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األول الفصل

وتطوره النقل أسباب

النقل مسببات (1)

ببعضالطول، يتَّسم إىلرشح يحتاج العريضقد السؤال هذا النقل؟ إىل اإلنسان يحتاج ملاذا
يتَّصف عامة، الحيوان وعالم اإلنسان، أن هي شديد اختصار يف عنه اإلجابة كانت وإن
جزء الحركة ألن بل الغذاء، وراء سعيًا فقط ليس املستمرة؛ الحركة هي أساسية بصفة
عضوية أجزاء لإلنسان واألرجل للحيوان فاألطراف أيًضا؛ البيولوجي تكوينه من أسايس
أصيب إذا إال — والرشايني العروق يف ترسي الحياة دامت وما — آليٍّا الحركة تتطلب حية

الحركة. عن يُقعده بمرض الحي الكائن
الرغبة بحكم جوهرية اقتصادية دوافع لها أصبحت قد اإلنسان عند املستمرة والحركة
تُعد لم الحضاري التقدم ومع الحضارية، البرشية مراحل كل يف الغذاء عىل الحصول يف
االقتصادية الدوافع هذه كانت وإن فرد، كل تحركات يف مبارشة اقتصادية دوافع هناك
أرضأحسن أجل من تتحرك برشية ملجموعة الفرد انتماء بحكم الحركة خلفية عىل تهيمن
ذاتها حد يف تكون ال قد أنها رغم املتحاربة، القوات حركة إن أخرى: وبعبارة أوسع. أو
من التوسع يف معينة لخطة تخضع فإنها للمحاربني، الغذاء من مزيد عىل الحصول بدافع

الدولة. أو العشرية أو القبيلة لصالح االقتصادية املكاسب من مزيد أجل
نحو التحرك مثل االقتصادية، الحركة عن تماًما بعيدة تبدو قد حركة أيًضا وهناك
ما واستكشاف والنزهة الرتويح ملجرد التحرك أو الحج، صورة يف خاصة قدسية له مكان



النقل جغرافية

أصبحت نتائجها مجموع يف الحركة هذه ولكن خلوية، أو جغرافية أماكن من الفرد يجهله
الطرق؛ هذه مثل نهاية يف دائًما يكونون الناس من آخر لعدد اقتصاديٍّا نشاًطا تكون

وملًهى. ومأكٍل مأًوى من الالزمة الخدمات لهم ويقدمون الزائرين هؤالء يستقبلون
العرص حضارة يف خطوطها تكاثف بعد األخصِّ وعىل — ذاتها حد يف الحركة ومجرد
وسائط صناعة يف املتخصصني وقت يشغل اقتصاديٍّا نشاًطا أصبحت قد — الصناعي

الحديثة. إىل البدائية من املختلفة النقل
— أخباًرا أو سلًعا جماعات، أو فرًدا — اإلنسان عند الحركة أن القول وقصارى
الجماعة عند أو املتحركة، الجماعة أو الفرد عند سواء أصيل، اقتصادي دافع عليها يسيطر
إىل الحركة مسببات ل نفصِّ أن باإلمكان فإنه هذا من وبالرغم الحركة، لهذه املستقبلة
سبق بما االعتبار يف األخذ مع الحركة، نوع وتحديد دراستها يمكن لكي منفصلة؛ أسباب

االقتصادي. اإلطار داخل حيٍّا ترابًطا املنفصلة األسباب هذه ترابط من ذكره
البدائية الجماعات عند الغذاء عن البحث (١) رأسها: عىل متعددة النقل وأسباب
أغراض (٤) وعسكرية. سياسية أغراض (٣) والدولية. اإلقليمية التجارة (٢) تكنولوجيٍّا.

وإليها. الرئيسية املدن من اليومية الحركة (٥) ومعنوية. ودينية ترفيهية

تكنولوجيٍّا البدائية الجماعات عند الغذاء عن البحث (1-1)

