك صناعة اآلالت 
والكيميائيات والزجاج واملنتجات األخرى وهذه كلها تستمد وقودها من 

 والية النكشاير.
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وأما حقول الفحم يف استكتلندا ففي الوادي األوسط بني املرتفعات 
ز،  ويرجع تطورها الصناعي املبكر إىل جود ركاز احلديد اجلنوبية واجلرامبيان

 قريبا منها إال أن هذا احلديد مل يعد له اليوم إال أمهية اثنوية ضئيلة.

وأعظم تلك احلقول، هو حقل فحم النكاشري الذي يزود ابلوقود 
أفران صهر احلديد ومصانع الصلب وأحواض بناء السفن يف 

« جالسجو»يج وصناعات أخرى يف وكذلك صناعة النس« كاليدسايد»
فإنه يغذي منطقة إدنربة وكذلك تغذي حقول « املدلوثيان»وأما حقل فحم 

 البلدان الصناعية القريبة منها.« فايفشري»و« إيرشري»

ومن هنا يظهر الرتابط الوثيق بني حقول الفحم الربيطانية وبني بعض 
ك التعاون الذي رفع الصناعات، والتعاون املتبادل بني املنجم واملصنع ذل

 من شأن الشعب الربيطاين واحتفظ مبستواه الرفيع من الرفاهية والرخاء.

وأقوى منافس لتجارة الفحم الربيطانية يف اخلارج، هي أملانيا اليت   
كانت حتتل املرتبة الثالثة يف اإلنتاج، ولكن بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل  

من أغلب أسواقها اخلارجية جزاء  كانت الصناعات األملانية قد حرمت
هزميتها، ومع ذلك تطاحن أصحاب مناجم الفحم يف إجنلرتا وأملانيا تطاحنا 

 مرا على كسب أسواق الفحم يف فرنسا وجنوب أورواب.

ولذلك عقدت االتفاقيات التجارية بني بريطانيا وبني األمم 
ية، فتحدث املستوردة، وساعدت احلكومة جتارة الصادرات املعونة ابملال
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أملانيا ذلك بتخفيض أسعار نقل الفحم األملاين على سفنها، ومع ذلك فإن 
 تلك اإلجراءات مل حتل املشكلة حال حامسا.

وأكثر من هذا أن أملانيا خسرت اجلزء األكرب من حقول الفحم يف 
سيليزاي العليا، اليت كان معظمها من نصيب بولندا وبعضها من نصيب 

ا استغلت حقول الفحم يف حوض السار على حدود تشيكوسلوفاكيا بينم
فرنسا وأملانيا املشرتكة، ولكن من انحية أخرى احتفظت أملانيا حبقول 
الفحم يف الروهر وهي اليت تنتج ثالثة أرابع اإلنتاج الكلي للفحم األسود 

 واإلنرتاسيت.

ويف أثناء فرتة ما بني احلربني، ظهر أن النتاج الكلي ألملانيا قد 
 اع ارتفاعا مطردا، بينما تناقض إنتاج الفحم يف بريطانيا.ارتف

ينتج فحما ممتازا  -وهو أحد روافد الرين -ووادي هنر الوهر هذا 
قليل النفقات، ولقربه من مناجم احلديد اخلام جعل من تلك املنطقة أحد 
املراكز العظمى لصناعة احلديد والصلب اليت تقوم يف مدن إسن 

أغلب املصانع بتلك املدن قد دمرت يف أثناء  ودوسلدوروف، إال أن
 احلرب العاملية الثانية ولكنها ستعود بالشك إىل سالف عهدها من اإلنتاج.

والكوك الناتج من فحم الروهر مطلوب جدا ملصانع صهر احلديد  
 يف مجيع أحناء أورواب الشمالية الغربية.

منه يف  وتكتمل مصانع النسيج حول حقول الفحم أقل يف أملانيا
إجنلرتا.. ومع ذلك فإن بعضها مرتكز حول الروهر وحقول الفحم األخرى، 
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وهي تعد مانشسرت « مشنتز»فمثال جند صناعة القطن قد تركزت يف مدينة 
مقاطعة ساكسونيا، قد زودت هذه الصناعة بوقودها من الفحم املوجود يف 

 املنطقة اجملاورة هلا.

وف فإهنا تعتمد يف وقودها وأما مدينة آخن الشهرية بنسيج الص
 على احلقل املمتد من بلجيكا إىل داخل احلدود األملانية.

إرز »والفحم الداكن الذي يستخرج من املناجم الواقعة يف جوار 
يف مقاطعة ساكسونيا قد اكتسب أمهية اقتصادية كبرية بسبب « جربجه

بب ما استعماله لتوليد الكهرابء يف منطقة حقل الفحم نفسه، وكذلك بس
يستخرج منه من الزيت املعدين، وحيتمل يف املستقبل أن يكون ذا قيمة 

 اقتصادية أكرب يف أملانيا كوقود ومصدر للقوى.

ومما اسرتعى االنتباه من مظاهر حالة الفوضى اليت سادت جتارة 
الفحم يف البالد الكربى الثالث املنتجة له يف فرتة ما بني احلربني، أتثريها 

حلالة االقتصادية لعمال الفحم الذين أثرت حالتهم هذه يف السييء يف ا
احلالة االقتصادية عامة ألهنم يكونون نسبة كبرية من جمموع األيدي العاملة 

 يف بالدهم.

ونظرا إىل أن املنافسة العنيفة اليت نشبت بني اإلجنليز وبني األملان 
يف سبيل اقتناص األسواق اخلارجية، جلأ أصحاب مناجم الفحم يف كل 
منهما إىل خفض أجور العمال وزايدة ساعات العمل لتغطية خلسائر اليت 

ث حلقتهم، فانتشرت البطالة بني العمال انتشارا ذريعا، ففي بريطانيا حد
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أن اخنفض عدد العمال العاملني من مليون ومائة ألف عامل إىل أقل من 
أربعمائة وعشرين ألفا، وأما يف الوالايت املتحدة فكان النتاج دائما أكرب 
من االستهالك وكانت املناجم تعمل نصف العام فقط، وأتثر ابلكساد يف 

مل التجارة ما يقرب من سبعمائة وعشرين ألف عامل حىت أصبح العا
 الرابع يف كل أربعة عمال زائدا عن حاجة العمل.

 وبذلك أصبحت األحوال االجتماعية صورة صادقة حلالة الصناعة.

ورمبا كان أبشع مظاهرها حالة بعض حقول الفحم األمريكية حيث 
تكدست جمموعات من املساكن املتداعية القذرة غري الصحية اليت متلكها 

بذلك على أن يسكنوها هم وأهلوهم شركات التعدين، فأرغمت العمال 
 وسط أعباء حياة ثقيلة من البؤس الدائم والشقاء الذي ال يوصف.

وتدل بوادر األمور على أن أوىل األمر قد شعروا خبطورة تلك احلالة 
اقتصاداي واجتماعيا، وبوجوب إصالحها ولكن املشكلة الكربى وهي 

جند أنه من غري  -وكذلك موارد القوى األخرى عامة -صناعة الفحم 
 احملتمل أن تعاجل ابتفاق دويل.

وبينما كانت الفوضى ضاربة أطناهبا يف البالد الشهرية إبنتاج  
الفحم، دخلت صناعة التعدين يف روسيا السوفيتية دورا من التقدم 
امللحوظ وهنضت بعد أن تدهورت يف أثناء الثورة البلشفية وبفضل مواردها 

لكه، استطاعت روسيا أن تضاعف إنتاجها من اهلائلة من الفحم الذي مت
املناجم القدمية، وأكثر من ذلك قد افتتحت مناجم جديدة مل تكن قد 
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مست منت قبل وخاصة يف آسيا الروسية كجزء من خطة تصنيع الالد 
تصنيعا شامال، وكذلك إلعادة توزيع املصانع حىت تكون قائمة حيث تكون 

حىت فاق  ١٩٢٨بسهولة، ومل حيل عام القوى واملواد اخلام يف متناوهلا 
 اإلنتاج الروسي من الفحم اإلنتاج السابق على قيام حكومة السوفييت.

ومل متض سبع سنوات على ذلك التاريخ حىت ارتفع اإلنتاج إىل ثالثة 
أمثاله يف الكمية، ورفع تنفيذ مشروع السنوات اخلمس تلك البالد إىل 

 ة املنتجة للفحم.املرتبة الرابعة بني األمم العاملي

وال شك أن أعظم حقول الفحم يف روسيا ال يزال هو حوض هنر 
الدونتز يف أوكرانيا، حيث ضاعف إنتاجها بل زاد من الفحم األسود 
واإلنرتاسيت رغم أن ذلك اإلنتاج نقص ابلنسبة لإلنتاج الكلي للبالد وملا  

فهي « روجكريفوي »كانت تلك احلقول قريبة من طبقات احلديد اخلام يف 
تغذي ابلوقود صناعة احلديد والصلب اهلائلة يف إقليمي الدونتز واألوكرين 

 وكذلك يف روشتوف، وصناعة اجلرارات يف مدينة خاركوف.

وكانت حقول فحم الدونرت قبال هي أهم مصادر الوقود لصناعات 
النسيج والكيميائيات وصناعة اآلالت القائمة يف منطقة موسكو، غري أن 

« التوال»غريت اليوم ألن الفحم الداكن املستخرج من حوض احلال ت
جنويب موسكو قد استغل أخريا استغالال واسعا، ونقل إىل تلك املصانع 

 بتكاليف قليلة جدا.
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ولكن يف أثناء احلرب العاملية الثانية دمرت أغلب املناجم يف هاتني 
د هائلة إلعادة تدمريا اتما والبد من بذل جهو « دونرت وأوكرانيا»املنطقتني 
 تعمريها.

ومهما يكن التوسع الذي حدث يف كثري من املناطق إال أهنا 
تضاءلت مجيعها إىل جانب الزايدة الضخمة يف اإلنتاج يف حوض هنر 

يف غرب سبرياي، وقد قدر أن تلك املنطقة حتتوي على « كوزنسك»
ييت، احتياطي من الفحم أضخم وأعظم كثريا من سائر مناطق االحتاد السوف

مع أهنا كانت تستغل قبل الثورة ويستخرج منها الفحم لتغذية السكك 
احلديدية العابرة لسيرباي وحدها ابلوقود الالزم هلا، هذا إىل أن طبقاتركاز 

ميل غريب جبال األورال قد  ١٢٠٠على حنو « جبل ماجنت»احلدد يف 
 استغلت كذلك.

ك، ولذلك وقد استبدل خام احلديد من األورال بفحم الكوزنس
قامت مراكز جديدة لصناعة احلديد والصلب مثل جمموعة مصانع أورال  

 ابلقرب من جبال ماجنت.« ماجنيتو جورسك»كوزنسك و

وتوجد طبقات هائلة من الفحم يف منطقيت اتجناسكا ولينا يف أواسط 
سيرباي ومها مل يستغال بعد، وكذلك يف مناطق أركتسك وكانسك مينا 

 حقول بورنسك يف الشرق األقصى ويف حوض  سنسك إىل اجلنوب ويف
 كاراجندا يف كازاكستان، ويف حقول بتشورا يف التندرا يف روسيا األوروبية.
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وما من شك أنه عندما تسرتد روسيا قوهتا وتفيق من خسارهتا يف 
احلرب العاملية الثانية، ستفوق يف إنتاج الفحم على أملانيا تفوقا كبريا، وإذا 

عدل سرعتها اليت كانت عليها قبل احلرب فإهنا ستنتزع استمر إنتاجها مب
املرتبة الثانية من إجنلرتا يف العامل من حيث كمية اإلنتاج، ومن احملتمل أيضا 

 أن الوقود الناتج سوف تستهلكه الصناعات الروسية احمللية.

ويوجد يف أورواب حقول أخرى من الفحم عظيمة األمهية جدا، وهي 
ديء من اجلهة الشرقية قرب مدينة دوفر ويعرب مشال شريط طويل ضيق يبت

شرق فرنسا منتجها حنو جنوب بلجيكا، وذلك الشريط ينتج معظم الفحم 
املستخرج يف فرنسا، وهو الذي يغذي املناطق الصناعية املزدمحة ابلسكان 

انمور يف بلجيكا، على أن فرنسا تستكمل ما ينقصها  -حول ليل وليج 
 د من اخلارج.من الفحم ابالستريا

ويف قارة آسيا جند أن الصني معروفة بضخامة حقوهلا من الفحم، إال 
أن إنتاجها أقل من بلجيكا إذا استثنينا بالد منشوراي يف الصني، وعلى 
أساس تقدير ثروة الصني من الفحم يستطاع التنبؤ ابملستقبل الصناعي 

م جبزيريت كيوشو اهلائل الذي ينتظر الصني، وأما الياابن فإن إنتاج الفح
وهوكايدو أكثر منه يف الصني، هذا يفسر حركة التصنيع السريعة  اليت 

 انتشرت يف البالد، إال أن مواردها من الفحم ليست كبرية الكمية.
 

 الزيت الطبيعي والفحم األبيض

الذي  -وهو الزيت املستخرج من الصخر  -وأييت بعد الفحم البرتول
ام عامة، إذ أنه مصدر لربع القوى احملركة يف أصبح اليوم أشهر املواد اخل
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العامل بسبب التقدم الذي حدث يف أوائل هذا القرن والتوسع العجيب يف 
 إنشاء الطرق والنقل بطريق اجلو.

إنتاج الوقود وزيوت التشحيم اليت تستهلكها ماليني  -وأهم منافعه 
ية على السيارات، وسيارات النقل تزدحم هبا الطرق الرئيسية والفرع

األرض، وآالف الطائرات اليت خترتق اجلو، وأما أمهيته يف احلرب، فإنه ال 
غىن عنه للطرفني املتحاربني، وقد صرح أحد الساسة عقب احلرب العاملية 

 األوىل قائال إن النصر واتى احللفاء فوق حبر من الزيت.

، وهذا القول أكثر انطباقا على احلرب الثانية منه على احلرب األوىل
وأهم منتجات الزيت هو البرتول إىل جانب أنه مصدر الكريوسني وزيوت 
التشحيم وزيوت الوقود الثقيلة والشحومات واألسفلت املستعمل يف 

 رصف الطرق ومن مشتقاته الثانوية الفازلني والربافني الطيب.

ويوجد البرتول عادة منتشرًا يف مستودعات بباطن األرض متخلال 
يف مواضع تتقلص فيها الطبقات الصخرية، والزيت طبقات من الصخر 

اخلام يطفو فوق سطح املاء املختلط به، كما جتد طبقة من الغاز الطبيعي 
 ذات الضغط منتشرة فوق سطح الزيت.

وهذا الغاز مصدر للقوة واحلرارة، وقد انتشر استعماله انتشارا 
يت فإن حفر واسعا وخاصة يف الوالايت املتحدة، ونظرا لسيولة قوام الز 

بئر واحدة الستخراج الزيت من بقعة ماال تعطي إنتاجا اثبتا، فقد يطول 
عمر هذه البئر ويستمر إنتاجها، ولكنها قد تنتج إنتاجا ضخما غزيرا يف 
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ابديء األمر لفرتة ما قد تبلغ سنتني أو ثالث سنوات، مث يتدهور إنتاجها 
لبرتول يف الوالايت فجأة إىل أتفه كمية، وذلك ما حدث يف بعض حقول ا

املتحدة، وهناك فروق كبرية يف تركيب الزيت اخلام، وقد دلت األحباث 
احلديثة على أن الزيوت الغنية بنسبة البرتول فيها يزداد إنتاجها مبا يشتق 

 من هذا البرتول من الزيوت الثقيلة أبنواعها عند تكريره.

التها الطبيعية وأما الزيوت الفقرية يف البرتول فإهنا تستهلك يف ح
ابستعماهلا مثال يف اآلالت اخلاصة ابلسفن التجارية، وابإلضافة إىل كثرة 
وجود الزيت ورخص أمثانه وتعدد مشتقاته تعددا كبريا، وإىل أنه مصدر 
أساسي للقوى احملركة له مزااي عديدة، منها سهولة نقله إذ يتم ذلك تبعا 

ن حقول الزيت كما ألحدث الطرق أبانبيب متتد على سطح األرض م
والغاز الطبيعي أيضا، « البنزين»استخدمت تلك األانبيب يف نقل البرتول 

وأما الكميات اهلائلة اليت يتجر فيها العامل فتنتقل بواسطة أساطيل خاصة 
 من انقالت الزيت عرب احمليطات.

وخيتلف نتاج الزيت عن إنتاج الفحم أو الفحم األبيض، يف أنه 
عدد قليل حمدود من الشركات القوية الكربى اليت متلك احتكار يف أيدي 

 أمواال طائلة، واليت يتناول نشاطها مجيع حقول الزيت الكربى يف العامل.

وأغلب هذه الشركات أمريكية وبريطانية وهولندية وال يشرتك يها 
 االحتاد السوفييت.
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وهناك جمموعتان من هذه الشركات هي اليت هتيمن وتشرف على  
 استخراج الزيت، األوىل منها أمريكية واألخرى هولندية إجنليزية.صناعة 

ويالحظ أن أهايل مناطق اإلنتاج يكاد ال يكون هلم شأن يذكر يف 
استغالله وإنتاجه، ورغم أن رؤوس األموال األمريكية قد أحرزت ألمريكا 
نفوذا كبريا بتمويل بعض املشروعات األجنبية فإن سياسة أمريكا الرئيسية 

نت تقضي بتشجيع استثمار حقول الزيت الغنية يف الوالايت املتحدة كا
ذاهتا حىت تنتج أكرب كمية من الزيت يف أقصى وقت ممكن أدى إىل تضخم 
اإلنتاج وما تبعه من هبوط شديد يف األسعار وما تبع ذلك عادة من 

 أضرار.

أما بريطانيا فبسبب خلو بالدها متاما من موارد الزيت فقد اجتهت  
ىل شراء حقوق البحث والتنقيب عن البرتول واحلصول على امتيازات  إ

كثرية بشأنه يف عدة جهات من العامل وكانت سياسة الشركات اهلولندية 
اإلجنليزية هي االستمرار يف إنتاج الزيت ابنتظام مع اإلبقاء على موارده ملا 

 يستقبل من الزمان.

راق وبورما، وأما اهتمام وأعظم اهتمام اإلجنليز موجه إىل إيران والع
اهلولنديني فإل جيزر اهلند الشرقية، بينما تتشابك مصاحل الدول الثالث يف 

 الزيت املوجود يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية ورومانيا.

االقتصادية لربيطانيا مرتبطة ابحملافظة على  وملا كانت املصاحل
أسطوهلا التجاري فإهنا عملت على تزويد سفنها اليت تستهلك وقود الزيت 
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على طول خطوط املالحة اجلوية إلمرباطوريتها، مبراكز حبرية هلذا الوقود  
 كما كان شأهنا مع الفحم.

للزيت وكانت الوالايت املتحدة منذ زمان طويل أعظم البالد إنتاجا 
 والفحم وإنتاجها منهما يبلغ ثلثي إنتاج العامل أبمجعه أو أقل قليال.

وكانت تصدر نسبة كبرية من الزيت إىل بريطانيا وفرنسا والياابن، 
وكلها تفتقر إىل الزيت، وكانت أمريكا تعوض صادراهتا من البنزين النقي 

زيت الذي ابسترياد الزيت اخلام من فنزويال ومكسيكو لسد حاجتها من ال
 يستهلك حمليا وخاصة يف صناعة السيارات اهلائلة.

ويف األايم األوىل كانت تلك الصناعة مقصورة على الوالايت 
 ١٨٥٩الشرقية، إذ أن أول بئر للزيت حفرت يف والية بنسلفانيا سنة 

وظلت تلك الوالية مبفردها تنتج مخسة وتسعني يف املائة من جمموع الزيت 
 ثني سنة بعد ذلك.يف أمريكا ملدة ثال

ولكن حدث بعد فرتة الرواج العظيم للزيت أن تضخم اإلنتاج وزاد 
على احلاجة مما أدى إىل فرتة الكساد، وحدث بعد استكشاف آابر أخرى 

ومساحتها تبلغ مساحة حقول  -للزيت، أن حقول الزيت يف أابالشيان
 الفحم هبا تدهورت إىل مرتبة اثنوية جدا.

احدة من ابديء األمر تسويق الزيت كله وقد احتكرت شركة و 
واالتفاق مع عدة منتجني مستقلني عن الشركات، والتزال الروح االحتكار 
تسود تلك التجارة إىل اليوم على نطاق واسع، إذ أن الشركات القليلة 
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احملتكرة تشرف على حقول الزيت وأانبيب النقل ومعامل التكرير وانقالت 
 رتول يف أغلب املواينء العالية املهمة.البرتول وخمازن متوين الب

ويف الوقت احلايل توجد أغىن حقول الزيت مجيعا يف وسط الوالايت 
املتحدة وابلتحديد يف كنتاكي وأوكالمها ومشايل تكساس ومتتد شرقا حىت 

 مشال لويزايان وجنوب أركنساس وهي أغزر حقول الدنيا إنتاجا.

قول وما يتبع ذلك قطعا من ورغم اإلنتاج الغزير املدهش لتلك احل
اخنفاض مستودعاته يف اآلابر، فالشك أن منطقة أواسط القارة ستظل 

 أعظم بقاع الوالايت املتحدة إنتاجا.

وقد أتى على كاليفورنيا عدة سنوات كانت يف الطليعة إنتاجا  
للزيت، ولكن حدث أخريا أن انتزعت منها مكانتها واليتا تكساس 

ن مكانة كاليفورنيا من حيث اإلنتاج، العثور على وأوكالمها، وقد رفع م
عدد من اآلابر الغزيرة اإلنتاج وخاصة يف منطقة لوس أجنلوس، وقد جعلها 

 ذلك االكتشاف من أهم مواينء احمليط اهلادي.

هذا ولو أن بعض املشروعات اجلريئة غري املدروسة قد جنحت يف  
لرواج السريع بسبب حفر بعض األحيان، فإن العاقبة املؤملة اليت تلت ا

آابر كثرية متقاربة واختام األسواق ابلزيت وما صحبه من اهنيار يف األسعار 
 وضيق يف األحوال املالية.. هذه العاقبة املؤملة كانت تتكرر دائما.

وأخريا وبعد أن ضاعت كميات هائلة من البرتول هباء وضعت 
ابلضغط العايل للغاز القيود على اإلنتاج يف كاليفونيا بقصد االحتفاظ 
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الطبيعي ليستفاد به يف الصناعة وكذلك لالحتفاظ مبوارد الزيت حىت ال 
 تتدهور.

ولكن من املالحظ أن هناك تناقصا مستمرا يف كمية اإلنتاج. ومن 
املناطق الشهرية ابإلنتاج الغزير واليت أتتى يف املرتبة الثالثة منطقة ساحل 

لويزايان، وخيتلف إنتاجها عن اخلليج املكسيكى أي ساحل تكساس و 
الزيت الناتج يف أواسط القارة الذي ترتاوح مرتبته بني اجلودة والرداءة يف 
أن كل زيت ساحل اخلليج ضعيف جدا يف نسبة البنزين الذي به، وهو 

 لذلك يستهلك وقودا للسفن يف حالته الطبيعية دون تكرير.

يو وإندايان،  وهذه  ومن اجلهات املنتجة للزيت والايت الينوى وأوها
كلها ظهر العجز يف إنتاجها بعد أن كانت يف الطليعة منذ ثالثني أو أربعني 

 عاما، وكذلك متشجان وعدة حقول متناثرة يف والايت جبال روكي.

وأتيت روسيا يف املرتبة الثانية يف إنتاج البرتول بعد الوالايت املتحدة 
نتاج الوالايت أو سدسها إال ورغم أن إنتاج روسيا ال يصل إال إىل مخس إ

أن مواردها البكر اليت مل متس هائلة جدا، وقد قدر أن روسيا متلك ما 
يقرب من ثلث موارد العامل أبكمله، وقد ازداد إنتاج الزيت حتت احلكم 

 السوفيييت إىل ثالثة أضعاف ما كان عليه قبل الثورة.

آابر  وكذلك كان ملشروع تصنيع البالد تصنيعا كليا أن فتحت
جديدة للزيت اخلام، وبدال من أن ينقل لتكريره يف مناطق أخرى بنيت 

 عدة مصانع لتكريره يف نفس حقول اإلنتاج.
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وأهم حقول الزيت مجيعا يف روسيا هي الواقعة يف اجلهة اجلنوبية من 
جبال القوقاز، وأغناها مجيعا املنطقة احمليطة مبدينة ابكو وهي أهم مراكز 

ا، كما أهنا املدينة الثالثة يف االحتاد من حيث األمهية، وقد البرتول يف روسي
عرف أن تلك املنطقة حتوي الزيت القابل لالشتعال من قدمي الزمان، 
ولكن عندما استغلت تلك املنطقة استغالال واسع النطاق، فاقت يف 

 صناعة البرتول مناطق االحتاد كلها.

جنوب جبال  وينقل هذا الزيت بواسطة أانبيب من ابكو عرب
القوفاز مارة حبقول الزيت يف القوقاز حىت مدينة ابتوم، ولكن الكمية اليت 
تصدر من هذه امليناء الواقعة على البحر األسود تتناقص كلما ازداد طلب 

 الصناعة الروسية على الزيت الستهالكه حمليا.

ويف اجلهة الشمالية من سلسلة اجلبال جتد أن حقول الزيت حول 
تلي ابكو مباشرة يف األمهية، ولكنها أقل منها جدا يف اإلنتاج  «جروزين»

القريبة من ساحل البحر األسود قد بدأت « مايكوب»بينا جند منطقة 
 تتقدم إىل الصف األول من حيث النتاج يف العهد األخري.

وأما احلقول الباقية فال تنتج إال كميات قليلة برغم النشاط يف 
صى توجد آابر للزيت يف جزيرة سخالني وشبه تشغيلها، ويف الشرق األق

جزيرة كمتشاتكا، ولكن أكرب حقول البرتول اليت كشفت عنها الوسائل 
اجليولوجية هي سلسلة طويلة من الصخور احململة ابلزيت يف اجلهة الغربية 
جلبال األورال، وهذه متتد من الشمال قرب حقول فحم تشورا حىت نطاق 

 .الرباري مشايل حبر قزوين
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وتلي فنزويال روسيا السوفيتية مباشرة من حيث إنتاج الزيت، 
والدولتان تتفوقان على جرياهنما تفوقا عظيما والظاهر أهنما متتلكان موارد 
هائلة من الزيت مل متس بعد، وهو ما يسمح هلما ابالحتفاظ دائما 
مبركزيهما من حيث اإلنتاج العاملي، مع فارق بني روسيا وفنزويال هو أن 
الزيت يستغل يف فنزويال لغرض التصدير الكلي وهو احتكار لشركات 

 الزيت األمريكية واهلولندية اإلجنليزية اليت حتتكر جتارة الزيت العاملي.

والتقدم العظيم املدهش الذي حدث أخريا يف صناعة الزيت يف 
فنزويال، أعظم شأان منه يف روسيا، ففي السنوات العشر اليت تلت سنة 

غ اإلنتاج أربعة أمثال ما كان عليه من قبل، وبذلك ازدادات بل ١٩٢٣
جتارهتا اخلارجية اليت بلغت فيها نسبة منتجات الزيت حوايل تسعني يف املائة 
بعد أن كانت ال تتجاوز عشرين يف املائة، بينما تناقضت صادراهتا مقابل 

 ذلك من اللنب والكاكاو.

ألثر يف اقتصادايت وقد كان الستغالل الزيت واألسفلت أكرب ا
وهو « مارا كيبو»البالد، وتوجد أغىن آابر البرتول هبا مركزة حول خليج 

خليج ضيق ال يسمح ابلعبور إال لناقالت البرتول الصغرية احلجم اليت 
اهلولندية، حيث يتم تكريره « كوراسوو ارواب»تنقل كميات الزيت إىل جزر 

ض الزيت اخلام يصدر دون يف مصايف الزيت قبل تصديره إىل اخلارج وبع
تكرير من مياه هاتني اجلزيرتني على بعض انقالت البرتول الكبرية اليت تعرب 

 به احمليطات إىل مصايف الوالايت املتحدة إىل أورواب.
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ويف بعض الدول القليلة اإلنتاج حيتل البرتول املكانة األوىل يف 
البرتول يف أورواب جمموع صادرات الدولة، فرومانيا مثال متلك أغىن حقول 

 بعد روسيا ولرؤوس األموال األجنبية فيها قوة عظيمة.

وهناك يستخرج الزيت ابلقرب من جبال الكارابت ويكرر يف مدينة 
 بلوسىت مث ينقل إىل ميناء كونستانزا على البحر األسود للتصدير.

وكذلك إيران فإن ثالثة أرابع صادراهتا من الزيت، وأكرب حقوهلا 
يف اجلنوب الغريب إليران حيث ينقل الزيت يف « جمد سليمان» إنتاجا يف

 ابلقرب من اخلليج الفارسي.« عبدان»أانبيبه إىل مصايف 

ويف العراق يستخرج الزيت ابلقرب من كركوك يف الشمال الشرقي 
على الفرات حيث تتفرغ إىل فرعني « حديثة»للعراق مث تنقله األانبيب إىل 

 س وحيفا على ساحل البحر املتوسط.يتجهان إىل ميناءي طرابل

وأما يف جزر جاوة وسومطرة وبرنيو فرأس املال اهلولندي هو الذي 
يتحكم يف استخراج الزيت واستغالله هبا، وكان ألمريكا وإجنلرتا امتيازات 
حقوق الستغالل الزيت يف املكسيك إال أن هذه استولت عليها حكومة 

لبرتول من أهم السلع اليت وال تزال صادرات ا ١٩٣٨املكسيك سنة 
وهي الفرتة اليت  -تصدرها البالد، إال أنه يف العشرين سنة األخرية 

تدهورت مكانتها من املرتبة  -توسعت فيها فنزويال توسعا هائال يف اإلنتاج
الثانية إىل املرتبة السادسة بني الدول املنتجة لعوامل سياسية ولنضوب 



 235 

ب آابرها يقع حوايل ميناء اتمبيكو على البرتول يف كثري من آابرها، وأغل
 اخلليج املكسيكي.

وملا كانت حاجة العامل من البرتول ميكن سدها ابإلنتاج احلايل حلقول 
الزيت املعروفة، فمن غري احملتمل أن ينقب عن الزيت يف مناطق جديدة، 
ويكفي أن تسد حاجة االستهالك بفتح آابر جديدة يف احلقول املعروفة 

 فعال.

اجلائز أن تنصب مواردان من الزيت قبل أن تنضب مواردان من  ومن
الفحم أو من املخزون منه بزمن طويل، على أنه قد جيوز كذلك أن تظهر 

 قوى حمركة حتل حمل االثنني مجيعا.

وقد اجتهت أخريا البلدان الغنية مبوارد للفحم املفتقرة إىل الزيت 
ود الصلب إىل الوقود السائل، مثل بريطانيا وأملانيا إىل التحول من الوق

 واستعملت كذلك يف الوقود رواسب حجرية رخوة مشبعة ابلزيت.

ومن انحية أخرى استطاعت البالد اجملردة من كال الفحم والزيت أن 
تولد القوى احملركة من تيارات املاء بدرجة مدهشة، وقد ظهر مما سبق أنه 

املناطق املنخفضة من األرض، بينما تقع احلقول الرئيسية للوقود املعدين يف 
فإن املاء ميكن حتويله إىل طاقة كهرابئية يف املناطق اجلبلية حيث تسقط 

 األمطار فيها ابنتظام.
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وهذا التحول اختذ أجلي مظاهره يف املناطق اجلبلية كالنرويج 
وسويسرا، ويف بعض املناطق البعيدة عن حقول الزيت والفحم يف الوالايت 

 املتحدة.

أن إنتاج قوة حصان واحد من الكهرابء، توفر ما يقرب  وقد قدر
من ستة أطنان من الفحم سنواي، ولقد استخدم اإلنسان منذ عدة قرون 
املياه اجلارية والقوى الناشئة منها، غري أن قيمتها مل تصل إىل الدرجة 
القصوى من األمهية إال بعد اخرتاع آلة الرتبني واحملرك اللذين جعال من 

 حتويل تلك القوى إىل طاقة كهرابئية. املستطاع

والواقع أن عمل اآلالت املائية الكهرابئية ما هو إال حماكاة ملساقط 
املياه الطبيعية فاملاء املوجود على ارتفاع كبري يوجه للمرور يف أانبيب 
تنحدر على سفح اجلبل حىت تصل إىل الرتبينات يف أسفل الوادى فيحركها 

 وتتولد بذلك الكهرابء.

ألهنم « الفحم األبيض»ولقد أطلق الفرنسيون على املا لقب 
استعاروا االسم من الثلوج البيضاء اليت تغطى قمم جبال األلب واليت 
يسيل منها تيار من املاء ابنتظام واستمرار، وهو اليوم يطلق دون متييز على 

 مجيع القوى الكهرابئية اليت تتولد من املاء.

يعة البالد سواء من حيث استغالل القوى والوالايت املتحدة يف طل
املائية أو من حيث القوى اليت ملتستغل بعد، ففي اجلزء الشماىل من 
الوالايت املتحدة بلغ استغالل القوى املائية أبعد حدوده، ويرجع ذلك إىل  
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كثرة البحريات واألهنار وغزارة األمطاراليت تسقط هبا، وخاصة يف اجلهة 
توجد املدن املزدمحة ابلسكان، وهي جهة متتاز  الشمالية الشرقية حيث

مبوقعها اجلغرايف، وأهم هذه املنشآت هي اليت تستعمل شالالت نياجرا 
« بفالو»اليت متد ابلكهرابء بعض البلدان على اجلانب األمريكي مثل مدن 

وجزءا كبريا من والية نيويورك كما تغذي جماري املياه املنحدرة من جبال 
مدن ابلكهرابء يف نيوإجنالند والوالايت الواقعة على ساحل  أابالشيان عدة

 األطلنطي، وخاصة يف اجلنوب حيث تبلغ األابالشيان أقصى ارتفاعها.

ويف اجلنوب الغريب يوجد مشروع وادي التنسي الشهري الذي 
 استخدم مجيع مياه هنر التنسي من منبعه إىل مصبه يف هنر األوهيو.

عن هذا املشروع على املراكز الزراعية وزعت الكهرابء املتولدة 
والصناعية، واملشروع يف مجلته يفيد والية تنسي أبمجعها، وكذلك تفيد منه 

 أجزاء من أربعة والايت جماورة له.

وتوجد على هنر املسيسيب شالالت سانت أنتوىن، وهذه قد 
استخدمتها مدينة مينيا بولس منذ زمن مضى وتستغل اليوم على نطاق 

لتوليد الطاقة الكهرابئية، ويف اجملرى العميق لنهر كولوالردو يوجد واسع 
الضخم وهو خيتزن وراءه كميات هائلة من املاء إلنتاج الطاقة « سد بولدر»

 الكهرابئية وللري كذلك.

وهو « كنجزيل»ويف وادي هنر بالت الشمايل يف نرباسكا يوجد سد 
 كاليفونيا فتستمد ، وأما يف١٩٤١أضخم من بولدر وقد افتتح يف عام 
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املدن والبالد فيها الكهرابء من جاري املياه اليت تنحدر بسرعة من أعايل 
 جبال سريا نيفادا.

ولكن أغىن القوى احملركة املتولدة عن املاء تقع يف الشمال الغريب 
من الوالايت املتحدة يف املنطقة ذات األمطار الغزيرة، والثلوج السميكة 

ح الغربية لسلسلة جبال كاسكاد وواشنطن املتساقطة على السفو 
وأورجيون، وكلتا الواليتني معدمتان يف الفحم والزيت وتقدر القوى املائية 

 اليت مل متس فيهما بثلث ما متلكه البالد مجيعا.

ففي والية واشنطن يوجد سد كويل الكبري،الذي بدأ يف بنائه سنة 
  العامل.وهو أضخم مشروع من نوعه يف ٩٤١وافتتح سنة  ١٩٣٣

وأكرب مبراحل من سد كينجزيل، ويقدر إنتاجه من الكهرابء مبليوين  
 كيلووات، ويروى حواىل مليون ومائيت ألف فدان من األرض.

وأما كندا فقد حبتها الطبيعة بفيض من موارد الفحم األبيض، ورغم 
أهنا مل تستغل استغالال كبريا كما يف الوالايت املتحدة، فإن ما خيص الفرد 
يف االستهالك يف كندا أكرب منه يف الوالايت املتحدة، والطاقة الكهرابئية 
املتولدة عن املاء كانت عامال رئيسيا يف التقدم الصناعي فيها، إذ أهنا 

مليون طن من  ٤٥تستخدم يف أكرب املراكز الصناعية، وتوفر ما يعادل 
 الفحم أي ضعف ما تنتجه البالد.

والورق ومها صناعتان أساسيتان  ويكفي أن صناعة لباب اخلشب
فيها تداران بواسطة تلك القوى مبفردها، وكل مصانع توليد الكهرابء واقعة 
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يف وسط نطاق الغاابت املخروطية يف جنوب والييت أونتاريو وكويبك، ومها 
 من أكرب الوالايت الصناعية هبا، فهما األوىل والثانية على التوايل.

نشآت الكهرابئية املهمة على شالالت ويف الوالية األوىل تقع امل
نياجرا وعلى جانيب حدود كندا والوالايت املتحدة، ويستغل الفرق يف 
مستوى املاء بني حبرييت إيريه وأنتارى ويبلغ حواىل ثالمثائة قدم لتوليد 
الكهرابء، كما أن هناك منشآت على هنري أواتوة ونييجون، وقد استغلت 

ويبك على أهنارساجين وسانت موريس وأواتروة القوى املائية وخباصة يف ك
 وأهنار أخرى متفرعة من هنر سنت لورنس.

ومن حسن احلظ بوجه عام أن الدول اليت ينعدم فيها الفحم 
والزيت يف أورواب كالنرويج والسويد وسويسرا وإيطاليا قد حبتها الطبيعة 

بريطانيا وأملانيا بقوى افرة من الطاقة املائية، بينما جند الدول األخرى مثل 
وبولندا اليت ال متلك أي طاقة مائية متتلك ما يعوضها عن ذلك وهو 

 الفحم.

فقد حفزت قلة الوقود املعدين مهة البالد اإليطالية فاستغلت طاقة 
الفحم األبيض إىل أقصى حد واستخدمت أغلب الطاقة يف كهربة السكك 

 ع تورين.احلديدية وإدارة املصانع كمصانع السيارات يف قطا 

وأهم أماكن تلك املنشآت يوجد يف منطقة سهل ملبارداي الصناعي، 
وأما الطاقة اليت تغذيها فتستمدها من السيول السريعة اجلراين املنحدرة 

 من جبال األلب اجلنوبية أو جبال األبنني الشمالية.
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هذا ولو أن ثروة فرنسا املائية احملركة أقل منها يف إيطاليا إال أهنا 
أخريا فخطت خطوات واسعة يف إنشاء حمطات مائية لتوليد  نشطت

الكهرابء على جبال األلب وجبال الربنيز ويف السهل األوسط، بسبب بعد 
 تلك األماكن عن  حقول الفحم يف الشمال.

وكذلك فعل السويسريون إذ استخدموا السيول العديدة اليت تنحدر 
أصبحوا من الدول الصناعية من جبال األلب يف توليد القوى الكهرابئية، ف

 العتيدة، واليوم تدور مصانعهم وسككهم احلديدية بواسطة الكهرابء.