أن يف قوله سبق ما ص نُلخِّ أن ويمكننا بعُد. فيما املوضوع هذا عن بالتفصيل سنتحدث
يف املعارصة البدائية والجماعات والرعي، الزراعة عىل السابقة القديمة البرشية الجماعات
وتريادلفويجو، وشييل األرجنتني وجنوب أمازونيا ويف الجنوبية، وصحاريها أفريقيا غابات
وغينيا والفلبني وبورنيو املاليو يف الكثيف الغابي النطاق داخلية يف املنترشة والقبائل
الجماعات هذه الباسيفيكية. الجزر مجموعات سكان وغالبية وبابوا)، (إيريان الجديدة
محدودة دوائر يف الغذاء، عىل الحصول أجل من واملوسمي الدائم االنتقال تمارس كلها
الباسيفيك. مياه من أيًضا محدودة مساحات يف األسماك وراء قواربها يف تنتقل أو املساحة،
منغوليا وصحاري األوسط والرشق أفريقيا وشمال السفانا يف والبقر اإلبل رعاة حركة أما
يف البحرية الحيوانات صيادي واإلسكيمو، سيبرييا، يف الرَّنَّة رعاة إىل باإلضافة وسنكيانج،

سنويٍّا. ومنتظمة نسبيٍّا، واسعة موسمية فحركتهم الشمالية؛ أمريكا شمال
أماكن يف املستقر السكن حالة يف «أ» عىل: غالبًا الجماعات هذه انتقال ويشتمل
يقوم الباسيفيك، جزر أو السفانا نطاق أو االستوائي النطاق أو كالواحات النسبية الوفرة
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وتطوره النقل أسباب

يف الجماعة معظم تظل بينما الوفري، الصيد أو املطر موسم معسكرات إىل بالتنقل الشبان
أفريقيا وسط أقزام عند الحال هو كما الكاملة البداوة حالة يف «ب» الدائم. سكنها أماكن
اسكندنافيا شمال والب األمريكي، الشمال وإسكيمو الجنوبية، أفريقيا يف كلهاري وبشمن
مكان من وصغارهم، السن كبار بكاملها، الجماعة تنتقل السيبريية، الرَّنَّة رعي وجماعات
الرعي حيوان أو الصيد حيوان إيكولوجية تحددها معينة مناطق إىل أو الصيد وراء آخر إىل

القطبي. العالم يف
تملكه ما كل نقل تستدعي الكاملة البداوة فإن الفئتني؛ من كلٍّ عند االنتقال ويختلف
بينما الغذاء، جامعي عند الطعام عن بحثًا الدائم ترحالها أو املوسمي، ترحالها يف الجماعة
املستوى اختالف عىل ويرتتب فقط. الشباب معسكر عىل األوىل الحالة يف التنقل يقترص
بينما الجماعيني، عند البساطة شديدة فهي املنقوالت؛ حجم يف اختالٌف عامًة الحضاري
األعىل الحضارة ومستلزمات املسكن لتشمل البدائيني الزراع أو الرعاة عند املنقوالت تتعدد
اإلنتاج وأدوات واألسلحة املالبس إىل املحفوظ، الطعام إىل األغراض، متعددة أوعية من
يُرتك بل األخشاب، من عادة املبني املسكن يُنقل ال البدائيني الزُّرَّاع حالة ويف املختلفة.

الجديد. املكان يف غريه ويُبنى
النقل سوى خاصة نقل وسيلة يستلزم ال الجماعيني عند النقل فإن ذلك، عىل وبناءً
البدائيون الزراع ويشرتك منقوالتهم. قلة أسباب من سببًا ذلك كان وربما األفراد، بواسطة
إما النقل، يف الرعي حيوان يستخدمون فإنهم الرعاة أما منقوالتهم. قلة يف الجماعيني مع

مًعا. لكليهما أو للجر وإما للحمل
بعيدة آثار له كانت فقد تكنولوجيٍّا البدائية الجماعات عند النقل بساطة وبرغم
الرعاة أو للجماعيني كانت سواء الغذاء، وراء املستمرة الحركة فإن العالم؛ لتعمري بالنسبة
من الواسعة الشعوب هجرات إىل اإلنسانية تاريخ طوال أدت قد البدائيني، الزراع أو
وهذه الغذاء. عن بحثًا جميًعا القارات سطح ليملئوا األرض، سطح عىل محدودة أماكن
موارد فوق السكاني العدد تزايد نتيجة حدثت أنها شك وال شديد. ببطء ت تمَّ قد الهجرات
الطرد نتيجة وإما بسيطة سلمية صورة يف إما الهجرات هذه حدثت وقد الغذائية. اإلقليم
نظًرا نسبيٍّا رسيعة دائًما كانت الرعاة هجرات ولكن غازية. وافدة جماعة بواسطة بالقوة
حياة أساس يكون الذي العسكري التنظيم إىل باإلضافة الحيوانية النقل وسائل الستخدام

البداوة.
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والدولية اإلقليمية التجارة (2-1)

الثورة بعد فيما الناس واستقرار واالقتصادي الحضاري املستوى تقدم مع التجارة ظهرت
يف واالجتماعي اإلقليمي التخصص ونمو — الحيوان واستئناس الزراعة — األوىل اإلنتاجية
التجاري، التبادل نشوء سبَّب قد ذاته حد التخصصيف وهذا الحرفة. ونوع اإلنتاج، أشكال
املرغوبة، باالحتياجات أوًال التجاري التبادل حجم ارتبط وقد اآلن. حتى كذلك زال وما

النقل. وسائل بسعة وثانيًا
معظم خالل للغاية محدوًدا كان ذلك فإن االحتياجات، تنوع بمدى يختص وفيما
يف السائد النمط هو كان الذاتي االكتفاء أن ذلك الزراعة؛ اكتشاف منذ اإلنسان تاريخ
محصولهم يصنعه الذي الغذاء أنواع عىل الناس تأقلم فقد والرعي؛ الزراعة مناطق معظم
أشكال وعىل والبيئية، اإلنتاجية ظروفهم به تُمدهم الذي امللبس أشكال وعىل األسايس،
بتكنولوجية املرتبطة واألسلحة األدوات أنواع وعىل املكان، بإيكولوجية يرتبط الذي امللبس
وبعض النادرة، واألحجار املعادن بعض إىل املرتفني احتياج كان هذا عدا وفيما اإلنتاج.
التبادل مكونات ُجلَّ هو أخرى أقاليم يف املنتَجة الفاخرة واملنسوجات األواني من منتجات
خامات من الرضورية املنتجات بعض إىل الحاجة ظهرت ذلك عن وفضًال القديم. التجاري
ذلك. وغري والبخور العطور وخامات الجيدة واألخشاب والنحاس كالحديد بعيدة؛ مناطق
أو الحمري قوافل من أشكالها تعدد برغم السعة محدودة النقل وسائل كانت وملا
النهرية السفن إىل والزحافات، الجر عربات إىل اإلنسان، أو اإلبل أو الخيول أو البغال
كان للبرشية، املكتوب التاريخ فرتات معظم يف التجاري التبادل فإن البحرية، والسفن

ثمنه.» وغال حمله خفَّ «ما الشائع: املثل انطباق خري عليه ينطبق الحجم محدود
كانت عما جذريٍّا تغريًا صورتها تغريت فقد الصناعي العرص بعد فيما التجارة أما
بصورة توسعت قد واالستهالك الصناعة أجل من البرشية االحتياجات فإن قبُل؛ من عليه
بينما املدن، ساكني بني الكماليات إىل الغذاء من اإلنتاج أشكال كل شملت بحيث مذهلة،
من كثري مقابل الغذائية السلع من قليلة أنواع إىل الريفية األسواق يف املعروضة السلع تتحدد
الخامات يُنتج ناٍم أو ومتخلف صناعي متقدم إىل العالم انقسام أدى وكذلك املصنَّعة. السلع
الصناعية الشمال دول إىل املتجهة فالسفن التجارة؛ يف محدد عاملي نمط إىل أساسية، بصفة
سلًعا تحمل والجنوبية املدارية الدول إىل املتجهة والسفن ومعدنية، زراعية خامات تحمل
الوقود ومنتجات الذرة، أو القمح كطحني األساسية األغذية بعض إىل باإلضافة مصنعة،

املكرَّرة. والطاقة

12



وتطوره النقل أسباب

حركة من األعظم القدر تحتكر الراهن عرصنا يف الدولية التجارة أن ذلك تبع وقد
يف ذلك كان سواء هائلة، زيادة النقل وسائل حمولة زادت هذا عىل وبناءً العاملية، النقل
إىل زيادة يف النقل وسائل سعة زالت وما الطائرات، أو السفن أو الشاحنات أو القطارات

به. التنبؤ نستطيع ال مًدى
واحدة وظيفية وحدة عن عبارة األوقات كل يف هما والنقل التجارة أن القول وخالصة