وأما الثروة املائية احملركة يف أملانيا فأعظم منها يف بريطانيا وقد 
وصلت إىل طور عظيم من التقدم، ولكن أكرب ما يصيب الفرد من 

ال متلك شيئا ما من  استهالك القوى املائية يف العامل يوجد يف النرويج
الزيت أو الفحم ولكنها ابستثناء روسيا تعترب أغىن بالد أورواب من حيث 

 «.الفحم األبيض»قوى 

والواقع أن الطاقة املائية الكهرابئية هي أساس مجيع صناعاهتا 
املعدنية والكيميائية، وكذلك صناعة ألباب اخلشب والورق واأللومنيوم 

الكهرابئي، وصناعة املخصبات النرتوجينية الذي يستخرج بواسطة الصهر 
 وكلها تؤلف نسبة كربى من صادراهتا إىل اخلارج.

والصناعات يف السويد تشبه مثيالهتا يف النرويج من حيث أهنا 
تعتمد على القوى املستمدة من األهنار وتشمل صناعة اآلالت واألدوات 

ئية املتولدة من الكهرابئية، وأما الصلب فيستخرج بواسطة القوى الكهراب
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والتيار الكهريب يصدر من السويد « جوات»على هنر « تروهلاتن»شالالت 
 «.السوند»إىل الدمنارك بواسطة أسالك حترية متتد عبور بوغاز 

ومبقتضى الربانمج السوفييت الذي وضع خطوطه لينني بقصد تعميم 
ات لتوزيع التيار الكهرابئي يف مجيع أحناء البالد أنشأ عدد كبري من احملط

القوى الكهرابئية يف االحتاد السوفييت واستغلت كل موارد القوى القريبة 
 التناول سواء كانت فحما أو فحما أدكن غري انضج أو فحما أبيض.

وهذا إىل أن موارد القوى اهلائلة يف روسيا، واليت مل متس بعد تقدر 
أضخم  بثلث املوجود يف العامل أبمجعه، ويعترب سد هنر الدنيرب من

مشروعات روسيا لتوليد الكهرابء، هذا وكذلك مصانع الدنبري اجملتمعة اليت 
 تشمل صناعات املعادن والكيميائيات، والصناعات األخرى.

ولكن تلك املصانع قد أصاهبا التدمري يف أثناء احلرب العاملية الثانية 
اعية هي ومثيالهتا يف غرب روسيا، ولقد زادت أمهية منطقة ليننجراد الصن

وهناك حمطات  « زفري»و« فولكوف»إبنشاء منشآت كهرابئية على هنري 
كهرابئية أخرى يف ايروساليف يف ورينسك على أعاىل هنر الفلجا، ويف 

 تفليس وأروان حيث استغل السيول اليت تنحدر من قمم جبال القوقاز.

ورغم أنه ال ميكن إحصاء القوى املائية يف العامل إال علي وجه 
غري أنه من املعروف أن هناك قوى بكرا مل متس خارج مجيع  التقريب

 البلدان اليت سبق أن عددانها.
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إذ توجد على وجه التحقيق موارد هائلة للقوى يف املناطق 
 االستوائية الغزيرة األمطار يف أمريكا اجلنوبية وأفريقيا وجنوب شرقي آسيا.

اخلية البالد هذا وأفريقيا خاصة غنية ابلقوى املائية ألن أغلب د
يتكون من هضبة عالية، وكثري من أهنارها يف جمراها الشالالت واملساقط 
القريبة من الشاطيء، فمثال شالالت فيكتوراي يف روديسيا حيتمل أن تنتج 
من الكهرابء أضعاف ما تنتجه شالالت فيجارا يف أمريكا جبميع حمطاهتا، 

غزيرة على سفوح جبال وكذلك يف أمريكا اجلنوبية حيث تسقط األمطار ال
األنديز وقريبا من حافة هضبة الربازيل فإن هذه كلها جهات تصلح جدا 
لتوليد الكهرابء، ولكن يف البلدان القليلة السكان حيث التصنيع ضئيل 

 يكاد التقدم أن يكون غري ممكن.

وأغلب الظن أن أن أمريكا الشمالية وأورواب وروسيا السوفيتية 
كة ملوارد القوى املائية يف العامل ملدة طويلة جدا يف ستظل هي الدول احملر 

 املستقبل.
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 الفصل احلادي عشر

 مزيد من السرقات

 

توجد أنواع عديدة من املواد املعدنية غري الفحم 
واحلديد، سيستمر استخراجها من ابطن األرض دون 

االستنزاف »هوادة حىت تنفد على أساس ما يعرف ابسم 
العموم فليست حاجة اإلنسان إليها  ، وعلى«االقتصادي

 مبثل حاجته احليوية ملنتجات مملكيت احليوان والنبات.

ومهما يكن أمر الصناعات الكربى، فإن الطعام هو الضرورة العاجلة اليت 
البد له من احلصول عليها وبوفرة وعلى الدوام، وذلك من مصادره 

 احليوانية والنباتية.

را وأقل عرضة للتقلب من املواد املعدنية وإنتاج األغذية أكثر استقرا
يف مجيع البالد ماعدا روسيا اليت متلك موارد هائلة من هذه املواد، 

 والصناعة هبا ما تزال ختطو خطواهتا األوىل إىل األمام.

ومن املتوقع أن يزداد إنتاجها من هذه املعادن بصفة مطردة لسد 
 حاجة الصناعة فيها يف السنوات املقبلة.

أما يف البلدان ذات الوعي الصناعي الناضج، فيتغري العرض 
والطلب حسب مقتضيات احلركة التجارية واحتياجاهتا، فمثال يزداد 
الطلب إابن احلرب على املعادن ازدايدا هائال فرتتفع أسعارها، وسرعان ما 
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بلغ اإلنتاج العاملي من احلديد اخلام  ١٩١٨يزداد اإلنتاج، ففي سنة 
 ٣٥ني مليوان من األطنان، ولكن بعد ثالث سنوات هبط إىل مخسة وتسع

مليوان مث تبع ذلك فرتة رواج فارتفع اإلنتاج اثنية إىل مائة مليون، ويف سنة 
أي بعد  ١٩٤٤هبط مرة أخرى إىل أربعني مليوان ويف سنة  ١٩٣٢

انقضاء مخس سنوات على بدء احلرب العظمى الثانية ارتفع إىل مائة 
 .وعشرين مليوان

وهذا عني ما حدث يف مناطق املعادن وخاصة الثمني منها إذ كانت 
هدفا لالستغالل الشديد، كما حدث يف مستهل استغالل البرتول، فقد 
حدث يف أول األمر ارتفاع هائل يف اإلنتاج، مث أعقب هذا فرتة بلغ فيها 
اإلنتاج قمته، مث انتهت هذه بتدهورشديد يف اإلنتاج عندما استنزف 

 ون منه يف ابطن األرض.املخز 

وعلى هذه الوترية سارت أغلب مغامرات البحث بني االرتفاع 
والتدهور يف اإلنتاج، وسيطرت فيها قصص ال هناية هلا من البطولة واجلشع 

 ومن النجاح والفشل ومن الثراء العريض إىل البؤس الشديد.

أما احلديد وهو املعدن الذي يلي الفحم يف اعتماد الصناعات 
كربى عليه اعتمادا كليا فال يوجد مبفرده يف الطبيعة، ولكن توجد خاماته ال

يف حالتها الطبيعية متحدة مع عنصر أو عناصر غريبة عنه، وهو موجود يف  
كثري من اجلهات على نطاق واسع، ولكن ال يستحق االستغالل إال 

 الرواسب الغنية أو احلقول الشاسعة، أو املساحات السهلة التعدين.
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املصادر الرئيسية ملعدن احلديد يف العامل هي ثالثة أكاسيد، وهي و  
أوال أكسيد اهليماتيت األمحر، وهو أمهها ويستخرج من أكرب حقول 
احلديد يف الوالت املتحدة وتبلغ مخسًا وتسعني يف املائة من إنتاج البالد  
 كلها، مث أكسيد اجملنيتيت ولونه خيتلف بني الدكنة والسواد، وهو أغىن

 الثالثة يف نسبة حمتوايته من احلديد.

مث أخريًا أكسيد الليمونيت الرمادي وهو أكثر األكاسيد الثالثة 
وجوًدا يف الطبيعة، ولكن نسبة احلديد املعدين فيه أقل منها يف األكاسيد 

 األخرى، إال أنه من الكثرة واالنتشار بشكل جعله ذا قيمة جتارية كبرية.

د إىل حديد معدين، صهر اخلام يف أفران فإذا أريد حتويل األكسي
الصهر ذات التيار اهلوائي مبصاحبة ذوب من مادة أخرى هي احلجر 

 اجلريي عادة مع وقود هوغالبا إما فحم كوك وأما فحم حجري.

ولكن هناك أنواعا من احلديد اليت تنتجها السويد ابستعمال الفحم 
 .النبايت املأخوذ من الغاابت بدال من فحم الكوك

وعلى العموم فإن ارتفاع تكاليف نقل الوقود يؤدي حتما إىل إقامة 
مصانع إنتاج احلديد يف أماكن حقول الفحم، إال إذا استثنينا املدن 

حيث يلتقي خام احلديد من « إيريه»املشهورة ابحلديد يف أمريكا على حبرية 
ل  وكريفورى روج وأورا« دونباس»الغرب مع الفحم من الشرق، مث منطقة 

كوزنتسك يف روسيا السوفيتية حيث تصهر خامات احلديد يف نفس حقول 
 الفحم أو يف حقول احلديد اخلام.
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ويف بعض األحيان تستورد بعض البالد اليت يوجد هبا احلديد اخلام 
من درجة رديئة حديدًا أنقى من اخلارج الستخدامه يف صنع بعض 

حلديد اخلام السويدي املصنوعات اخلاصة، وذلك كربيطانيا التيتشرتي ا
 لصنع األسلحة.

ومن أفران الصهر يصب السائل املعدين املنصهر يف قوالب، وعندما 
يربد هذا النوع من احلديد يعرف ابسم احلديد اخلام أو حيول إىل أدوات 
صاحلة لالستعمال ويعرف ابسم احلديد الزهر، وهو سريع الكسر بسبب 

من الكربون ومواد غريبة أخرى  عدم نقائه والحتوائه على نسبة عالية 
 كالفوسفور والكربيت.

وأما احلديد املطاوع فهو أصلب كثريًا من سابقه، ولكنه مع ذلك ال 
يصلح لنصاعة اآلالت، ويستخلص من احلديد اخلام بواسطة عملية 

أو الفرن « بسمر»بينما يؤخذ الفوالذ من احلديد املطاوع بعملية « السقى»
ن معدن املنجنيز إليه، وهذا النوع جيمع بني املكشوف إبضافة قليل م

 املرونة والصالبة.

وهناك أنواع جيدة من الفوالذ تؤخذ من احلديد املسبوك إبضافة  
كمية من الكربون إليه، كما تستخلص أنواع ممتازة من الفوالذ إبضافة 

 نسبة خاصة من بعض املعادن كالنيكل والكروميوم.

دليل على أن األمم الغنية  ولعل الوالايت املتحدة هي أصدق
بوقودها املعدين وخدماهتا املعدنية هي اليت حتمل يف يدها مفتاح التفوق 
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الصناعي، وفضال عن تفوقها يف إنتاج الفحم والزيت، فهي تستخرج من 
منامجها ثلث احلديد اخلام املوجود يف العامل، ومثانون يف املائة من هذا القدر 

رييور، حيث يستخلص احلديد خاصة من يستخرج من منطقة حبرية سوب
سلسلة من التالل القليلة االرتفاع يف قطاعني أمههما وهو الذي يف غرب 
البحرية يف منسوات وتشمل تالل مزايب، وهي أحدث وأغىن املناطق مجيعاً، 
وكذلك سلسيلة تالل فرمليون وكويوان، ويشمل القطاع اآلخر جنوب 

« ماركت»و« جوجبيك»ل البحرية يف متشجان، حيث سلسلة تال
 «.منوميين»و

ويعوض بعد املسافة بني أمكنة طبقات أكسيد اهليماتيت حقول 
الفحم، انتشار تلك الطبقات وسعة مساحتها ووفرة أكسيدها وسهولة 
تعدينها ورخص تكاليف النقل يف البحريات على قوارب خبارية منبسطة 

العظمى إىل حبرية  السطح خمصصة لنقل خام احلديد، وتتجه من البحريات
إيريه حيث تفرغ محولتها يف مركز احلديد والصلب يف كليفلند، أو تنقله إىل 
القطارات التيتتجه بشحنتها إىل ضواحي مدينة بتسربج، ومن هنا تعود 

 تلك القطارات بعد التفريغ حمملة ابلفحم من بنسلفانيا.

ة وعدد قليل من هذه القوارب يفرغ محولته من اخلام يف منطق
شيكاغو، حيث تصنع من احلديد، اآلالت الزراعية الالزمة للفالحني الذين 

 يزرعون القمح يف نطاق القمح.

وهناك منطقة للحديد اخلام هلا أمهية خاصة يف اجلنوب الشرقي، 
 تقع يف الطرق اجلنويب حلقول الفحم يف األابلوش مشايل والية أالابما.
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كمية عظيمة من أكسيد وهذه املنطقة تنتج أكسيد اهليماتيت و 
الليمونيت، وبفضل وجود الفحم الكوك واحلجر اجلريي يف املانطقة اجملاورة 
لتلك اخلامات، وكذلك لوجود األيدي العاملة الرخيصة، اختذت هذه 
الرواسب احلديدية أمهية خاصة إذا كان سببًا يف التقدم الصناعي ملدينة 

 برمنجهام.

يد اخلام تعدن يف والييت بنسلفانيا وهناك كميات ال أبس هبا من احلد
ونيويورك وخاصة أكسيد املنجنيتيت وكذلك يف والايت جبال روكي وهي 

 ذات قيمة يف تغذية الصناعات احمللية للحديد.

وإىل جانب إنتاجها الضخم من حقوهلا تستورد الوالايت املتحدة 
 من البالد.احلديد اخلام، وخاصة اخلامات املمتازة من شيلي وكواب وغريمها 

ومما يلفت النظر بني األمم الصناعية الكربى ابستثناء فرنسا واالحتاد 
السوفييت، أن صناعة احلديد والصلب فيها أكثر اعتمادا على ما تستورده 
من اخلامات األجنبية من الوالايت املتحدة، وقد قضت شروط معاهدة 

أملانيا إىل فرنسا  الصلح اليت انتهت هبا احلرب العاملية األوىل، أبن تسلم
حقول اللورين وهي أغىن حقول أورواب ابملعادن، وقد خسرت أملانيا بذلك 
أربعة أمخاس إنتاجها من احلديد اخلام فتأخرت مرتبتها عن الربيطانيني 

 وكذلك عن الفرنسيني.
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ولكن من العجيب أن هذا مل يؤثر يف صناعة أملانيا الثقيلة كما كان 
ة من اخلام ظلت يف حوزة أملانيا يف انحية الغرب منتظرا، ألن كميات هائل

 ويف اللورين.

كما أهنا استطاعت أن تنقل احلديد اخلام من اخلارج إىل بالدها يف 
قنواهتا املائية الداخلية، كما أن يف حوزهتا أجود أصناف الكوك يف منطقة 

يد الروهر،وقد لوحظ يف السنوات ما بني احلربني أن إنتاج أملانيا من احلد
 والصلب قد فاق إنتاج بريطانيا وفرنسا.

وابإلضافة إىل مشرتايهتا من اللورين فإن أملانيا استوردت احلديد 
« السجرالند»اخلام من السويد وإسبانيا، وأهم مواردمها احمللية هي حقول 

وهذه تقع ابلقرب من أفران الصهر ومصانع الصلب مبنطقة الروهر يف 
غري من هنر الرين، ومع أن استخالص وهو فرع ص« هنر السيج»حوض 

احلديد من اخلام مرتفع التكاليف إال أن اخلام حيتوي على نسبة كبرية من 
 معدن احلديد واملنجنيز.

ابلقرب من هانوفر وكذلك يف « ابين»وتوجد حقول أخرى يف 
وكانت قسمة بني أملانيا وبولندا منذ احلرب العاملية « سيليسيا العليا»

لظاهر أن أملانيا ستتخلى عنها هنائًيا لبولندا بعد احلرب األوىل ولكن ا
 الثانية.
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وقد أقيمت أغلب املصانع الربيطانية للحديد والصلب فوق حقول 
الفحم، ولكن ذلك االرتباط بني الوقود واحلديد اخلام قد انتهي اليوم ألن 

 تلك املصانع تعتمد اعتماداً كبرياً على ما يستورد من اخلارج.

يستخرج من حقول كليفالند يف رايدنج الشمالية اليت تزود وإن ما 
« نوراثمبنت شري»و« لنكلنشري»و« مدلزبرو»أفران الصهر يف منطقة 

مازالت عظيمة الكمية، إال أهنا ال حتتوي على نسبة عالية من معدن 
احلديد، ولذلك فاخلامات املشرتاة من اخلارج واليت تبلغ ثلث إنتاج البالد 

 األنواع.هي من أجود 

ويستخرج أكسيد اهليماتيت األمحر من مشال النكشري وكمربلند 
وهذه تغذي مصانع صهر احلديد يف ضواحي ابرو، وهذه بدأ إنتاجها يقل  
كذلك، وأما معدن احلديد يف النكشري يف جنوب اسكتلندا فتعتمد على 

 اخلامات املستوردة من إسبانيا.

بية فقد أصبحت تعتمد وكذلك مصانع صهر احلديد يف غالة اجلنو 
يف صناعة رقائق الصفيح اعتمادا كليا على احلديد اخلام املستورد من مشال 
إسبانيا واجلزائر، بينما تستورد البالد من فرنسا كذلك كما تستورد كميات 

 قليلة من اجملنيتيت املمتاز من بالد السويد.

ك ويف حقول اخلام السميكة ابللورين يف حضور هنراملوزيل متتل
فرنسا أغىن حقول خام احلديد يف أورواب مجيعها، وهي تلي يف األمهية 

 حقول البحريات العظمى يف الوالايت املتحدة.
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وتنتج بعض البقاع يف فرنسا بعض اخلام إال أن مخسة وتسعني يف 
املائة من اإلنتاج األهلي أيتى من اللورين، وقد ضاعت هذه املقاطعة من 

ومل يبق منها غري أجزاء حول، برىي ولوجواي فرنسا عقب حرب السبعني، 
واننسي، وظلت كذلك حىت هناية احلرب العالمية األوىل وضاع معها أغىن 
قطاع خلام احلديد يف منطقة متزثيونفيل، وعندما استعادت فرنسا اللورين 
من أملانيا، ازداد إنتاج احلديد فيها زايدة عظيمة، أما صناعة احلديد 

ها مشكلة حاجتها إىل الوقود وكانت هذه قد حلت والصلب هبا فتواجه
 ملدة مخسة عشر عاما عندما استولت من أملانيا على حقول فحم السار.

ومن الناحية اجلغرافية فإن قرب حوض السار جعل استغالل منطقة 
احلديد اخلام يسريا جدا، واحلقيقة أهنا يف موضع أفضل من حقول 

 بنسلفانيا يف أمريكا الشمالية. البحريات العظمى أبمريكا، أي حقول

إىل أملانيا انقطعت  ١٩٣٥ولكن عندما ردت مناجم السار يف سنة 
الصلة بني احلديد وبني الوقود، بسبب اخلالفات السياسية بني فرنسا 

 وأملانيا.

وحاول الفرنسيون بعدها حماوالت كبرية حىت حيرروا أنفسهم من 
رعوا يستغلون حقول الفحم يف االعتماد على الوقود األملاين، ولذلك ش

مشال فرنسا استغالال عنيفا وقووا روابطهم التجارية مع بلجيكا وهولندا 
 ليحصلوا منهما على الفحم.
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ورغم كل هذا فإن القطارات األملانية احململة ابلوقود تعرب ابستمرار 
احلدود إىل فرنسا حاملة معها كذلك كميات من الكوك من حوض الروهر، 

بل ذلك خامات احلديد إىل مصانع احلديد والصلب األملانية وتشحن مقا
 عند عودهتا.

وبصرف النظر عن اخلالفات السياسية بني الدولتني كان البد من 
التغلب يف ابديء األمر على بعض الصعاب يف تعدين احلديد يف اللورين 
بسبب نسبة معدن احلديد الضئيلة اليت حيتوى عليها، وعلو نسبة 

 ذلك اخلام، ومل يكن من املستطاع التغلب على العقبة األخرية الفوسفور يف
بواسطة عملية توماس، وهبا فصل الفوسفور عن احلديد ١٨٧٩إال سنة 

 عند حتويل اخلام إىل صلب، وإىل ذلك التاريخ كان التقدم بطيئًا.

ومن انحية أخرى، جند أن اخلامات الغنية أبكسيد املاجنتييت 
نها وصهرها بسهولة، كما أهنا حتتوي على اجلري والليمونيت ميكن تعدي

 بدرجة عالية وهلذا ال حتتاج إلضافة هذه املادة يف أفران الصهر.

وفضال عن الكميات اليت تستهلك حمليًا يف نفس مناطق اخلام 
وحقول الفحم يف مشال فرنسا، يتبقى كمية عظيمة من اخلام تبلغ نصف 

 بلجيكا ولوكسمربج وكذلك إىل اجملموع الكلي لإلنتاج تصدر كلها إىل
 أملانيا وبريطانيا وهولندا.

ويوجد يف جنوب لوكمسربج عرب احلدود ببنها وبني فرنسا حقل 
اللورين املتسع، وهنا يصهر بعضه ويصدر البعض اآلخر، كما توجد حقول 
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اثنوية يف كل بنورماندي وشرق الربانس ولكن حقل اللورين هو الذي 
دارة يف إنتاج احلديد اخلام بني أمم أورواب الصناعية يضمن لفرنسا مركز الص

 على األقل يف غرب أورواب ووسطها.

ومشكلة قلة الفحم يف إسبانيا والسويد أخطر بكثري منها يف فرنسا، 
مع أن األمتني متتلكان من احلديد اخلام ما ميتاز بكثرة كمية احلديد فيه 

 للحديد والصلب فيهما.ولذلك امتنع عنها أتسيس صناعة واسعة النطاق 

واجلزء األعظم من حديد إسبانيا يستخرج من سفوح جبال كانتابراي 
على الساحل الشمايل، ومن هناك يصدر الفائض إىل بريطانيا وأملانيا وكان 
لقرب حقول ركاز اخلام من الساحل يف إسبانيا، وكذلك قرب مصانع 

ميزات هامة جدًا، إذ  الصلب واحلديد يف بريطانيا وأملانيا من ساحل البحر
تتم عمليات النقل كلها حبرًا مما يعود على املنتج واملستهلك بفوائد مادية 

 كبرية.

وخارج حدود مديرايت الباسك متتلك إسبانيا حقوال شاسعة من 
خام احلديد على جانيب سري نيفادا وسريامورينا يف اجلنوب، وهذا يصنع يف 

على نسبة عالية من معدن احلديد والايت مرسيا وأملريا وملقة وحيتوي 
ونسبة ضئيلة من الفوسفور، ورغم أن األصقاع الشمالية خلام احلديد قد 
استغلت مدة طويلة جدا من الزمن، فإن موارد البالد من اخلام مل تستغل  

 كلها بعد.
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هذا إىل أن هبا موارد كثرية أخرى قليلة اجلودة من املتوقع استغالهلا 
السويد إقدامًا كبريًا يف سبيل استخدام مواردها من مستقبال، وقد أظهرت 

احلديد، بدليل كرب حجم وارداهتا من الكوك والفحم يدل على اتساع 
صناعاهتا احمللية من احلديد والصلب، وقد ازداد إنتاجها من احلديد اخلام 
حديثا عاما بعد عام خاصة من حقوهلا الشمالية يف البالند السويدية فيما 

 رة القطبية.يلي الدائ

اليت حتتوي على أكثر من نصف ثروة « كريان فارا»ففي مديرية 
كذلك، ترتكز أوسع حقول أورواب يف « جليفارا»السويد احلديدية ويف 

 أكسيد املنجيتيت، وهي سهلة التعدين ومن أغىن احلقول يف نسبة احلديد.

ونظرا جلودة نوعه وعظيم تقدير البالد الصناعية يف غرب أورواب 
أواسطها له، فإن جزءا عظيما من هذا اخلام ينقل بواسطة السكة احلديد و 

اليت جتتازمها من مدينة لوليا على خليج بوتنيا إىل انرفك وهي امليناء 
 النروجيية اخلالية من اجلليد ومنها يصدر إىل اخلارج.

وهناك من طبقات احلديد اخلام ما كان يستغل من قدمي يف السويد، 
تاجها اليوم، وتقع تلك الطبقات يف أواسط السويد ولكن تضاءل إن

 وخاصة يف منطقة هنر دال.

واحلديد اخلام هناك ميتاز بعظم نسبة احلديد فيه وضآلة كمية 
الفوسفور به، وكل ما يستخرج منه يصنع حمليا يف أفران الصهر السويدية، 

ار املثل وبسبب اشتهارها حبقوهلا املتناهية يف الغىن يف أكسيد اجملنانيت س
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أبن ثروة السويد كلها تكمن يف غاابهتا ومنامجها مثل جارهتا النرويج اليت 
 تنحصر ثروهتا يف غاابهتا ومصايدها.

وقد استفادت صناعة قطع األخشاب وصناعة التعدين كل من 
 األخرى ابستخدام الفحم النبايت كوقود إضايف يف زفران الصهر.

هذا ومما سبق ذكره عن التصنيع يف روسيا، ميكن استنتاج أن تلك  
 البالد أصبحت ذات أمهية كربى بني األمم املستهلكة للحديد اخلام.

كانت تشجع   -حىت يف أايم احلكومة القيصرية  -ألن روسيا 
استغالل املناجم القللة املعروفة تشجيعا جعلها حتتل املكانة السادسة بني 

جة، ولكن بعد الثورة دلت األحباث اجليولوجية أن احلقول األمم املنت
القدمية أعظم اتساعًا كان معروفا عنها من قبل، كما كشفت عن حقول 
هائلة جديدة، ومبضاعفة العمل يف تلك احلقول قفزت روسيا السوفيتية يف 
أقل من عشرين عاماً إىل مرتبة الوالايت املتحدة وفرنسا، وأصبحت إحدى 

 الث املنتجة للحديد املتفوقة يف إنتاجه على بالد العامل.الدول الث

يف أوكرانيا اليت « كريفوى روج»وأعظم حقول روسيا هي حقول 
اكتشفت أخريا، وليست يف الواقع إال جزءا يسريا من احلقول الشاسعة 
الواقعة إىل غرف مناطق فحم هنر الدونتز، ورغم أهنا بعيدة عن املراكز 

ابلسكان، إال أن قرهبا من مناجم الفحم  الكوك، جعل  الرئيسية املزدمحة
جنويب روسيا متفوقا يف صناعة الصلب واحلديد، وملا كانت تلك املصانع 
متجمعة يف حول الفحم حبوض الدونتز قبل قيام احلكومة السوفيتية، فإن 



 256 

القطارات اليت كانت تنقل إليها خام احلديد كانت تعود فارغة من تلك 
نها أخريا بعد ذلك الكشف ًأصبحت تعود بشحنات من املنطقة، ولك

، ومن احلقول «كريفوى روج»الوقود لتغذية أفران الصهر اليت أقيمت يف 
القدمية يف روسيا يوجد حقل من خام احلديد يف منطقة الفحم يف توال 

 جنويب موسكو، غري أنه أقل أمهية من احلقل السابق.

أثرت يف مركز أوكرانيا من وقد افتتحت حديثا عدة مناجم للحديد 
حيث أسبقيتها يف اإلنتاج، وأمهها مجيعا املناجم اليت يف جنوب جبال 
األورال، ويوجد يف جبل يقال له جبل املغناطيس وحدة عظيمة غنية 

 ابحلديد اخلام وهو سهل التعدين قليل التكاليف.

ويف اجلنوب توجد بواخر الشحن اليت متخر حبر آزوف، وهي تفرغ 
ها من احلديد  اخلام املستخرج من كرش وتشحن بدله فحم حوض محولت

« كرش»الدونتز املصدر من ماريو بول، وجيرى صهر اخلام يف البلدتني 
« كريفوى روج»وهو تكامل يف الصناعة أشبه مبا جيرى يف « ماريو بول»و

 على صورة أصغر.« أورال وكوزنتسك»ردنتز، وكذلك تكامل 

لسوفييت استكشفت ثروة جديدة من ولكن عندما قامت حكومة ا
احلديد يف أقصى بقاع االحتاد السوفييت قريبا من حدود شبه جزيرة كوال يف 
أقصى الشمال، متتد إليها سكة حديد مرمانسك وكذلك على سفوح 
جبال القوقاز يف أقصى اجلنوب ويف كورسك حيث توجد كتلة ضخمة من 

قة على احلدود اجلنوبية خام احلديد، وتوجد حقول أخرى يف أماكن متفر 
 لروسيا اآلسيوية حىت حدود احمليط اهلادي.
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ورغما من تزايد استهالك العامل للحديد استهالكا هائال، إال أنه ال 
خيشى مطلقا أن يتناقص أو ينفذ هذا املعدن يف مدى عدة قرون مقبلة، 
وخبالف ما استكشف أخريا من حقول يف روسيا، توجد مناطق أخرى 

العامل بدأت تنتج ابكورة إنتاجها، ومناطق غريها مل متس بعد  للحديد يف
 ثروهتا أو تستغل.

وأما الصناعات الياابنية فتعتمد على موارد البالد من احلديد، 
وتستورد احلديد من الصني وكوراي ومنشوراي، والشك أن حديد تلك 

لقليل اجلهات يستغل اليوم لفائدة الصني وصناعاهتا، وتنتج املاليو كذلك ا
من خام احلديد، أما اهلند فتملك موارد هائلة وتصدر من خام احلديد 

 أكثر من أي دولة يف آسيا.

وقد دخل سوق التصدير يف أفريقيا، اجلزائر ومراكش وتونس وأما 
 احتاد جنوب أفريقيا وسرياليوين فإنتاجهما من خام احلديد قليل.

د إىل الوالايت ويف أمريكا اجلنوبية تصدر مجهورية شيلي، احلدي
املتحدة وكذلك توجد يف شرق الربازيل حقول غنية جدا ابحلديد كما متلك 

 أسرتاليا ثروة طيبة منه غري أهنا حمدودة.

 

 يات املتحدة  ي اإلنتاج املعدنيتفوق الوال

كان معدن النحاس من أوائل املعادن اليت استخدمها اإلنسان منذ العصور 
ية ملعدن احلديد من حيث األمهية يف العصر األوىل وهو يف املرتبة التال
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احلاضر. وال تزال قابليته للطرق، اليت مكنت أسالفنا من تشكيله إىل 
قدور وأوعية ذات قيمة كبرية يف عصران احلديث، تضارع قيمتها يف 
املاضي، مث إن عدم أتثره ابلصدأ والسهولة اليت ميتزج هبا مع معادن أخرى، 

، وهو العصر «ابلعصر الربونزيي»التاريخ تعرف  قد خلد ذكره يف حقبة من
الذي كان فيه اإلنسان يصنع سالحه وأدواته من مزيج من معدن النحاس 
األمحر والقصدير، وهو أقوى وأمنت من النحاس اخلالص، وأما النحاس 
األصفر، فهو سبيكة هلا فوائدها وهو من النحاس األمحر والزنك، ولكن 

ة يف العصر احلاضر هي أنه موصل جيد جدا أهم خواص النحاس الرئيسي
للكهرابء، فضال عن قابليته للسحب مما جعله صاحلا لصناعة األسالك 
مهما كانت دقيقة احلجم، كما جعلته ضروراي جلميع الصناعات املتصلة 

 ابلكهرابء سواء من حيث توليدها أو توصيلها.

أقل  والنحاس اخلام ال حيوي إال نسبة ضئيلة من معدن النحاس
بكثري مما حيويه احلديد اخلام، وهو يف الوالايت املتحدة مثال، ال حيوى إال 
نسبة ترتاوح بني واحد ومثانية يف املائة، ومتيل النسبة غالبا إىل احلد األدىن 
بينما نسبة احلديد قد تصل إىل مخسني يف املائة، وتصهر خامات النحاس 

٪ مث ينقى حىت تصل إىل ٩٩٪ و٨٨حىت تصري نسبة املعدن اخلالص بني 
 ٪ وهي النسبة الالزمة لصناعة الكهرابء.١٠٠

وهنا أيضا تتفوق الوالايت املتحدة يف إنتاج هذا املعدن، ورغم أن  
إنتاجها تدهور يف فرتتني تقدران بعشرين عاما، من نصف اإلنتاج العاملي 

كنغو إىل الربع بسبب اإلنتاج اهلائل من النحاس يف روديسيا الشمالية وال
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البلجيكية، إال أهنا ما تزال ظاهرة التفوق هذا إىل أن الضرورة يف وقت 
،  ١٩٤٣و ١٩٣٨احلرب دفعتها إىل مضاعفة إنتاجها وخاصة بني سنىت 

 كما أن إنتاجها من احلديد اخلام قد ازداد إىل ثالثة أمثاله يف نفس الفرتة.

كندا، هذا وللوالايت املتحدة استثمارات مادية عظيمة يف شيلى و 
ومها الثانية والثالثة يف الرتتيب بني البلدان املنتجة للنحاس، كما أهنا ممثلة 
يف املناجم األفريقية حىت أصبحت هتيمن على ما يقرب من ثالثة أرابع 
االنتاج العاملي ملعدن النحاس، وهي الدولة الكربى الوحيدة اليت أمكنها 

 هذا املعدن. أن تكتفي اكتفاء ذاتيا من إنتاجها احمللي من

وأما بريطانيا وهي ال متلك شيئا من موارد النحاس فتستورده من 
 روديسيا الشمالية وكندا، كما تستورده من شيلي والوالايت املتحدة.

وهناك بالد صناعية أخرى مثل أملانيا واالحتاد السوفييت مماثلة 
ت لربيطانيا يف هذا الشأن، فكلها كذلك تستورده من اخلارج لسد حاجا

 صناعاهتا.

إىل جانب استهالك مجيع اإلنتاج احمللي، فإن مصانع تنقية النحاس 
يف أمريكا تستورد النحاس األمحر اخلام من كندا وشيلي ومن مناطق 

 أخرى، كما أهنا تصدر كميات ال أبس هبا من معدن النحاس.

وأغىن حقول النحاس يف الوالايت املتحدة تقع يف جنوب شرقي 
وهي منطقة غنية جدا من حيث ما فيها من مستودعات « أريزوان»والية 

 اخلام، بدرجة جتعلها حتتفظ بتفوقها عدة سنني مقبلة.
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يف « يواته»وهناك مناطق أخرى شهرية كذلك ابلنحاس هي: والية 
يف أغوار « منتاان»يف والية « ابت»ويف مركز « سولت ليك سييت»جنوب 

 جبال روكي.

يلى بدرجةعظيمةحىت إنه احتل مكانة وقد ازداد إنتاج النحاس يف ش
مساد نرتات الصودا اليت كانت أعظم صادرات البالد مجيعا، وهو يعدن 

شيكويكا »ويستخرج يف عدة مراكز حول جبال األنديز وأمهها مناجم 
يف الشمال اليت متر هبا سكة حديد أنتوفاجاستا الابز وتستخدمها يف « ماات

ابطن األرض وهي سهلة التعدين  النقل، وهناك كميات كبرية منه يف
والتكرير، هذا إىل قرب املناجم من الساحل مما يسهل شحنها حبرا 

 بتكاليف قليلة إىل حيث األسواق الرئيسية للنحاس اخلام.

يف الكنغو « كااتجنا»ولكن هذه املزااي ال توجد يف مناجم مركز 
ق القارة البجليكية ومشال روديسيا وكلها بعيدة عن الشاطيء، يف أعما

اإلفريقية، ولكن عوض تلك الصعوبة أن النحاس املستخرج منها أنقى 
وأغىن من اخلام األمريكي بنسبة ثالثة إىل واحد انهيك برخص األيدي 

 العاملة هناك.

أن قربت املسافة بني تلك املناجم وبني  ١٩٣١وقد حدث يف عام 
احلديدية إىل أورواب مبا يقرب من ثالثة آالف ميل عندما مدت السكة 

 على ساحل أجنوال الربتغالية.« بنجويال»
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ويف أفريقيا تسيطر املصاحل املادية الربيطانية والبلجيكية على مناجم 
النحاس، ونظرا إىل أنه هناك موارد هائلة من هذا املعدن فستظل جتارته من 

 العوامل اهلامة يف التجارة الدولية.

نطقة سادبري يف أونتاريو وأما النحاس يف كندا فيعدن خاصة يف م
 ويف كولومبيا الربيطانية.

والوالايت املتحدة حتتل املركز األول بني األمم يف إنتاج بعض 
ملعادن القيمة غري احلديدية وهي: الرصاص والزنك واأللومينيوم وأهم هذه 
املعادن كلها هو الرصاص نظرا إىل قابليته للطرق ومقاومته للتآكل ولعدم 

 ألمحاض اليت تتأثر هبا املعادن األخري.أتثره ببعض ا

وهذا تصنع منه أانبيب متر فيها األسالك البحرية واألسالك 
األخرى، ومواسري ملرور غاز االستصباح واملاء، كما تبطن به األواين 
املستخدمة يف صناعة حامض الكربيتيك، وصفائح املركز الكهرابئي 

 من الصناعات احلديثة.وقصارى القول إنه معدن ضروري والزم لكثري 

وال توجد أمة من األمم الصناعية ال يف غرب أورواب أو وسطها، وال 
الياابن تستطيع أن تنتج كل حاجاهتا منه، ولذلك ترى بريطانيا وهي أكرب 

وكلتامها من األمم املنتجة له  -أمة مستوردة له تشرتيه من أسرتاليا وكندا 
جيهز هذا املعدن يف شكل ومن بورما كذلك، ويف الوقت احلاضر  -

صفائح من الرصاص، ألن الرصاص اخلام يصهر وجيهز غالبا يف مصانع 
قريبة من منامجه، واإلنتاج الكلي للوالايت املتحدة يستهلك يف احلاجات 
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احمللية، وتستورد عالوة عليه كل ما تنتجه املكسيك، وأهم الوالايت يف 
ه يف اجلنوب الشرقي وتقع منامج« مسوري»إنتاج الرصاص هي والية 

وهذه املنطقة امتدادا  « األوزارك»واجلنوب الغريب منها حيث توجد جبال 
كبريا يف الوالايت اجملاورة مثل أوكالهوما وكنساس وتليهما واليتا أيداهو 

 ويواته.

وجاءت فرتة من الزمن كانت فيها أسرتاليا حتتل املرتبة الثانية بني 
نيوسوث »نامجها يف بروكن هيل بوالية البالد املنتجة للرصاص، وتعد م

من أغىن مناجم العامل يف إنتاج الرصاص والقضة جمتمعني، وكانت « ويلز
سببا يف أتسيس مدن جتارية انجحة يبلغ عدد سكاهنا حوايل ثالثني ألفا مع 

 أهنا قائمة وسط صحراوات جرداء.

 «بورت بريي»ومجيع اخلام املستخرج من املناجم يشحن إىل ميناء 
 يف جنوب أسرتاليا، حيث توجد مصانع عظيمة لصهر الرصاص.