ني. شقَّ ذات
من واحًدا كان العاملي التجاري التوسع أن إىل أيًضا املجال هذا يف نشري أن ويمكننا
الكربى، االستعمارية اإلمرباطوريات بناء ويف الكربى، الجغرافية الكشوف يف األسباب أهم
واتساع الغذاء عن البحث يشرتك وبهذا الجديد. العالم لقارات الحديث االستيطان ويف
والحديثة. القديمة االستيطانية الهجرات بواسطة العالم تعمري يف مًعا التجاري النشاط

والعسكرية األغراضالسياسية (3-1)

االقتصادي املعيار عىل تقاس وطرقه ووسائله النقل يف الجوهرية األسس أن من بالرغم
غري تبدو النقل أشكال بعض أن نالحظ أننا إال النقل، ووسائل الطرق هذه عائد ومدى
الواحدة، الدولة داخل هامشية أقاليم إىل تَُمد طرق فهناك املفهوم؛ باملعنى اقتصادية
تشديد أجل من إما يقام الطريق هذا فمثل اسرتاتيجية؛ أو سياسية خطة إىل راجع والسبب
الوصول رسعة أجل من يقام أن وإما فيه، سلطانها وتثبيت النائي اإلقليم عىل الدولة قبضة

الدولة. لحماية اسرتاتيجية منعة ذات مناطق إىل
«الغرب داخل إىل األمريكية الحديدية الخطوط رأسها عىل كثرية، ذلك عىل واألمثلة
أقيم (الذي بشاور حديد وطريق والرتكستان، سيبرييا حديد وطريق الوحيش»، أو الربي
الباتان قبائل وإخضاع الغربية الشمالية الحدود لتأمني اإلنجليزي الحكم خالل الهند يف
من حديدي خط بناء أجل من فرنسا ومرشوع االسرتاتيجي)، خيرب ممر عىل والسيطرة
إىل الجزائر من حديدي خط بناء أجل من يتحقق لم الذي ومرشوعها النيجر، إىل السنغال

مؤخًرا. السودان جنوب إىل امتد الذي السوداني الحديدي والخط النيجر،
محوًرا تصبح ما رسعان االقتصادية غري العسكرية نشأتها برغم الطرق هذه ومثل
دليل وخري به. يمر الذي اإلقليم يف اإلنتاج شكل يف تغريُّ إىل يؤدي حديث اقتصادي لنشاط
إنشائه عىل سنة ٧٠ حوايل مرور وبعد — اآلن أصبح قد سيبرييا حديد خط أن ذلك عىل

السوفييتي. األريض العمق يف اقتصادية منطقة أكرب داخل يجري —
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وسائل يف جديدة أشكال نمو عىل دائًما ساعدت قد العسكرية األغراض فإن وباملثل
كوسيلة (الدوالب) العجلة استخدام مبدأ فإن رسعتها، أو كفاءتها أو حجمها يف النقل
مركبات يف العجلة استُخدمت حينما رسيًعا قفز قد الحيوان، بواسطة العربات جر لتسهيل
وكذلك عامة. القديم األوسط الرشق حضارات ويف واآلشورية، والفرعونية الحيثية القتال
الحرب وخالل قبل التسلح سباق خالل قوية تطور بدفعة والطائرات السفن حظيت
املعارص. عاملنا يعيشها التي التسلح سباق فرتة يف أكرب وبصورة والثانية، األوىل العاملية
االستخدام أن إال الحروب، يف بالغة أرضار من املستحدثات هذه إليه تؤدي ما وبرغم

النقل. وسائل تقدم عىل كربى نعمة بعُد فيما يصبح ملنجزاتها السلمي

وغريهما والدينية األغراضالرتفيهية (4-1)

الرتفيه إىل ة امللحَّ الحاجة تنشأ املدن يف الحديث االقتصادي والنشاط السكن كثافة باشتداد
إىل هذا أدى وقد واألعياد. األسبوع نهاية عطلة ورحالت االصطياف منها عدة؛ صور يف
لم والبحريات البحار سواحل عىل أو الجبال يف نائية مناطق إىل املواصالت طرق امتداد

الرتويحية. املناطق هذه نشأة دون إليها تمتد تكن
السياحة نشأت الراهن العاملي الحضاري التشابك بواسطة بعضه من العالم وباقرتاب
الدولية السياحة أدت وقد املختلفة. العالم بأجزاء األفراد خربة لزيادة عملية كوسيلة الدولية
شبكة إنشاء عىل وساعدت وبرٍّا، وجوٍّا بحًرا الركاب نقل وسائل يف رسيع نمو إىل الراهنة
إبراز وإىل البالد، داخلية إىل السياح لجذب الدول من كثري يف الرسيعة الطرق من عظيمة

والرتويح. اللهو ومناطق األثرية األماكن يف الزيارة معالم
كثري يف األفراد حياة نمط من جزءًا أصبحت قد الدولية السياحة أن القول وخالصة

املتقدمة. الدول من
معينة، أماكن وبركة بقداسة الغيبي بارتباطه — القدم منذ اإلنسان فإن وأخريًا
طرق نشأة عىل ساعد قد — محددة أماكن إىل الحج عىل تحث بتعاليم الديني وارتباطه
املنورة واملدينة املكرمة مكة واملزارات الحج أماكن وأشهر األماكن. تلك إىل تتجه معروفة
مستمرة بصفة وتتزايد الطرق بهذه العناية وتنمو وروما. ولورد، وبنارس، والقدس،

الحجيج. من املزيد لتخدم
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الرئيسية املدن إىل اليومية الحركة (5-1)

الرئيسية، الصناعة وكمناطق أقاليمها، داخل رئيسية خدمة كمراكز املدن لوظيفة نظًرا
دائمة حركة هناك فإن وعالجية، وترفيهية وثقافية ومالية تجارية لنشاطات وكمراكز
دائمة حركة أيًضا وهناك الخدمات. بهذه لالستفادة املدينة إىل املدينة إقليم من يومية
ونظًرا املدن. خارج األسواق إىل املصنَّعة املنتجات تنقل أو املدن إىل الصناعة خامات تجلب
كثرية ألسباب الضواحي يسكن املدن سكان من به بأس ال عدًدا فإن عامة، املدن الزدحام
املدينة مجال من كثيفة انتقال حركة إىل هذا ويؤدي األرايضواإليجارات. رخص أهمها من
عىل شديد ضغط إىل تؤدي حركة وهي اليومي، العمل حركة ى تُسمَّ داخلها إىل الخارجي

املدينة. طرق

الحديدية السكك ملحطات واملغادرين القادمني الركاب لعدد اليومي املتوسط :1-1 جدول
الباريسية.

راكب ألف ٣٠٠ الزار سان محطة (١)
راكب ألف ١٣٥ الشمال محطة (٢)
راكب ألف ٨٥ الرشق محطة (٣)
راكب ألف ٨٢ أوسرتليتز محطة (٤)
راكب ألف ٧٢ ليون محطة (٥)
راكب ألف ٤٠ مونبارناس محطة (٦)
راكب ألف ٣٠ األنفاليد محطة (٧)
راكب ألف ١٥ الباستيل محطة (٨)

راكب ألف ٧٥٩ املجموع

بأيٍّ باملقارنة انتقال حركة أكثف الواقع يف تُمثِّل ومحيطها املدن يف االنتقال وحركة
تمركزها بطبيعة املسافات محدودة الحركة هذه كانت وإن األخرى، النقل مجاالت من
برية (طرق الكثيفة املواصالت أشكال كل نشأة إىل هذا أدى وقد الواحدة. املدينة حول
وأنفاق وجسور (أوتوسرتادات داخلها ويف املدن حول جوية) موانئ حديدية، طرق رسيعة،
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السكة بواسطة اليومية (الحركة باريس يف اليومية العمل لحركة نموذج :١-١ خريطة
فقط). الحديدية

األمريكية املدن يف مشكالتها بكامل الصورة هذه وتتضح إلخ). … معلقة حديدية وخطوط
.(١-١ رقم خريطة (انظر حدة أقل بصورة األوروبية املدن ويف الرئيسية،

السياسية والتكتالت والتجارة النقل بني املتبادل التأثري (2)

إىل تنقسم عامة النقل تكنيكية أن نجد فإننا الحالية، الجوي النقل وسائل استثنينا إذا
كالٍّ ندرس أن أردنا وإذا املائي. النقل ووسائل الربي النقل وسائل هما رئيسيني، قسمني
فإننا ووظيفتها، وبنائها النقل وسيلة وشكل املحرِّكة القوة ضوء عىل القسمني هذين من