وموارده فيها عظيمة جدا، هذا إىل أن هناك عدة موارد أخرى يف 
والية كوينزلند وتسمانيا يعدن هبا الرصاص، ولكن تلك الصناعة تالقي 

 صعوبة عظمى يف أسرتاليا، هي بعد املناجم عن املراكز الصناعية الرئيسية.

الثني سنة األخرية حدثت تقلبات شديدة يف إنتاج ويف فرتة الث
املعدن يف مشال املكسيك بسبب عدم االستقرار السياسيي، ولكنها اليوم 

 ال تتخلف كثريا عن أسرتاليا يف إنتاجها.



 263 

وحيتل الرصاص املرتبة الثالثة بني أهم صادرات املكسيك بعد 
الصناعة متويال  البرتول والفضة مباشرة، ومتول األموال األمريكية تلك 

كامال، وأغلب صادرهتا إىل الوالايت املتحدة وما تبقى يصدر إىل الدول 
 األوروبية.

وأما يف كندا فإن أغلب إنتاج هذا املعدن أييت من كولومبيا 
الربيطانية، حيث رخص القوى احملركة املستخدمة يف التعدين والصهر قد 

 لثة بني األمم املنتجة للرصاص.جعلت بالد كندا حتتل املرتبة الرابعة أو الثا

وهناك مركب من الرصاص والكربيت، وهو أكثر املعادن شيوعا يف 
وغالبا ما يوجد خمتلطا بكربيتوز الزنك، وقد « جالينا»الطبيعة ويعرف ابسم 

الرصاص والزنك والفضة،  -تستخرج املعادن الثالثة معا يف بعض املناجم 
رة إبنتاج الزنك هي نفس املناجم وهلذا فإن أهم مناجم العامل املشهو 

املشهورة إبنتاج الرصاص، ومن أهم املنافع الرئيسية ملعدن الزنك، 
، وهي بسط طبقة رقيقة من هذا «ابجللفنة»استعماله يف العملية املعروفة 

 املعدن على ألواح احلديد أو الصلب وقاية هلا من الصدأ.

دأ، وكذلك فهو وملا كان الزنك ال يتأثر ابلرطوبة فإنه ال يص
يستخدم يف تغطية السطوح مثال، ومن فوائده املهمة أنه يستعمل يف 
صناعة النحاس األصفر، وأكرب إنتاج الزنك يستخرج من الوالايت 

« جوبلن»املتحدة، وهو يبلغ ثلث اإلنتاج العاملي، ويستخرج من مركز 
الشهرية إبنتاج الرصاص يف جنوب غريب والية ميسوري اوكالمها 

 نساس.وكا
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ويف كثري من والايت جبال روكي وأشهرها منتاان ويواته، يوجد 
الرصاص اخلام مركبا من عناصر الرصاص والفضة والذهب واملنجنيز 
والزنك، أما والية نيوجرسي، فهي فريدة يف أن منامجها تنتج الزنك اخلام 

 النقي اخلايل من الرصاص واملعادن األخرى.

دة يف إنتاج معدن الزنك، ولكن أغلب وتلي بلجيكا الوالايت املتح
الزنك اخلام الذي يستعمل نقيا، تستورده بلجيكا من أسرتاليا واملكسيك 
بوجه خاص، وكانت أملانيا تنتج قدرا ذا أمهية من الزنك اخلام وخاصة من 
حقول سيليسيا العليا، ولكنها اضطرت بعد هزميتها يف احلرب العاملية 

نامجه ومصانع صهره وتكريره إىل بولندا، ويف األوىل أن تسلم كثريا من م
العهد األخري اضطرت أن تستورده من اخلارج حىت حتتفظ مبكانتها العالية 

 بني األمم املتجة ملعدن الزنك.

ولكن بريطانيا هي املستوردة األوىل لذلك املعدن وهي تشرتى  
 كميات هائلة من الزنك وخام الزنك من أسرتاليا وكندا.

منيوم فهو مثال يلفت النظر ملعدن عرف منذ زمن طويل، وأما األلو 
ولكن كان استخالصه من الطبيعة على نطاق واسع مرتفع التكاليف، وظل  
كذلك حىت اخرتعت طريقة رخيصة لصهره فما لبث أن ارتفعت قيمته 

 الصناعية ارتفاعا عظيما.

 وينفرد هذا املعدن خبواص كثرية، فإنه عالوة على صالبته وقابليته
للسحب فهو موصل جيد للحرارة والكهرابء، وال يتأثر بتقلبات اجلو، وال 
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التفاعل الكيميائي، وهو إىل جانب ذلك خفيف الوزن لدرجة مدهشة، 
ومع هذا فإنه إذا خلط مبعدن آخر تكونت من ذلك سبيكة صلبة تضارع 
يف متانتها أجود أنواع الصلب املمتاز، وقد ازداد الطلب عليه ازدايدا 

يما يف أثناء عشرات السنني األخرية من الدوائر املشتغلة ابلنقل لسد عظ
مطالب النقل اجلوي، وكذلك من األمم اليت تعىن عناية خاصة ابلتوسع يف 
صناعة الطائرات وتطويرها: مثل الوالايت املتحدة وبريطانيا وأملانيا وفرنسا 

ك الصناعة، كما وإيطاليا واالحتاد السوفييت وهو يعد معدان أساسيا يف تل
يستعمل قدر كبري منه يف صناعة السيارات وقاطرات السكك احلديدية 
وأواىن الطهي واألدوات املنزلية واألسالك الكهرابئية، وعندما ابتدأت 
احلرب العاملية الثانية واشتدت الطلب على املعادن لصنع الطائرات احلربية 

ة جديدة ينتفع هبا يف والصناعات احلربية األخرى، ظهرت له منافع عديد
 املصانع واإلدارات والبيوت.

ولكن رغم أن األلومنيوم موجود بكثرة ابلقشرة األرضية يف 
الصلصال والفلدزابر، فإنه يستخلص من البوكسيت وهو األكسيد الرطب 

 للمعدن، ويستخرج هذا من مناطق قليلة.

ألمر واحتكرت إنتاج اجلزء األكرب من اإلنتاج العاملي يف ابديء ا
ثالث أمم هي فرنسا والوالايت املتحدة واجملر، ولكن يف السنوات العشر 
األخرية وخاصة يف أثناء احلرب الثانية ازداد اإلنتاج زايدة عظيمة يف جياان 

 اهلولندية والربيطانية فقفزات إىل الصف األول يف اإلنتاج.
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ري احلجم وحيتوي األلومنيوم اخلام على كثري من املواد الغربية وهو كب
 -ابملقارنة إىل قيمته، ولذلك جند أن املرحلة األوىل يف حتويله إىل معدن

تتم قرب منامجه أو يف مكان يستطاع  -«األلومنيا»وهي استخراج أكسيد 
 منه نقله ابملواصالت املائية الرخيصة.

وأكرب مراكز استخراج األلومنيا يف الوالايت املتحدة، هو سانت 
وهي مركز مالئم الستقبال اخلامات احمللية، « الينوى»ة لويس الشرقية بوالي

اليت تنتج منها والية أركنساس ما يقر مبن تسعة ومثانني يف املائة، وكذلك 
استقبال ما يستورد من معدن البوكسيت، الذي حتمله السفن الكربى إىل 

 ميناء نيو أورليانز، ومن مث ينقل ابلصنادل يف هنر املسيسيب.

حلة التالية يف حتويل األكسيد إىل ألومنيوم، وهي مرحلة مث أتيت املر 
يتحكم فيها الوضع اجلغرايف، ألن هذه العملية ال تتم إال يف األفران 
الكهرابئية العالية الدرجة ألهنا حتتاج إىل تيار كهرابئي مرتفع، ولذلك ال 
ميكن إنتاجه أبمثان معتدلة إال حيث يكون التيار الكهرابئي منبعثا من 

 لقوى املائية الرخيصة.ا

وهلذا فإن إنتاج كميات كبرية من هذا املعدن ال يكون إال يف مواضع 
مثل شالالت نياجرا يف الوالايت املتحدة وجبال األلب الفرنسية، وكذلك 
يف بالد مثل كندا والنرويج وسويسرا، وهذه البالد رغم عدم وجود 

 برية.البوكسيت هبا، فإهنا متلك قوة مائية كهرابئية ك
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وهو أحد خامات األلومنيوم الذي ال يستخلص منه -والكربوليت
ال يستخرج إال من الشاطيء الغريب  -األلومنيوم وإمنا هو ضروري لصهره 

 «.جرينلند»جلزيرة 

وتنتج فرنسا من قدمي كميات هائلة من البوكسيت، وهي تصدر  
يستخرج منه  منه كميات كبرية إىل الوالايت املتحدة وبريطانيا، وأغلب ما

يف اجملر ويوغوسالفيا وإيطاليا يباع إىل أملانيا، اليت استطاعت قبيل احلرب 
العاملية الثانية أن تبز الوالايت املتحدة يف استخالص املعدن النقي، ومع 
ذلك ففي أثناء احلرب ارتفع إنتاج أمريكا وكندا إىل مخسمائة يف املائة من 

اء يف استخراج األلومنيوم تفوقا اتما اإلنتاج السابق، ولذلك تفوق احللف
على أملانيا، ومنذ زمن قريب كانت الوالايت املتحدة هي أوىل الدول يف 

 إنتاج خام األلومنيوم ومعدن األلومنيوم.

ولكي حتتفظ هبذا التفوق اضطرت إىل أن تستورد املعدن اخلام من 
االحتاد السوفييت  أورواب ومن جياان الربيطانية وجياان اهلولندية، واليوم ترى

على قدم املساواة مع الوالايت املتحدة يف إنتاج األلومنيوم، وقد 
استطاعت روسيا بفضل نشاطها العظيم يف استغالل مناجم البوكسيت، 
وإقامة أفران يف الصهر ابلقرب من لينيجراد وغريها واستطاعت أن تصل 

ومنيوم فحسب بل يف إىل االكتفاء الذايت يف كال اخلام واملعدن، ال من األل
 الزنك والرصاص كذلك.

وقد يكون أكرب تقدم ملحوظ يف روسيا السوفيتية من حيث 
الصناعات غري احلديدية هو إنتاج الذهب، وإن ما تدعيه أبهنا متلك أكرب 
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موارده يف العامل كله يتعارض مع ما قدره بعض اإلخصائيني يف الثلث األول 
يصري اندرا جدا عند حلول عام من هذا القرن من أن هذا املعدن س

 ، وأن اإلنتاج العاملي منه سوف يهبط إىل مخس اإلنتاج السابق.١٩٥٠

فإذا حدث هذا حقا فسيواجه اجلنس البشرى مشكلة معقدة، ألنه  
وهو مقياس النقد الدويل فقد لعب دورا مهما يف حياة األمم وأقدارها وقد 

  العصر احلديث.على كل لسان يف« معيار الذهب»أصبح التعبري 

ويوجد املعدن نقيا غري خملوط يف الصخور، وخاصة صخر 
أو يف رواسب طبقات الطمي، وهذه الرواسب توجد يف » الكوارتز»

األصل يف صخور هبا عروق ذهبية جرفتها تيارات األهنار، ويوجد يف شكل 
حصي من الذهب ويف شكل الترب، وما مل تكن هذه الرواسب تشغل 

فإهنا تنفد بسرعة زائدة، وهنا ندرك سبب قصر أجل مساحات واسعة 
 يف الزمن القدمي.» مغامرات الذهب املشهورة»

وقد ظلت  أغىن حقول الذهب منذ أزمان طويلة يف صخور منطقة 
يف الرنسفال ابحتاد جنوب أفريقيا، وكانت تنتج ما بني ثلث » وتوترزراند»

حتتوى على » راند»سم اإلنتاج العاملي ونصفه، وتلك البقعة املعروفة اب
 سلسلة من رءوس اجلبال يبلغ طوهلا ستني ميال تقريبا.

ومتتد من الشرق إىل الغرب خمرتقة جوهانسربج، وحتتوي على عروق 
 الصخر اليت حتمل الذهب وكل منها يبلغ مسكه عدة أقدام.
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ويتخلل املعدن هذه الصخور يف شكل حبيبات دقيقة ال تكاد 
ولقد ظلت فعال يف مكاهنا دون أن يكشفها أحد،  تدركها العني اجملردة،

وهلذا فإنه البد من طحن الصخر بواسطة آالت قوية هراسة غالية الثمن 
قبل أن يستخلص الذهب من الصخر كيميائيا، وهلذا السبب كان 

على خالف استخالصه من الرواسب النهرية من « الراند»استغالل منطقة 
 شأن الرجل العامل الفقري. شأن أرابب رءوس األموال، وال من

وما يشاهد اليوم من أكوام الرمل األبيض اليت حتيط جبوها نسربج  
ما هي إال آاثر األعمال املبدئية الستخالصه، وقد سهل عملية اإلنتاج 
وجود الفحم الرخيص الثمن ابلقرب من املناجم، مث وجود األيدي العاملة 

العمال الصينيني للعمل يف مناجم الرخيصة من األهايل، وكانوا قبل جيلبون 
 الذهب.

ويف كثري من املناجم يستخرج الذهب على عمق قد يزيد على امليل 
حتت سطح األرض، ولكن خارج املناجم مازالت الصخور احململة به يف 
حاجة إىل استغالل، وليس هناك من دليل على قرب نفاذ هذا املعدن 

أوقية، مث ارتفع يف  ١٧٢٠٠٠حواىل  ١٨٨٨منها، فقد كان إنتاجه عام 
ربع القرن التايل بلغ أكثر من مثانية ماليني أوقية، ويف األايم األخرية ظل 
إنتاجه اثبتا فيما بني عشرة ماليني وأحد عشر مليوان من األوقات ويف 
الوقت ذاته جند أن قيمة الذهب قد ارتفعت يف األسواق العاملية ارتفاعا  

 ادرات احتاد جنوب أفريقيا.كبريا، وهو يبلغ ثلثي جمموع ص
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وكانت روسيا قبل الثورة تنتج من الذهب قدرا قليال، ولكن االحتاد 
السوفييت قد وصل إىل إنتاج كمية من الذهب تقدر بنصف ما ينتجه 
الرتنسفال، وهو حيتل اليوم املرتبة الثانية يف اإلنتاج العاملي، ويف اآلونة 

جبال األورال ويف حوض  احلاضرة توجد أعظم حقول الذهب يف جنوب
 هنر لينا، ولكن هناك حقوال أخرى يف جبال الطاي يف الشرق األقصى.

والوالايت املتحدة هي الوحيدة بني األمم الصناعية الكربى اليت  
متلك مناجم عظيمة من الذهب، ومع أن إنتاجها قد تناقص كثريا إال أنه 

 مم املنتجة للذهب.مع ذلك ضمن هلا أن حتتل املرتبة الرابعة بني األ

وهو موجود بكثرة ومنتشر يف سلسلة جبال روكي من أالسكا إىل 
املكسيك، وأهم مراكزه كاليفورنيا وأالسكا.. ويف تلك الوالايت الغربية 
وقعت مغامرات الذهب املشهورة، وهذا نفس ما حدث يف حقول زيت 

عن مروج  البرتول إذ تبدأ القصة إبنتاج هائل مث نفاذ سريع مث حبث حثيث
ذهب جديدة، وهذا ما حيدث ابلذات يف طبقات الطمي كما حدث يف 
مدينة دوسن بوالية يوكن، وهي اليت أحدثت االندفاع إىل حقول الذهب 

 ، وكانت أشهر مغامرات الذهب إطالقا.١٨٩٦يف كلوندايك عام 

وأما إنتاج كندا وهو أكرب من الوالايت املتحدة، فيأتى أغلبه يف 
بينما تدهور إنتاج هنر يوكن إىل قدر « أنتاريو»ر من مناجم الوقت احلاض

عدمي القيمة، ويبدو أن موارد الذهب اليت مل متس يف أنتاريو عظيمة، كما 
أن هناك حقوال أخرى من هذا املعدن يف أحناء خمتلفة من كندا، وكانت 
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أسرتاليا يف فرتة ما هي كعبة قصاد البحث عن الذهب إال أهنا مل توفق، 
 ي اليوم أقل إنتاجا للذهب من كندا.وه

وبعد التهافت األول على البحث عن الذهب يف والية فكتوراي  
-الذي كان سببًا يف اجتذاب عدد عظيم من البيض إليها  -أبسرتاليا

تضاءل إنتاجها حىت اضطر أغلب املعدنني أن يشتغلوا ابلزراعة ليحصلوا 
مناجم الذهب يف  على قوهتم الضروري، مث حدث بعد ذلك اكتشاف

ومناجم أخرى يف أسرتاليا الغربية، وهي اليوم « كوجلاردي»و« كاجلوريل»
أوىل أقسام أسرتاليا يف إنتاج الذهب، كل ذلك أحدث انتعاشًا جديداً، مث 

مث أعقب ذلك  ١٩٣٠وسنة  ١٩٠٢حدث تدهور اإلنتاج بني سنة 
 .١٩٣٩انتعاش جديد يف صناعة تعدين الذهب وصل إىل أوجه عام 

وكان سببه ارتفاع أمثان الذهب، إال أنه من غري احملتمل مطلقًا أن 
 تنافس أسرتاليا األمم الكبرية املنتجة للذهب مستقبال.

وملا كان معظم اإلنتاج العاملي من الفضة يستخلص عرضا ابلتبعية 
إىل خامات الرصاص والزنك والنحاس أو غريها من املعادن، فكلما ازداد 

املعادن اخلسيسة ازداد إنتاج الفضة، ومن مث هبط مثنها ولذلك إنتاج هذه 
 عدل عنها كوحدة للتعامل.

غري أن الفضة ال تزال مطلوبة ألغراض منها: ضرب العملة والتزين 
وتفضيض املعادن األخرى بواسطة الكهرابء، ومن األمور اليت تسرتعى 

ها يف أمريكا النظر أن اإلنتاج العاملي للفضة تتحكم فيه ثالث دول كل
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الشمالية، وهي املكسيك والوالايت املتحدة وكندا، مذكورة حسب ترتيبها 
يف اإلنتاج، وجتيء مجهورية بريو يف املرتبة الرابعة، وقد كان وجود موارد 
غنية ابملعادن النفيسة يف مملكة األزتك هو الذأيغري اإلسبان بفتح الدنيا 

ثانية يف صادرات املكسيك، ومن اجلديدة، وال تزال الفضة يف املرتبة ال
الغريب يف مناجم املكسيك الرئيسية، أن معظم إنتاجها من الفضة اخلالصة 
ال غري، وكلها تقع جبوار مدينة املكسيك العاصمة القائمة على اهلضبة 

 العالية اليت متتد من جبال روكي.

وجند عكس ذلك يف الوالايت املتحدة حيث تعدن الفضة خمتلطة 
أو النحاس األمحر، وكلها تعدن كالذهب من جبال الروكي، ابلرصاص 

وأشهر الوالايت اليت تنتج الفضة هي ايداهو ويواته ومونتاان وأريزوان، وإىل 
جانب إنتاجها اهلائل فإن الوالايت املتحدة متول وحتتكر معظم مناجم 
الفضة يف املكسيك وبريو وكندا، ومعظم ما يستخرج من الفضة واملعادن 

رى يف كندا أييت من أنتاريو وكولومبيا الربيطانية بينما تستخلص الفضة األخ
يف ويلز اجلنوبية « بروكن هيل»يف أسرتاليا من مناجم الرصاص والزنك يف 

 اجلديدة.

ومن املعادن الكثرية االستعمال واليت ال ميكن للصناعة احلديثة  
الايت املتحدة االستغناء عنها معدن القصدير، وهو معدن تفتقر إليه الو 

 مع أهنا من أكرباملستهلكني له.

ومعظم اإلنتاج العاملي مركز كذلك يف منطقة واحدة هي جنوب 
شرقي آسيا، وهذا يذكران ابنفرادها مبزارع املطاط الطبيعي، وأهم األمم 
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املنتجة للقصدير هي املاليو وجزر اهلند الشرقية وتليهما يف املرتبة سيام 
املوجود بكثرة يف الطبيعة هو أكسيد  والصني، وخام القصدير

الكسيتريايت، وهو يستخلص إما من كتل تعرف ابسم قصدير املنجم وإما 
من رواسب الطمي، ويعرف ابسم قصدير النهر، واألخري سهل التعدين 
لقربه من سطح األرض ومنه أغلب قصدير املاليو، وحيتمل أن تنفذ منامجه 

لينا يف شكل علب الصفيح، إال أن هلذا السبب، ورغم أنه رخيص ويصل إ
القصدير من املعادن النادرة نسبيا، ولكنه يشبه الفضة والذهب من حيث 

 قلة اإلنتاج وثبات مقداره سنواي.

وقد بلغ اإلنتاج العاملي أخريا ما بني ألف طن ومائيت ألف طن يف  
 العام مقابل مليون ونصف مليون أو مليونني من إنتاج الزنك.

ستعمل القصدير يف صناعة الصفيح أبن تبسط صفائح وأكثر ما ي
رقيقة من الصلب وتغطى هبا املعدن، ويكفي نصف رطل منه لطالء 
مساحة مائة قدم مربع، وقد كثر استعماله بسبب مقاومته للصدأ والتاكل 
وقد ازداد إنتاجه ازدايدا كبريا خاصة لصنع علب املأكوالت احملفوظة ألن 

ب من التفاعالت الكيميائية، مع األمحاض أو من طبقة الطالء حتمي الصل
املاء الذي يف املواد الغذائية، وبذلك ال يصيبها أي تلف، وهناك نوع آخر 
من الطالء يرتكب من مزيج من القصدير والرصاص، وهو يستعمل يف 
السقوف وخزاانت البنزين يف السيارات، كما أنه يصنع من القصدير 

 والربونز.« للحامقصدير ا»مركبات تعرف ابسم 
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ويصدر القصدير إما يف شكل معدن وإما يف شكل خام مركز معد 
وهي أغىن بقعة  -للتكرير يف مصانعه، ومعظم ما تنتجه شبه جزيرة املاليو 

حيول إىل معدن يف مصانع الصهر مبدينة سنغافورة قبل أن  -هبذا املعدن
 يشحن حبرا إىل أورواب وأمريكا الشمالية.

األكرب يف ازدهار املاليو وانتعاشها إىل مناجم  ويرجع الفضل 
القصدير هبا وإىل مزارع املطاط، ومها أمثن صادرات البالد، فإذا اجتهنا 

 جنوب املاليو، جند هناك مناجم أخرى يف جزيريت ابنكا وبيليتون.

ويظهر معظم اخلام يف ابنكا أو يف املاليو اليت تستويل أيضا على 
، وأما بقية اخلام فيصدر إىل هولندا، وتعد بوليفيا إنتاج سيام من القصدير

اثلث دولة منتجة للقصدير ولكنها تلي جزر اهلند الشرقية، ومناجم 
الصدير يف بوليفيا تقع يف هضبة جبال األنديز على ارتفاع اثين عشر ألف 

 قدم من سطح البحر.

 -وهو أهم صادرات البالد  -وأما القصدير اخلام املركز املصهور  
فيصدر إىل بريطانيا لتنقية مما به من الشوائب، وذلك من ميناء مولندوا يف 

ابلسكة احلديد أو  -وهي أقرب موقع للشاطيء، -بريو عن طريق أمريكا
 عن طريق أنتوفاجستا يف مجهورية شيلي.

ومن البالد اليت تنتج كمية ال أبس هبا من القصدير، نيجرياي وهي  
يف داخل البالد  « ابوتشي»ود يف هضبة تعدنه من رواسب الطمي املوج

كما يوجد املعدن يف الكنغو البلجيكية، وبسبب ملكية إجنلرتا وهولندا 
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ملصانع الصهر، أصبحتا الدولتني احملتكرتني لذلك املعدن، وقد حفز ذلك 
األمريكيني إىل التفكري يف إقامة مصانع للصهر خاصة هبم، ولكن بريطانيا 

ضرائب تصدير مرتفعة على مجيع القصدير  قابلت ذلك اإلجراد بفرض
اخلام الصادر من مستعمراهتا، ما دامت مصدرة إىل غري مصانع الصهر 

 الربيطانية.

وقد عقدت الدول املنتجة للقصدير اتفاقا فيما بينها أخريا، نظم  
فيه تداول هذا املعدن من حيث اإلنتاج والتصدير، وابلطبع متسكت 
أسعار القصدير العالية وهو ما مكن كثريا من املناجم غري االقتصادية أن 

 تستمر يف اإلنتاج وخاصة يف بوليفيا ونيجرياي. 

ا ال غىن عنه يف الصناعة وخاصة ألمهيتها يف ومن املعادن الثانوية م
صنع أنواع من الصلب، وكان من مظاهر إنتاج هذه املعادن تفوق بعض 

 املناطق بسببها.

ففي روسيا مثال يبلغ إنتاج املنجنيز ثلث اإلنتاج العاملي أو نصفه  
وهو يستخرج من أوكرانيا والقوقاز وجنوب جبال األورال ولكن معظم 

لك يف صناعة احلديد والصلب يف روسيا الذي يطرد منوها اإلنتاج يسته
 اطرادا سريعا. 

ومن بني الدول الضخمة اإلنتاج هلذا املعدن، اهلند وساحل الذهب 
ولكن مجيع إنتاجهما يصدر إىل اخلارج، وأهم البالد املستوردة هي الدول 
ذات اإلنتاج الضخم من احلديد والصلب ومن بينهما الوالايت املتحدة 
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ويطلب خاصة « النيكل»املفتقرة إىل هذا املعدن، ومثة معدن آخر هو 
للصلب املستعمل للتسليح، ويستخرج منه يف كندا مثانون يف املائة من 
جمموع اإلنتاج الكلي يف العامل، وأهم مناطقه حقول النيكل والنحاس 
 األمحر يف سد بوري بوالية أونتاريو، وقد ازداد إنتاجه أربعة أضعاف بني

بينما زاد إنتاج النحاس إىل سبعة أمثاله يف  ١٩٤٩وسنة  ١٩١٤سنة 
نفس املدة، والرصاص أحد عشر مثال والزنك سبعة عشر مثال والذهب 

 ستة أضعاف إنتاجه.

ويستخرج النيكل كذلك من جزيرة نيوكا ليدونيا الفرنسية بينما  
ا من جبال يزداد إنتاج االحتاد السوفيييت منه ابطراد، ويستخرج يف روسي

 األورال اجلنوبية.

وأما معدن الكروم فهو شائع االستعمال يف تقوية الصلب، ويف 
طالء املعادن األخري، وأشهر منتجيه تركيا، وأما روسيا فيكاد إنتاجها يفي 
حباجتها منه، وتنافس تركيا يف تصديره روديسيا اجلنوبية واحتاد جنوب 

 الوالايت املتحدة.أفريقيا، وأكرب الدول املستوردة له هي 

وأما معدن الزئبق فتكاد روسيا أن توفر احتياجاهتا احمللية منه دون  
سائر البالد الصناعية األخرى، ويستعمل الزئبق استعماال شائعا يف اآلالت 
العلمية، كما يستخدم الستخالص الفضة والذهب وكذلك يف صناعة 

سية هلذا املعدن هو أسلحة املتفجرات، ولكن ال يزال أحد املوارد الرئي
اإلسبانية، وهي ال تزال تنتجه منذ عهد اإلمرباطورية « املادن»مناجم 

 الرومانية.
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وإيطاليا هي أوىل البالد أو اثنيتها يف اإلنتاج، وأما الوالايت  
املتحدة فتستخرجه من مناجم كاليفونيا، وتتفوق يف مقدار إنتاجها منه على 

 روسيا.

عدنية ما له أمهية عظيمة للصناعة، ونذكر وهناك من املواد غري امل
 منها امللح العادي، وهو مادة حيوية لإلنسان واحليوان على السواء.

وامللح ضروري جدا لإلنسان يف طعامه حىت إن بعض القبائل  
 عملة يتعاملون هبا. -بسبب ندرته  -البدائية جعلته 

مباشرة ضمن  حيث ال يتناوله الناس بطريقة غري -ويف األمم النباتية
ترتفع قيمته ارتفاعا كبريا، ففي اهلند  -األغذية احليوانية ألهنا حمرمة عليهم 

مثال أدى عدم كفاية إنتاجه، وتزايد نقصه بسبب األمطار هناك استرياد  
 كميات كبرية منه من اخلارج.

وبسبب حاجة اإلنسان امللحة إىل امللح، فرض املستمرون عليه  
املستعبدة اليت يندر فيها هذا املعدن، واليت ال  ضريبة عليه على األمم

 ميكن فرض ضريبة على األمالك فيها بسبب فقرها املدقع.

ويف اهلند جند املناسبة املثالية ملثل تلك اإلجراءات، من حيث 
احتكار احلكومة فيها لتجارة امللح، ومن حيث منع إنتاج امللح أو مجعه يف  

ليس امللح سلعة تدخل نطاق التبادل كثري من والايهتا، ويف احلقيقة 
التجاري الدويل، إذ هو منتشر يف بقاع كثرية من العامل وخاصة يف مياه 

 البحار واحمليطات ويف داخل البالد وهو يستهلك غالبا يف مقر إنتاجه.
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وهناك اثلثة موارد للملح، امللح الصخري ويستخرج من املناجم 
اه على مكان وجوده مث بعد ذلك مباشرة يف حالة صلبة، أو إبطالق املي

 يسحب املاء ويستخلص منه امللح.

واملورد الثاين هو استخراجه من البحريات والينابيع واآلابر امللحة، 
وأخريا ماء البحر، ويستعمل امللح إىل جانب نفعه كغذاء لإلنسان يف 
الصناعات الكيمائية إلنتاج القلوايت، وكذلك كمادة حافظة وخاصة 

 وم وصناعة الزبد.حلفظ اللح

ومتلك منه بريطانيا يف بالدها موارد هائلة يف والية ششري وغريها،  
 واالستهالك فيها عال جدا بدليل ارتفاع نصيب كل فرد منه.

وأما يف الوالايت املتحدة، وهي من أكرب الدول املنتجة للملح فإنه  
يؤخذ من الطبيعة على هيئة سائل ملحي وصخر ملحي، وخاصة يف 

ايت متشيجان ونيويورك وأوهايو، وكذلك يؤخذ على ساحل كاليفونيا وال
 بواسطة التبخري، ويف والية يواته حيصل عليه من البحريات امللحة العظمي.

، وأما يف روسيا «زيشوان»وللصني منه موارد هائلة يف والية  
السوفيتية فيستخلص من املاء امللح يف مشال حبر قزوين والقرم، ومتلك 

نيا منه مناجم غنية ابمللح الصخري املمتاز إىل جانب حقول البواتسا يف أملا
 ستاسفورت بوالية سكسونيا.
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وأما اهلند ففضال عن واردهتا اهلائلة من امللح، فإهنا تتج منه إنتاجا 
هائال، ويؤخذ أغلبه بعد عملية تبخري املاء على شواطيء احمليط، وكذلك 

 البنجاب.من مناجم امللح الصخري يف منطقة 

ومن املعادن املنتشرة بكثرة يف الطبيعة ولكن يف كميات قليلة مادة  
 الكربيت، إال أنه يستخرج بكميات جتارية كبرية يف مناطق قليلة جدا.

وتشمل منافعه العديدة للصناعة جتهيز حامض الكربيتيك والثقاب  
 املعروف املتفجرات ومبيدات احلشرات وتقوية املطاط الطبيعي.

قد ظلت املناطق الربكانية يف صقلية مدة طويلة هي املورد ول 
اليت تعد أهم  -الرئيسي للكربيت، وقد استمر إنتاجها من هذه املادة 

مدة طويلة اثبتا دون تغري، ولكن حدث منذ ثالثني  -صادرات اجلزيرة 
عاما مضت أن اكتشفت تلك املادة على ساحل خليج املكسيك، أوال يف 

د ذلك اكتشفت يف والية تكساس حقول شاسعة جدا من لويزايان مث بع
الكربيت فقفزت الوالايت املتحدة هبذا الكشف إىل الصف األول يف 
اإلنتاج حىت فاقت مجيع البالد املنتجة، واليوم يبلغ إنتاجها الكلي أربعة 
أمخاس اإلنتاج العاملي، فضال عن أن مواردها يف هاتني الواليتني كبرية جدا 

أن تسرتد صقلية ما خسرته من األسواق اليت استولت عليها  ويبعد جدا
 الوالايت املتحدة.

ومثة حدث مهم يف اتريخ التقدم الزراعي والعلمي هو استخدام  
طائفة أخرى من املواد املعدنية لتجديد خصوبة الرتبة، وكانت تلك خطوة 
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يل موفقة إلزالة املخاوف اليت شاعت بني الناس منذ عدة قرون أبن توا
إجهاد الرتبة مع ازدايد عدد السكان سيؤدى حتما ابجلنس البشري إىل 
مواجهة اجملاعات، كما أهنا أبرزت إمكانيات جديدة للثروة الطبيعية، 
وأظهرت أبجلى بيان أن هذه األرض اليت نعيش عليها ستكون أرضا وفرية 

 اخلريات والربكات.

اء النبات، ولقد أعدت تلك املخصبات املعدنية لتحل حمل غذ 
وأهم مركباته الكيميائية من النرتوجني والبواتس والفوسفور اليت يستنفها 
النبات من الرتبة، والبد أن تلك املواد قد استهلكت خاصة يف األصقاع 
اليت مارست الزراعة أمدا طويال دون انقطاع، مثل هولندا وبلجيكا وأملانيا 

 تحدة.والدمنارك املنطقة الشرقية من الوالايت امل

ومن أهم موارد النيرتوجني مادة نرتات الصودا املعروفة ابسم نرتات  
املرتفعة « أاتكاما»الشيلي اليت يكثر وجودها يف طبقات مسيكة يف صحراء 

، فبعد أن حتطمت الطبقة «يف مشال شيلي»حيث ينعدم املطر انعداما اتما 
لسكة احلديدية اليت حتوي تلك املادة تستخرج منها النرتات، وتنقل هذه اب

إىل مصنع التكرير، حيث يستخلص املصنع بعملية الرتويق التبخري، كما 
 يستخلص اليود أيضا كإنتاج اثنوي من هذه العملية. 

وقد احتكرت شيلي إنتاج النرتات يف العامل مدة طويلة، ولكن 
مركزها تزعزع أخريا بسبب منافسة املخصبات الكيميائية الصناعية املركبة 

يت النيرتوجني املأخوذ من اهلواء، فهبط بذلك إنتاجها من تسعة بتتنب
أعشار اإلنتاج العاملي يف القرن املاضي إىل أقل من العشر، ومن سخرية 
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القدر أن تناقص الطلب على نرتات الشيلي جاء يف الوقت الذي 
اكتشفت فيه حقول كبرية من هذه املادة، وكان خيشى قبل ذلك أن تنفد 

 ة.حقوهلا القدمي

ورغم أهنا ال تزال إحدى دعامتني هامتني يف رخاء تلك األمة، فإن 
 النحاس األمحر قد احتل بدهلا املرتبة األوىل يف جتارة الصادرات.

وأكرب عمالئها هي الوالايت املتحدة وتليها أملانيا وبريطانيا وبلدان 
 أورواب الشماية والبالد املصرية ذات الزراعة االستغاللية.

وصحيح أن الطرق احلديثة اليت اتبعتها شيلي يف اإلنتاج قد  
ساعدهتا على الصمود يف األسواق، وأنه قد حيتمل أن يعود االنتعاش إىل 
جتارة نرتات الشيلي مؤقتا بسبب تدمري مصانع جتهيز النيرتوجني يف أورواب 

ن يف أثناء احلرب، إال أن اإلنتاج املتزايد للمخصبات الصناعية ينذر أب
 شيلي ستخسر املعركة آخر األمر.

يف « ستاسفورت»وعندما استخرجت أمالح البواتس من مناجم  
أملانيا طرحت جانبا وعدت كأن مل تكن شيئا، غري أهنا أصبحت يف الوقت 
احلاضر أعظم مصدر يف العامل ألحد املخصبات الثالثة األساسية كما يؤخذ 

بون واألصباغ والدابغة منها أمالح كيميائي لصناعة األدوية والصا
 واملتفجرات والزجاج وطائفة أخرى من املنتجات.

ومعظم البواتس يستهلك يف أملانيا حيث تصنع منه املخصبات اليت 
يستعملها الزارع، وكذلك تستهلكه املصانع الكيميائية املتعددة اليت 
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، وأما الفائض فيصدر إىل الوالايت «ستاسفورت»أقيمت يف منطقة 
مشال غريب أورواب، وهذه البالد تشرتى وستتورد البواتس من املتحدة و 

فرنسا اليت متلك حقوال من البواتس قليلة  االتساع ولكنها غنية جدا 
ابلقرب من ميلون  يف األلزاس، ولو أضيف إنتاج فرنسا إىل إنتاج أملانيا منه 

اج يف لبلغ تسعني يف املائة من اإلنتاج العاملي كله، ورغما من تزايد اإلنت
الوالايت املتحدة وروسيا السوفيتية إال أن امتداد حقول البواتس بفرنسا 

 وأملانيا آالف األميال، يدل على أهنما ستحتفظان بتفوقهما يف إنتاجه.

واجملموعة الثالثة من املخصبات هي الفوسفات، وهذه أوسع مدى 
عندما تستخدم يف التجارة العاملية من البواتس، على أن هذا الفرق سيزول 

األمم الصناعية بدال من الفوسفات أحد املشتقات الناتج من استخالص 
 احلديد من اخلامات الفوسفورية.

والوالايت املتحدة ال تزال يف العصر احلاضر أكرب البالد إنتاجاً 
للفوسفات، حيث يستخرج من املناجم يف غرب فلوريدا وهي تصدر منه  

ابن، كما أن كميات كبرية منه تشحن حبرا من كميات هائلة إىل أورواب واليا
مشال أفريقيا من تونس واجلزائر ومراكش إىل جنوب أورواب وغرهبا، وأما 
روسيا فهي ذات اكتفاء ذايت من حيث البواتس والفوسفات، وهي على 

مع الوالايت املتحدة يف إنتاجهما، ولكن إذا  -أو تكاد -قدم املساواة 
شبه جزيرة كوال فقد تتفوق على الوالايت  استغلت روسيا مواردها يف
 املتحدة ومشال أفريقيا معا.
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 الفصل الثانى عشر

 مصانع العامل

 

قد انتهينا يف الفصول السابقة من تعداد موارد الثروة 
العاملية املهمة وحددان املناطق اليت توجد هبا، كما 
استقصينا أغلب اجلهات اليت تفتقر إليها فتستوردها، 

ختام املوضوع ألن موارد الثروة وهي يف  وليس هذا
 حالتها الطبيعية قليلة النفع لإلنسان،

ال تكفيه كما الحظنا ال يف غذاء وال كساء وال مأوى وال يف املئات من  
مطالب احلياة احلديثة اليت ال حصر هلا مهما تكن اتفهة واثنوية، فقد يبعث 

ولكنها ال تسد جوع  فينا منظر حقول القمح الذهبية إهلامًا جديداً،
اجلائعني من الناس، وليست بذات فائدة مادية هلم إال بعد حصادها 
وطحنها وخبزها، حىت تصلح الستهالكهم، وكذلك ماليني األغنام احملتفظة 
بكل ما حتمله من الصوف يف مراعيها ال تقي إنسااًن من عوائل الربد 

 القارس ما مل جيز صوفها.