العاملية. النقل ألساليب كثرية تقسيمات نجد
السنني من اآلالف عرشات إىل يمتد الذي األرض ظهر عىل اإلنسان تاريخ خالل ويف
املرحلة النقل؛ وسائل تاريخيتنييف مرحلتني التعرفعىل إىل بنا يؤدي تقسيًما هناك أن نجد
الثانية املرحلة أما مىض. قرن حوايل إىل اإلنساني التاريخ بداية من وتبدأ ا، جدٍّ طويلة األوىل
شكل يف هائل، تنوع فيها ابتُكر قد فإنه ذلك ومع القرن، تتجاوز ال القرص شديدة فهي
عىل واملائية الربية املختلفة النقل مركبات لتحريك املستخَدمة الطاقة ومبدأ النقل وسائل
استخدام بدايات وأخريًا الكهربائية، القوى إىل الداخيل االحرتاق آلة إىل البخار من السواء،
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استخدام هو د؛ موحَّ مبدأ بسيادة تميزت فقد الطويلة األوىل املرحلة أما النووية. الطاقة
استخدام عىل فاشتملت السواء، عىل واملائية الربية املركبات تحريك يف الطبيعية الطاقات
النهرية املاء تيارات «قوى املائي االنحدار وطاقة األرضية» األريض«الجاذبية االنحدار طاقة
والحيوان. اإلنسان يف املتمثلة العضوية والطاقات الرياح، وطاقة والجزر» واملد واملحيطية
النقل، يف التاريخيتني املرحلتني بني املستخَدمة الطاقة شكل اختالف عىل ترتب وقد
وأكرب ووظيفتها. النقل مركبة وبناء شكل يف هائلة اختالفات مرحلة، كل داخل ويف
طاقات الحديثة املحرِّكة الطاقات أن وبما ورسعتها. املركبة حجم يف تنحرص االختالفات
والعضوية الطبيعية الطاقات إىل بالقياس محدودة غري قوى ذات عضوية غري ميكانيكية
بدرجات رسعة وأكثر حجًما أكرب صارت املركبات فإن قديًما، استخدامها يمكن كان التي

األوىل. التاريخية املرحلة يف املركبات ورسعة حجم مع تماًما متناسبة غري
إال اإلنسانية، املبتكرات قائمة يف لها مثيل ال عظيمة تحريك طاقة للرياح أن وصحيح
صورة يف متكررة تظهر التي املدمرة طاقتها من خوًفا ا جدٍّ محدوًدا كان استخدامها أن
الرشاعية وغري الرشاعية املراكب تبتعد األعاصري هذه مثل تهب وحني الجامحة. األعاصري
تحت دائًما كانت الرياح عىل املعتمدة النقل وسائل استخدام فإن وبالتايل املنطقة؛ عن فوًرا

مستأنسة. غري طاقة رحمة
وظيفة يف هائل تغريُّ الثانية التاريخية املرحلة يف املركبة رسعة عىل أيًضا ترتب وكذلك
ولم للتجارة، بالنسبة مغامرة يعد ولم لألفراد، بالنسبة مشقة االنتقال يعد فلم النقل؛
ي كمِّ تغريُّ حدث كله هذا عىل وبناءً والبضائع. األفراد حالتَي يف للوقت مضيعة النقل يعد
بدرجة العاملي التجاري التبادل حجم ازدياد آثاره من كان الحديث، النقل وظيفة يف وكيفي
وقاراته. العالم دول يف االقتصادية النشاطات يف الوظيفي التخصص عىل بشدة ساعدت

مكان: وكل يوم كل يف األلسنة عىل يرتدد شعار اليوم نشأ أن هذا جرَّاء من وكان
لعالم «إنه أو واملساحات.» املسافات منكمش عالم يف نعيش «نحن أو العالم.» انكمش «لقد
قُرصت قد فاملسافات ,Shrinking؛ small World اليوم.» فيه نعيش الذي ذلك صغري
من والسلع البضائع أشكال كل لنقل وسائل وبُنيت معهودة، غري برسعة االنتقال وتيرسَّ
غريهما أو النحاس أو الحديد لخام واملائية الربية (الناقالت الكبرية األحجام ذات الخامات
البرتول ناقالت الغابيَّة، الثروة مناطق يف تعمل التي العمالقة األخشاب جرارات املعادن، من
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إىل الكهربائية، الطاقة لنقل العالية التحميل أسالك والغاز، البرتول أنابيب واملكرر، الخام
السلع من لها حرص ال أشكاًال تنقل التي العادية والقطارات والطائرات السفن جانب
يف إقليميٍّا تخصًصا هناك أن مكان أي يف اإلنسان يعرف أن غريبًا يعد ولم والبضائع).
املراعي وأجبان لحوم املتوسط، البحر وطماطم وموالح كروم األسواق؛ يف املعروضة السلع
واسكندنافيا كندا يف املخروطي النطاق أخشاب واألرجنتني، وهولندا الدانمرك يف العلمية
أفريقيا وكاكاو الربازيل بن االستوائي؛ العالم يف املنتَجة املكيفات السوفييتي، واالتحاد