احلديد فإهنما يف حالتهما الطبيعية عدميا وكذلك احلال يف الفحم و  
النفع ملن يريد أن يشيد مبىن من الصلب، وهذه األمثلة من الثروات 
الطبيعية وغريها أشبه شيء ابألرصدة اجملمدة، وستبقى كذلك حىت يذوب 
جتمدها ابلعمليات الصناعية اليت حتوهلا من حالتها األولية إىل مصنوعات 

ى نصل إىل صورة شاملة صحيحة عن هذه املوارد ينتفع هبا اإلنسان، ولك
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العاملية وكيفية استهالكها وإنتاجها، جيب أن نتحرى األماكن اليت يتم فيها 
هذا التحول والتغيري، وقد حيدث ذلك يف مراكز بعيدة كل البعد عن 

 مصدر املواد اخلام ألسباب قد ال تكون واضحة املعامل دائما.

ي عرب احمليط إىل مدينة النكشري فمن ذلك شحن القطن األمريك
إبجنلرتا أو نقل الصوف األسرتايل عرب نصف حميط الكرة األرضية حىت 

 يغزل يف يوركشري بربيطانيا أيضاً.

وعند حدوث االنقالب الصناعي يف أوائل نشأته، بدأ التحول من  
الصناعات اليدوية يف بيوت العمال يف الصناعات اليت تستخدم فيها 

ركة على نطاق واسع يف أبنية خاصة مقامة هلذا الغرض، هي اآلالت احمل
املصانع اليت تعتمد اعتمادا كليا على مصادر القوى احملركة، ولذلك كثر 
تشييد تلك املصانع يف ابديء األمر على حقول الفحم ابلذات أو قريبا 

 منها.

وكان البد أوال وقبل كل شيء أن يتسخرج الفحم من منامجه قبل 
نشآت الصناعية يف مناطقها، وهذا ما حدث ابلذات يف بريطانيا إقامة امل

اليت كانت الرائد األول يف العامل يف حركة االنقالب الصناعي واخلربة 
اهلندسية والعلمية، مث تبعها بالد أخرى يف مشال غريب أورواب يف الوالايت 

 املتحدة والياابن.

ملعتدلة اليت تنعم مبناخ ومجيع البالد الصناعية واقعة يف نطاق الدائة ا
يبعث النشاط يف اإلنسان وال يثبط مهته عن العمل، كما هو احلال يف 
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املناطق ذات األحوال اجلوية املتناهية يف الشدة، وكان ذلك املناخ املعتدل 
أكرب حافز لسكان تلك املنطق على العمل وبذل اجلهود يف سبيل تقدهم 

 املادي.

زء من الدائرة املعتدلة والذي وعلى هذا األساس فإن ذلك اجل 
مسيناه ابملنطقة الوسطى ذات الربودة املعتدلة واليت تشمل ابلتقريب مشال 
شرقي الوالايت املتحدة وكذلك تشمل نطاقًا عريضا ميتد من مشال غريب 
أورواب إىل وسطها حىت جنب غرىب االحتاد السوفييت، مث مشال الصني مث 

قابل ذلك من املناطق يف النصف اجلنويب من الياابن وكورايومنشوراي وما ي
، «منطقة العمل والنشاط»الكرة األرضية، كل تلك املنطقة قد لقبت حبق 

ومن املالحظ أن البالد الصناعية اخلمسة الكربى وهي بريطانيا وفرنسا 
وهو شعب  -وأملانيا والوالايت املتحدة والياابن وكذلك االحتاد السوفيييت 

تقع كل هذه البالد أو معظمها داخل ذلك  -ة حديث عهد ابلصناع
 النطاق.

ونوجه النظر أيضا إىل أن أضخم املدن سكاان وعددها مخس  
وثالثون مدينة يزيد تعداد كل منها على مليون نسمة، تقع منها مخس 
عشرة مدينة يف أورواب ابملنطقة الوسطى املعتدلة الربودة أو قريبا منها، 

الوالايت املتحدة وأربع يف مشال الصني، وأربع  وأربع أخرى يف مشال شرقي
 مدن أخرى يف الياابن.

وقد علمنا يف فصل سابق من هذا الكتاب أن البيئة األوىل  
الطبيعية لتلك املنطقة املعتدلة تتكون من غاابت األشجار املتبدلة األوراق، 
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ألن األمطار فيها تسقط ابلقدر الكايف لنمو األشجار، ولكن معظم تلك 
األشجار قد قطعت وحل حملها احلقول الزراعية لدرجة أن تلك الغاابت 
أصبحت من الطرائف النادرة الوجود يف إجنلرتا ويف شرق الوالايت 

 املتحدة.

وملا جاء طور التصنيع اختفت كذلك احلقول الزراعية بقمحها  
واملراعي حبشائشها يف كثري من املناطق ليحل حملها األجهزة املركبة على 
فوهات املناجم وأبنية مصانع النسيج ومعامل الصهر والصلب ودور 
الصناعة وأحواض السفن جتمعات مساكن العمال اليت تسكن مساحات 

ي الزراعية، وأصبحت كثري من البالد مثل بريطانيا وأملانيا كبرية من األراض
والياابن مضطرا إىل االعتماد اعتمادا كليا يف طعامه على املواد الغذائية 

 املستوردة من اخلارج.

وسنتوقف هنا لنتمعن يف حقيقة مراكز التصنيع الكربى يف العامل 
تستهلكها  وكيف تؤدي عملها الذي اختصت به واملواد األولية اليت

 واملصنوعات اجلاهزة اليت تنتجها املناطق اليت تتغذى بتلك السلع.

ويف العامل منطقتان من أعظم مناطق اإلنتاج الصناعي حمصوراتن 
على جانيب مشال احمليط األطلنطي مها غرب أورواب، وشرق الوالايت 
املتحدة، وحيسن بنا أن نقدم يف كالمنا أقدمهما وأسبقهما وهي بالد 

رواب، فمن أهم األمور اليت تسرتعي النظر يف املناطق الصناعية يف بريطانيا أو 
هو قرهبا من مناجم الفحم، إال أن استخدام قوى الكهرابء أخريا جعل 
املصانع تبتعد عن موارد الوقود وخاصة يف اجلنوب الشرقي لتلك البالد، 
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صنوعات وأمر آخر هو ختصص بعض املناطق يف صناعة أنواع معينة من امل
 والسلع.

وتتكون معظم جتارة بريطانيا اخلارجية من املنسوجات واملصنوعات 
القطنية، ولو أهنا هبطت هبوطا شديدا ابلنسبة لسابق جمدها، إال أهنا ال 
تزال عامال أساسيا يف رفاهة الشعب الربيطاين ورخائه، وصناعة الطن على 

يع دور مغازهلا وجه اخلصوص مثل ابرز على تركيز الصناعة إذ أن مج
وأنواهلا أو جلها مشيدة وجمتمعة يف ذلك اجلزء من النكشري اذى يقع 

وكذلك يف مراكز أخرى مثل جالسجو وهي أشهرها يف « ريبل»جنوىب هنر 
غرب اسكتلندا، وتعد مانشسرت أشهر سوق لتجارة املصنوعات القطنية  

ي، وبالكبور، كما تعد مدينتا أولدهام وبولتون أهم مدن الغزل، أما برينل
 وبرستون فهي أهم مراكز النسيج.

وكانت منطقة النكشري يف األايم األوىل لصناعة النسيج تزهي 
وتفخر أبهنا أعظم تلك الصناعة يف الدنيا، واحلقيقة أن الفضل يف ذلك 
يرجع إىل أسباب جغرافية وأخرى اقتصادية. منها أوال أن ليفربول وهي 

صالت التجارية ابملستوطنني األمريكيني وتشغل ميناء املنطقة مدينة وثيقة ال
موقعا فريدا السترياد مادة القطن اخلام، وكذلك لتوزيع املصنوعات القطنية 
على مجيع أطراف املعمورة اليت يندر أن توجد هبا منطقة ليست يف حاجة 
إىل استهالك تلك السلع القطنية، مث إنه يوجد يف النكشري قوى حمركة 

ل الفحم منها، كما أن املناخ الرطب السائد يف غرب وافرة لقرب حقو 
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جبال أبنني صاحل جدا للغزل والنسج، ألن اجلو اجلاف جيعل اخليوط هشة 
 سريعة التقطع واالنكسار.

ويف عصر ازدهار صناعة القطن الربيطانية كانت النكشري حتتكر 
بلغ ما  سبعني يف املائة من جمموع صادرات العامل من املصنوعات القطنية، و 

كانت تصدره إىل ما وراء البحار حوايل أربعة أمخاس منتجاهتا وخاصة إىل 
البلدان غري الصناعية املزدمحة ابلسكان يف جنوب شرقي آسيا واليت تعتمد 

 على القطن اعتماداً اتماً يف كسائهم.

وكانت اهلند هي العميل األول لربيطانيا بينما كات الصني وجزر 
 ربالبالد استريداً لألقمشة القطنية الربيطانية.اهلند الشرقية من أك

إال أن تفوق بريطانيا وأسبقيتها كاان إىل زوال، ألن اهلند أقامت 
مصانع القطن يف بالدها، وبفضل زراعة القطن اخلام هبا وتوفر قوى احلركة 
الالزمة، ورخص األيدي العاملة، انتزعت السوق احمللية للمصنوعات 

ري، وكذلك نشأت صناعة القطن يف الياابن يف نفس القطنية من يد النكش
الظروف املواتية للهند، على أن أعظم تلك الظروف هو تناهي رخص 
أجور األيدي العاملة وطول ساعات العمل اليت يشتغلها العامل يف هذه 

 البالد.

وقد دخلت املصنوعات القطنية الياابنية أسواق اهلند والصني  
القطنية منافسة شديدة، كما انفست  حيث انفست بضائع النكشري
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الياابن كذلك اهلند أخريا يف أسواق الصني وقد استطاعت الصني كذلك 
 أن تزيد إنتاج البضائع القطنية الستهالكها يف السوق احمللية.

ومعظم ما حتملته النكشري من اخلسائر التجارية، كان يف البضائع  
ن األمريكي ذى التلة القطنية الرخيصة السميكة املصنوعة من القط

القصرية، وقد كانت هذه األصناف هي اليت استطاع املنافسون انتزاعها 
 وخاصة يف األسواق اهلندية حيث كانت تباع أبمثان منخفضة جدًا. 

ولكن املدن الصناعية اليت كانت تقوم بصناعة الغزل الرفيع 
الطويلة مل تتأثر املنسوجات الرفيعة من القطن املصري املمتاز ذي التيلة 

بتلك املنافسة إال قليال، وكان احلساب اخلتامي لكل ذلك أنه يف مدى 
وجدت الكشري  ١٩٢٠نيف وعشر سنوات عقب الرواج الشديد يف سنة 

نفسها تنوء بعبء ماليني من املغازل واألنوال املعطلة فضال عن جيش 
لركود هائل من عمال صناعة القطن العاطلني، وكانت أزمة التعطل وا

 شديدة حىت إن البالد مل تستطع التخلص منها بعد.

وهبطت مكانة بريطانية إىل املرتبة الثالثة بني األمم املنتجة لغزل  
القطن إذا اخنفض إنتاجها منه إىل نصف ما تنتجه الوالايت املتحدة، 
وجادت وراء الياابن مبراحل، ومبقارنة إجنلرتا ابهلند جند أهنا ال تتفوق عليها 

أسوأ سنة أتثرت فيها بريطانيا يف صادراهتا من  ١٩٣٨ثريا، وكانت سنة ك
الغزل والبضائع اجلاهزة منذ سبعني عاماً، ورغم ما قدمناه ال يزال للبضائع 

 القطنية الشأن األكرب واألمهية العظمى يف صادرات البالد.
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ومل تتأثر بريطانيا ابملنافسة اخلارجية يف صناعة األصواف إال قليال 
جًدا، ألن بريطانيا تزعمت العامل يف تلك الصناعة من قدمي الزمن، وكذلك 
مل يتزعزع مركزها كأعظم أمة مصدرة للبضائع الصوفية يف العامل، ألنه 
ابإلضافة إىل حسن مسعتها وثبات قدمها يف األسواق من مدة طويلة فإن 

ملادة الصوف  هلا امتيازا خاصا هبا إذ أن ثالثة من أربعة من املوارد الكربى
اخلام تقع يف املمتلكات الربيطانية فيما وراء البحار، بينما جند أن تلك 
الصناعة مل تقدم تقدما ملحوظا يف البالد الشرقية كما هو احلال يف 
الصناعات القطنية، وصناعة الصوف ليست مركزة يف منطقة واحدة كما 

غزل الصوف  هو احلال يف صناعة األقطان يف النكشري، غري أن صناعة
يف يوركشري، « وست رايدنج»ونسجه مرتبطة منذ العصور الوسطى مبنطقة 

ألن األغنام اليت ترعى يف املراعي احمليطة هبا تنتج أجود أنواع الصوف كما 
أن األهنار واجملاري املائية اجملاورة تيسر تنظيف أصوافها بسبب وفرة 

ن احلصول على القوى مياهها، وعندما حلت اآللة حمل العمل اليدوي، كا
احملركة من الفحم يسريًا بسبب قرب منامجه، وهلذا نشأت عدة بلدان 
وقرى، وانتشرت يف الوداين الضيقة يف تلك املنطقة، وترعرعت مع منو 

 الصناعة نفسها.

وهي تشغل مركزا جغرافيا « ليدز»وأشهر تلك البلدان مجيعا مدينة  
لك مثلها يف أهنا مدينة جتارية واقتصاداي أشبه مبركز مانشسرت، وهي كذ

 أكثر منها مدينة صناعية وذات أمهية كربى يف جتارة املالبس ابجلملة.
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وأشهر مدن يوركشري يف صناعة الصوف املغزول هي براد فورد  
ابإلضافة إىل مصانع صوف املوهري والبلش القائمة يف ضواحيها، ويستلزم 

التخصص يف كل عملية متشيط الصوف عدة عمليات معقدة، ولذلك كان 
 من عمليات صناعة الصوف من الضرورايت الالزمة.

مثال بصناعة اخلردوات، ومدينة « هدرزفيلد»وتشتهر مدينة 
« دروزبري»هاليفاكس مبنسوجاهتا  الرقيقة وصناعة السجاد، ومدينة 

« ابرنزيل»و« ويكفيلد»ببضائعها السميكة والبطاطني، كما ختتص مدن 
 ن البالد بصناعات أخرى متصلة بصناعة الصوف.وغريها م« ابتلي»و

وإىل اجلنوب من تلك املدن تشتهر مدينة ليسرت بصنع املالبس 
الداخلية الصوفية بفضل موقعها الطبيعي إذ تستمد صوفها املمتاز من 
قطعان األغنام اليت ترىب يف مراعي املنطقة اجملاورة، كما أهنا تستمد القوى 

 القريبة منها.احملركة من فحم املناجم 

ولقد أخذت أغنام اسكتلندا بنصيب يف شهرة األصواف الربيطانية 
وصناعتها، ففي حوض هنر التويد اشتهرت مدن مثل جالشيلز وهاويك 

، غري أن الصوف «التويد»بصناعة نوع من النسيج الصويف يسمى قماش 
 الالزم هلذا النوع يستورد اليوم من اخلارج.

قليلة من البضائع احلريرية يف بريطانيا  وكانت تصنع أيضا كميات 
وخاصة يف أواسط البالد، ولكن الصناعة أخذت تتضاءل منذ عشرات 
السنني تضاؤال شديدا ألسباب أمهها املنافسة الشديدة بينها وبني البلدان 
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اليت تستطيع إنتاج احلرير اخلام حمليا، وكذلك ظهور صناعة احلرير 
ويصنع منه ما ال حيصى من « رايون»الصناعي الذي يعرف عادة ابسم 

 األشغال اللطيفة.

وال مراء يف أنه سيأتى اليوم الذي ينتزع فيه الرايون األسواق من  
 سيد امللبوسات ويطرده منها هنائيا.

ويؤكدون أنه أمنت وأكثر مرونة من « النايلون»ومثة اخرتاع آخر هو  
شعبة من شعب  احلرير الطبيعي، وصناعة احلرير الصناعي ما هي إال

الصناعات الكيميائية وأصل نشأهتا يف البلدان اليت اشتهرت من قدمي 
إبنتاج الكيميائيات واملنسوجات، واملادة اخلام للحرير الصناعي إما أن 
تكون من لباب األخشاب وإما من فضالت القطن، وهذه حتول كيميائيا 

يت متجها دودة إىل عجينة من السليولوز هلا نفس مميزات خيوط احلرير ال
احلرير مث مترر هذه العجينة خالل أانبيب رفيعة جدا فتخرج منها خيوط 
متناهية يف الدقة، حىت إنه يلزم عدد منها لعمل خيط واحد من خيوط 

 احلرير الصناعي كما هو احلال يف خيوط احلرير الطبيعي.

وقد نشطت صناعة الرايون يف الياابن نشاطا عظيما وبسبب ذلك  
ريطانيا من املرتبة الثانية إىل املرتبة الثالثة يف اإلنتاج العاملى ومل أيت هبطت ب

حىت نزلت إىل املرتبة الرابعة، ويف السنني اليت سبقت احلرب  ١٩٣٧عام 
 العاملية الثانية كان إنتاجها ال يتمشى مع التوسع العاملي يف تلك الصناعة.
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يما مضى وقد أخذت بعض البالد الربيطانية اليت اشتهرت ف
ابملصنوعات القطنية والصوفية يف االشتغال بصناعة الرايون اجلديدة 

 وإنتاجه.

وإذا نظران إىل صناعات املنسوجات ذات الطابع الشعيب، فإننا جند 
صناعة غزل اجلوت وأقمشته ما تزال حتتكر صنعها البالد اليت أنتجتها 

بنغال ومدينة إبجنلرتا، حيث أدخلت إليها من ال« دندي»قدميا كمدينة 
 وهي أهم مراكز صناعة اجللود يف إجنلرتا.« ابرنزيل»

وأما املواد اخلام الضرورية لصناعة اجللود فإن الدول املشتغلة هبا مبا 
فيها بريطانيا مضطرة إىل استريادها من البلدان املتخلفة صناعيا وهذه 

وكلها تؤخذ املواد تشمل جلود األبقار واخليل واألغنام واملاعز واخلنازير، 
من املناطق اليت ترىب فيها قطعان املواضي بكثرة كاألرجنتني وأسرتاليا 
ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، بينما جند أن أغلب صادرات اهلند من تلك 

 اخلامات هي اجللود اجلاهزة املدبوغة.

ويستعمل يف دابغة اجللود السميكة أنواع شىت من املواد النباتية 
يف « ابراجواى -ابراان »اليت تستخرج من حوض « شومنها مادة شكيربات

األرجنتني، أما اجللود الرقيقة مثل جلد القفازات فيستعمل لدبغها مركبات 
الكروم استعماال واسعا، وهناك بعض مدن يف أواسط إجنلرتا وأشهرها 
ليسرت ونوراثمبتون وكلها مراكز مهمة لتلك الصناعة. وتشغل جتارة 

مثل األحذية الطويلة والقصرية والقفازات وغريها جانبا املصنوعات اجللدية 
 مهما جد من صادرات بريطانيا.
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وخيلص مما قلناعن بريطانيا وعن نصيبها الضئيل من ثروة العامل  
الطبيعية عدا الفحم أن الرخاء االقتصادي الذي تتمتع به يتوقف لدرجة  

ا من احلديد كبرية على إنتاجها الصناعي، ومن ذلك اإلنتاج مصنوعاهت
والصلب وما يتصل هبا من مصنوعات أخرى، وهذه ال تقل أمهية من 

 حيث جتارة الصادر عن املنسوجات.

ومع ذلك مل ترتفع مرتبة بريطانيا من حيث اإلنتاج العاملي للحديد  
عن املرتبة الرابعة غالبًا بسبب اإلنتاج اهلائل يف الوالايت املتحدة وروسيا 
السوفيتية لتغذية أسواقها احمللية وسد مطالبهما، بينما تنتفع أملانيا انتفاعا  

كما قد يرجع هبوط مكانة   كبريا يف جتارهتا بقرهبا من األسواق األوروبية،
إجنلرتا تلك إىل نقص احلديد اخلام أبرضها، وقد قل إنتاج أملانيا يف الفرتة 

 األوىل عقب انتهاء احلرب العاملية الثانية.

والبد أن نكون قد الحظنا يف الكالم عن بريطانيا أن خام احلديد  
ادث فعال قد يصهر يف نفس حقول الفحم املهمة أو قريبا منها كما هو احل

مبقاطعة يوركشري وويلز اجلنوبية ومشال النكشاير « نورث رايدنج»يف 
 وكمربلند واملدالندز ووادي املدالندز ابسكتلندا.

كما نلفت النظر كذلك إىل أن املوضوعات العديدة املأخوذة من   
احلديد والصلب وهي تتفاوت من اآلالت الثقيلة إىل الداببيس واإلبر 

نجهام ومنطقتها ومنطقة بالك كنرتي اجملاورة حىت تصنع كلها يف برم
شهرة « شيفلد»أصبحت بضائع برمنجهام ذات شهرة عاملية كما انلت 

عاملية يف صناعة األحلة واألدوات ومصنوعاهتا من الصلب املمتاز، كما أن 
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اآلالت اخلاصة بصناعة األقطان واألصواف تصنع أيضا يف نفس املدن 
 ات.اليت تصنع فيها املنسوج

مث جييء بعد ذلك صناعة بناء البواخر عابرة احمليطات اليت جعلت 
كاليد »بريطانيا يف مقدمة األمم البناءة للسفن، حىت أصبحت أحواض 

 أعظم مراكز العامل يف بناء السفن.« سايد

ففي جالسجو تزدحم شواطيء النهر السفلي أبحواض السفن  
ا من األحواض يف بلفاست يف ذات األمساء العاملية الشهرية، ويوجد غريه

مشال أيرلندا وكذلك على طول أهنار التاين والتيس والوير يف الشمال 
 الشرقي.

خاصة تصنع رقائق « سوانسي»ويف ويلز اجلنوبية ويف مدينة  
الصفيح، وأصبح كل من كوفنرتي واملدالندز مركزا لصناعة السيارات، 

لإلنتاج اهلائل من ومع أن هذه الصناعة صورة مصغرة جدا ابلنسبة 
السيارات يف الوالايت املتحدة فإهنا مع ذلك تعد الثانية يف العامل من حيث  

 كمية اإلنتاج.

ونظرا لوجود طبقات غنية من الصلصال احمللي ابلقرب من مناجم  
الفحم كانت منطقة الفخار، وهي مدينة ستوك على هنر النرنت واخلمس 

يف صناعة اخلزف الفخار، وكذلك  املدن األخرى من أشهر بلدان العامل
مصانع الزجاج اليت تستهلك كميات هائلة من الوقود قائمة على نفس 
حقول الفحم أو قريبا منها، ومصانع املواد القلوية قريبا من مناجم امللح، 
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وأما الصناعات الكيميائية على العموم فهي شركات اندجمت يف شركة 
رية كاألمسدة ومواد الصباغة واأللوان واحدة تنتج شىت السلع واملواد الضرو 

والصابون واملرفقعات، ومصانعها ليست جمتمعة بل منتشرة يف أماكن 
 متفرقة.

وأعقبت احلرب العظمى حركة كبرية إلنعاش الصادرات الربيطانية 
وتنشيطها، وقد اشرتكت معظم تلك املصنوعات بنصيب وافر يف هذا 

 املضمار.

 اتريخ متأخر عن بريطانيا، ومع ذلك وقد دخلت أملانيا امليدان يف
فإهنا أصبحت يف زمن قصري جدا أمة صناعية ابرزة ومنافسا خطريا 
لربيطانيا يف التجارة العاملية، وبصرف النظر عن انتفاعها بقصر مواصالهتا 
الربية مع معظم أسواق القارة األوروبية فإهنا تتمتع مبيزات عظيمة من انحية 

 ة قبل أن ختسر بعض ممتلكاهتا حبكم معاهدة فرساى.املارد الطبيعية وخاص

كغريها   -على أن جتارهتا اخلارجية تدل على اعتمادها هي األخرى  
على استرياد املواد اخلام أو املواد الغذائية من  -من البلدان الصناعية 

 اخلارج.

ومن حيث الصناعتني العظيمتني يف إجنلرتا وأملانيا، املبنية إحدامها 
واد املعدنية واألخرى على األقمشة املنسوجة، فإن هناك أوجها على امل

للشبه وأوجها للتباين بينها وبني بريطانيا، فمثال تقوم مجيع مصانع احلديد 
والصلب على حقول الفحم الرئيسية كما هو احلال يف بريطانيا وأغلبها يف 
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 حوض هنر السار وسيليسيا العليا، ولكنها حمشودة ومتجمعة يف حوض
الروهر خاصة وهي منطقة مزدمحة ابملدن ازدحاما يشبه ما يف النكشري 

وأهم « إسن»ووست رايدنج يف يوركشاير، وتلك املصانع مركزة يف منطقة 
مدهنا دورمتند ودوسلدوف ودويزبرج حيث تقوم مصانع كروب وثيسن 

اقع أن العتيدة اليت كان هلا الدور الفعال يف إعادة تسليح أملانيا النازية، والو 
للحديد والصلب مكانة يف الصادرات األملانية أبرز بكثري منها يف 
الصادرات الربيطانية، ومهما يكن من أمر القرارات النهائية اليت يتخذها 
احللفاء إزاء أملانيا خاصة ابلروهر وصناعاته الثقيلة فإن من األخطاء 

جلغرافية لتلك االقتصادية املبينة أن يقضي قضاء مربما على كل امليزات ا
املنقة كقرهبا من املواد اخلام والوقود، وكذلك مواصالهتا املنتظمة إىل جانب 

 املهارة الفنية اليت يتصف هبا العامل األملاين.

أي « بالك كنرتي»ويف داخل منطقة الروهر وهي تشبه منطقة  
املنطقة السوداء يف إجنلرتا تصنع مجيع أصناف األدوات واآلالت املعدنية  

 بريها وصغريها القائمة على صناعة احلديد والصلب.ك

وكانت اآلالت الثقيلة من أعظم الصادرات األملانية قيمة،  فهي  
تلي بريطانيا العظمى يف صناعة السيارات، مث أقامت األحواض لبناء 
السفن يف ستتني وهامبورج وغريمها على امتداد الساحل الشمايل، وكذلك 

ىل املرتبة اخلامسة يف العامل من حيث محولة األسطول يف دويزبرج مما رفعها إ
 التجاري.
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وأما من حيث صناعات النسيج فإن املصانع األملانية موزعة توزيعا  
تنتج مجيع أنواع « وبراتل»أوسع بكثري منها يف بريطانيا، فمدينة 

تقابل مانشسرت، فإن مدينة برمين « كمنتز»املنسوجات، وكما أن مدينة 
 قطن اخلام تعد ليفربول أملانيا.وهي سوق ال

واستطاعت أملانيا بفضل نظمها التقدمية يف التعليم الفين أن حتتل  
مكانة مرموقة يف الصف األول من حيث الصناعات الكهربية والكيميائية 
اليت اندجمت كلها يف شركة احتكار واحدة قوية، كما حدث يف بريطانيا من 

خلص الكيميائيون األملان أول أصباغ قبل، لذلك كان من الطبيعي أن است
من قار الفحم، أن تبز أملانيا كله يف إنتاج األصباغ املختلفة وكذلك يف 
إنتاج املخصبات املركبة صناعيا مثل سلفات النشادر وجرب وسياان ميد 

 اجلري.

وحيث تقل املواد املعدنية والوقود يف مكان ما كما يف ميونيخ  
تفننون فيها إىل صنع اللعب وأقالم الرصاص يف ونورمربج يلجأ األهلون امل

ابديء األمر من أخشاب الغاابت القريبة، كما يلجأ إىل صناعات ال حتتاج 
إال إىل كمية قليلة من املادة اخلام، واليت تطورت فيما بعد إىل صناعات 
لألدوات املعدنية مثل األجهزة الكهربية ومستلزماهتا، وهو اجتاه شبيه ابجتاه 

اعات السويسرية يف عمل الساعات أبنواعها واآلالت الدقيقة الصن
 واملنسوجات الرقيقة.

ومثة منطقة صناعية ممتازة يف مشال غريب أورواب، ومع أهنا أقل كثريا  
يف الشهرة من منطقة الروهر والرين األدىن يف أملانيا إال أهنا قائمة على 
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رقعتها شديدة منطقة حقول الفحم يف بلجيكا، وهي بالد رغم صغر 
االزدحام ابلسكان، وهي كذلك بني األمم اليت تدل صادراهتا على عظم 

 أمهية جتارة الصلب واحلديد واملنسوجات يف االقتصاد القومي فيها.

مناجم  -فمن انحية صناعة احلدد، لديها عالوة على الوقود احمللي  
ابتفاقيات للحديد يف دوقية لكمسبورج اجملاورة هلا، ومها ترتبطان معا 

 مجركية.

وكذلك يف مقاطعة اللورين وكان لديها قبال من املواد اخلام ما يكفي 
لتغذية صناعيت الصوف والتيل، ولكنها اليوم تستورد الصوف  والكتان من 

 خارج البالد.

ومن الصادرات املهمة جدًا يف بلجيكا أحجار املاس وتشحن  
ث توجد أغىن موارد املاس حجارته غري املهذبة من الكنغو البلجيكية حي

 يف العامل إىل مدينة أنفرس حيث جيهز ويقطع يف أشكال خمتلفة.

وجياور تلك املنطقة على احلدود الفرنسية البلجيكية إحدى املناطق 
الصناعية البارزة يف فرنسا على حقول الفحم الشمالية رغما من أن الوقود 

مما جعل مصانعها يف طول  فيها قليل، ومواردي القوى احملركة فيها مبعثر،
البالد وعرضها أقل ارتباطا مبناطق الفحم وأكثر اعتمادًا على قرهبا من 
مناطق املواد اخلام وكذلك على قرهبا من األسواق اليت تسوق فيها 
املصنوعات اجلاهزة، فمثال نرى اآلالت الثقيلة املصنوعة من احلديد 

وهي » لوكروزوه»مصانع  والصلب واملصنوعات املعدنية ما تزال تنتجها
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من أقدم املدن الصناعية املنتجة هلا حيث أسست مصانع شنيدر لألسلحة 
يف املاضي وكذلك إىل مصانع واقعة على حقول الفحم الشمالية ويف 

يف اللورين، كما تصنع املصنوعات القطنية والبضائع « بريه»حوض 
 الصوفية يف األلزاس.

قدمي بصناعة احلرير، وتعد ليون أما حوض هنر الرون فقد اشتهر من 
أهم مراكز تلك الصناعة، بينما تنتج مدينة ابريس عاصمة فرنسا مثل  
لندن عدًدا ال حيصى من البضائع واملصنوعات وأبرزها امللبوسات 

 والبضائع الكمالية.

أما إيطاليا وهي تفتقر إىل الفحم أكثر من افتقار فرنسا إليه  
هائلة منه لتمد به مراكزها الصناعية يف  فمضطرة إىل أن تستورد كميات

ولكنها استطاعت أخريًا أن تقتصد يف مشرتايهتا من « البو»حوض هنر 
الوقود عندما استغلت القوى املائية هبا لتوليد الكهرابء استغالال فائقا 

 يدعو لإلعجاب.

ومدينة ميالن اليت تنافس ليون يف صناعة احلرير، حتصل على مادة  
م من دودة القز اليت ترىب بكثرة على أشجار التوت يف سهل احلرير اخلا

ملباردي، ولكنها شرعت تعدل أخريًا عن صناعة احلرير الطبيعي إىل صناعة 
احلرير الصناعي، وهي إىل جانب أحد مراكز صناعات القطن والصوف 

 واآلالت الثقيلة، بينما تقوم صناعة السيارات يف مدينة تورينو.
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يا يف أعماق أورواب الوسطى تقع منطقة وفوق هضبة بوهيم 
الصناعية وهي بالد متقدمة تقدما عظيما يف الصناعة « تشيكوسلوفاكيا»

 يدل عليه عظم مقدار صادراهتا من املنسوجات واملصنوعات املعدنية.

مركزان من مراكز « بلزن»وهي ومدينة » براج»عاصمتها مدينة 
تقوم هبا « بلزن»ومدينة صناعات احلديد والصلب والقطن والصوف، 

مصانع شكودا املشهورة بصناعة األسلحة واملشروعات اهلندسية حيث 
 متدها حقول الفحم والليجنيت القريبة منها ابلقوى الالزمة هلا.

وتشتهر تلك البالد قدميا شهرة واسعة ابلبللور البوهيمي الذي 
زم لصناعته توجد مواده اخلام من البواتسا والسيليكا وكذلك الوقود الال

كذلك بصنع اجلعة « بلزن»بوفرة يف الغاية البوهيمية. بينما تشتهر مدينة 
لألحذية ذات الشهرة العاملية الكربى، « ابات»الشهرية وكذلك مبصانع 

وتوجد غري ذلك يف أورواب منطقة صناعية واحدة تستحق الذكر خارج 
سيلييا العليا  نطاق االحتاد السوفيييت، وهي القسم البولندي من مقاطعة

 حيث أسست املصانع فوق حقول الفحم واحلديد ابلذات.

 

 مناطق صناعية حديثة

جد تطور جديد له مغزى ابلغ األمهية، بل كان أبلغ أمهية لدى العامل من 
االحتفاظ مبستوى البلدان الصناعية ذات الشهرة القدمية يف أورواب، وهذا 
التطور هوالتوسع الصناعي يف االحتاد السوفيييت، وأعجب ما يف هذا 
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ناعي التوسع أنه يسري على برانمج مرسوم مقرر منقبل وأن التخطيط الص
لتلك الدولة.. وهي أعظم الدول اتساعا إذ اشغل مبفردها سدس مساحة 

 يسري وفقا آلراء ومباديء أمالها وفرضها عليها زعماؤها. -املعمورة

وقصارى القول أن الغرض الرئيسي من مشاريع السنوات اخلمس  
كان يقضي أوال بتصنيع مجيع مجهورايت االحتاد السوفييت دفعة واحدة،  

ين البالد كلية عن استرياد البضائع األجنبية، ولتموين هذه كى تستغ
املشروعات كان علي روسيا أن تصدر مواده األولية واملواد اخلام الغذائية 
إىل اخلارج، وأن تستعني خبرباء من الربيطانيني واألمريكيني واألملان جاءت 
 هبم بالدها واحتفظت هبم مدة حىت أمتوا تدريب عدد كاف من الفنيني

الروس، مث كان اهلدف الثاين أال تقتصر هذه التنمية الصناعية على زايدة 
ليننجراد بل جيب أن  -إنتاج الصناعات القدمية املركزة يف حمور موسكو

متتد إىل مجيع أطراف االحتاد السوفيييت وخاصة يف القاع اليت ميكن 
مثمًرا وبذلك  استغالل القوى احملركة فيها واملواد اخلام استغالال اقتصاداي

 ختتصر تكاليف النقل الكبرية.

وكان من أثر الالمركزية يف التصنيع أن استفادت أطراف الوطن 
السوفيييت وقد كانت تعد قبل قيام احلكم السوفيييت توابعا ملنطقة 

ليننجراد الصناعية .. ومصادر املواد اخلام الرخيصة األمثان  -موسكو
 ة يف تلك املنطقة.وأسواقاً لتصريف البضائع املصنوع

وقد جنح تنفيذ الغرض األول إىل حد ما ألن اإلنتاج الصناعي قد  
فاق اإلنتاج الزراعي يف قيمته عند نشوب احلرب العاملية الثانية، ورغم 
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ذلك فإن روسيا مل تصل بعد إىل درجة االكتفاء الذايت يف إنتاج املصنوعات 
انة روسيا إىل الطليعة بني لالستهالك احمللي، ويف الوقت نفسه ارتفعت مك

األمم الصناعية الكربى، وارتفع إنتاجها من احلديد اخلام إىل ثالثة أمثال 
 ١٩٣٨وزاد على ما تنتجه بريطانيا، ومل حيل عام  ١٩١٣إنتاجها يف عام 

حىت كانت الدولة الثالثة يف إنتاج احلديد والصلب، أما من حيث 
السادسة وتفوقت على فرنسا، ويف املصنوعات القطنية فقد احتلت املرتبة 

املصنوعات الصوفية حتتل املرتبة الرابعة متفوقة فيها على الوالايت 
 املتحدة.

وكان من نتائج تنفيذ اهلدف الثاين أن زاد إنتاج املناطق القدمية زايدة 
عظيمة ولكن إذا قيس ذلك ابإلنتاج الكلي جندأن إنتاجها قد تضاءل 

 نسبيا.

فحم وال املعادن الغفل من أوكرانيا واخلامات ومل يعد ينتقل ال 
املعدنية من جبال األورال وال القطن اخلام من أواسط آسيا إىل املصانع يف 
وسط روسيا حيث تصنع وتصدر اثنية إىل منتجها األول، بل استقلت كل 

وجبال األورال وحوض « الدونتز»وحوض « كريفوري روج»من 
ناعات الثقيلة، كمااستقلت كل من مبصانعها اخلاصة ابلص« كوزنتسك»

 الرتكستان والقوقاز مبصانعها اخلاصة لنسيج األقمشة.

هلا األولوية يف صناعة « إفانوفو -موسكو»ورغما من أن منطقة  
األقمشة، إال أهنا مل تعد حمتكرة هلا، ويف الوقت ذاته مل تعد تعتمد املعامل 

« جوركي»ومصانع « فوإيفا نو »الكيميائية يف موسكو ومصانع القطن يف 
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للسيارات واملشروعات اهلندسية على فحم حوض الدونتز اعتمادا كليا 
لتحريك آالهتا بل استعملت فحم الليجنيت القريب منها يف حوض هنر 
توال، وأما مدينة ليننجردا املشيدة على مستنقع والواقعة بعيدة عن حقول 

واحد هو أهنا نقطة  وكانت كل شهرهتا يف املاضي قائمة على سر -الفحم 
تلك املدينة تستخدم  -االتصال حبرا بني روسيا وبني مشال غرب أورواب 

اليوم يف صناعاهتا الفحم النبايت الينء والقوى املائية الكهربية، وكذلك 
 يوجد هبا أحواض مهمة لبناء السفن.

ويف أوكرانيا عالوة على ما هبا من صناعات الصلب واحلديد 
تصنع اجلرارات « هنر الدونتز»، ويف حوض «فوريروجكري»الرئيسية يف 

كما يكرر سكر البنجر يف « خاركوف»واآلالت الزراعية يف مدينة 
بينما حتضر األغذية احملفوظة يف تلك املنطقة الشديدة اخلصب « كييف»

يف عدة مراكز، وخارج أوكرانيا جهزت مجيع املزارع اجلماعية آبالت صنعت 
 د على الفلجا ويف روستوف.يف ساراتوف وستالينجرا

ويف القوفاز قامت صناعات جديدة يف حقول الزيت مبنطقة  
أنشئت يف تفليس عاصمة جورجيا وإريفان عاصمة أرمينيا ويف « جروزين»

وأما البالد الصناعية « كونتسك»غريها وكذلك يف جبال األورال ومنطقة 
فقد « نوفو سربسك»و« سفرد لوفسك»و« شيليا بنسك»القدمية مثل 

ماجنيتو »اتسعت رقعتها كما أنشئت مدن جديدة إىل جوارها مثل 
 وستالينسك.« جورسك
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وبعد أن كانرتوسيا منطقة صناعية واحدةأصبح هلا يف عهد  
السوفييت مخس مناطق رئيسية يف وسط روسيا ويف أوكرانيا والقوفاز ويف 

هتا يف األورال ويف حوض كوزنتسك، وكانت خسارة روسيا يف مصانعها وآال
احلرب األخرية فادحة جدا وخاصة يف منطقة أوكرانيا، فقد دمرت مصانع 
اجلرارات يف ستالينجراد وخاركوف تدمريا اتما على جانب عدد ال حيصى 
من أفران الصهر واملعامل اخلاصة ابلصناعات املعدنية واهلندسية 

 الكيميائية.

بيعية اهلائلة وعندما يتم إصالح هذا التلف فستمكنها مواردها الط 
من النهوض ابلصناعة وإعادة توزيعها لتعود سريهتا األوىل فتزود شعب 
روسيا املطرد الزايدة حباجته من املصنوعات الضرورية وهلذا فإن مصنوعاهتا 

 لن تدخل التجارة الدولية إال بعد مضى زمن طويل جدا.

ن منازع وللوالايت املتحدة األولوية يف اإلنتاج الصناعي يف العامل دو 
وهي مل تصل إىل هذه املرتبة إال بفضل وفرة مواردها من الوقود واحلديد 
الغفل وخامات املواد األخرى أضف إىل ذلك أسواقها احمللية ذات 
االستهالك اهلائل، ومع هذا فهي ال تضارع بريطانيا يف درجة التصنيع 

املتحدة  والكفاءة فيها، وال أملانيا ألن نسبة صغرية من سكان الوالايت
يشتغلون ابلصناعات وكذلك ألن أكثر صادراهتا ال تزال من املواد األولية 

 وأمهها القطن والبرتول.

وأعظم املناطق الصناعية يف الوالايت املتحدة وأشدها ازدحاما 
ابلسكان تقع ضمن شريط ضيق من األرض ميتد غراب من ساحل األطلنطي 
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يتصل خبط ومهي يربط بني سانت ما بني مدينيت بوسطن وابلتيمور إىل أن 
لويس وملووكي وهي منطقة متتاز كل مدهنا بقرهبا وسهولة اتصاهلا ابخلطوط 
العاملية املالحية العابرة للمحيطات عرب مشال األطلنطي أو عرب البحريات 

 الكربى.

وتولت شيكاجو بطبيعة موقعها تزويد تلك املنطقة املزدمحة أشد  
الغذائية الضرورية هلم ألن تلك املدينة تقع يف  االزدحام ابلسكان ابملواد

وسط منطقة زراعية شديدة اخلصب ألن هبا شبكة عظيمة من السكك 
احلديدية فكان منطقيا أن تصبح شيكاجو أهم مركز لصناعة اللحوم 
احملفوظة يف الوالايت املتحدة وال رغبة أن تبلغ تلك الصناعة من حيث 

إحدى الصناعتني الكبريتني يف الوالايت القيمة اإلنتاجية درجة جعلتها 
 املتحدة مجيعها.

ومن الطبيعي أن ذلك املذبح اهلائل يف شيكاجو حيث تذبح مجيع 
أنواع احليوان املستأنس قدر رفعت الوالايت املتحدة إىل املرتبة األوىل بني 
األمم املنتجة للجلود املدبوغة وذلك زايدة على الكميات اهلائلة اليت 

من اجللود اخلام وفراء احليوان من مناطق تربية املواشي واألغنام  تستوردها
 يف نصف الكرة اجلنويب.

وتعد والية بنسلفانيا يف الطليعة من حيث صناعة دبغ اجللود أوال  
لوجود حلاء شجر البلوط الذي كان يستعمل يف أول األمر يف دابغة اجللود 

 غة ألول مرة يف فيالدلفيا.واثنيا لزن مادة الكروم وقد استعملت يف الداب
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ولكن صناعة دبغ اجللود وجتهيزها تقوم هبا املدن اليت تشتغل 
بصناعة حفظ اللحوم كما تصنع األحذية القصرية والطويلة يف سنت لويس 

 وملووكي واملدن الواقعة يف الشرق مثل نيويورك وبوستون.

واد وهناك طائفة من الصناعات املهمة ترتبط من بعيد بتحضري امل 
الغذائية املختلفة وتشمل منتجات احلبوب املسجلة من القمح والذرة، 

 وكذلك كميات هائلة من الفاكهة احملفوظة واخلضر واملأكوالت األخرى.

وصناعة تعليب الفاكهة مركزة يف كاليفورنيا حيث تزرع مجيع أنواع  
 فواكه منطقة البحر األبيض املتوسط، وكذلك ترتكزصناعة تعليب اخلضر

والذرة يف نطاق الذرة وكذلك يف مشال شرق البالد وهذه الصناعة تتصل 
اتصاال وثيقا بتجارة املعادن ألنه البد هلا من تصنيع كميات عظيمة من 

 الصلب يصنع منه رقائق حتول إىل صفائح ومنها تصنع العلب.

وأما فيما خيتص ابملنسوجات فإن أهم ما يسرتعي االنتباه يف  
يثًا هو ازدايد إنتاج املصنوعات القطنية يف داخل نطاق صناعة القطن حد

الشمالية يف تلك « نيو إجنالند»القطن ابلذات ونقصان أمهية والايت 
الصناعة نسبيا، إذ أن تلك الوالايت يف العصر املاضي كانت متتاز عن 
غريها بقرب أماكن القوى املائية احملركة الرخيصة وابلفحم، ولكن ظهرت 

ا يف منطقة أقرب من تلك الوالايت املتحدة إىل املادة اخلام وهي املنافسة هل
القطن، وفيها يتوفر رخص األيدي العاملة من الزنوج، وهذه املنافسة كانت 
شديدة جدًا وفيها تغلبت الوالايت املتحدة، واستمر تفوقها طوال 

 العشرين سنة األخرية.
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ة وهي والايت  ويف ابديء األمر ختصصت الوالايت اجلنوبية الشرقي
كارولينا وجورجيا يف املنسوجات السمكية، ولكن صناعة هذا النوع من 
املنسوجات بدأت تنتقل إىل الوالايت املتحدة حيث توجد موارد القوى 
احملركة القليلة التكاليف، واقتصر إنتاجها على املنسوجات املتوسطة 

 السمك.

 

 بالبضائع الرقيقة.« جالندـنيو إن»ومن ثم اختصت 

عندما أدهشت الياابن العامل بتقدمها اخلاطف  ١٩٣٧وإذا استثنينا عام  
وحلقت ابلوالايت املتحدة يف اإلنتاج فرتة من الزمان، فإن الوالايت 
املتحدة ظلت متفوقة يف إنتاج احلرير الصناعي الذي تركز إنتاجه يف 

ية ال والايت نيوإجنالند ونيويورك وفالدلفيا، ولكنها يف املنسوجات الصوف
 حتتل إال املركز اخلامس يف العامل.

أما يف املصنوعات احلديدية والصلب، فالوالايت املتحدة تسبق 
مجيع الدول يف إنتاجها مبراحل، وأشهر مراكزها هي منطقة بتسربج 
وكليفالند، حيث يوجد الفحم الكوك قريبا منها، وحيث يرد إليها احلديد 

 الكربى. اخلام أبرخص التكاليف عرب البحريات

وهناك مناطق أخرى للحديد اخلام والصلب تشبه املناطق السابقة  
من حيث قرهبا حلقول الفحم فيجبال األبالش الشمالية، ومن حيث قرهبا 

، وتلك املناطق تقع حول «سوبرييور»أيضا من احلديد اخلام حول حبرية 
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الشواطيء اجلنوبية لبحرية متشيجان وتشمل مدن شيكاجو وجاري 
وكي ومدان أخرى يف والية بنسلفانيا، ومتتد شرقا إىل فيالدلفيا، ويف وملو 

 مدينة برمنجهام يف والية أالمبا يف أقصى اجلنوب.

وهي صناعة تستهلك اجلزء  -ومن بني صناعات اآلالت املتعددة  
تعد صناعة إنتاج اآلالت الزراعية أعظمها  -األعظم من إنتاج الصلب
ال تزال فيها الزراعة من األعمال األساسية  شأان وأجلها أمهية يف بالد

 لألهايل.

وتنفرد والية اللينوا بصناعة تلك اآلالت، وهي واقعة على عتبة 
 «.نطاق احلبوب»املنطقة الصناعية املعروفة ابسم 

وقد كان عام رواج شديد يف الوالايت املتحدة  - ١٩٢٩ويف عام 
 كندا واألرجنتني صدرت هذه نصف إنتاج اآلالت للخارج وخاصة إىل -

وروسيا السوفيتية، ولكن بعض انقضاء أربع سنوات هبطت الصادرات 
منها مبقدار اثنني وتسعني يف املائة لسبب أساسي وهو كساد سوق 
احملصوالت الزراعية، وكذلك لسبب غري رئيسي وهو أن روسيا السويتية 

تساند بدأت تصنع تلك اآلالت يف مصانعها، ويف هذا داللة واضحة على 
 الزراعة والصناعة وارتباط كل منهما ابألخرى.

ومن الصناعات ذات األمهية األساسية العظمى فيها صناعة القطر  
ومهمات السكك احلديدية، وال عجب فطول طرقها احلديدية يبلغ ثلث 
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طول السكك احلديدية يف العامل، وهي كذلك األوىل بني الدول يف صناعة 
 ا، وترتكز صناعتها يف مناطق نيويورك وشيكاغو.األجهزة الكهربية وأدواهت

ولعل أعظم الفروع الصناعية اليت نشأت عن تصنيع الصلب هي  
صناعة السيارات اليت تتفوق فيها الوالايت املتحدة على العامل أبمجعه تفوقاً 
هائال، إذ أهنا تصنع أكثر من اثلثة أرابع اإلنتاج العاملي ومتتلك يف داخلها 

 ثالثة أرابع السيارات يف املعمورة. ما يقرب من

والواقع أن نصف اإلنتاج الكلي للسيارات تنتجه ميتشجان، ولكن  
أعظم تركيز لتلك الصناعة هو يف ضواحى مدينة دترويت، ففي تلك البقعة 
ويف الوالايت اجملاورة، نشأت صناعة السيارات أول األمر من تطور صناعة 

ن اخلشب، وهي صناعة أصلية كانت أنواع خمتلفة من عرابت مصنوعة م
هبا، مث صنعت السيارات يف دور املصانع نفسها، وقامت هبا نفس 

 الشركات اليت أقامت مصانعها ودورها جبوار الغاابت القريبة منها.

واليوم ما يزال الوضع قائما كما هو بسبب قرد املواد اخلام أيضا 
ا تستلزمه صناعة الالزمة لصناعة السيارات، وجيدر بنا أن نتصور م

السيارات من كميات هائلة من قطع الغيار الالزمة لعدد يرتاوح ما بني 
ثالثة ومخسة ماليني سيارة خترجها املصانع سنوايً، ونلحظ نشأة مدينة 

بوالية أوهايو اليت اشتهرت أبهنا عاصمة املطاط يف العامل، « أكرور»
 ة الالزمة لعمل السيارات.وإبنتاجها اهلائل من اإلطارات الداخلية واخلارجي
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ولكن الوالايت املتحدة أتيت يف املرتبة الثانية بعد بريطانيا يف صناعة 
بناء السفن، رغم أن محولة أسطوهلا التجاري قد زاد بنسبة ثلثمائة يف املائة 

، بينما نقصت محولة بريطانيا نقصاً ١٩٣٩و ١٩١٤ما بني عامي 
ايت املتحدة أسطواًل جتاراًي هائال ملحوظًا يف تلك الفرتة، على أن للوال

 يشق خطوط املالحة الداخلية يف البحريات العظمى يف مجيع اجتاهاهتا.

ويتضح من هذه املقارنة بني بريطانيا والوالايت املتحدة مدى أمهية  
التجارة الداخلية وسيطرهتا على االقتصاد األمريكي، ومدى اعتماد 

 بريطانيا على التجارة اخلارجية.

الياابن دولة تشبه بريطانيا العظمى من حيث اعتمادها على املواد و  
اخلام املستوردة من اخلارج لتشغيل صناعتها، وكذلك تشبهها يف حيازهتا 
ملوارد الفحم، وقد كان من أهم أغراض الياابن من حرهبا يف الشرق 
األقصى أخريا احلصول على كميات أكرب من املواد اخلام وإخضاع مواردها 

علها حتت سيطرهتا، وهو السبب احلقيقي يف تلك احلرب، إذ أن ادعاء وج
الياابن أبهنا تفتح منافذ جديدة لسكاهنا الذين ضاقت هبم البالد وازدمحت 
هبم ازدحامًا خانقًا بسبب تزايدهم بسرعة مذهلة، مل يكن إال ادعاء كاذابً، 

وال إىل ألن الشعب الياابىن ليس من الشعوب املهاجرة الناجحة حىت 
 أقرب بقعة له وهي كوراي.

واإلمرباطورية الياابنية ما هي إال توسع يف دائرهتا اخلارجية توسعا 
جعلها تبتلع كوراي ومنشوراي وفرموزا وهوكايدو وجزءا من جزيرة سخالني، 
وهذه كلها كانت مبثابة مصادر للمواد الغذائية واملواد اخلام ولتموين اجلزر 
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قد كان هذا قبل أن حتقق الياابن مطامعها وتبتلع مجيع الياابنية األصلية، و 
 منطقة جنوب شرقي آسيا إابن احلرب العاملية الثانية.

وكان اقتباس الياابن يف أثناء هنضتها لألساليب الغربية يف الصناعة 
من األمور املدهشة، وبفضل رخص األيدي العاملة هبا وساعات العمل غري 

ياابن أن تغرق أسواق العامل كلها والشرقية منها احملددة لعماهلا استطاعت ال
خاصة ابلبضائع الرخيصة الثمن، وكانت هذه غالبا أصنافا أردأ مما تنتجه 
البالد األخرى، وهذه احلالة كثريًا ما حتدث يف املراحل األوىل من التطور 
الصناعي، ولكن الياابن جتاهد اليوم يف حتسني أصناف بضاعتها، وقد 

 بوادر ذلك التحسني واضحة. ظهرت أخرياً 

والتوسع يف صناعة املنسوجات يف الياابن من أعظم األمور واليت 
لفتت األنظار، إذ كان القطن اخلام هو أهم املواد اليت تستوردها الياابن 
قبل احلرب من الوالايت املتحدة واهلند، وكانت نسبة صادراهتا إىل اخلارج 

رار، بينما تناقصت صادراهتا من احلرير من املصنوعات القطنية تتزايد ابستم
 اخلام تناقصاً تدرجيياً على أنه كان يف صدر قائمة صادراهتا قبل.

وأهم « مانشيسرت الياابن»وهي  -« أوزاكا»وقد استطاعت مدينة  
أن تنافس بنجاح بالدًا مثل اهلند والنكشري يف  -مراكز صناعة األقطان 

حىت أصبحت الياابن حتتل املرتبة الثانية األسواق الصينية واهلندية، وغريها 
 يف العامل بعد الوالايت املتحدة يف صناعة القطن.
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ويف غضون الضائقة املالية العالمية يف سن الثالثينيات من هذا  
 القرن انفردت الياابن دون بقية الدول بتوسيع نطاق جتارهتا اخلارجية.

اجها من احلرير ولكن أعجب من ذلك كثريًا ما حدث يف ازدايد إنت
الصناعي ازدايدا عظيما مفاجئا، ومع أنه كان من الصعب عليها نوعا ما 
احلصول على املادة اخلام لتلك الصناعة، إال أن رخص اليد العاملة فيها 

إىل  ١٩٣٧و ١٩٣٤عوضها كثريا عن تلك الصعوبة، وارتفع إنتاجها بني 
ن حيث أكثر من الضعف، وقفزت بعض الوقت إىل الصف األول م

ضخامة اإلنتاج، وأصبحت صادراهتا من الرايون يف املكانة التالية 
 ملصنوعاهتا القطنية يف جتارهتا العاملية.

وازدادات وارداهتا من الصوف اخلام ازدايدا سريعا بسبب إقامة 
مصانع له، ويرجع ذلك إىل أن الطبقة املثرية فيها تركت عاداهتا القدمية 

يف فصل الشتاء، وتعودت على عادات جديدة وهي اإلكثار من املالبس 
 وهي ارتداء املالبس الصوفية.

وقد اكتسحت جتارة أعواد الثقاب الياابنية الرخيصة مجيع أسواق  
الشرق األقصى، وكانت هذه األسواق احتكارا ملنتجات الدول األوروبية 

جاج من قدمي، وكذلك أصبح إنتاج املواد الكيميائية واألمسدة الصناعية والز 
واألدوات الكهربية والورق من أهم الصناعات يف الياابن، بينما اطرد 
ازدايد إنتاج الصلب يف الياابن معتمدا على استرياد احلديد اخلام واحلديد 
الزهر من الصني بعد صهره يف منشوراي ويف اهلند كما اطرد إنتاج اآلالت 

 الثقيلة فيها كذلك.
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قبل أن تغزو جيوش الياابن  وقد حاول املنتجون الياابنيون حىت
جنوب شرقي آسيا، أن يثبتوا أقدامهم على األرض الصينية ابلذات ابلعمل 
على احتكار احلديد اخلام هبا واستغالله، وكذلك يف صناعة املنسوجات 

 اباللتجاء إىل تشييد مصانع القطن يف املدن الصينية.

من تغيري، فإنه  ومهما يكن مصري اإلمرباطورية الياابنية وما سيعرتيها
كوىب -من اجللي الذي ال لبس فيه أن احتفاظها بصناعاهتا يف قطاع أوزاا 

يوكوهاما، ويف قطاعات صناعية أخرى يعتمد اعتمادا كليا على  -وطوكيو
حصوهلا على املواد اخلام اليت تستوردها من الوالايت املتحدة واهلند 

 رموزا.وأسرتاليا والصني مبا فيها منشوراي وكوراي وفو 

ومن الواضح أيضا أن مستوى املعيشة مع شدة اخنفاضه بني غالبية  
الشعب الياابين الكثيف العدد املزدحم يف تلك اجلزر يتوقف بدوره توقفا 

 حيواي على استمرار الياابن يف استرياد املواد اخلام من اخلارج.

وأخريا لنا أن نتساءل عن مركز الشعب الصيين مستقبال بني األمم  
وهو  -الصناعية يف العامل، وال مراء أن الشعب الصيين يرجو رجاء صادقا 

أن يستثمر موارده اهلائلة من املوارد الطبيعية واأليدي العاملة  -قادر فعال 
اجاته لتزويد أسواقه الوطنية الشاسعة ذات اإلمكانيات العظيمة حب

الضرورية، وقد ظهرت بوادر ازدايد إنتاج الصني من املنسوجات فعال يف 
االرتفاع النسيب يف صادراهتا من األقمشة اليت تنتجها مصانعها العديدة، 
رغم أن أغلبها كان ملكا لألجانب يف شنغهاى وكانتون وهانشو ومراكز 

 صناعية أخرى.
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اليت تنتجها  وابإلضافة إىل املصنوعات من احلديد والصلب 
منشوراي، توجد أفران للصهر والصلب يف هانيانج على الضفة اليمىن لنهر 

ابلقرب من هانكا، وتغذيها واردات احلديد ذي الدرجة العالية « ايجنتسي»
وكلها « كياجنسي»وكذلك الوقود املستخرج من « يه-ات »املستخرج من 

 قريب جدا من الطرق النهرية واملواصالت احلديدية.

كان من النتائج املادية الباهرة للحرب الياابنية الصينية أن جلأ و 
الصينيون إىل تكوين مجعيات صناعية تعاونية صينية استطاعت أن تنقل 
مجيع آالت املصانع دفعة واحدة، وخاصة مصانع املنسوجات واملواد 
الكيميائية إىل داخلية بعيدا عن اخلطر الياابين بشىت الوسائل، وذلك على 

 روانس يف النهر وعلى ظهور الدواب وعلى أكتاف احلمالني يف الرب.ال

وأما اهلند فإهنا متلك إىل جانب مصانع القطن يف مبباى ومصانع  
اجلوت يف مقاطعة البنغال مصانع للحديد والصلب واآلالت الثقيلة 
واملخصبات، ومنتجات اثنوية أخرى يف جامشدبور، وهي كذلك تشبه 

تلة هائلة من املستهلكني الذين ينتظرون بفارغ الصرب الصني يف أن هبا ك
 سد حاجاهتم بعد استكمال تصنيع البالد تصنيعا اتما.

ومهما يكن من أمر فيبعد جدا أن تتمكن مراكز الصناعة يف الصني  
أو اهلند أو حىت شنغهاى ومبباى أن تصل إىل تلك الشهرة العاملية اليت 

ساسية يف شرق الوالايت املتحدة أو يف وصلت إليها املناطق الصناعية األ
مشال غرب أورواب اللهم إال إذا استمر تطورها وتقدمها استمرارا متصال غري 

 منقطع.
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نذكر -وهي أيضا حديثة العهد ابلصناعة -ومن األمم الصغرية  
بالد كندا، وهي مبا متلك من كنوز غنية من الثروة الطبيعية ينتظرها 

لصناعي العظيم، خيتلف عن العمليات الصناعية مستقبل ابهر من التطور ا
البسيطة اليت تستخدمها حاليا الستغالل مواردها من الغاابت يف صنع 
الورق ولب اخلشب ومنتجات األخشاب عامة، وهي ما متثل إىل اليوم 

 أكرب نسبة يف منتجاهتا الصناعية.

وكندا مفتقرة إىل الفحم، ولذلك فسوف تبقى معتمدة إىل مدى 
يف تطورها وتقدمها الصناعي على القوى املائية الكهربية لتشغيل  بعيد

 مصانعها.
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 الفصل الثالث عشر

 الطرق التجارية الكربى

 

بقى علينا ما تقدم أن نعرف كيف يتم توزيع مجيع تلك 
السلع يف العامل؟ وألجل نقلها عرب املسافات الشاسعة 
البد من محلها على مياه احمليطات اليت جتد هبا الطرق 

 التجارية الكربى، 

ألن البحار تشغل ثالثة أرابع سطح الكرة األرضية مث إنه يستطاع هبا نقل 
ضخامة احلجم بتكاليف أقل من غريها من وسائل  البضائع مهما بلغت من

 النقل.

وضرورة نقل البضائع ذات األحجام الكبرية مسألة أساسية يف  
التجارة الدولية احلديثة، وقد ذللت تلك املشكلة ببناء البواخر الكبرية 
عابرة احمليطات وهي أعظم حجما من السفن العتيقة اليت كانت تستخدم 

 قبل.

نقل األخشاب والفحم حىت األمسنت والصلصال واليوم يستطاع 
بربح جمز مئات األميال بعيدا عن مواطنها على السفن، وأكثر من ذلك 
تستطيع تلك السفن العائدة إىل أوطاهنا أن تشحن محولة كاملة من 

 البضائع أبجور خمفضة يف عودهتا من البلدان األخرى.
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أسفارها أقصر  وجرت عادة البواخر عابرة احمليطات أن تتبع يف 
املسافات بني ميناء وآخر، ويف الرحالت الطويلة تتبع الطرق اليت يوجد هبا 
حمطات ختزين الوقود للتزود منه، ويف رحالهتا إىل الشمال أو اجلنوب على 
سطح الكرة األرضية تتبع السفن خطوط الطول، أما يف الرحالت إىل 

 الغرب أو الشرق فتتبع خطوط العرض العليا.

الطرق املطروقة املعروفة عرب احمليطات وأكثرها حركة يف  ومن 
التجارة اخلط البحري املار بشمال األطلنطي، وهو ميتد بني مواينء شرق 
الوالايت املتحدة ومشال غرب أورواب، وهااتن منطقتان غنيتان مبواردمها 
الطبيعية تزدمحان ابلسكان ازدحاما شديدا، ومها أعظم املناطق الصناعية 

العامل قاطبة، ويعترب ذلك الطريق أهم شراين للتجارة الدولية واملنفذ  يف
 الذي البد أن جتتازه أعظم جانب من ثروة العامل أمجع.

ففي اجلانب األورويب تقوم لندن اليت يستقبل ميناؤها محولة جتارية  
ضخمة تفوق ما ترسو يف أي ميناء آخر، فهي إىل جانب كوهنا نقطة 

لواردات والصادرات الربيطانية فإهنا تعترب من أكرب خمازن التجمع لتجارة ا
التجمع لتجارة الواردات والصادرات الربيطانية فإهنا تعترب من أكرب خمازن 

الواردة إىل بلدان القارة األوروبية، « أي الرتانزيت»االستيداع حلفظ السلع 
 وعملية إعادة التصدير هذه من أهم موارد التجارة الربيطانية.

بفضل موقعها اجلغرايف جتاه مصيب هنر الشلت والرين أصبحت و 
لندن إحدى احملطات الرئيسية اليت تنتهي إىل خطوط املالحة العاملية، ومن 
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العوامل األخرى اليت ساعدت على ذلك كوهنا عاصمة اإلمرباطورية ونشوء 
 سوق حملية هائلة يف املنطقة اليت حتيط هبا.

مواينء بريطانيا اليت هنضت واتسعت وهو اثين  -وميناء ليفربول 
رقعتها بسبب صالهتا التجارية مع أمريكا عرب احمليط األطلنطي خاصة 
وكذلك جتارة البضائع الصوفية والقطنية اليت نشأت صناعاهتا يف املناطق 

هذا امليناء له هو ولندن أمهية ابلغة وأثر خطري يف جتارة  -اجملاورة هلا 
 بريطانيا.

نرسم صورة متثل طبيعة تلك التجارة، فالبد لنا أن  وإذا أردان أن
جنعل املكانة األوىل فيها للمواد الغذائية، وخاصة احلبوب واللحوم اليت 
تتدفق على مينائي لندن وليفربول من وراء احمليط األطلنطي، مث 
املصنوعات والبضائع اليت تصدر منهما متجهة صوب األسواق املنتشرة 

 مجيع أحناء الدنيا.انتشاراً واسعاً يف 

وهي إحدى املواينء العاملية « أنفرس»أو « أنتورب»وكذلك  
البارزة، تقع على مصب هنر خاضع ألثر املد واجلزر ابإلضافة إىل ميزة 

 هامة يف ارتباطها بداخلية البالد بشبكة واسعة من املواصالت املائية.

جزء كبري  وبفضل موقعها القريب من الروهر والرين األدىن مير هبا 
من جتارة الرتانزيت األملانية، وهي تنافس يف ذلك مدينة روتردام، ولقد 
حاول النازيون يف أملانيا أن حيولوا طريق تلك التجارة إىل املواينء األملانية 

 الشمالية، ولكنهم  مل يفوزوا إال بقدر ضئيل من النجاح.
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نفرس من وراء وال تتمتع روتردام والهامبورج ابألرابح اليت جتنيها أ
موقعها الطبيعي، غري أن تقدم األحوال االقتصادية والرواج يف املنقة 
اجملاورة لكل منهما عمال على إدخال إصالحات جدية لتحسني هذين 
املينائني، مما جعلهما ينهضان هنضة كربى رفعتهما إىل مصاف املواينء 

 الستة العاملية العظمى.

متالء برواسب الطمي اليت حيملها ورغم أن ميناء روتردام عرضة لال 
إليه هنر الرين وهنر املويز إال أنه يتصل ببحر الشمال مباشرة بقناة وهو 
بالشك امليناء الوحيد الذي يسيتطيع نقل البضائع الضخمة احلجم إىل 

 داخل بالد حوض هنر الرين.

وقد زاد من أمهية هامبورج للتجارة األملانية قصر ساحل أملانيا  
لى حبر الشمال، واملنطقة اليت وراء هامبورج يف داخل البالد املطل ع

مرتامية األطراف يعتمد عليها يف تصريف جتارهتا، وتتصل هبا بواسطة 
السكة احلديدية والطرق املعبدة وشبكات من املواصالت املائية، وتشمل 

 مجيع حوض هنر األلب وساكسونيا واجلزء األعظم من تشيكوسلوفاكيا.

ملرتبة الثانية بعد لندن ميناء نيويورك، وهبذا تقع مخسة من وأييت يف ا
املواينء الستة العاملية على جانيب خطوط املالحة يف مشال احمليط 
األطلنطي، منها أربعة هي لندن وهامبورج وروتردام وأنفرس يف الطرق 

 الشرقي وواحد يف الطرق الغريب.
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من التجارة البحرية ورغم أن افتتاح قناة ابانما حول جزءًا عظيما  
إىل مواينء احمليط اهلادي فال تزال نيويورك هتيمن على التجارة اخلارجية 

 األمريكية.

وقد كانت هنضة نيويورك املبكرة راجعة إىل موقعها على مصب هنر  
 هدسون وهو النهر العميق الوحيد الذي خيرتق جبال األبالش.

د ميناءين يصدر منهما وأما ميناء كندا الرئيسي فهو منرتايل وهوأح 
القمح إىل خارج البالد، وامليناء اآلخر هو فانكوفر ويقع على ساحل 

 احمليط اهلادي.

ومن سوء حظ منرتايل أن الثلوج تغلق ميناءها مدة تقرب من مخسة 
 شهور كل عام يف أثناء الشتاء وأوائل الربيع.

ميناء ويف أثناء تعطلها حتل حملها هاليفاكس يف نوفاسكشيا، وهي  
خال من اجلليد متاما طول العام، ومتتاز هاليفاكس بوقوعها على الدائرة 
العظمى خلطوط املواصالت البحرية بني نيويورك وليفربول وهي هلذا أقرب 
إىل بريطانيا من نيويورك أو منرتايل وأكثر من ذلك أهنا حتوي ميناء طبيعيا 

 ممتازا.

كس إىل صف املواينء ورغم مجيع هذه امليزات مل ترتفع هاليفا  
املهمة بسببأن املنطقة اليت متتد وراءها حمدودة ضيقة حالت دون تقدمها 

 واتساعها.
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وهناك من املواينء املهمة عدد يقوم يف جوار املنطقة الصناعية 
العظمى يف مشال شرق الوالايت املتحدة مثل فيالدلفيا وبرستون وكذلك 

ج املكسيك وهلما نصيب ال أبس وجالفستون على خلي« نيو أورلينز»ميناء 
 به من التجارة عرب احمليط األطلنطي.

والشك أن تطهري ميناء نيو أورلينز ابنتظام من األعمال الضرورية،  
إال أن املنطقة الشاسعة الكامنة وراءها تعوضها ماداي عن نفقات تلك 
األعمال، ألهنا ترتبط هبا بشبكة من السكك احلديدية، وكذلك موقعها 

 جاري املمتاز ابلنسبة إىل بلدان أمريكا الوسطى.الت

وأغلب محولة السفن اليت تغادرها تتكون من القطن اخلام ومن  
خمازن االستيداع هبا تصدر فاكهة املوز واملنتجات األخرى اليت ترد من 
املناطق احلارة وتوزع يف مجيع أحناء البالد، وهناك جتارة صغرية القدر بني 

وبني بلدان أورواب يف البحر األبيض املتوسط وخاصة أمريكا الشمالية 
 إيطاليا، وهذه تصل إليها عن طريق اخلطوط البحرية يف مشال األطلنطي.

فإذا ألقينا نظرة عامة على احلركة التجارية عرب األطلنطى بني  
الوالايت املتحدة وأورواب، فإنه يسرتعى نظران ألول وهلة تفوق املراد اخلام 

مريكا تفوقا حمققا وأغلبها من القطن وزيت البرتول والطباق يف صادرات أ
إىل حد ما، واثنيا النقص امللحوظ يف أثناء السنوات األخرية يف استرياد 
السلع اجلاهزة مما يدل قطعا على أن الوالايت املتحدة ال تزال حتتفظ 

 ابستمرار بقدرهتا على التوسع الصناعي.
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وأما التبادل التجاري بني أورواب وبني جزر اهلند الغربية وأمريكا  
الوسطى واجلنوبية فهو ال خيرج عن كونه مبادلة البضائع واملصنوعات 
ابملواد الغذائية، فعلى الطرق البحرية املؤدية إىل أمريكا اجلنوبية توجد جزر 

ابلوقود، ماديرا وكنارى وفيهما حمطات لتزويد السفن عابرة احمليطات 
وأغلب محولة تلك السفن من البضائع القطنية ومصنوعات احلديد 
والصلب، بينما يصدر من األرجنتني واألورجواى منتجات سهول البامباس 
وتشمل القمح واللحوم والصوف واجللود اخلام والفراء، وهذه متثل اجلزء 

تان األعظم من املشحوانت اخلارجية، وأهم مواينء التصدير مها العاصم
 ومنتقيديو.« بيونس أيرس»

فهي ميناء طبيعي واسع « ريو دى جانريو»وأما عاصمة الربازيل 
اخلارجية لتلك البالد رغم أن  -مجيل املوقع وتتوىل تصدير غالب التجارة 

 احملصول اهلائل من النب يصدر من ميناء سانتوس.

وابلنسبة ملا حدث أخريًا من التنافس الشديد بني التجار  
يطانيني واألمريكيني على أسواق األرجنتني والربازيل يتضح للعيان عدة الرب 

نقط ابرزة أمهها أن بريطانيا تشرتي جزءًا ضخمًا من صادرات األرجنتني 
وتبيع هلا قدراً عظيماً من البضائع املستوردة، ولكن حدث أن تغلبت عليها 

 الوالايت املتحدة يف أسواق األرجنتني فرتة ما.

أخرى جتد أن الوالايت املتحدة تستورد كميات ضخمة ومن انحية 
من النب الربازيلي وهو أهم صادراهتا، وقد استمرت الوالايت املتحدة يف 

 طليعة البالد املستوردة طوال العشرين سنة األخرية.
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وهو أول املواينء يف مشال أمريكا اجلنوبية « ماركيبو»ومن ميناء  
ه اخلصوص انقالت البرتول احململة به تشمل احلركة التجارية هبا على وج

من حقول الزيت يف فنزويال، وهناك ميناء أورويب يستورد بنا من الربازيل 
وقطنا وتبغا من الوالايت املتحدة وحاصالت أخرى من وراء األطلنطي هو 

الذي يعد هناية خط املالحة البحري عرب األطلنطي يف « اهلافر»ميناء 
مستودعات البضائع اليت يعاد تصديرها إىل فرنسا، وكذلك يعد من أهم 

 بلدان القارة األوروبية.

 ١٩١٤وغريت كثري من طرق املالحة يف األطلنطي اجتاهها عام 
على أثر افتتاح قناة بناما، وهو حدث اترخيي قامت به الوالايت املتحدة 

 بسبب شرائها لشريط ضيق من األرض يصل بني احمليطني عرب برزخ بناما.

وجود جبال ابملنطقة جيب اجتيازها ولضرورة إقامة بوابات ونظرا ل
للقناة، كان العمل يف قناة بناما أشق كثريًا جدًا من العمل يف حفر قناة 
السويس، ولكن الشكوك من حيث نفعها زالت بعد تسع سنوات عندما 
وجد أن حركة مرور السفن هبا قد زادت وتفوقت على حركة املرور يف قناة 

أهنا مل تقصر مسافة املواصالت إال أهنا شقت طريقا حبراي  السويس، مع
جديدا خالف الطرق البحرية األوروبية يوصل أي قارة أسرتاليا والشرق 

 األقصى.

وأما فائدهتا للوالايت املتحدة فكانت يف غاية الوضوح، ومل تكن  
مقصورة على الوجهة احلربية فحسب، إذ أن القناة جعلت االتصال ممكنا 

شرًا بني املنطقة الشمالية الشرقية الصناعية وبني البالد الواقعة يف ومبا
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اجلاب الغريب ألمريكا اجلنوبية، وفعال نشطت التجارة نشاطا هائال بني بريو 
وشيلى وبني املنطقة املذكورة، وكذلك يسرت االتصال بني مواينء دول 

 احمليط اهلادي وبني سواحل احمليط األطلنطي عامة.

الفائدة األخرية هي أعظم فوائد القناة عموما، والواقع أن ولعل هذه 
اجلزء الضخم من املشحوانت املارة هبا يتألف من املواد اخلام املنقولة حبراً 
من الوالايت الغربية إىل الوالايت الشرقية يف الوالايت املتحدة وأمهها هو 

 الزيت واألخشاب من الشمال الغريب.

من ثلث السفن اليت تسخدم القناة ومن ذلك يتضح أن ما يقرب 
 هي سفن أمريكية وما يزيد على الربع منها هي سفن بريطانية.

وهناك طريق حبري آخر حبذاء اجلانب الشرقي للمحيط األطلنطي 
وهو يربط أورواب ابحتاد جنوب إفريقيا، ومن أهم خطوطه اخلط الذي يصل 

لرئيسي النهائي للطرق بني ميناء سواثمبتون ومدينة الرأس، ولكن امليناء ا
، وأما املواينء اليت تقع مشايل دراين فإن «دراين»البحرية إبفريقيا هو ميناء 

 الوصول إليها يكون عرب قنال السويس.

وابإلضافة إىل التجارة املباشرة مع احتاد جنوب إفريقيا، فإن كثرياً  
رأس من السفن املتجهة إىل أسرتاليا مازالت تفضل الطريق األطول وهو 

 الرجاء الصاحل على دفع رسوم قنال السويس.

ومدينة الرأس هي إحدى امليناءين الرئيسني يف االحتاد، وتربطها  
شبكة منظمة من السكك احلديدية تصلها بداخل البالد، ومنها خترج ثالثة 
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أرابع صادرات االحتاد وأغلبها إىل بريطانيا، وهي كذلك املنفذ اخلارجي 
ب من الرائد وألصواف األغنام من مراعيها يف الرئيسي ملعدن الذه

 الكاب.

أما من حيث مصاحل اإلمرباطورية الربيطانية عامة، فهناك طريق 
عرب البحر األبيض « الطريق األمحر»حيوي مهم هلا هو ما يعرف ابسم 

املتوسط إىل الشرق وخاصة أن ثالثة أرابع الرعااي الربيطانيني يقيمون يف 
يا وجمموعة اجلزر احمليطة هبا، فعالوة على السفن قاريت آسيا وأسرتال

اليت تسلك ذلك الطريق، فإن  -املتفوقة على غريها يف العدد  -الربيطانية 
سيال ال ينقطع من السفن التجارية األخرى يبحر من هامبورج ومرسيليا 
وجنوا واملواينء األوروبية األخرى متجها مجيعه صوب قناة السويس اليت 

واقع بني احمليط األطلنطي واحمليط اهلندي عرب البحر املتوسط، تربط يف ال
وقد قصرت تلك القناة السمافة بينهما حوايل أربعة آالف ميل تقريبا، 
ولقد أفادت قناة السويس مواينء البحر املتوسط، إذ وصلتها ابلشرق 
األقصى مباشرة، فاستغنت بذلك عن جتارة الرتانزيت من الشرق، اليت كان 

 هلا أن متر مبخازن االستيداع الربيطانية.البد 

ويبلغ طول القناة سبعة ومثانني مياًل، وخترتق الصحراء، أي ضعف 
طول قناة بناما تقريبا، وليس هلا بواابت لتنظيم مستوى املياه، وهي مفتوحة 
عند طرفيها ومتصلة ابلبحر مباشرة، ويقع عليها ميناء بورسعيد وهو ميناء 

وإعادة التصدير، ومستقل عن « الرتانزيت»تيداع مثايل لتجارة االس
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التجارة الوطنية ملصر، ألن ميناء اإلسكندرية هو الذي خيتص بتجارة 
 الواردات والصادرات يف مصر.