الصناعة. عالم يف اإلقليمي التخصص من كثري ذلك وغري آسيا، وشاي
بشبكة كله العالم ربط إىل أدى قد وتخصصها النقل وسائل تطور أن القول وخالصة
أشكال توزيع إعادة عىل أخرى أو بصورة وساعد التجارية، العالقات من الخيوط كثيفة

ومتخصصة. متمايزة جغرافية أقاليم يف االقتصادي النشاط
االستعمارية اإلمرباطوريات نمو عىل مساعًدا عامًال يعد النقل وسائل تطور كان ولنئ
األنماط نشأة عىل ساعدت قد بدورها اإلمرباطوريات هذه فإن املاضيني، القرنني خالل
القرن هذا خالل أدت قد النقل وسائل لكن عامدة. سياسة عن املتخصصة االقتصادية
يف القومية الحركات نشأة إىل بدوره أدى مما املختلفة؛ السياسية األفكار انتقال رسعة إىل
الدول هذه وتحاول املستعمرات. هذه معظم استقالل إىل النهاية يف وأفىض املستعمرات،
من اإلمكان قدر تستفيد أن — وفكريٍّا ماديٍّا أيًضا، االتصال رسعة طريق عن — املستقلة
تتغلب وأن اإلنتاج، وتحسني بزيادة معينة، خامة أو محصول إنتاج يف النمطي تخصصها
محاصيل جديدة؛ إنتاجية عنارص بإضافة النمطي التخصص مساوئ عىل نفسه الوقت يف

صغري. مقياس عىل ولو الصناعة إىل باإلضافة محرِّكة، طاقة أو معادن أو
والنزعة القومية والروح واالستقالل الحديثة املواصالت قرن عىل يرتتب وسوف
عىل مبارشة تأثريات الحالية) السياسية الدولة بحدود املحدودة القومية (فوق اإلقليمية
تجميعات صورة األرضيف استغالل وأشكال اإلنتاج يف الراهن العاملي اإلقليمي التخصص
التحقيق إىل وأقربها وضوًحا املؤرشات وأكثر اإلنتاج. ومتعددة املساحة واسعة اقتصادية
وقد سابقة. مستعمرات صاحب كان وأغلبها املتقدمة، الدول مجموعة ضمن تقع زالت ما
ذات متعادلة اقتصادية بتنظيمات تتمتع التي الدول هذه لظروف طبيعية نتيجة هذا كان
السوق ومجموعة املشرتكة، األوروبية السوق مجموعة ولعل نسبيٍّا، عميقة تاريخية جذور
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العالم كتل إليه تسعى سوف الذي السلفي النمط تصبح سوف االشرتاكية، للدول املشرتكة
الالتينية. والكتلة العربية والكتلة األفريقية كالكتلة األخرى

التعادل محاوالت من فيها بما التكتالت هذه نمو أن املجال هذا يف يهمنا والذي
شبكة يف عميقة تغريات إىل يؤدي سوف البحت، اإلنتاجي التخصص من بدًال اإلنتاجي

الراهنة. العاملي االتصال
تاريخيٍّا حدث ما املواصالتعىلضوء عالم يف يحدث أن يمكن ماذا نتصور أن ويمكننا
عهد يف مثًال للتجارة، األسايس الشكل هو البحت اإلنتاجي التخصص كان املايضحينما يف
بمقتضاه مواصالت تخصص هناك كان الربيطاني والكمنولث الربيطانية اإلمرباطورية
للسلع نهاية لندن فيها بما بريطانيا جنوب وموانئ األول، القطن ميناء ليفربول كانت
الفرنسية االستعمارية اإلمرباطورية عهد ويف والشاي. الكاكاو مثل واملدارية االستوائية
من القادمة املدارية املنتجات يف يتعامل الذي األول الفرنيس امليناء هي مرسيليا كانت