وهناك أنواع عديدة من البضائع والسلع اليت ال حصر هلا تسلك  
ية اليت هذا املمر املائي الضيق، وأغلبها من املواد األولية واملواد الغذائ

تتجه غرابً، بينما تقابلها البضائع واملصنوعات اليت تتجه شرقا، وقد 
اسرتدت القناة مركزها يف العصور احلديثة من حيث إهنا أعظم ممر مائي 

 يوصل بني احمليطات.

ويف أثناء الضائقة املالية يف الثالثينات من هذا القرن هبط مقدار 
 ١٩٣٨حدث يف قناة بناما، ويف عام حركة السفن هبا، إال أنه كان أقل مما 

بلغت محولة السفن اليت مرت ابلقناة حوايل أربعة وثالثني مليواًن من 
 األطنان نصفها بريطاين، مقابل ستة وعشرين مليوانً مرت بقناة بناما.

ومهمة جبل طارق ومالطة يف داخل البحر األبيض املتوسط هي 
هر على حراسة الطريق الربيطاين تزويد السفن املارة هبا ابلوقود وكذلك الس

للشرق، وهذا الطريق نفسه ال يقل أمهية لفرنسا نظرًا لضرورة اتصاهلا 
 مبستعمراهتا يف الشرق األقصى.

جتارة  -وهي أهم موانيها وأعظم موايء البحر املتوسط -وملرسيليا  
واسعة عرب قناة السويس، فضال عن جتارهتا الدائبة مع املستعمرات 

 يف إفريقيا عرب البحر املتوسط.الفرنسية 
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وكل السفن املتجهة شرقا تسري يف البحر األمحر إىل بوغاز ابب 
املندب، ومن مث ترسو يف عدن وهي ميناء بريطاين حيصني، وقد هنض هذا 
امليناء هنضة كبرية بعد فتح قناة السويس خاصة، حىت أصبح أعظم ميناء 

 شرق إفريقيا.لالستيداع والرتانزيت بني أورواب وآسيا و 

ومن عدن يتفرع سري السفن، فبعضها يتجه جنواًب إىل شرق إفريقيا  
والبعض اآلخر إىل بومباى وكراتشي، ولكن أغلبها يتجه رأسًا إىل ميناء  
كولومبو جبزيرة سيالن، وهي ميناء هاديء تقيه حواجز األمواج من زوابع 

زيرة فهي امليناء الرايح املومسية وأضرارها، وعالوة على أهنا عاصمة اجل
الوحيد هبا، وكذلك هلا مصاحل واسعة من جتارة الرتانزيت، ألن السفن  
املتجهة شرقا تلتقي كلها يف ذلك امليناء، ومنها تتوزع على الطرق األربعة 

 الرئيسية للمالحة إىل كلتا وراجنون وسنغافورة والشرق األقصى وأسرتاليا.

يد السفن ابلوقود، وهبا كذلك ومدينة سنغافورة بدورها ميناء لتزو  
وهي جتارة راحبة هلا، « الرتانزيت»مستودعات للبضائع اليت يعاد تصديرها 

وهي مشيدة على طرف جزيرة يف اجلنوب األقصى لشبه جزيرة املاليو، 
ويربطها بداخل البالد شبكة من السكك احلديدية والطرق زايدة على أهنا 

صدير، ويفوقها يف حركة التجارة مركز عام لتجمع منتجات املطاط والق
وهو من حيث ضخامة محولة السفن اليت ترد إليه « هونج كونج»ميناء 

يلي لندن ونيويورك، وهو امليناء الوحيد املعدود بني املواينء الستة الكربى 
 يف العامل خارج أورواب وأمريكا الشمالية.
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ميناؤها  وهو يشبه سنغافورة يف أنه هو أيضا مقام على جزيرة، ويقع
على جانب البوغاز الذي يفصل اجلزيرة عن أرض الصني، وهي كذلك من 

 مواينء الرتانزيت إىل جنويب الصني.

أما حركة السفن التجارية يف احمليط اهلادي فغالبها بني الوالايت  
املتحدة والياابن، إما من سان فرانسيسكو ولوس أجنلوس مباشرة وإما عن 

زر هاواى، ولكن امليناء الدائب العمل على طول طريق ميناء هونوللو يف ج
ساحل الباسفيكي فهو ميناء فانكوفر، إذ أنه بفضل وقوعه يف هناية السكة 
احلديدية العابرة للقارة األمريكية الشمالية يصدر مواد أولية عظيمة األمهية  
كالقمح واألخشاب واملعادن، وإىل جانب اتصاله ابلشرق األقصى 

يلندا فإنه يتوىل عملية جتارية ال أبس هبا عن طريق السفن وأسرتاليا ونيوز 
اليت تنتقل بني املواين الساحلية اليت ميتد نشاطها مشاال حىت والية أالسكا 
وجنواب عرب قناة بناما إىل مواينء األطلنطي وسواحل أورواب، وهو اليوم قد 

 حل حمل مونرتايل اليت كانت تعد قبل ذلك امليناء األول لكندا.

 ومما زادها أمهية أن ميناءها صاحل للمالحة طول العام.

ومعظم ما تطولره الياابن من املواد اخلام كالقطن األمريكي والصوف 
األسرتايل، ومعظم ما تصدره من املنسوجات واملصنوعات األخرى البد أن 

وهي أوىل « أوزاكا»، ألن «يوكوهاما»و« كويب»مير أبحد ميناء هبا ومها 
صناعية هبا ال ميكن الوصول إليها إال ابلسفن اليت من احلجم املناطق ال

 ميناءها على احمليط.« كويب»الصغري، وهلذا صارت 
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تشغل يوكاهاما نفس املكز ابلنسبة ملدينة طوكيو، واستطاعت 
الياابن يف السنوات األخرية إىل جانب جتارهتا مع الوالايت املتحدة 

تكاد على األسواق التجارية يف الصني وأسرتاليا أن هتميمن هيمنة اتمة أو 
 واهلند.

أما الصني فإن معظم جتارهتا سواء يف الوارد أو الصادر البد أن متر 
وهو يعد « الياجنتسى»من ميناء شنغهاى، وهي املنفذ التجاري حلوض هنر 

حىت اليوم أغىن مناطق الصني ابملوارد الطبيعية، وقد ازداد مركزها أمهية 
للبضائع اليت يعاد تصديرها « الرتانزيت»ميناء لالستيداع ألهنا أصبحت 

إىل املواينء الشهرية الكبرية يف داخل البالد مثل هانكاو واننكني 
وشونكنج، وكذلك ألنه ال يوجد ميناء آخر من الدرجة األوىل على طول 

 الساحل مشاال.

ويف ما يلي شنغهاى وهونج كونج فإن الطرق البحرية األمريكية 
دة من مواينء احمليط اهلادي تتشعب إىل سنغافورة حيث تشحن  املمت

كميات ضخمة ثقيلة من املطاط وإىل مانيال عاصمة الفلبني وأعظم 
 موانيها.

وكانت السفن اليت ترفع العلم الربيطاين منذ قرون أكثر السفن  
ارتيادا ملسالك احمليطات العاملية اليت ذكران طرفا من أشهرها، فقد بلغت 

هذا األسطول التجاري الضخم عند نشوب احلرب العاملية الثانية ما  محولة
 يقرب من مثانية عشر مليوان من األطنان.
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على أن تفوقها قد هبط نوعا ما يف أثناء فرتة ما بني احلربني، وقابل 
هبوط محولة أسطوهلا ازدايد محولة األسطول التجارى للوالايت املتحدة 

، فإذا أضيف إليه أيضا محولة السفن اليت تعملع أبكثر من ثلثمائة يف املائة
يف البحريات العظمى فإهنا تبلغ كلها حوايل ثلثى احلمولة الربيطانية 

 أبمجعها.

وترجع تلك الزايدة إىل محى االستكثار من السفن يف أثناء احلرب  
العاملية األوىل ولكن يف سين الثالثينات من القرن احلاىل دلت بوادر األمور 

أن الوالايت املتحدة قد تعدت حدود احتياجاهتا يف السفن التجارية على 
ألهنا تركز اهتمامها دائمًا يف وسائل نقل التجارة الداخلية، وال هتتم ابلنقل 
عرب احمليطات، إذ هو أقل أمهية هلا من بريطانيا، ألنه ليس ضروراي هلا كما 

 هو لربيطانيا.

لتجاري شيئًا فشيئا، ولكن فال عجب إذن أن تقل محولة أسطوهلا ا 
هذا االجتاه قد انقلب رأسا على عقب بعودة النشاط واالنتعاش يف السفن 

 من جديد نتيجة للحرب العاملية الثانية.

ومع أن بريطانيا والوالايت املتحدة واملمتلكات الربيطانية متتلك 
 فيما بيها ما يعادل نصف محولة العامل التجارية، فقد طرأ تعديل جوهري

مدهش يف توزيع تلك احلمولة بسبب استمرار هنوض الياابن السريع يف 
أثناء فرتة ما بني احلربني العامليتني وعملها على تكبري أسطوهلا التجاري حىت 

 بلغت محولته ما يقرب من نصف محولة األسطول التجاري األمريكي.
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 والواقع أن تلك النهضة كانت طبيعية بسبب موقع الياابن اجلغرايف 
وازدايد حركة التصنيع يف البالد واعتمادها اقتصاداي على التجارة فيما 

 وراء البحار.

وجتيء النرويج يف املرتبة الرابعة من حيث األساطيل التجارية، فقد  
ازدادت محولة أسطوهلا زايدة ليست ذات شأن كبري، ويكاد أسطوهلا يعادل 

د سكاهنا ال يبلغ مخس يف محولته األسطول التجاري الياابين رغم أن عد
عدد سكان الياابن، ألن طبيعة بالد النرويج اجلبلية الوعرة دفعت أفراد 

 الشعب إىل طلب الرزق والتكسب ابلعمل يف البحر.

ومن بني األمم اليت تتزعم النقل البحري نذكر أملانيا، وكانت قبل  
أهنا فقدت مركزها  احلرب العاملية األوىل حتتل املرتبة الثانية بعد بريطانيا، إال

عقب تلك احلرب، ولكنها منذ ذلك احلني وهي تبين أسطوهلا التجاري 
حىت وصلت إىل املرتبة اخلامسة بني  ١٩٣٩شيئًا فشيئا، ومل حيل عام 

 الدول.

واألخرية أمة هلا أسطول جتاري كبري  -وكذلك إيطاليا وهولندا 
طوليهما التجاريني، قد زادات يف محولة أس -ابلنسبة إىل قلة عدد سكاهنا 

 بينما حالة األسطول التجاري الفرنسى قد تدهورت بعض الشيء.

وبينما حدثت تغيريات يف ترتيب أمهية األساطيل التجارية لكثري  
من األمم، فقد طرأت تعديالت أساسية جدا يف طبيعة األعمال اليت تقوم 

م الفن التجارية هبا السفن التجارية، فكان من النتائج احملتمة مثال الستخدا
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اليت تستخدم الفحم لتسيريها أن تدهورت أمهية السفن الشراعية لدرجة 
 أهنا اليوم قد ال تبلغ واحدا يف املائة من جمموع احلملة التجارية يف العامل.

وقد أدخلت يف الوقت ذاته عدة حتسينات كبرية على حجم السفن 
ة قبيل احلرب البخارية وسرعتها وخاصة سفن الركاب، وقد شهدت فرت 

العاملية الثانية التنافس الشديد بني شركات املالحة الربيطانية والفرنسية 
 يف مسابقة اجتياز احمليط األطلنطي.« ابلشريط األزرق»واألملانية للفوز 

ويف السنوات األخرية حل الزيت جزئيا حمل الفحم يف الوقود، ألنه  
لة البحارة الالزمني ميتاز بصغر احليز الذي يشغله يف السفينة وق

 الستخدامه وقصر الزمن الالزم لتزويد السفن به.

وهناك من البوادر ما يشري إىل ازدايد استهالك البرتول ازدايدًا  
مطردا يف البحر والرب واجلو بدليل بناء أساطيل ماثلة من انقالت البرتول 

لك بناء اليت متلك أغلبها شركات بريطانية وأمريكية ونروجيية، وأهم من ذ
سفن تسري ابحملركات اليت تستعمل الزيت، فقد ارتفع عددها من أقل من 

حىت وصل إىل سبعة عشر مليواًن من األطنان  ١٩١٤ربع مليون يف سنة 
، ومتثل األرقام اآلتية النسب بني البواخر اليت تسري ابلفحم ١٩٣٩عام

ركات، فهي وبني البواخر اليت تستعمل الزيت وبني البواخر اليت تسري ابحمل
يف املائة على التوايل من مجلة احلمولة العاملية يف إحصاء  ٢٤و٣٠و ٣٥
 .١٩٣٩عام 
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 عرب القارات

لكى تصل السلع إىل الطرق البحرية الرئيسية اليت حتملها إىل شىت بقاع 
العامل، البد هلا أن تنقل عرب اليابس من أمكنة إنتاجها إىل املواينء املالئمة 

 أيضاً عرب الطرق املائية الداخلية.هلا، وقد تنقل 

وهذه الطريقة يف النقل ال متتازبرخص التكاليف فحسب، بل 
تستطيع هبا نقل أثقل األمحال وزاًن وخاصة على األهنار العظمى مثل هنر 
الراين. حيث حيدث عادة أن حتمل قافلة من القوارب محولة أكرب مما حتمله 

طرق النقل هذه من املشكالت،  قطر السكك احلديدية، ومع كل ال ختلو
فاألهنار مثال ال جتري غالبا إىل اجلهات اليت تالئم األغراض التجارية، 
فكثري من أهنار مشال كندا ومشال االحتاد السوفيييت مثال تصب يف حبار 

 متجمدة املياه بعيدة كل البعد عن الطرق التجارية يف احمليطات.

إنه يتخذ جمرى طويال متعرجا وإذا كان النهر بطيء اجلراين مثال ف
وإذا كان سريع اجلراين فإنه يكون غري صاحل للمالحة، وكثريا ما جيب 

 تطهري النهر من الرواسب بشق قنوات فيه قبل أن يصبح صاحلا للمالحة.

ويف املناطق القارسة الربد جند أن مياه األهنار هبا تتجمد يف فصل 
ض بقنوات صناعية فال فائدة الشتاء، فإذا مل تكن موصولة ببعضها البع

 ترجى منها لتكوين شبكة من املواصالت كما يف السكك احلديدية.
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 -على ما تتكلفه يف اإلنشاء والصيانة  -ويف القنوات الصناعية 
تنخفض سرعة النقل البطيئة بطبيعتها ملا يعرتضها من البواابت يف تلك 

 القنوات.

ائية الداخلية العظيمة ومهما يكن من أمر فإن شبكة املواصالت امل
يف البحريات العظمى وهنر سنت لورنس أصبحت ذات أمهية حيوية يف 
جتارة كندا والوالايت املتحدة مجيعا، وأصبحت القنوات القصرية املوصلة 
هبا متر هبا سنواًي محولة من البضائع أكرب كثريًا مما يعرب قناة السويس أو 

 بناما.

الصغرية أن تقطع مسافة أكثر  وعرب تلك القنوات تستطيع السفن
مشال جزيرة نيوفوندلند حىت « بل أيل»من ألفي ميل متجهة غرابً من بوغاز 
،ومن تلك املواينء وغريها «سوبرييور»تصل إىل املواينء اليت يف مشال حبرية 

مما يقع على البحريات ميكن نقل البضائع الكبرية احلجم مباشرة دون 
 ألطلنطي.تفتيتها حىت سواحل احمليط ا

وختتص الوالايت املتحدة ابجلزء األعظم من حركة التجارة يف 
البحريات العظمى وأغلب موادها الفحم واحلديد اخلام، أما على اجلانب 
الكندي فهناك حركة نقل وشحن كبرية جدا وخصوصا يف محوالت القمح 

 اليت ترسل شرقا من أراضي الرباري وكذلك احلركة التجارية بني البلدين.

وهناك مشروع لتحسني تلك الشبكة البديعة من املواصالت تستلزم 
إنشاء عدة قنوات على هنر سنت لورنس لكي تستطيع السفن عابرة 
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احمليطات أن تسري منها حىت تدخل مياه البحريات العظمى مباشرة، وهو 
مشروع لو نفذ لكان له أتثري يف املواينء النهائية يف خطوط املالحة مثل 

وكذلك يف املوانئ اليت تقع على البحريات العظمى، ويف اجلانب  منرتايل،
األمريكى دعمت هذه الشبكة قناة والية نيويورك أو قناة إيريه وقناة 
شابلني اللتني تصالن نيويورك ابلبحريات العظمى، وكذلك بنهر سنت 

 لورنس عن طريق مياه هنر هدسن.

ظمى أكرب شبكة ومتتلك الوالايت املتحدة جنويب البحريات الع 
للمواصالت املائية الداخلية، وتتكون من هنري املسيسيب وامليسوري، 

قرب ميناء بوليس « سانت أنتوىن»األول صاحل للمالحة من وراء شالالت 
حىت مصبه على خليج املكسيك، وأما امليسورى وهو فرع منه فهو صاحل 

 للمالحة ابتداء من الشالالت العظمى يف مونتاان.

مد السكك احلديدية يف تلك املنطقة أضعف حركة النقل غري أن 
املائي نسبيا، ألنه من مساويء هنر املسيسيب أن جمراه شديد التعرج، وأن 
شاطئيه غري اثبتني مما يسبب فيضاانت شديدة متلفة، هذا إىل التلف الذي 
يلحق احلبوب واملنتجات الزراعية احململة من الوالايت الوسطى بسبب 

ة ابلنهر وحرارة اجلو املشبع ابلرطوبة وهي متجهة صوب طول الرحل
 اجلنوب ذى املناخ شبه االستوائي.

وعند استقصاء توزيع موارد الثروة العاملية يف اليابس البد من النظر  
بعني االعتبار إىل شبكة املواصالت والنقل الداخلية اخلاصة بكل قارة 

أبمريكا الشمالية اعتمادها  أبكملها، فمن املظاهر البارزة يف حركة النقل
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اعتمادا كبريا على السيارات، إذ أن الوالايت املتحدة متتلك ثالثة أرابع 
عرابت النقل يف العامل، فضال عن شبكات هائلة من الطرق العظمى املعبدة 

 اليت خترتق القارة األمريكية.

والنقل الربي من األمور املهمة جدا يف كندا كذلك، ففي عام 
إنشاء الطريق الرئيسي الذي خيرتق كندا، وهو مشروع من أقدم مت  ١٩٤٠

املشروعات، حيث اتصلت به مدن كويبك ومنرتايل وأاتوة وينيبج مبيناء 
فنكوفر على احمليط اهلادي، كما أنشأ طريق آخر بعد ذلك بسنتني وهو 
طريق أالسكا الذي خيرتق كولومبيا الربيطانية، ويتصل ابلطرق األمريكية 

كة إىل أمريكا الوسطى، وهذا الطريق قد ربط شبكة الطرق الرئيسية املشرت 
 يف كندا والوالايت املتحدة بوالية أالسكا ومجهورية بناما.

ومع ذلك فليس اعتماد كلتا الدولتني: الوالايت املتحدة وكندا على 
الطرق وحدها، ولكنهما تعتمدان أساسا على السكك احلديدية يف نقل 

 .التجارة الداخلية

ويف أغلب بلدان الدنيا مدت الطرق احلديدية بعد أن أنشئت املدن 
وشيدت، ولكن يف أمريكا الشمالية سبق مد خطوط السكك احلديدية 
إنشاء املدن، فمهدت هذه حركة الفتح من الشرق إىل سهول الرباري 
ومنها إىل سواحل احمليط الباسفيكي، وسار يف أثرها أفواج املستوطنني 

 هلم ميادين واسعة من الثروة الطبيعية. الذين تفتحت
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وإن نظرة على مصور طبيعي للبالد توضح لنا بسهولة العقبات اليت 
اليت يوجد هبا أقصر مسافة بني  -قابلت مد السكك احلديدية، ففي كندا 

وينييج »متتد اخلطوط احلديدية جنويب البحريات الثالث  -الشرق والغرب 
خطوط صغرى متتد عرب الرباري الشرقية إىل جانب « الصغرى ومانيتواب

 وكلها تلتقي يف مدينة وينييج.

مث هناك يف أقصى الغرب البد من اخرتاق احلاجز اهلائل جلبال 
الروكي، ويزيد عليه يف الوالايت املتحدة سلسلة جبال األبالش يف الشرق 

 أيضا.

وخترتق كندا ثالثة خطوط رئيسية من السكك احلديدية العابرة 
، وهي توصل املراكز الشرقية مثل هاليفاكس وكويبك ومنرتايل وأاتوة للقارة

 مبدية وينييج وإدمنتون وكاجلاري وفانكوفر.

وأعظم هذه اخلطوط الثالثة فائدة للتجارة هو اخلط املمتد إىل  
أقصى اجلنوب، وهو خط الباسفيك الكندي ويتكون اجلزء األعظم من 

من حمصول القمح الذي تنتجه محولة السكك احلديدية املتجهة شرقا 
الرباري، بينما ترسل منه كميات هائلة غراب إىل فانكوفر حيث يشحن حبرا 

 إىل اخلارج.

استخدم اخلط احلديدي املمتد إىل مدينة تشرشل  ١٩٣١ويف سنة 
 على هنر هدسون ألول مرة يف شحن القمح ألنه أقصر الطرق إىل بريطانيا.
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مياه بوغاز هدسن معظم أايم ولكن من مساويء هذا اخلط جتمد 
السنة، ويعتمد زارع القمح يف كندا وزارع القمح والذرة يف الوالايت 
املتحدة اعتمادا كليا على السكة احلديدية يف شحن حمصول احلبوب ونقله 

 مجلة وبدون تعبئة.

وشبكة السكك احلديدية يف املناطق الشديدة االزدحام يف  
نها يف كندا، ومع أن الوالايت املتحدة الوالايت املتحدة أشد تعقيدا م

مليون ميل فهي متتلك كذلك خطوطا  ٤/١متتلك طرقا برية يبلغ طوهلا 
 حديدية تزيد يف الطول على جمموع خطوط أورواب.

وإىل جانب الطرق األربعة الرئيسية اليت خترتق القارة األمريكية يسري 
مل ابملنسوجات وهو قطار البضاعة التقليدي للنقل الطويل املدى وهو حم

صورة متثل أبجلى بيان عظم أمهية السكك احلديدية يف التجارة الداخلية 
 للوالايت املتحدة.

ومعظم فاكهة كاليفورنيا ترسل إىل الشرق ابلسكك احلديدية، أما 
املنتجات الضخمة احلجم مثل الزيت واألخشاب اليت تؤخذ من غاابت 

 بناما.واشنطن وأورجيون فتشحن حبرا عرب قنا 

ولكن أعظم الشحنات املتجهة شرقا وأثقلها وزان ترد من املناطق  
الزراعية شرقي جبال الروكي، وهي تتكون من قطعان من املاشية مرسلة إىل 
حظائر شيكاغو، وكميات من القمح من مزارعي الرباري، ومعادن من 
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بالش املناجم اجلبلية، أما الشحنات املتجهة غراب فهي الفحم من مناجم األ
 واملصنوعات والبضائع من املنطقة الشرقية الصناعية.

وعلى ساحل احمليط اهلادي للوالايت املتحدة يوجد ميناء بورتالند 
وميناء سينل يف الشمال وسان فرنسيسكو ولوس أجنلوس يف اجلنوب، كلها 

 ترتبط مباشرة مبدينة شيكاجو ونيويورك وغريها من مدن الشرق.

كثريا من السكك احلديدية الرئيسية تلتقي يف   ومما جيب مالحظته أن
 شيكاجو اليت تعدأكرب مركز مللتقى اخلطوط احلديدية يف داخل البالد.

ومن مساويء السكك احلديدية اليت تعرب القارة ضرورةاخرتاق 
جبال األبالش وجبال الروكي مما اقتضى سلوك منحنيات طويلة 

ه املنحنيات النافعة متصل ومنحدرات شديدة امليل يف الطريق، وأحد هذ
 الذي يصل بني نيويورك وشيكاغو.« بطريق مستوى البحر»

فاخلط احلديدي يبدأ من نيويورك متجها إىل الشمال مباشرة عن  
طريق وادى اهلدسون، ويظل يف ذلك االجتاه الشمايل وال ينحرف غراب إال 

 املوهوك.بعد أن يقطع مسافة مائة وأربعني ميال وبعد أن يصل إىل وادي 

ومع طوله فإن ضغط الشحن عليه أشد منه على اخلط احلديدي 
األقصر منه الذي يسري مارا بفيالدلفيا وبتسربج، وكان من نتائج اتصال  
كثري من خطوط الوالايت املتحدة الشمالية مع شبكة اخلطوط الكندية أن 
تيسر التبادل التجاري بني البلدين إىل أقصى حد، وكذلك حتسنت شبكة 

 املواصالت احلديدية يف أمريكا الشمالية حتسناً كبرياً بوجه عام.
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عدا  -وعلى النقيض من ذلك طرق املواصالت يف أمريكا اجلنوبية 
فهي يف حالة متأخرة جدا، والواقع أن الوسيلة  -منطقة أو منطقتني 

الوحيدة للنقل يف اجلزء الشمايل من تلك القارة شرقي جبال األنديز هي 
ازون وفروعه وعليه تقع عدة موان متناثرة متباعدة هي يف احلقيقة هنر األم

 املراكز التجارية الوحيدة اليت تدب فيها احلياة والنشاط.

وهنر األمازون الكبري هنر صاحل للمالحة من ساحل األطلنطي حىت 
سفوح جبال األنديز يف صميم بالد بريو حىت إن السفن الكبرية عابرة 

تصل إىل ماانوس، أي على بعد تسعمائة وثالثني ميال  احمليطات تستطيع أن
 من مصبه.

غري أن تلك الشبكة املائية تعرتضها عقبات مجعة تعطل املالحة يف  
صاحل -وهو أحدفروع األمازون -فروعه الكربى، فمثال هنر املاديرا 

للمالحة قبل نقطة التقائه ابألمازون مبسافة طويلة، ولكن التجارة النهرية 
الت تتعطل بني الربازيل وبوليفيا مسافة تقرب من مائيت ميل مليئة ابلشال

واملساقط املنحدرة يف جمراه، وهلذا أنشأ حول هذا القطاع خط حديدي 
 منعزل يوصل بينهما.

وليست هذه العقبات الطبيعية بذات أمهية للتجارة العاملية، بل هي  
ال تؤثر يف جتارة الربازيل ألنه منذ أن تضاءل الطلب على املطاط الطبيعي 

وهي مركز جتميع  -«مناءوس»ن الربي تناقص قدر التجارة إىل حد كبري م
وهي املنفذ الوحيد على البحر لكل « ابرا»وبني  -املطاط يف داخل البالد 

 تلك املنطقة.
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وأما اجلوز الذي أخذت الربازيل تصدره حديثا فلن يكون له أثر  
كبري يف سوق التجارة العاملية، واحلقيقة أن املنتجات واحلاصالت التجارية 

قليلة وليست سهلة املنال مع قلة عدد السكان يف حوض األمازون 
وتناثرهم على ضفافه، ويبدو أن خطوط املواصالت يف البالد لن تتقدم 

 وتنهض إال إبنشاء مزارع جديدة لرتبية أشجار املطاط.

وجيدر بنا أن نذكر هنا أن حكومة الفالحني الربازيليني يف منطقة 
، ١٩٤٢واجلوت ويف عام حيث مينحون أرضا لزراعة األرز « أمازونيا»

وقعت اتفاقية ينب الربازيل والوالايت املتحدة تنص على النهوض بتلك 
 املنطقة والتوسع يف إنتاج املطاط واحلاصالت األخرى هبا.

فيماعدا هنر األورينسكو وهو هنر صاحل للمالحة  -أما يف فينزوال 
ت فال توجد شبكة واحدة مهمة من املواصال -عدة مئات من األميال

النهرية وهي حمصورة بني هنر ابراجواى األعلى وهنر ابران األدىن، وهنر ابران 
صاحل ملالحة سفن احمليطات الكربى من مصبه املعروف ابسم هنر البالان 

، وهو منفذ مهم للحاصالت الزراعية اليت تنتجها «روزاريو»حىت ميناء 
لصغرية أن سهول البامباس الشمالية، وتستطيع السفن ذات احلمولة ا

تصعد يف النهر حىت حدود األرجنتني وتسري يف هنر ابراجواى عرب مجهورية 
 ابراجواى حىت تصل إىل أراضي الربازيل.

والسكك احلديدية يف أمريكا اجلنوبية تكاد كلها أن تكون مقصورة 
على املنطقة الساحلية، وهذه إن دلت على شيء فإمنا تدل على التطور 

د، وتنفرد مجهورية األرجنتني من بني بلدان القارة كلها اجلزئي يف تلك البال
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أبهنا  متلك ما ميكن أن يسمى شبكة كبرية من خطوط املواصالت وأكثر 
اخلطوط بني بيونس أيرس ومنطقة البامباس، ومع كل فهذه الشبكة تعاين 

 عيبا أساسيا هووجود ثالثة مقاييس لسعة قضباهنا.

حلجارة وابلتايل حيث يكون ويف تلك البالد حيث يندر وجود ا
تعبيد الطرق مرتفع التكاليف، يعتمد الفالح األرجنتيين اعتمادا كليا على 
السكك احلديدية يف نقل املاشية والقمح والذرة وبذور الكتان إىل مواينء 

 الساحل.

وهناك اتصال مباشر بينها وبني بوليفيا وبني ابراجواى بواسطة معدية 
إىل أرض ابراجواى، وهنا ميتد خط اثلث للتوفيق بني قطارات عرب هنر ابراان 

سعة السكك احلديدية كييتم االتصال بني السكتني، بينما جند اخلطوط 
احلديدية يف الشمال الشرقي لألرجنتني تتصل بشبكة خطوط أوراجواى 
اتصاال مباشرا بسبب تساوي سعة السكتني، وكل هذه االتصاالت ليست  

 ة التجارية ما عدا األخرية.كبرية الفائدة من الناحي

وابلرغم من اتساع أراضي الربازيل الشاسعة فإن طول خطوطها 
احلديدية أقل بكثري مما متلكه األرجنتني، وليس هبا خط واحد يقطع البالد 
عرضا، وكل فائدة هذه الشبكة احملدودة مقصورة على اخلدمات اخلاصة 

 الوالايت اجلنوبية. بنقل النب والقطن من مزارعهما وكذلك على خدمة

وتوجد يف غرب جبال األنديز عدة خطوط حديدية قصرية متتد إىل 
مواينء احمليط وحتمل إليها املواد املعدنية الغفل من داخل البالد، ومتلك 



 344 

اليوم مجهورية شيلي شبكة من اخلطوط احلديدية تقطع البالد طوال، غري أن 
يف الشمال وبني املنطقة طريق املواصالت الرئيسي بني مناجم التعدين 

الزراعية هو طريق البحر، وهنا تتعطل التجارة الداخلية كذلك بسبب 
 اختالف عرض خطوط السكك احلديدية اليت التقل عن مخسة مقاييس.

وترجع هذه الفوضى إىل أن اخلطوط احلديدية قد قامت مبدها 
 شركات ذات مصاحل جتاري متضاربة.

لداخلية هلا أمهية عظمى يف سهول إن شبكة املواصالت املائية ا 
أورواب الشمالية وودايهنا خاصة يف أملانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، هذا إىل 
أن األهنار العظمى يتصل بعضها ببعض بشبكة عظيمة القيمة من القنوات 

 الصناعية.

وأكثر من ذلك أن املواينء العظمى يف أورواب تقع على مصب 
ر الراين بنقل أضخم قدر من التجارة وهو أعظم األهنار الكربى، وخيتص هن

األهنار حركة يف العامل، وله أمهية خاصة للبالد األملانية ألن أغلب املراكز 
الصناعية الكربى تقع على جانبيه كما تقع عليه موان هنرية مثل دويزبرج 
ودوسلدورف وكولدىن وماهنامي، بينما جند حوض هذا النهر العظيم هو 

  تغذي روتردام وهي أحد املواينء الكربى يف العامل.املنطقة اليت

وأما من حيث وجهة النظر األملانية، فللنهر عيوبه ألنه يصب يف 
األراضي اهلولندية، حىت إن األملان حاولوا حتويل التجارة من روتردام إىل 

إمز، ولكنهم مل يفوزوا إال بنجاح -عن طريق قناة دورموند « إمدن»ميناء 
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طيع سفن النقل اليت محولتها ألف طن أن تصعد النهر طول قليل، وتست
على حدود سويسرا، أي على بعد » ابل»العام حىت تصل إىل مدينة 

مخسمائة ميل من مصب هنر الراين، وقد أدخلت عدة حتسينات 
وتعديالت على جمرى املالحة فيه حىت استطاعت اليوم السفن اليت محولتها 

 سرتاسبورج وهي النقطة الرئيسية للحركة ألفا طن أن تصعد حىت تصل إىل
 التجارية على النهر.

ومن املالحظ يف النقل بواسطة األهنار األملانية أن احلمولة التجارية  
املتجهة إىل أعاىل األهنار تفوق احلمولة املتجهة إىل مصاب األهنار، وذلك 

دن، راجع إىل ضخامة حجم الواردات التجارية مثل احلبوب وخامات املعا
ألن أغلب السلع املصنوعة يف حوض هنر الراين تستهلك يف األسواق 
الداخلية، والفائض املصدر منها ينقل معظمه إىل املواينء األملانية أو 

 ابلسكك احلديدية إىل ميناء أنفرس.

هذا إىل أن اجلزء األكرب من املشحوانت يف النهر املتجهة إىل مصبه 
 فحم وكوك الفحم.وخاصة بعد مدينة دويزبرج من ال

وأييت هنر األلب يف األمهية بعد هنر الراين، واأللب صاحل للمالحة 
ابتداء من مدينة براغ عرب السهل األملاين الشماىل كله، وهو ذو نفع أكيد 
لبالد تشيكوسلوفاكيا ألنه يضمن هلا منفذا إىل البحر عن طريق ميناد 

حة من احلدود اجلنوبية فمع أنه صاحل للمال« األودر»هامبورج، أما هنر 
 الشرقية حىت ميناء ستنت، فإن حركة النقل عليه قليلة نسبيا.
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وكل هذه األهنار الثالثة العظمى تصب يف اجلهة الشمالية أو اجلهة 
والقنوات املائية الكربى األملانية « ويزر»الشمالية الغربية، وكذلك هنر 

صل تلك األهنار تتجه من الغرب إىل الشرق وهي أصال مصممة عليأن ت
بعضها ببعض، وعن طريق مياه هنر األودر تتصل القنوات كذلك بنهر 
الفستوال يف بولندا وميناء دانزج وبواسطة الرين تتصل بشبكة املواصالت 

 املائية يف فرنسا.

وأما شواطيء أملانيا على حبر البلطيق وحبر الشمال فتصل بعضها  
 ببعض بقناة كييل.

تصلة بعضها ببعض بقنوات صناعية، وتلك وأهنار فرنسا كذلك م
القنوات أكثر ما تكون ازدحاما وتشابكا يف املنطقة الصناعية املسطحة يف 

 مشال شرقي البالد.

وحركة مرور التجارة هنا على أشدها يف الشبكتني املائيتني املتصلتني 
الفرنسية والبلجيكية، وتنقل كميات هائلة من الفحم واحلديد اخلام بواسطة 
قناة املارن والراين وهي أقم قنوات الشبكة مجيعها، وتصل السني وابريس 
بوادي الراين ومنها خيرج فرع إىل حوض السار، وابإلضافة إىل ذلك جند 

اليون »السني متصال بنهر الرون بقناة برجندي وذلك عن طريق فرعيهما 
 ، وكذلك يتصل السون بنهر اللوار بواسطة قناة السنرت.«والسون
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صبحت بذلك مدينة ابريس مركزا لتجارة عظيمة تنقلها وأ
املواصالت املائية ويصلها اجلزء األكرب من املتاجر والسلع عن طريق للقناة 

 والنهر.

اليت تصل اجلارون والرون بقناة « قناة امليدى»ويف اجلنوب توجد 
مرسيليا والرون، وهبذا متتلك فرنسا شبكة مائية هائلة متصلة ال تعرتضها 

، وتصل سواحلها بعضها ببعض على «أراضيها»ى عقبة متتد يف كل أ
 البحر األبيض املتوسط واألطلنطي واخلليج اإلجنليزي وحبر الشمال.

وال يوجد بني األهنار األوروبية ما يقرب من األمهية التجارية من 
شبكيت املواصالت املائية الداخلية يف أملانيا وفرنسا.. ورغم أن هنر 

وتنتفع به سبع دول خمتلفة، « أمل»ل صاحل للمالحة ابتداء من الدانوب مث
 فإن حركة التجارة عليه ضعيفة نسبيا.

وأبرز عيوبه أنه يصب يف البحر األسود، وهو حبر بعيد كل البعد 
عن األسواق التجارية العاملية، كما أن جتمد مائه يعرقل النقل فيه ما يقرب 

عد مدينة بودابست مستنقعات ال من شهرين كل سنة، كما يكتنف جمراه ب
 يستطاع إصالحها أو تعمريها.

وأطول أهنار أورواب قاطبة هو الفلجا، وأكرب عيوبه أنه يصب يف حبر 
داخلي هو حبر قزوين، ولكن احلكومة السوفيتية رغم تعقد مشكلة النقل 

 هبا مصممة على استغالل مجيع الطرق املائية هبا استغالال اتما.
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مشكلة تواجههم هي مشكلة املناخ العسرية، على أن أعقد  
وتتلخص يف أن كل موانيهم النهرية ال ختلو مياهها من اجلليد ملدة أكثر من 

 عشرة شهور يف السنة، وبعضها ختلو منه مدة أقل من ذلك.

فقد وصلت  ١٩٣٧فلجا اليت افتتحت عام  -وأما قناة موسكو  
لطيق والبحر األبيض مدينة العاصمة ببحر البلطيق، بينما ربطت قناة الب

ليننجراد ابلبالد يف أقصى الشمال، فسامهت بقسط يف النهضة 
االقتصادية بتلك املنطقة وقصرت مدى الرحلة البحرية بني ليننجراد 

 ومورمنسك.

وكذلك ربطت قناة فوجلا.. دون حبر قزوين ببحر آزوف والبحر 
 ليا خلمسة حبار.األسود، وهبذا حتققت الفكرة يف جعل موسكو ميناء داخ

أما يف بريطانيا حيث املساحات أقصر كثريا مما يف البلدان األخرى،  
وحيث توجد شبكة عظيمة منتظمة من اخلطوط احلديدية، فالنقل فيها 
بواسطة األهنار والقنوات يف حالة ضعيفة جدا منذ سنوات مضت. فإذا 
استثنينا قناة مانشسرت للسفن وهي قناة ال تعد جمرى داخليا، فاملشحوانت 

اسطة املواصالت املائية ال تكاد تبلغ ستة يف املائة من مشحوانت بو 
السكك احلديدية، بينما جند النسبة تبلغ عشرين يف املائة يف البالد 

 األملانية.

وتنتفع املناطق الصناعية األوروبية خبدمات شبكات من الطرق 
 .احلديدية الكثيفة اليت تلتقي مجيعا يف مراكز مثل لندن وابريس وبرلني



 349 

هذا وتنتفع اخلطوط احلديدية اليت خترتق القارة األوروبية ابستعمال 
أقدام ومثاين بوصات ونصف بوصة  ٤القياس املصطلح عليه دوليا وهو 

قاعدة عامة لسعة القضبان، عدا بلدان إسبانيا والربتغال واالحتاد 
السوفييت، ويف بعض أجزاء القارة مل يكن هناك مناطق عند مد القضبان 

ديدية من حماذاة سالسل اجلبال اليت مل يكن من املستطاع اخرتاقها إال احل
جزئيا، إذ مل يكن هناك مثال خط يعرب جبال الربانس منذ زمن طويل، 
وكانت املواصالت الوحيدة بني فرنسا ورسبانيا هي الدوران حول طريف 
 سلسلة تلك اجلبال من الشرق والغرب، بينما اخلطوط احلديدية الرئيسية

من ابريس إىل البحر املتوسط قد مدت اضطرارا شرقي السهل األوسط 
على طول وادى الرون، وكذلك يف إيطاليا تقف جبال األبناين عقبة كأداد، 
ويف أواسط أورواب منع مد اخلطوط احلديدية عرب مئات األميال بسبب 

 جبال الكرابت.

د مدة ومل يكن من املستطاع قط التغلب على جبال األلب إال بع 
طويلة جدا، وبفضل معجزات هندسية رائعة أمكن شق أنفاق طويلة 

تصل السكك احلديدية  -منها سانت جواتر ومسبلون  -خترتقها 
السويسري ابخلطوط اإليطالية، وتربط املنطقة الصناعية يف مشال إيطاليا 

الذي « مونت سنيس»مبثيالهتا يف سويسرا وغرب أملانيا، وكذلك نفق 
 احلديدية الفرنسية ابخلطوط اإليطالية. يصل اخلطوط

وترجع سهولة مد شبكة اخلطوط احلديدية يف بريطانيا وازدحام  
خطوطها إىل احلالة الطبيعية لألرض هبا، ألن العقبة الوحيدة اليت تعرتض مد 
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اليت تفصل بني املناطق « جبال األبناين»القضبان احلديدية هي سلسلة 
قيها، وكذلك املرتفعات اجلنوبية يف اسكتلندا الصناعية يف غرب البالد وشر 

اليت تفصل بني منطقىت الصناعة اإلجنليزية واألسكتلندية، ومهما يكن من 
أمر فإهنا كلها عقبات تبدو ضئيلة جدا جبانب سالسل جبال األلب 

 والربانس.

ومن األمور اليت تسرتعى االنتباه يف مد القضبان احلديدية يف إجنلرتا، 
يعا بدأ يف مدينة لندن وتشعب منها، بينما ال حتتل املواينء أن أمهها مج

األخرى إىل مكانة اثنوية على تلك اخلطوط، وهو تطور طبيعي ابلنسبة ملا 
متتاز به بريطانيا من عظم مقدار جتارهتا مع البلدان فيما وراء البحار عن 

 طريق ميناء لندن.

حديد القارة وقبيل احلرب العاملية أنشئت مواصلتان مع سكك  
األوروبية بطريقة اجلسور املتحركة، وقد يسر ذلك أن سعة القضبان يف 
إجنلرتا وضعت على حسب القاعدة املصطلح عليها دوليا، وكذلك نرى أن 
شبكة السكك احلديدية الفرنسية تتلقى كلها يف العاصمة الفرنسية، وأعظم 

ا وهو أكرب خطوطها حركة ونشاطا هو اخلط بني ابريس وميناء مرسيلي
 املواينء الفرنسية قاطبة.

أما طرق املواصالت يف إسبانيا والربتغال فقرية جدا إذا قورنت ببقية 
القارة، وقد عرقل مد اخلطوط احلديدية سالسل اجلبال العديدة ووداين 
األهنار العميقة اليت خترتق البالد من جهة، وقلة املوارد الطبيعية وضآلة 

 بالد من جهة أخرى.عدد السكان يف داخل ال
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وكذلك كان احلال يف إيطاليا إذا كانت اجلبال هي املتحكمة يف مد  
اخلطوط احلديدية، ولو أن املمرات اليت شقت يف جبال األبنانني سهلت 
االتصال بني اخلطوط الساحلية يف الشرق والغرب يف عدة مواضع، وهي 

ديدية املهمة العابرة اليت متتد بطول شبه اجلزيرة، وتلتقي مجيع اخلطوط احل
 جلبال األلب يف سهل ملبارداي.

ذي « برنر»وابإلضافة إىل األنفاق الثالثة اليت تقدم ذكرها فإن ممر  
الشهرة التارخيية احلديثة يربط ذلك السهل أبواسط أملانيا، ونظرا إىل مركز 

وهي بالد خترتقها خطوط السكة احلديدية  -أملانيا من القارة األوروبية 
ولية من الغرب واجلنوب والشرق بل ومن الشمال أيضا عرب الدمنارك، الد

ونظرا إىل املكانة الصناعية العظيمة اليت وصلت إليها، فقد كان طبيعيا أن 
تنتشر اخلطوط احلديدية هبا إىل أقصى حد، وقد انتشرت فعال حبيث إن 

 بريطانيا، طوهلا ابلنسبة ملساحة البالد وتعداد السكان يفوق كثريا النسبة يف
ويف الوقت ذاته جند أن شبكة اخلطوط احلديدية أقل تركيزا يف برلني منها 

 يف لندن.

ويف أواسط أورواب مدينتان شهرياتن مها فينا وبودابست كانتا  
مركزين مهمني مللتقى السكك احلديدية يف عهد اإلمرباطورية النمساوية 

ا الرئيسي على السكة من واجملرية، وكانت أمهية األوىل راجعة إىل مركزه
البلقان إىل جنوب أملانيا عن طرق حوض الدانوب، وأما املدينة الثانية 

 فكانت مركز عجلة املواصالت جلميع سهول هنغاراي.
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وهكذا تتجه كل اخلطوط احلديدية اآلتية من املناطق الصناعية يف 
تجه صوب بوهيميا ومورافيا إىل مدينة فينا، واخلطوط اآلتية من سلوفاكيا ت

جمردة من « براغ»مدينة بودابست، بينما عاصمة السلوفاك اجلديدة 
التجارة، وعلى العموم فجمهورية تشيكوسلوفاكيا من البالد الفقرية جدا يف 
طرق املواصالت، وكذلك يوغوسالفيا فإن طرق املواصالت احلديدية هبا 

البحر، مها  غري وافية وتعتمد يف تصدير جتارهتا على منفذين رئيسيني على
هو  -وهو أهم لديها من األول -ميناء سالونيكا يف اليوانن واملنفذ اآلخر 

 مدينة تريستا على البحر األدراييت.

ويف مشال أورواب يعوق مد السكة احلديد يف هولندا والدمنارك إىل 
درجة ما، طبيعية األرض يف هذين البلدين، فهولندا تنعم بكثرة مواصالهتا 

يعية، وكذلك ابلقنوات الصناعية اليت شقت فيها بكثرة حىت املائية الطب
حلت حمل الطرق املعبدة يف النقل، حبيث ال يؤثر قصر سككها احلديدية 
يف جتارهتا، ويبلغ طوهلا نصف طول مواصالهتا املائية من األهنار والقنوات، 
 وأما الدمنارك فهي مغلولة اليد بسبب انقسام أراضيها انقساما طبيعيا إىل

عدد من اجلزر املنفصلة وهو عيب تالفته احلكومة إبقامة اجلسور 
 واستخدام اجلسور املتحركة.

يف « لوليا»ويف النرويج إذا استثنينا اخلط احلديدي املمتد يف  
السويد إىل انرفيك، فإن طبيعة البالد اجلبلية حالت حيلولة اتمة دون مد 
خطوط حديدية يف األصقاع الشمالية منها، أما يف اجلنود فقد استخدمت 

 مل.الوداين لتوصيل شرق اهلضبة بغرهبا من تروند هامي إىل أوسلو وستوكهو 
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أما توفري وسائل النقل يف االحتاد السوفيييت كما الحظنا فهي 
مشكلة معقدة تعقيدا شديدا حيث البد من التغلب على املسافات 
الشاسعة وكذلك على العقبات الطبيعية، وأعظم العوائق يف سبيل مد 
الطرق والقضبان احلديدية هي االجتاه الطبيعى لألهنار يف روسيا، ألنه 

 ة كثري من الكبارى الطويلة ذات التكاليف الباهظة.يقتضي إقام

وعالوة على زايدة استخدام املواصالت املائية والتوسع فيها فقد  
ميل  ٣٦٠٠٠مدت عدة خطوط حديدية جديدة زاد طوهلا منذ الثورة من 

، ولكن إذا قورنت هذه ابلسكك احلديدية يف بريطانيا وأملانيا ٥٩٠٠٠إىل 
حلديدية يف روسيا األوروبية مفككة غري حمكمة وأمريكا فإن الشبكة ا

 االتصال.

ومع أن مساحتها تبلغ سبعني ضعف مساحة اجلزر، الربيطانية، فإن 
 جمموع أطواهلا ال يكاد يبلغ ثالثة أمثال طول السكك احلديدية يف بريطانيا.

وتتصل أورواب ابلقارة اآلسيوية خبطني حديدين عابرين للقارات 
الشرق األدىن واآلخر إىل الشرق األقصى، ويبدأ من أحدمها يؤدي إىل 

 ابريس خطان متبادالن إىل استانبول وآسيا الصغرى واخلليج الفارسي.

الراين إىل سرتاسبورج  -وميتد األول منهما مع جانب قناة املارن  
عرب البلقان مارا بفينا وبودابست وبلغراد، والثاين وهو أقصر مها مير بنفق 

قا مشال إيطاليا إىل تريستا وبلغراد، وعند استانبول ينتقل السمبلون خمرت 
القطار عرب البوسفور على عابرة تصل استانبول على الشط األورويب 
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مبحطة حيدر ابشا على الشط اآلسيوي حيث ينتهي إىل السكك احلديدية 
الرتكية ذات االتساع العاملي، فتسري عليها حىت سهل نصيبني على حدود 

 إىل املوصل مث إىل بغداد على طول وادى دجلة.سوراي متجها 

أما السكة احلديدية إىل اخلليج الفارسي فيما بعد بعد مدينة بغداد 
فال تزال ضيقة ال يزيد سعتها على مرت واحد، ولكن هناك مشروعا لتغيري 

 ذلك االتساع إىل وحدة املقياس الدوىل للسكك احلديدية.

العامل يتجه شرقا مارا بربلني ويبدأ من ابريس أطول خط حديدى يف 
ووارسو وموسكو حىت ساحل احمليط اهلادي ومنشوراي والصني، غري أن 

 السكك احلديدية الروسية هلا مقياس غري دويل.

وحىت قيام الثورة كان خط سيرباي احلديدي الذي خيرتقها ذا قيمة  
عظمى لروسيا من حيث النهوض مبستعمراهتا اآلسيوية، أما يف عهد 

وفييت فإن املدن اليت مير هبا هذا اخلط قد كربت واتسعت، وبذلك الس
ازدادات حركة النقل والتجارة عليه ازدايدا مطردا، فالقمح من سهول 
سيرباي والزبد من مزارع األلبان والفراء يف املنطقة املتجمدة وهي معظم ما 

ه شرقا حتمله القطر اليت تتجه غراب، بينما اآلالت واملصنوعات األخرى تتج
على هذا اخلط الذي يدور حول اجلزء اجلنويب لبحرية ابيكال، وعندها 
يتفرغ إىل فرعني، أحدمها يتجه جنواب بشرق عرب أراضي منشوراي إىل مدينة 
خاربني، مع تغيري يف سعة السكك احلديدية مرة أخرى، ومنها تتفرع 

احلدود  خطوط إىل وسط الصني وجنوبيها، أما الفرع اآلخر فيسري موازاي
 حىت يصل إىل ميناء فالدفستك اليت تتصل أيضا خبط حديدي مع خاربني.
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نص فيه  ١٩٤٥وقد وقع اتفاق بني حكوميت الصني وروسيا عام  
على ضم شركة إدارة خط حديدي منشوراي إىل خط حديد شرق الصني 
حتت إدارة احلكومتني معا ملدة ثالثني عامًا، ويف هنايتها يصري اخلطان 

 خاصا للصني.ملكان 

 

 نقص  ي وسائل النقل

كان النقص يف طرق املواصالت يف بالد الصني املرتامية األطراف من أهم 
العوامل اليت عطلت استغالل مواردها الطبيعية الغنية، كما عطل العدد 
الضخم من األيدي العاملة، حقيقة إنه حدث نشاط يف إنشاء الطرق ومد 

للنقل ابلسيارات، وكذلك يف  اخلطوط احلديدية وتعبيد الطرقات
املواصالت اجلوية، ومن املتوقع أن يزداد هذا النشاط ازدايدًا كبريًا عندما 
تستقر األمور على يد حكومة حازمة، إال أن أهم وسائل النقل داخل 
الصني ال تزال إىل اليوم هي القوى البشرية وعرابت اليد، ومن الطبيعي أن 

ق النقل إىل استغالل املواصالت استغالال تلجأ البالد وهي فقرية يف طر 
اتما، ولكن هنا أيضا تقوم عقبات طبيعية ال ميكن التغلب عليها، والنهر 
الوحيد الذي ميكن أن ينتفع به يف املالحة انتفاعا عظيما هو هنر 

يف أواسط الصني، وهذا النهر العظيم ميكن أن متر فيه « الياجنسيت كيانج»
« هانكاو»احمليطات وتصعد يف جمراه حىت ميناء البواخر الكربى عابرة 

فقط ألن » إيشانج»النهري، أما البواخر الصغرى فتصل فيه إىل ميناء 
 جمراه بعدها تعرتضه سلسلة كبرية من الشالالت واملساقط.
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وهي ميناء « شونكني»ومع كف فالسلع التجارية اليت تصدرها  
ا إىل جمرى النهر حىت حتملها قوارب صغرية وتنحدر هب« زشوان»والية 

مصبه، ونظرا لبطئها وصغر محولتها فإن تكاليف النقل ابهظة رغم رخص 
 األيدي العاملة.

وتوجد حول مصب هنر الياجنتسي شبكة من القنوات الصناعية اليت 
القناة »تسهل املواصالت والتبادل التجاري، وإىل الشمال منه توجد 

رب هنر الياجنتسي وهنر هواجنهو ويبدأ من مدينة هانكاو مث يع« الكبرية
ويستمر قرابة سبعمائة ميل جمتازا معظم سهل الصني أبمجعه حىت ينتهي إىل 

وهو مبثابة ميناء « هو -ىب »وهو ميناء يقع على مصب هنر « تينسني»
 «.بيبنج»ملدينة 

وعرب السهل أيضا جيرى هنر هواجنهو وهو النهر الذي لقب حبق 
األمهية من حيث املالحة بسبب ما يعرتض وهو قليل « أبحزان الصني»

جمراه من الشالالت واألغوار الضحلة، ولكنه عظيم اخلطر ألن جمراه قد 
 يتغري فجأة أو يفيض فيحدث أفدح اخلسائر يف األرواح واألموال.

ورغم أن بالد الصني ليس هبا ما يعد شبكة للمواصالت أو ما 
فإنه يوجد اليوم فيها على  يشببهها، بل هي جمرد خطوط حديدية متناثرة،

األقل مواصالت حديدية بني الشمال والوسط وبني الشمال واجلنوب، 
واخلط الواصل من خاربني إىل تينسني ميتد بدوره إىل مدينيت شنغهاى 
وكانتون، على أن هنر ايجنتسي يعرتض طريق ذلك اخلط، وقد استكملت 

، وبذلك ١٩٣٦امالوصلة احلديدية بني كانتونوهانكا من ذلك اخلط ع
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تكون مدينة كانتون قد اتصلت مبحطات االبتداء الرئيسية بشمال غرب 
أورواب عن طريق اخلط احلديدي العابر لسيبرياي ومدينة خاربني، وكل تقدم 
يف طرق املواصالت يف الصني إىل اليوم يرجع الفضل فيه إىل املشروعات 

 األجنبية.

نظام عام لشبكة من ومن العوامل الرئيسية اليت قاومت وجود 
املواصالت احلديدية وجود منافسات بني مصاحل أجنبية متضاربة، نشأ 
عنها تفتت حركة التقدم والنهضة يف أجزء خمتلفة من الصني بسبب 
حصول األجانب على امتيازات خاصة يف مناطق نفوذ دوهلم يف هذه 

 .البالد، وهو أمر البد أن تنتبه إليه احلكومة اجلديدة يف الصني

هذا وقد أعلن أن أمريكا قد وضعت مشروع السنوات اخلمس  
إلنعاش الصني اقتصاداي، ويشمل برانجمها بناء شبكة من اخلطوط احلديدية 
للنقل يف أحناء البالد، واحلقيقة أن مد تلك الشبكة من املشروعات 
الضرورية اليت حتتاج إليها الصني وخاصة بعد أن دمرت قطاعات أبكملها 

 ا القصرية يف أثناء احلرب األخرية.من خطوطه

أما يف جزر الياابن فتوجد شبكة منتظمة من السكك احلديدية،  
ولكن البالد اآلسيوية الوحيدة اليت متتلك شبه شبكة من املواصالت 
احلديدية هي بالد اهلند وهي بعكس الصني من حيث إن املواصالت 

اصالت املائية هبا فال قيمة احلديدية هبا هي أهم وسائل االنتقال، وأما املو 
 هلا إال من حيث شئون الري.
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ويف دال هنرى الكنج والربهامابوترا، تستخدم شبكة السكة  
احلديدية هبا كما تستخدم القنوات واألهنار يف املواصالت على حد سواء 

وهي املواصلة الرئيسية إيل الشمال الشرقي -ويف حوض هنر الربمها بوترا 
 ال األولوية للمواصالت املائية.ال تز  -يف اهلند 

أما إنشاء الطرق يف اهلند فهو سهل بسبب انبساط األرض يف  
معظم أحناء البالد، ولكن عاق التوسع يف مدها ندرة وجود األحجار 
وأغلب الطرق املعبدة اجليدة مقصورة على مراكز البلدان الرئيسية وعلى 

 ات البضائع والركاب.املناطق اليت تفيد السكة احلديدية من حيث شحن

وأكرب عيوب السكة احلديدية هناك من وجهة النظر الوطنية هو  
استعمال مقياسني خمتلفني هبا، أوهلما املقياس العريض أي مخس أقدام 

وتبلغ  -وست بوصات، والثاىن مقياس املرت، وأغلب اخلطوط الرئيسية 
فرعية من ذات من ذات املقياس األول، بينما اخلطوط ال-أربعني ألف ميل 

 املقياس الثاين، هذاإىل بعض خطوط اجلبال ذات املقياس الضيق.

ومعظم اخلطوط الرئيسية تبدأ من املدن واملواينء الكربى مثل كلتا  
ومبباى ومدارس ويف املناطق املزدمحة ابلسكان وخاصة يف حوض الكنج 

أن  األوسط توجد شبكة منتظمة من السكة احلديدية، ومما يسرتعي النظر
اهلند بسبب إحاطتها بسالسل من اجلبال العالية ليس هلا أي اتصال ابلعامل 
اخلارجي ابلسكة احلديدية إال خبط عتيق ميتد بلوخستان، ولكنه يتوقف 

 فجأة يف وسط بالد إيران.
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وأما بورما وهيجارة اهلند فتملك شبكة حمدودة من املواصالت 
، كما «ماندالى»جنوان إىل احلديدية، وتشمل خطا حديداي رئيسيا من را

متتلك قليال من الطرق املعبدة، وهلذا فهي تعتمد يف مواصالهتا التجارية 
اعتمادا يكاد يكون كليا على هنر اإلروادى وفرعه تندوين فتنتقل كتل 
األخشاب على األطواف متجهة إىل مصب النهر، كما ينقل األرز على 

 إىل مدينة راجنون. قوارب النقل ذات اجملداف خالل دلتا النهر

ومن املنتظر أن تنشط التجارة بني بورما والصني وخاصة بعد مد  
طريق بورما املشهور بني الشيو اليت تتصل براجنون بطريق السكة احلديدية 

يف مقاطعة يوانن، وقد حل هذا الطريق املعبد حمل « كون منج»وبني 
 ا.الدروب اليت كانت تسري فيها البغال ودواب احلمل قدمي

وأما يف سيام فتتصل عاصمتها وهي ابنكوك مبيناء سنغافورة خبط 
حديدي ميتد على طول شبه جزيرة املاليو، ويف بالد املايو ذاهتا مدت 
شبكة من السكة احلديدية املنتظمة أبموال بريطانية، وكذلك مدت عدة 

 خطوط حديدية يف اهلند الصينية ويف جزيرة جاوة.

صالت قليلة وغري وافية ابلغرض يف آسيا ومهما تكن وسائل املوا 
فإهنا يف إفريقيا متأخرة جداً، وقد مسيت حبق القارة املظلمة نظرا للصعوابت 
اليت اعرتضت سبيل الكشف عن داخليتها، والسبب األول هو أن تكوين 
أراضيها الطبيعي جعل أغلب أهنارها غري صاحل للمالحة، ألهنا عندما 

ة اليت حتتل معظم سطحها تعرتض جمرها تنحدر من اهلضبة املرتفع
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الشالالت ومسقاط املياه السريعة الشديدة االحندار اليت تقف عقبة دون 
 سري التجارة قبل املصب مبسافة كبرية.

وهي النيل والنجر والكنغو  -وأعظم األهنار اإلفريقية األربعة
بواخر هو هنر النيل من حيث فائدته املالحية، إذ تستطيع ال-والزامبيزى 

النهرية أن تسري يف جمراه مسافات طويلة، وهو ما جيعله جزءًا مهمًا من 
مشروع ربط القاهرة مبدينة الرأس وهي رحلة يستطاع قطعها دون االلتجاء 
إىل الطريان ابستخدام السكة احلديدية والسيارات والطرق املائية ابلنهر 

 والبحريات.

ية والواقعة على اخلط يف روديسيا الشمال« بروكن هل»ومن مدينة 
احلديدي لالحتاد املتفرع من خط مدينة الكاب توجد مواصالت 
ابلسيارات والسكة احلديدية تؤدي إىل البواخر اليت تسري يف حبرييت اتجنانيقا 

 وحبرية فكتوراي، وهذه إحدى منابع النيل األبيض.

وبعد عبور حبرية فيكتوراي يوجد كذلك خط حديدي آخر وسيارات  
إىل حمطة للمالحة على النيل األبيض، ومن هنا تبدأ رحلة طويلة  تؤدي

جدًا حىت نقطة التقائه ابلنيل األزرق عند اخلرطوم، ومن ذلك املكان يبدأ 
النيل جراينه عرب الصحراء حنو ساحل البحر املتوسط، ويف تلك املنطقة 

خط تعرتض جمراه شالالت كثرية تعوق البواخر عن املالحة، ولذلك أنشىء 
 حديدي يدور حوهلا حىت وادي حلفا.
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ويف وادى حلفا تستخدم البواخر النهرية حىت مدينة أسوان واملرحلة 
األخرية هلذه املرحلة تقطع ابلسكة احلديدية إىل القاهرة أو إىل إحدى 

 اإلسكندرية أو بورسعيد. -مواينء الساحل 

د شبكة ويف كال الطرفني من هذا الطريق الذي خيرتق إفريقيا، توج 
من السكك احلديدية كافية للمواصالت يف كل طرف، فمصر متلك شبكة 
تفي بغرض املواصالت يف أراضيها احملدودة املساحة واملكتظة ابلسكان 

 وتصل املناطق الزراعية والبلدان الكبرية يف القطر مبدينة القاهرة.

غري أن أكرب شبكة للسكك احلديدية الكثيفة توجد يف احتاد  
فريقيا وهي أكرب شبكة يف إفريقيا، وكلها من السكة احلديدية جنوب إ

الضيقة اليت عرضها ثالث أقدام وست بوصات، ومن األمور اليت تدل 
على التقدم فيها هو تسيري اخلطوط الرئيسية وبعض اخلطوط الفرعية 
ابلكهرابء والتوسع يف استعمال الكهرابء، وخاصة يف الرتنسفال واناتل، 

تجه من مواينء الساحل إىل داخل البالد وتتصل خبطوط وكل اخلطوط ت
جنوب غرب إفريقيا وموزمبيق، كما تتصل مبستعمرة أجنوال والكنغو 

 البلجيكية عرب روديسيا الشمالية.

وخيرتق الكنغو البلجيكية اخلط احلديدي الشمايل الذي يعرب القارة  
اإلفريقية من بنجويال يف أجنوال مارا مبدينة بال وايو إىل ميناء بريا يف 

 مستعمرة املوزمبيق.
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ال يوجد  -وتلك املستعمرة الشاسعة مستعمرة الكنغو البلجيكية 
يشغل حوضه  سوى وسائل سيئة للمواصالت، وحىت هنر الكنغو الذي

رقعة املستعمرة أبكملها تعرتض جمراه الشالالت ومساقط املياه السريعة 
 اجلراين.

وهناك ما يقرب من أربعمائة ميل صاحلة للمالحة يف الكنغو 
 األعلى.

ولكن تبدأ بعد هنايتها ثالث عقبات متتالية احتيل على حتاشيها مبد 
عزل آخر يوصل خط حديدي منعزل حول كل واحدة منها، وهناك خط من

الكنغو ببحرية اتجنانيقا، وأطول قطاع صاحل للمالحة يف النهر دون عوائق 
، وتبلغ املسافة بينهما ألف ميل «ستانلي بول»و« ستانلى فولز»ميتد بني 

تقريبا، ولكن تتضاءل أمهية هذا القطاع بسبب املنحدرات الشديدة اليت 
ى الواقعة على بعد يقل من تعرتض جمرى النهر بعده واليت متتد إىل ما اتد

 مائة ميل من مصبه.

وليس هنر الزمبيزى أبحسن حاال  أو أكثر قيمة مالحية منه، إذ 
تعرتض جمراه شالالت فكتوراي الشهرية، وأما فروعها فينضب منها املاء 
وخيتفي متاما يف فصل اجلفاف، وأكرب أهنار إفريقيا نفعا وفائدة بعد النيل 

وهوصاحل للمالحة على امتداد عدة مئات من األميال « النيجر»هو هنر 
يف جمراه األعلى، وذلك بعد ختطى أماكن الشالالت يف جمراه األوسط، 
وبذلك ميكن الوصول إىل قلب نيجرياي بسهولة من البحر على طول جمرى 

 «.بنيو»النهر حىت نقطة التقائه بنهر 
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اجلزائر وهناك خط حديدي يسري حبذاء الساحل من مراكز عرب  
 حىت مدينة تونس ويتفرع منه عدة فروع تتجه جنوابً خمرتقة الصحراء.

ومن هناايت تلك اخلطوط تسري خطوط للسيارات عرب الصحراء 
حىت تتصل ابخلطوط احلديدية يف نيجرياي، وهذه متتد إىل ساحل غاان 

 وتنتهي عند ميناء الجوس.

اإلفريقية من  وهبذا يكون قد اكتمل خط املواصالت العابر للقارة
 الشمال إىل اجلنوب عرب مشال غرب إفريقيا.

وأهم الشئون اليت تتصل ابلنهوض االقتصادي للقارة اإلفريقية وما 
تتطلبه حاجاهتا امللحة هو مد عدة خطوط رئيسية تصل بني شبكات 

 اخلطوط احلديدية املختلفة يف اجلنوب والشمال الغريب والشمال الشرقي.

ة شبيهة هبذه، وهي تزويد البالد مبواصالت ويف أسرتاليا مشكل
حديد تفي أبغراضها، إذ أنه ال يوجد خط حديدي يصل بني مشال تلك 
القارة وجنوهبا عرب الصحراء الكربى الداخلية، ألنه ال تزال هناك ثغرة 
واسعة تبلغ حوايل ستمائة ميل بني قطاعى اخلط الشمايل واجلنويب حىت 

« أدليد»يف الشمال وبني ميناء « دارون»يناء ميكن أن يتم االتصال بني م
 يف اجلنوب.

يف أسرتااي « برت»حقيقة إن هناك خطا خيرتق القارة من ميناء  
الغربية وميتد حماذاًي الساحل تقريبا مارًا مبدن أدليد وملبورن وسدىن حىت 
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مدينة برسيني يف الشمال يف مقاطعة كوينزالند، ولكن قيمة هذا اخلط 
 اختالف عرض السكة احلديدية يف مواضع من الطريق. تتضاءل بسبب

وقد نشأت تلك احلال بسبب انفراد كل والية من الوالايت مبد 
اخلط الذي خيرتقها تبًعا حلاجاهتا احمللية دون نظر إىل أي اعتبار آخر، فمثال 
يف والييت أسرتاليا الغربية وكوينزالند أنشئت السكة احلديدية مبقياس 

أي ثالث أقدام وست بوصات، ويف مقاطعة ويلز اجلنوبية العرض الضيق، 
اجلديدة استعمل املقياس العاملي وهو أربع أقدام ومثاين بوصات ونصف، 
ويف مقاطعة فيكتوراي استعمل املقياس العريض وهو مخس أقدام وثالث 
بوصات، أما يف أسرتاليا اجلنوبية فتستعمل كل املقاييس الثالثة بينما 

ل من اخلط بني كاجلورىل بورت أوجستا على اخلط الرئيسي القطاع املستق
برسبني فاملقياس املستعمل فيه هو املقياس العاملي، أي أربع أقدام  -برت 

ومثاين بوصات ونصف بوصة، ومجيع تلك اخلطوط بدأت من عواصم 
املقاطعات مث امتدت منها بعد ذلك إىل مناطق أخرى، وهبذا تركزت 

ساعدت على رفع شأهنا وخاصة إذا كانت من التجارة يف العواصم و 
 املواينء مثل مدينة سدين ومدينة مبلورن.

ولكن التبادل التجاري املتزايد بني بعض املقاطعات وبعضها كثريا ما 
يتعطل ويتأخر بسبب اختالف سعة املقياس يف سككها احلديدية، وقد 

يع تلك أن السياسة االشرتاكية تتجه إىل تغيري مج ١٩٤٤أعلن يف عام 
األنظمة وتوحيدها يف نظام واحد وهو املقياس الدويل، وهذا يتطلب 

 تكاليف ابهظة جداً.
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أما نيوزيلندا فهي شبيهة أبسرتاليا من حيث ابتداء مد اخلطوط 
احلديدية من مراكز متباعدة، ولكن ما عدا ذلك فقد حدث فيها عكس ما 

ا قيمة استخدام حدث يف أسرتاليا، فقد أدرك املسئولون يف نيوزيلند
املقياس املوحد يف مجيع السكك احلديدية منذ البداية، وبذلك أنشئت  

 كلها على املقياس الضيق وهو ثالث أقدام وست بوصات.

وهناك عامل آخر أثر على التوسع يف مد السكك احلديدية يف 
أسرتاليا وخاصة يف املنطقة اجلنوبية الشرقية املزدمحة ابلسكان، وهذا 

التكوين الطبيعي يف سطح األرض، إذ ترتفع جبال األلب  العامل هو
األسرتالية حبذاء الشاطيء بشكل جعلها حاجزًا طبيعيًا منيًعا ال ميكن 
التغلب عليه أو اخرتاقه، وإىل اليوم ال يوجد اتصال حديدي مباشر بني 
 الساحل وبني داخل البالد، وبعبارة أخرى بني مدينة سدين ومدينة ملبورن.

ناء حوض هنر مري ودارلنج فإن أسرتاليا فقرية جدًا يف وابستث
املواصالت املائية النهرية، إذ أن أهنارها جتف مياهها يف فصول اجلفاف 
بشكل جيعلها عدمية الفائدة، فكثري من أهنارها الداخلية الطويلة نسبًيا 

 واليت يفيض جمراها وميتليء يف فصل األمطار جتف متامًا يف فصل الصيف.

 ك أهنار أخرى ختتفي كلية وال يبقى منها إال حبريات داخلية.وهنا

مشروع أقيم على هنري مري ومرمبدجى  ١٩٣٨وقد مت يف عام
ويشمل بناء خزاانت وسدود وبواابت فساد ذلك على تنشيط املالحة 
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النهرية يف مسافة تقرب من ألف ميل من هذين النهرين، كما انتفع به يف 
 من األرض.ري حواىل ألفي ميل مربع 

هذا وليس ألسرتاليا نصيب كبري يف الطرق املعبدة، وال تزيد أمهية 
تلك الطرق على أهنا وسائل لتغذية السكك احلديدية ابلبضاعة 
والركاب،إال أن أاغلب داخلية البالد وهي مسطحة منبسطة ال خترقها 
أهنار وال جماري ماء صاحلة بطبيعتها الستعمال السيارات عرب الطرق 

 ديدية الكربى.احل

وتبلغ نسبة عدد السيارات املستعملة يف أسرتاليا إىل عدد سكاهنا 
 على قلتهم نفس النسبة يف كندا وضعف النسبة يف بريطانيا.

 

 طرق املواصالت اجلوية العاملية

وجيدربنا أخريًا بعد كالمنا عن الطرق التجارية العاملية أن خنصص كلمة 
ين هبا الطريان الذي هنض هنض كبرية موجزةألحدث طرق املواصالت، ونع

 يف ربع القرن األخري، ومل يتوقف اطراد منوه يف أثناء احلرب العاملية األخرية.

ورغم أن الطريان مل يستخدم لنقل السلع الكبرية األحجام، فمما 
الشك فيه أن الطائرة الربية والسفينة الطائرة أصبحتا منافستني قويتني 

ت يف النقل السريع عرب املسافات الطويلة للركاب للقطار وعابرة احمليطا
والربيد والسلع الصغرية احلجم الغالية الثمن، ولن ميضى وقت طويل حىت 

 تستخدم الطائرة يف نقل البضائع الثقيلة كذلك.
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ويوجد اليوم قسمان رئيسيان من خطوط الطريان، أحدمها يوصل 
الطريان يف أورواب  بني املدن الكربى املزدمحة ابلسكان وميثله خطوط

وأمريكا الشمالية، واآلخر مهمته أن يصل إىل األمكنة اليت ال يستطاع 
الوصول إليها ابلطرق أو ابلسكة احلديدية مثل األصقاع النائية يف االحتاد 

 السوفييت والشرق األقصى وإفريقيا وأسرتاليا.

ويشمل القسم األول الوالايت املتحدة اليت متتلك شبكة متماسكة 
من املواصالت اجلوية تصل بني مدهنا الكربى وبالدها الداخلية، وأمهها 
اخلطوط اليت تعرب القارة من الساحل الشرقي إىل الساحل الغريب، وهي إىل 
جانب ذلك حتتكر املواصالت اجلوية يف بقية القارةوخاصة بعد استبعاد 

 الشركات األملانية اليت كانت تعمل يف بلدان أمريكا اجلنوبية.

وابإلضافة إىل طرق الوالايت املتحدة اجلوية العابرة للقارة 
فالطاذرات األمريكية تطري من املدن الكربى الكندية متجهة صوب 
اجلنوب مارة أبمريكا الوسطى وجزر اهلند الغربية والشواطيء الشرقية 

 والغربية لقارة أمريكا اجلنوبية حىت تصل إىل سانتياجو وبيونس أيرس.

ئرات كذلك ابلطريان عرب القارة من هاتني املدينتني ومن وتقوم الطا
ليما مارة بالابز إىل ريودى جانريو، ومن بنما تطري فوق الشاطئ الشماىل 

 ألمريكا الوسطى خمرتقة اجلو حىت ميناء ميناءوس على هنر األمازون.

أما يف القارة األوروبية فإن أملانيا كانت قد احتلت مرتبة ممتازة يف 
الطريان املدىن قبل احلرب العاملية الثانية، من طويل، وامتدت خطوط 
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الطريان فيها من برلني إىل مجيع اجلهات إىل أقصى الشمال إىل العواصم 
ىت الشمالية الكربى مثل أسلو وستوكهومل وهلنسكى ويف أقصى اجلنوب ح

 لشبونة وروما وأثينا.

ويف منطقة البحر األبيض املتوسط كانت األولوية إليطاليا، والشك  
أن خط الطريان الفرنسي بني أورواب وأمنريكا والذي مير بداكار يف إفريقيا 
متجها صوب جنوب األطلنطي إىل مدينة اناتل ابلربازيل حىت بونس أيرس 

كانت له قبل احلرب العظمى، وقد وسانتياجو، سيستعيد سابق أمهيته اليت  
أنشأت الوالايت املتحدة خطوطًا للطريان من الوالايت املتحدة مارة جبزر 
اهلند الغربية والربازيل وساحل الذهب والكنغو البلجيكية وعرب أواسط 

 إفريقيا حىت السودان ومصر.

ومهما يكن شأن إنشاء خطوط جديدة بني القارتني فإن أهم عمل  
اهلوائى عرب أشد « جسر مشال األطلنطي»ء احلرب هو إقامة مت يف أثنا

املمرات اجلوية رايحًا وأخطرها يف النقل مما استدعى إنشاء قواعد جوية يف 
البرادو ونيوفونندلند، وقد ربط هذا اجلسر خبطوط جوية منتظمة كال من 
أمريكا الشمالية وغرب أورواب ومها أضخم منطقتني صناعيتني على وجه 

 طة.البسي

ومن أعظم الطرق اجلوية أمهية لربيطانيا الطريق الذي يربط اململكة  
األم مبمتلكاهتا البعيدة عنها كل البعد، وهو ميتد عرب البحر األيض 
املتوسط مارا مبصر والعراق واخلليج الفارسي إىل كراتشي وكلكتا وسنغافورة 

 وأسرتاليا.
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وال تقل عن  ولفرنسا وهولندا خطوط تكاد تسلك نفس الطريق، 
هذه يف األمهية، تصل إىل مستعمراهتما يف جنوب شرق آسيا واهلند 

 الصينية الفرنسية وكذلك إىل جزر اهلند الشرقية.

وإىل جانب تلك الطرق متتلك بريطانيا خطًا إمرباطوراي أخر خيرتق  
القارة اإلفريقية من الشمال إىل اجلنوب أى من القاهرة إىل مدينة الكاب، 

تصل فرنسا جواًي مبمتلكاهتا يف مشال إفريقيا وغرهبا ووسطها، وكذلك بينما ت
 تتصل بلجيكا ابلكنغو البلجيكية جوا.

وقد أنشأت الوالايت املتحدة قبيل احلرب العظمى خطوطًا جوية 
إىل مجيع أطراف الشرق األقصى حىت قلب بالد الصني مارة جبزر 

األوروبية اآلسيوية وجزر احمليط اهلادي، وتتصل ابخلطوط « هاواى»
 مستكملة حميط الدائرة اجلوية اليت حتيط ابلكرة األرضية.

وقد استخدمت املواصالت اجلوية استخداما انجعا يف القارة 
األسرتالية لربط املدن الكربى ابألسقاع العديدة النائية اليت مل تصل إليها 

 طرق املواصالت احلديدية.

يف الوصول إىل األصقاع وتظهر قيمة استخدام اخلطوط اجلوية 
ميل من اخلطوط  ٦٨٠٠٠املنقطعة النائية يف روسيا السوفيتية اليت متلك 

للوالايت املتحدة، وال تزال روسيا دائبة على  ٣٧٠٠٠اجلوية مقابل 
كانت تدعي   ١٩٣٨التوسع يف مواصالهتا اجلوية، حىت إهنا يف عام 
قيقة أن بالدًا شاسعة األولوية يف نقل السلع والبضائع بطريق اجلو، واحل
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مثل روسيا ال يعرتض سهوهلا عوائق من اجلبال املرتفعة كما أهنا ذات وحدة 
سياسية متماسكة ومفتقرة إىل وسائل املواصالت الربية البد أن يكون 

 الطريان هلا من أعظم النعم.

ففضال عن شبكة اخلطوط اجلوية اليت تبدأ طرياهنا من موسكو، 
مشرتك يف ذلك مع السكة احلديدية حىت يوجد خط عابر للقارة 

فالديفستك وسخالني وتتفرع منه خطوط تتجه مشاال إىل الدائرة القطبية 
وجنواب حىت ترانسقوقاسيا وأوساط آسيا وكذلك إىل كابول عاصمة 

 عاصمة منغوليا.« وآرالن ابتور»أفغانستان 

أنشيءخط جوي من موسكو عرب البحر الشمايل  ١٩٤١ويف عام  
ورجياركا حىت أاندير يف شرق سيرباي، وهذا اخلط يعمل « أبركنجل»مير 

 طول العام.

وغالب الظن أنه يف املستقبل لن يظل ركن من أركان األرض اليت 
يسكنها اإلنسان يف غري متناول املواصالت اجلوية، إذ هبا ستكتشف موارد 

ر جديدة من الثروة تستثمر وتوزع لفائدة بين البشر مجيعا بدرجة يصغ
 جبانبها كل ما أحرزه اإلنسان من قبل من جناح.

وال ميكن لإلنسان أن يتنبأ مبا إذاكان النهوض ابلطريان سيتم 
 ابلتعاون الدويل أو يف حدود املصاحل القومية احمللية الضيقة.
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 الفصل الرابع عشر

 ألفا مليون من املستهلكني

 

حيث  سبق الكالم عن أتثري املواد األولية يف العامل من 
أماكن وجودها وكيية توزيعها يف حياة اإلنسان نفسه 
بوصفه املنتج واملستهلك هلا، ولكن التفاوت الكبري يف 
تقسيم تلك املوارد على سكان مناطق العامل ال يبدو 

 واضحا يف كل األحوال، 

مهما يكن تقديران »فإذا قيل إن ثروة العامل مقسمة تقسيما غري عادل 
أتكيد ملا هو ظاهر للعيان وملموس يف حميطنا  فما هو إال« للثروة

 االجتماعي من فروق يف ثروة األفراد.

أو مل تتح له الفرصة أن  -ومع ذلك فال مييل بعضنا إىل أن يصدق 
أن فريقا كبريا من بين اإلنسان يعاين يف معاشه من مرارة الفاقة  -يعرف 

ضافرت عدة درجة أتعس بكثري ممن خربان بؤسهم عن قرب، وهي حالة ت
عوامل جغرافية على فرضها، فاإلنسان ال يزال يتأثر يف بعض املناطق 
ابلبيئة اليت يعيش فيها كما تتأثر املوارد الطبيعية اليت يستمتع هبا، وعلى 
العموم عندما تصل احلضارة إىل درجة رفيعة فإن اإلنسان يكون أقل 

لعبد اخلاضع هلا، خضوعا للعوامل الطبيعية اليت حتيط به وال يكون ذلك ا
بل على العكس يفرض هو إرادته على البيئة اجلغرافية ويهدف إىل السيطرة 
عليها وتكييفها كي تدر عليه مزيدا من اخلري والثروة، مث هو يضاعف ثروته 
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ابستبدال منتجات غريه من الناس جبزء من ماله، واملشاهد أن ثروة 
وارد القريبة إىل متناول أيديهم اجلماعات البدائية حمدودة مبا جتمعها من امل

 حيث يعتمد اإلنسان اعتماداً كلياً على ما جتود به عليه الطبيعة احمليطة به.

ومن هذه اجلماعات اليت مل تتخط بعد أول درجة يف سلم الرقي 
البشري قبائل األقزام يف أدغال الكونغو، وقبائل صيادي األدغال 

شون يف عزلة عن العامل وجتارته، اإلفريقيني يف جنوب القارة، الذين يعي
والذين ال ينظر إليهم إال على أهنم أمثلة حية من بقااي أنواع األجناس 

 البشرية.

وعندما يكون الطقس شديد احلرارة ومشبعا ابلرطوبة خانقا لألنفاس 
بدرجة تعوق كل نشاط بدين وذهين كما يف غاابت أواسط إفريقيا وحوض 

مل اجملدى بني أهايل تلك املناطق تكاد تكون األمازون فإن كل حماولة للع
مستحيلة، ألن البيئة اجلغرافية تتحكم يف اإلنسان ويف فهمه، وكثريا ما 

 وقف اإلنسان عاجزا بكل وسائله احلديثة عن التغلب عليها.

أما يف املناخ القارس الشديد الربودة يف املناطق القطبية فيعيش 
صل على قوت يومه من املوارد اإلسكيمو على الكفاف، إذ أنه ال حي

 الضئيلة اليت يف متناول يده إال بكل مشقة.

 -ويف أطراف الصحراء احلارة يتتبع البدوى أثر الغيث املتقطع 
حبثا عن الغذاء واملاء  -الذي قد ينقطع أايما وأسابيع أو شهورا بل سنني

 ألغنامه اليت يتوقف عليها وجوده وحياته، فال غرابة إذن أن يشتغل
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ابإلغارة على املنطقة اجملاورة له كلما سدت يف وجهه سبل احلياة، وأن 
 ينتزع من رجل آخر ما يسد به رمقه.

وهكذا استطاع اإلنسان بعد ختطي املراحل البدائية يف حياته املادية 
أن يصعد سلم الزمن ابلتدريج حىت وصل إىل املرتبة اليت لألمم الصناعية 

وطن املنطقة الوسطى من الكرة األرضية، واليت املهيمنة العاتية اليت تست
استطاعت أن تفوق غريها يف استغالل ثروة العامل، االستغالل اجلدي الذي 
عاد عليها أبجل الثمرات، كما أخضعت العوامل اجلغرافية يف بيئتها 

 الطبيعية لسيطرهتا إخضاعا اتما.

لية ويف كل منطقة من مناطق األرض الطبيعية جند أن الظروف احمل
تؤثر أتثريًا واضحا يف تكييف حياة الناس وحتديد نوع األعمال اليت 

 يشتغلون هبا.

فإذا ولد إنسان يف منطقة جبلية فإنه يف الغالب حيرتف حرفة تتسم 
ابلعزلة فيكون راعيا مثال، فإذا ولد يف السهل اشتغل ابلزراعة أو انضم إىل 

 تاجر يف إحدى املدن الكبرية.أمثاله وهم كثريون يف العمل ابملصانع أو امل

وحيث تكون أرض وطنه جبلية جرداء ال جيود هبا زرع وال ضرع، 
فأغلب الظن أنه حيرتف العمل يف البحر فيشتغل حبارصا على ظهر إحدى 
 السفن، أويتخذ صيد األمساك مرتزقا له كما هو املشاهد بني أهايل النرويج.

ة األطراف اشتغل فإذا نشأ حيث تكون األراضى اخلصبة مرتامي
ابلزراعة يف املزارع ذات املساحات الشاسعة، أو حيث حيتوى ابطن األرض 
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على ثروة معدنية طيبة كالفحم أو خام احلديد مثال فالبد أن يشتغل عامال 
يف منجم ليستخرج املعدن من تربتها، ومثل تلك العوامل احمللية إىل جانب 

مجعها، حتدد نصيب اإلنسان الذي العوامل العامة اليت تتحكم يف املنطقة أب
يضطلع به يف إنتاج الثروة العاملية، وابلتايل حيدد نصيبه يف استهالك تلك 

 الثروة من حيث طعامه وملبسه ومأواه.

ومثة أثر آخر للعوامل اجلغرافية اليت ترتبط برفاهة الفرد ارتباطا 
 وثيقا، وهي درجة ازدحام السكان يف املنطقة اليت يعيش فيها.

وسقوط األمطار من العوامل اليت هلا أكرب األثر يف عدد السكان، 
إذ من املشاهد أن هناك ارتباطا وثيقا بني قلة األمطار وقلة عدد السكان 
لسبب بسيط هو أنه حيث ال يوجد املطر والرطوبة ال يوجد أى نوع من 

 ميكن الزراعة، فال ميكن إنتاج املواد الغذائية الضرورية للناس، وابلتايل ال
 وجود جمتمع إنساين ذى شأن يعتد به يف تلك األصقاع.

والواقع أن مجيع البقاع اليت يزحم فيها اجلنس البشري هي مناطق  
يكثر فيها سقوط األمطار، ومن أشد مناطق العامل ازدحاما ابلناس األراضي 
الواقعة يف جمال الرايح املومسية يف جنوب شرق آسيا، حيث تستغل األرض 

وفر ضرورات احلياة لعدد من الناس ال مثيل الزدحامهم يف أي جهة حىت ت
أخرى، وهذه الكثرة من الناس تتوقف حياة كل فرد منهم من مهده إىل 

 حلده على ما تنتجه تلك البقعة الضيقة من األرض من حمصول ضئيل.
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تلك احلشود الضخمة اهلائلة غالبا ما تقطن أحواض األهنار 
هنر الكنج والربامها بوترا األدىن يف اهلند، وكذلك يف الشديدة اخلصوبة مثل 

 احلوض األدىن لنهر الياجنتسى كيانج يف شرقي الصني.

وكذلك يزدحم السكان ازدحاما شديدا يف تلك األصقاع املعتدلة 
الربودة حيث أصبحت الصناعة هي احلرفة األساسية للسكان بدال من 

يف البالد املتفرقة صناعيا مثل الزراعة وذلك يف مشال غرب أورواب وخاصة 
بلجيكا ويف أجزاء من بريطانيا وأملانيا، ويف الشمال الشرقي للوالايت 

 املتحدة.

فهناك تعيش املاليني من تصنيع املواد األولية يف العامل، ومن حتويل  
املواد الغذائية إىل سلع صاحلة لالستهالك اإلنساين أو من التجارة القائمة 

 ات.على تلك الصناع

ومل تعد تلك الشعوب بدائية حبيث تكتفي إبنتاجها، وإمنا تعتمد يف 
غذائها ولباسها على الفائض من حماصيل األمم الزراعية األخرى البعيدة 
عنها، وهلذا يتكاثف سكاهنا تكاثفا مطردا فتتسع رقعتها وتتأسس فيها 

ت صناعات جديدة لتفي مبا ينقصها من احتياجاهتا، فتنشأ فيها جتمعا
 هائلة من الناس يف بقعة واحدة مثل لندن الكربى ونيويورك الكربى.

ولكن الصناعات مل تكن لتقم يف ابديء األمر يف منطقة ما مل تكن   
 كمية األمطار اليت تسقط هبا كافية لقيام قدر معقول من الزراعة املنتجة.
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وبلدان البحر األبيض املتوسط كذلك مزدمحة ابلسكان نسبيا، 
ول هذا البحر احلضارات األوىل يف الدنيا القدمية، ويسمح املناخ وقامت ح

هنا إبعالة مجاعات كبرية العدد نوعا ما من العمل على األرض، وكذلك 
 احلال يف مشال املنطقة االستوائية حيث يسقط املطر.

ومن جهة أخرى فاجلنس البشري قليل العدد يف الصحراوات احلارة 
د يف أحناء العامل حيث األمطار اتفهة، وحيث والصحراوات القارسية الرب 

الرتبة فقرية ال تنتج شيئا يعول اإلنسان، فالسكان على حدود الصحراء 
 قليلون جدا وهم كذلك يف منطقة الغاابت املخروطية.

ومع هذا فإن غزارة األمطار يف الغاابت االستوائية من أكرب العوائق  
مشاهد يف صميم أدغال هنر يف سبيل تزايد عدد السكان هبا كما هو 

األمازون، فسرعة منو النبات فيها وعدم مالءمة املناخ لإلنسان وقفا حائال 
دون استغالهلا واستثمارها، ولذلك ظل أهايل تلك املنطقة يف مستوى 

 منحط يف سلم احلضارة.

ومن بني تلك املناطق اليت تتفاوت فيها كثافة السكان ما يصح أن 
تباين العظيم يف أحوال اإلنسان املعيشية يف منطقتني يكون موضوعا يربز ال

من أشد مناطق العامل ازدحاما ابلسكان ومها املناطق الصناعية يف غرب 
 أورواب واملناطق الزراعية يف الصني واهلند.

فاملعروف أن بعض األمم احلديثة قد وصلت إىل مستوى رفيع جدا  
وما تزال تلك البلدان تسعى يف من املعيشة، وكلها تقطن املنطقة املعتدلة، 
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سبيل إمتام هنضتها االقتصادية، وإن مل تبلغ بعد هدفها، ويف مقدمتها 
الوالايت املتحدة وكندا وأسرتاليا، وهؤالء هم الكفة الراجحة، وأما يف 
الكفة األخرى فتوجد تلك املاليني من الصينيني واهلنود، واألمم الشرقية 

معظم ثروة العامل الطبيعية، ومن سخرية  األخرى اليت تشقى وتكد لتنتج
 القدر أن يكون الفقر املدقع نصيبها يف حياهتا.

وقد حتول بعض أفراد تلك األمم إىل العمل يف مصانع شنغهاى 
واننكني ومبباى، ولكن ازدايد تصنيع بالدهم مل يرفع قطع من مستيو 

م الغريبة معيشتهم بشكل ظاهر، فأجورهم ابلنسبة ملستوى األجور يف األم
 منخفضة جًدا، وأما عملهم فأقل إنتاجا.

وينبغى أن نقدر رغبة أبناء تلك الشعوب يف االستعانة ابلصناعة  
كوسيلة من وسائل رفع مستوى املعيشة فيها، كما جيب أن تقابل 
ابلرتحاب من األمم الصناعية الكربى وخاصة بريطانيا اليت مل تنعمع ابلرخاء 

األرابح الطائلة اليت حصلت عليها من بيع مصنوعاهتا يف والرفاهية إال من 
 األسواق اخلارجية.

وقد كشفت احلرب األخرية عن إحدى احلقائق يف توزيع الثروة 
العاملية، وهي تفوق الوالايت املتحدة على غريها من األمم من حيث 
الثروة، فقليل جدا من أراضيها الشاسعة غري قابل للزراعة فضال عن أن 

موارد وافرة من مجيع أنواع املواد اخلام واملواد الغذائية اليت حتتاجها أمة هبا 
صناعية حديثة انهضة، بعكس بريطانيا اليت تعتمد اقتصادايهتا على ما يرد 

 إليها من خارج بالدها.
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وكذلك متتد أراضي الوالايت املتحدة من منطقة الغاابت اجملاورة  
جملاورة خلط االستواء جنواب، ولديها يف للقطب مشاال إىل املنطقة احلارة ا

غاابهتا املخروطية يف واشنطن وأورجيون كنوز عظيمة من اخلشب اخلفيف،  
كما أن مصايدها على شواطيء األطلنطي واهلادي من أغىن مصايد 
األمساك يف العامل، أما مناطقها الزراعية فهي وافرة اإلنتاج متنوعة احملاصيل 

 اشية إىل القمح من سهوهلا.من الذرة إىل قطعان امل

وقطعان األغنام من مراعي احلشائش ذات األمطار القليلة، ويف 
منطقة مناخ البحر املتوسط يف كاليفورنيا متتلك أكثر بساتني الدنيا خصبا 
وأوفرها مثارا وخريات، وأما يف نطاق القطن هبا فلديها أعظم حماصيل الدنيا 

 نسوجات.من تلك املادة الرئيسية لصناعة امل

هذا إىل أن تفوقها يف موارد القرى احملركة من الفحم والبرتول 
والفحم األبيض وموارد املعادن املهمة حتتل املكانة األوىل يف اإلنتاج 
الصناعى، فضال عن أن كنوز ثروهتا الطبيعية مل تتعرض للتخريب والتدمري 

ظم خالل احلرب مبثل ما تعرضت له روسيا السوفيتية من ختريب أع
 مناطقها إنتاجا.

واملواد الغذائية الوحيدة اليت حتتاج إليها الوالايت هي تلك اليت 
تنمو يف املنطقة االستوائية، ومع كل فإهنا يف متناوهلا يف الفليبني وهاواى 

 وجزر اهلند الغربية اجملاورة أو يف والايت أمريكا الوسطى.
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ية شاسعة مثل رغم أهنا ال متلك إمرباطور  -والوالايت املتحدة  
 تسيطر اقتصاداي على والايت أمريكا اجلنوبية سيطرة اتمة. -بريطانيا 

كما أن عالقاهتا الودية مع جارهتا الشمالية كندا تتيح هلا استرياد 
مبا  -املواد اخلام األساسية، وبذلك أصبحت الوالايت املتحدة يف عصران 

ولسهولة احلصول على لديها من ثروة هائلة يف تربتها وفوق سطح أراضيها 
ما حتتاج إليه من البلدان اجملاورة هلا واليت تدور يف فلكها وتقع حتت نفوذها 

عصر احلضارة احلديثة، بدليل أن متوسط دخل « قارون»أصبحت  -
 الفرد فيها أعلى مبراحل من دخل أي فرد يف البلدان األخرى.

رادها هي ولعل أقرب األمم من حيث ارتفاع مستوى املعيشة بني أف 
بالد كندا اليت استطاعت بفضل مواردها القيمة أن حتتفظ مبيزان جتارى يف 

 صاحلها دائما.

وهي مع ذلك قليلة السكان وأرضها بكر مل تستثمر بعد وإمكانياهتا 
 عظيمة، وينتظرها مستقبل اقتصادي زاهر.

ولكن عند تقرير ما يتمتع الفرد به من الرخاء يف أمريكا الشمالية 
ال نغفل املشكلة الكربى اليت تواجهها الوالايت املتحدة، وهي جيب أ

الشقاء الذي يعانيه السود وكذلك البؤس الذي يعانيه رجال من البيض يف 
 مزارع القطن.
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وسيبقى هناك سؤال واحد هو، هل من سبيل إىل ختفيف حالة 
 البؤس اليت يعانيها هؤالء األمريكيون التعساء احلظ؟ أو هل من عمل لرفع

 مستوى معيشتهم إىل احلد املعقول؟

مشكلة الزجني  -والواقع أن تلك املشكلة اخلاصة الشائكة  
ليست من شئون الوالايت املتحدة مبفردها، فإن هؤالء الزنوج  -األمريكي 

وهم ساللة عبيد املزارع القدامى يكونون الغالبية العظمى يف أغلب جزر 
 «.نطاق القطن»اهلند الغربية وكذلك يف 

ومع هذا فإن القول السائد بني البيض من سكان تلك املناطق أنه 
لن يسمح للزجني أبن يرتقي يف حياته املعيشية إىل احلد األدىن من املستوى 

 االقتصادي.

ويف السنوات األخرية ذاع وشاع ما يقاسيه الزنوج يف املستعمرات  
وأصبح مضرب الربيطانية جبزر اهلند الغربية من البؤس والفقر والشقاء 

األمثال، على أن هذا ليس أببشع مما حيدث هلم يف الوالايت اجلنوبية 
 ابلوالايت املتحدة.

ومن الطبيعى أن كل ما تقوم به بريطانيا مستقبال حنو إصالح حالة 
الزنوج يف ممتلكاهتا يف جزر اهلند الغربية سيلقي صداه يف الوالايت املتحدة 

 شعوهبا امللونة.اليت حتذو حذوها إرضاء ألماين 

أما اهلنود احلمر وهم سكان أمريكا األصليون فإهنم ظلوا على حاهلم 
من التأخر يف أمريكا الشمالية، حيث فاهتم ركب احلضارة األمريكية بفضل 
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نشاطها وعقليتها اآللية، وما تزال توجد أقلية منهم يسكنون الطرف 
 صيد والقنص.الشمايل من كندا حيث يواصلون حرفتهم القدمية يف ال

ولكنهم يف بعض الوالايت يف أمريكا الوسطى وأمريكا اجلنوبية مثل 
 بريو وإكوادور وبوليفيا يؤلفون الغالبية العظمى من السكان.

ويالحظ كذلك أن مستوى معيشة هؤالء اهلنود واخلالسيني وهم من 
ساللة اجلنود احلمر والرجل األيض شديد االحنطاط ابلنسبة ملستوى 

 البيض من األوروبيني.السكان 

وإىل أن يفرغ العامل يف املستقبل إلعادة توزيع الثروة العاملية ابلعدالة 
بني شعوهبا، فإن مشكلة هؤالء اهلنود ستقف مع مشكلة الزنوج بني 

 املشاكل الكربى اليت جيب حلها حال عادال.

ومن بني بلدان أمريكا اجلنوبية اليت استطاع أن ينال الفرد فيها 
مرتفعا، األرجنتني وأوروجواى، ومن املالحظ فيهما ابلذات أن  دخال

العنصر األوروىب قد اكتسح العنصر اهلندى أو كاد حىت أصبح األخري 
 أقلية ضئيلة جدا.

وقد انتشرت الرفاهة يف هذين البلدين بسبب احملاصيل الزراعية اليت 
، وقد تنتجها سهول البامباس وكذلك قطعان املاشية اليت ترىب عليها

تنافست كل من بريطانيا والوالايت املتحدة على شرائها ومها الدولتان 
 اللتان قامتا بتمويل تلك املشروعات الزراعية يف هذين البلدين.
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واملناطق الوحيدة اليت تزدحم ابلسكان نسبيا يف أمريكا اجلنوبية 
هي البقاع اليت تقع حول مصب  -وهي قارة قليلة السكان على العموم 

 ر البالات وهنر رديو دى جانريو يف مجهورية الربازيل.هن

ورغم الرخاء النسيب يف تلك املناطق فإنه يوجد هبا بؤس شديد بني 
العمال، ويرجع هذا إىل الطريقة القاسية اليت كان يستخدم هبا العمال 

 الزراعيون.

ويف الوقت احلاضر تقع أمريكا اجلنوبية مجيعها داخل منطقة نفوذ  
ت املتحدة بدرجة مل حتدث من قبل، ولكن هل تلك األموال اليت الوالاي

هل  -ساعدت تلك القارة على استغالل معادهنا وإنتاج املواد الغذائية هبا 
 سيكون هلا شأن يف حتسني حالة طبقات شعوهبا املغمورة؟

ولنضرب مثال لذلك ابلربازيل اليت عقدت اتفاقا اقتصاداًي مع  
، يهدف إىل النهوض اقتصاداي حبوض هنر ١٩٤٢الوالايت املتحدة عام 

األمازون كى يزداد إنتاج املطاط الطبيعى فيه، فهل هذا االتفاق ينصب 
على حتسني حالة األهاىل التعساء يف حوض األمازون، أو حالة الزراع 
الربازيليني اجلدد هبا، أو أن االتفاق مقصور على غرض واحد هو إنتاج 

 املطاط الطبيعي فقط؟

مثل هذه االتفاقيات اليت تكشف عن نوااي الدول العظمى  إن 
ستقرر أمرها على القارة اإلفريقية، تلك القارة اليت اقتسمت أراضيها 
الشاسعة األمم األوروبية ذات املطامع اإلمرباطورية واليت ترزح حاضرا حتت 
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ء نري االستعمار األورويب حىت إنه ال توجد هبا انحية مستقلة فيما بني مينا
 رغم ترامي املسافة بينهما.« يف جنوب إفريقيا»طنجة ورأس أجلهاس 

ولقد كان يف توزيع األسالب والغنائم ظلم وإجحاف بصاحل  
األهلني يف إفريقيا، الذين كانوا يطردون من أراضيهم الصاحلة للزراعة حىت 
متنح للمستوطنني من األوروبيني، ويرتك أصحاهبا األصليون يعانون ألواان 

 من البؤس فوق فقرهم الشديد.

لصحراء الكربى جغرافيا أما العرب يف مشال إفريقيا حيث تفصلهم ا
عن الشعوب الزجنية اإلفريقية، فقد وقعوا فريسة لالستعمار الفرنسي 
واإليطايل، وقد ثبتت أقدام االستعمار الفرنسي بسبب مضي زمن طويل 

 الستقراره بتلك النواحي.

غري أن نصيب األهلني يف مراكش واجلزائر وتونس من ثروات 
روات قد استغلت أوال وقبل كل شيء بالدهم يكاد ال يذكر، ألن تلك الث

 إلشباع جشع فرنسا والفرنسيني.

ويف املستعمرات الزجنية مثل نيجرياي وساحل الذهب عملت بريطانيا 
 على تشجيع أهلها لالشرتاك يف احلياة االقتصادية ببالدهم والنهوض هبا.

ولكن يف األصقاع األخرى من إفريقيا سواء يف الشرق أو الغرب 
أحلقت سياسة الرجل األبيض فيها أبلغ األضرار مبصاحل أهاىل البالد، ويف 
املاضي كانت تنطوي على االستغالل الوحشي للقوي العاملة من الزنوج  
كما حدث يف مزارع الكاكاو يف جزر سانت توما وبرنسيب الربتغالية، ويف 
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ع املطاط الربي يف غاابت الكنغو البلجيكية بينما يربز التعصب مج
العنصرى للون يف أعنف مظاهره يف احتاد جنوب إفريقيا، كما هواحلال يف 

 الوالايت اجلنوبية يف الوالايت املتحدة.

وهم أقلية  -ففي أراضى االحتاد يتحكم قرابة مليونني من البيض 
ماليني ونصف يف كل نشاط اقتصادي  ابلنسبة جملموع السكان البالغ تسعة

يقوم به األهايل، وذلك بتحديد ملكيتهم لألراضي الزراعية وبتحديد املهن 
 ونوع العمل الذي يزاولونه يف املناطق الصناعية.

غري أن أكرب املشاكل امللحة اليت تواجه اإلمرباطورية الربيطانية من 
ني يف اهلند من براثن الفاقة حيث سوء توزيع السلع يف العامل هي إغاثة املالي

واجملاعة، فالثروة الفعلية للشعب اهلندي على أساس قوته الشرائية تقل عن 
سبعني يف املائة من ثروة الشعب الربيطاين علما أبن عدد اهلنود يبلغ مثانية 
أمثال عدد الربيطانيني، وبعبارة أخرى، إن مستوى املعيشة بينهم جزء من 

ة للربيطانيني، وأقل من ذلك بكثري ابلنسبة اثىن عشر جزءا ابلنسب
 لألمريكيني.

واملشكلة من أساسها مشكلة زراعية، ألن ثلثي الشعب اهلندي 
حيرتف الزراعة أو تربية املاشية أو احلرف الزراعية، وغالبا ما يعمل الرجل 
منهم يف قطعة من األرض مساحتها فداانن أو ثالثة أفدنة كأجري أو 

جر، ويدفع ضريبة األطيان بطريقة مباشرة أو غري صاحب ملك أو مستأ
مباشرة، والفالح هناك مثقل ابلديون وأرضه مرهونة، وكل ما ميلكه من 
آالت الزراعة حمراث من اخلشب ومنجل بدوي، وهو يبذر حقله بيده 
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ويتوىل عملية درس حمصوله بيده كذلك، فحياته نضال وكد دون توقف يف 
 ش اليت يدفع هبا عادية اجلوع.سبيل احلصول على لقمة العي

وقد قامت أخريا هنضة يف سبيل حتسني تقاوي القمح وسالالت 
املاشية، وكذلك ساعد حتسني املواصالت احلديدية ونظام الري يف ختفيف 
ويالت األهلني، ومع هذا فال يزال هناك جهود البد أن تبذل إلدخال 

ة احلديثة وتصنيع استعمال اآلالت احلديثة واملخصبات ووسائل الزراع
 البالد تصنيعا يناسبها.

والعوز املنتشر يف البالد كاد أن يكون جماعة وقحطا، ففي سنة 
اشتدت وطأة اجملاعة ابهلند بسبب ضياع بورما اليت استوىل عليها  ١٩٤٣

الياابنون، فامتنع بسبب ذلك ورود األرز منها إىل اهلند، فمات الكثريون 
 راعية.جوعا وخاصة يف املناطق الز 

وأشد من تلك املشاكل ما يواجه الصني لتخفيف حدة الفاقة  
وهم -وإغاثتهم منها، حيث يشتغل مخسة وسبعون يف املائة من أهلها 

ابلفالحة وكلهم من صغار املالك، ونصيبهم من  -أربعمائة ومخسون مليوان 
األرض صغري بدرجة جتعل الزراعة فيها أشبه بزراعة احلدائق من حيث 

 والعناية هبا. صغرها

وقد اشتد تكدسهم حىت إن ما يقرب من سبعة آالف شخص 
يكدون يف سبيل استخراج ما ال يكاد يسد رمقهم من بقعة ال تزيد على 

 ميل مربع من األرض.
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الناشيد بعضه من التقاليد العتيقة   -فهذا االكتظاظ الزائد عن احلد 
زيد من حدة انتشار ي -كتعلق األسرة الشديد بقطعة األرض اليت تزرعها 

الفاقة فيها، ويف بعض األحيان ترجع أسباب اجملاعات والقحط إىل 
الفيضاانت أو اجلفاف وسوء طرق املواصالت وسوء نظام الرى وقلة 
تسميد األرض، وكثريا ما يرجع ذلك أيضا إىل جشع مرايب القرية كما هو 

 حادث يف اهلند.

فاقة والعوز، ومطالب وكل تلك العوامل جمتمعة تضاعف من وطأة ال
الشعب الصيين واضحة جلية وهي العمل على استكمال الوحدة القومية 

 وهي روح وطنية شجعتها احلرب العاملية.

وقد أظهر الشعب الصيىن مبا قام به من أعمال جميدة يف  
اإلصالحات الزراعية وإنشاء مجعيات التعاون الصناعية واستكمال 

آالت املصانع من املناطق اليت احتلها  املشروعات اخلاصة ابلري ونقل
الياابنون على أعناق الرجال واحليوان وبواسطة الروامس يف النهر وبكل 
الوسائل إىل داخل البالد صوان هلا، لقد أظهر الشعب الصيين وأقام الدليل 
بذلك على أنه لو أعطى املعونة االقتصادية الكافية لتحققت له مجيع 

ال يف النهوض والتقدم مستقبال مبشروع السنوات آماله، وقد تعلقت اآلم
اخلمس الذي وضعت أمريكا برانجما له إلنعاش الصني بعد انتهاء احلرب 

 العاملية.

وهناك تباين شاسع بني تلك البالد الشديدة االزدحام بسكاهنا 
حيث ينخفض مستوى املعيشة اخنفاضا شديدا يف الصني واهلند وجزر اهلند 
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اليا القليلة السكان، واليت يتمتع شعبها مبستوى من أرفع الشرقية وبني أسرت 
مستوايت املعيشة يف العامل أمجع، حقيقة إن مساحات واسعة يف داخلها 
غري مأهولة ابلسكان، ولكن نظرا إىل أن أكثر من نصف السكان يعيشون 
يف عواصم الوالايت الست، وأن أغلب املنطقة االستوائية هبا غري مأهولة 

 تناسب سكىن الرجل األبيض، فإنه يوجد هبا من األراضي غري ألهنا ال
 املسكونة ما يكفي عددا جديدا من املهاجرين.

حال دون هجرة « أسرتاليا البيضاء»ولكن تعصب أسرتاليا لسياسة  
 العمال امللونني إليها، وما تزال تلك السياسة قائمة.

وب غرب آسيا وهناك عدد من الالد املستقلة استقالال امسيا يف جن
ابتلعتها إحدى الدول العظمى مبا أودعت فيها من موارد الثروة اهلامة يف 
أراضيها، على أن تلك الثروة مل تستغل قط يف رفع مستوى معيشة أهايل 

 تلك البالد.

وأعظم ما نبحث عنه تلك الدول األجنبية ومتوله من تلك املواد هو 
قول الزيت يف جنوب غرب زيت البرتول، فمثال قد استغلت بريطانيا ح

إيران، وحصلت من وراء ذلك على أرابح طائلة، ومع ذلك فإن الفقر 
واجلوع واملرض، كل هذه األشياء مازالت تفتك ابلشعب اإليراىن كما تفتك 

 ببقية الشعوب اليت تقطن منطقة الشرق األوسط.
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وتسعى روسيا اليوم كذلك إىل احلصول على امتيازات يف مشال 
ذلك احلال يف العراق، فاحلصول على برتوله هو اهلدف الرئيسي إيران، وك

 للدول.

وقد قامت يف حوض هنرى الفرات ودجلة ابلعراق مدنيات من 
أعظم املدنيات القدمية الزاهرة على أسس اقتصادية زراعية، والشك أنه لو 
وضعت نظم سليمة للري ألعادت الرفاهة إىل تربة ما بني النهرين الشديدة 

 .اخلصب

ولقد دلت اإلحصاءات على أن الدخل اليومي لكل فالح عراقي 
 -مليمني »واحد أو سنتني « بن»قبل احلرب العظمى كان أقل من 

 «.فلسني

حيث حتتفظ إجنلرتا ابمتيازات حربية  -وكذلك حال الفالح يف مصر
 -بسبب املركز االسرتاتيجي احلريب ملصر على الطريق اإلمرباطوري للهند 

 قل بؤسا عن شقيقه يف العراق.فإنه ال ي

وال يقتصر على ما ذكران، إذ أن يف أورواب ذاهتا ويف إحدى مناطقها 
الزراعية الواسعة وهي البلقان يعاىن الفالحون شظف العيش، مع أنه من 
املستطاع ختفيف تلك احلالة بتحسني طرق الزراعة واستعمال املخصبات 

 نوب لتوليد الكهرابء.واستخدام مساقط املياه يف حوض هنر الدا

وأما روسيا السوفيتية فقد أتت ابملعجزات ابستخدام وسائل  
الزراعة اآللية على نطاق واسع، فرفعت مستوى املعيشة بني عماهلا 
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الزراعيني إىل درجة ما يسبق هلا مثيل، علما أبن هؤالء كانوا الطبقة 
ا بني مجيع املشهورة يف عهد روسيا القيصرية أبهنم أقل الطبقات إنتاج

 الفالحني يف القارة األوروبية وأابس خلق هللا قاطبة.

وقد قامت روسيا بوضع برامج ملشروعات واسعة وجنحت يف 
حتقيقها ابستغالل موارد ثروهتا الطبيعية اهلائلة، وكذلك يف تصنيع بالدها 

 طبقا خلطط موضوعة.

ولذلك يبدو أنه لن يقوم أي عائق يعرتضها عندما تتخلص من 
ائرها يف احلرب املاضية يف سبيل التقدم والنهوض املادى للشعب، خس

الذي ما يزال مستواه إىل اليوم أقل من مستوى أية من األمم األخرى ذات 
 الثروات الطائلة.

ويبدو أن التفاهم قد مت اليوم على أن سوء توزيع الثروة العاملية 
 انتهاء هذه احلرب.ابلشكل الذي فصلناه قبال جيب أال يسود العامل بعد 

وأن النقص الفاحش يف ضرورات احلياة جيب أال يسمح به إىل 
جانب اإلسراف والتبذير يف املوارد األساسية بسبب اتباع سياسة اقتصادية 
عامة خمطئة، وأنه جيب أال ميسح ابنتشار الفاقة واجلوع بني الناس يف حني 

ابطن األرض يف انتظار أن ثروات أعظم مما عرف العامل ال تزال خمبوءة يف 
استثمارها، ورمبا كان أحسن تعبري عن هذه الفكة هو ما جاء يف قرارات 

واليت  ١٩٤٠املؤمتر األمريكي العلمي الثامن الذي عقد يف واشنطن عام 
 تضمنتها الفقرات اآلتية:
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وحيث إن اإلسراف والتدمري يف املوارد الطبيعية الضرورية دون مربر 
أو سيهددان آجال أو عاجال رفاهة الشعوب يف كل مكان يهددان 

 وسالمتها.

وحيث إنه ثبت اترخييا أن استنفاد تلك املوارد املهمة وما يعقبها من 
 احلاجة إىل موارد جديدة من األسباب الرئيسية للحروب.

وحيث إن رفاهة كل شعب تقتضي نصيبا من املوارد الطبيعية اليت 
ن موارد األمم األخرى شرط تنقصها، وإن احلصول على ما ينقصها م

 املساس للرفاهة والسلم الدائم.

وحيث إن صيانة املوارد الطبيعية وتيسري احلصول على املواد اخلام 
األولية هي يف احلقيقة مراحل تنتهي كلها إىل الصاحل العام الذى جيب أن 

 تعمل له كل الشعوب.

د وحيث إن التعاون الدويل يف حصر وصيانة واستغالل املوار 
الطبيعية استغالال عادال لصاحل مجيع شعوب العامل سيزيل أحد العوائق 
اخلطرية اليت تواجه األمم يف سبيل العمل على إقرار سالم عاملي دائم 

 وعادل.
 

 لذلك

 فإن املؤمتر العلمي األمريكي الثامن يقرر ما أييت:  
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يوصى مجيع حكومات مجهورايت أمريكا أن تولف جلنة أمريكية  -
مشرتكة للصيانة لتتعاون مع هيئة احتاد األمم األمريكية وبذلك متثل  

 كال األمريكتني.

تكلف اللجنة مبهمة القيام حبصر مجيع املوارد الطبيعية العاملية ووضع  - 
سياسة وبرامج خاصة بكيفية العمل على التعاون يف صيانة املوارد 

حل السالم العاملي الطبيعية واستغالهلا لفائدة مجيع األمم، وذلك لصا
 الدائم.

وهناك طائفة من التصرحيات تشتمل على نفس تلك املباديء 
 صدرت عن عدد من السياسيني واالقتصاديني يف األمم املختلفة.

أما وقد انتهت احلرب العاملية الثانية ودخرت القوى الغامشة اليت 
واالستغالل أرادت توسيع مواردها املادية والبشرية بقوة السالح واالعتداء 

الوحشي، ودلت األحداث عقب احلرب العاملية على أن الشعوب 
املستعمرة قبال مل تعد تعرتف بتفوق اجلنس األبيض أو حبقه يف أن يثري 
على حساب إنتاج أرضهم وعملهم مع بقاء تلك الشعوب يف مستوى 

 حقري من العيش.

كما دلت تلك األحداث أيضا على أنه رغما من اجملرمني من   
املستعمرين قراصنة التجارة الذين قلبوا العامل رأسًا على عقب حبثا وراء 
املواد األولية واألسواق ومناطق النفوذ مل ينالوا كلهم عقاهبم الذي 
يستحقونه على جرائمهم، فقد اتضح أن بعض األمم املنتصرة على األقل 
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يل بدأت تنتبه إىل مسئولياهتا يف النهوض ابحلالة االقتصادية ألها
 مستعمراهتم وحتسني أحواهلم.

واليوم وقد نقصت احلاجيات نتيجة للحرب، ظهر أبحلى بيان مدى 
سوء توزيع الثروة يف العامل ووضح وجود الفقر املدقع إىل جانب القراء 

 الفائض عن احلاجة.

ولكن إذا نبت من وراء هذه األحداث شعور مجاعي أبن تلك  
م عام على إصالح تلك السياسة كانت سياسة خطأ وحدث تصمي

« السالم»األحوال املاضية فإن العامل سيدرك ألول مرة يف اترخيه أن 
ر كل فرد من أفراد اجلنس ، وأن مقرتانن إىل األبد يف نظ«للرخاء»مرادف 
 البشري.
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