وأفريقيا. آسيا يف الفرنسية املستعمرات
املشرتكة، األوروبية السوق أو كالبنلوكس اقتصادي، تكتل يف دول عدة تندمج وحينما
يف التخصص هذا لكن اإلقليمية، ووظائفها املوانئ تخصص عىل يطرأ تدريجيٍّا تغريًا فإن
املوقع كان إذا إليه، واملواصالت الحركة خطوط جذب استمرار إىل داعيًا يكون قد ذاته حد
حال هذا كان وقد الجديد. االقتصادي التكتل عن الناتج للتغري مناسبة والخلفية مركزيٍّا
مرسيليا ميناء ذلك يف ومثله األوروبية، السوق لكتلة بالنسبة الهولندي روتردام ميناء

الفرنيس.
حالة يف التوجيه املتشابهة املوانئ بني املنافسة يف كبريًا انخفاًضا نتصور أن وسعنا ويف
الرئييس والسبب ذلك. فيها يحدث منطقة أي يف وتدعيمه االقتصادي االندماج استمرار
والهافر وروتردام كهامبورج — التوجيه املتشابهة املوانئ هذه مثل أن إىل يرجع ذلك وراء
النشاط يخدم منها كلٌّ إقليمية موانئ إىل قومية موانئ من وظائفها تتغري سوف — ولندن
الربية الحركة تميل الحالة هذه مثل ويف والبرشية، الطبيعية خلفيته حدود يف االقتصادي
حدة. عىل ميناء كل يخدمها التي االقتصادية الخلفية لحجم تبًعا الزيادة أو االنخفاض إىل
بالنسبة مكانيٍّا املتطرفة للموانئ النسبية األهمية يف تناقًصا نالحظ أيًضا املجال هذا ويف
القومي األملاني امليناء كانت أنها برغم هامبورج، يف حدث كما االقتصادي التكتل لحدود
كبري. وإنتاجي برشي بظهري املتمتعة للموانئ النسبية األهمية ترتفع املقابل ويف األول.
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النقل لتغريات كنموذج األوروبية السوق (1-2)

التوجيه تأثريات من يحدث ملا معاًرصا نموذًجا الغربية أوروبا يف حدث ما يعطينا
التغري احتماالت عن نظريٍّا ذكرناه أن سبق ما لنا ويلخص النقل، نمط عىل االقتصادي
دراسة ييل وفيما للتكامل. تسعى صورة يف األوروبي االقتصاد توجيه بإعادة املرتبطة
النقل، نمط يف التغري مظاهر كأحد األوروبية، السوق لدول الرئيسية املوانئ عن مقتضبة
املناطق لتخدم والجوية الربية النقل خطوط توجيه عىل طرأت قد مماثلة تغريات بأن علًما

عامة. بصفة األوروبي التكتل وداخل حدة، عىل دولة كل داخل اإلنتاج الكثيفة

األوروبية.* السوق لدول الرئيسية املوانئ يف واملنزلة املشحونة الحمولة تطور :2-1 جدول

١٩٦٥ حمولة ١٩٦٥ ١٩٣٨ امليناء

إىل بالنسبة
١٩٣٨ حمولة

(٪)

من ٪
املوانئ

عرش االثني

مجموع
الحمولة
طن مليون

من ٪
املوانئ

عرش االثني

مجموعة
الحمولة
طن مليون

 

−٢٦٤٫٦ −٢٨٫٥ ١٢٢٫٧ ٣٠٫٢ ٤٦٫٤ «ه» روتردام

−٢٥٢٫١ −١٤ ٥٩٫٤ ١٥٫٣ ٢٣٫٦ «ب» أنتفريب

+ +٥٧٠٫٨ +١٣٫٤ ٥٦٫٨ ٦٫٥ ١٠ «ف» مرسيليا

− −١٣٦٫٧ −٨٫٣ ٣٥٫٣ ١٦٫٧ ٢٥٫٨ «أ» هامبورج

+ +٤٦٧٫٩ +٨ ٣٤ ٤٫٧ ٧٫٣ «ط» جنوا

+ +٥٧٠٫٥ +٦٫٦ ٣٨ ٤٫٤ ٦٫٧ «ف» الهافر

− −١٩٤٫٥ −٤٫١ ١٧٫٥ ٥٫٩ ٩ «أ» بريمن

+٣٨٣٫٤ +٣٫٨ ١٦٫٣ ٢٫٨ ٤٫٢ «ف» دنكرك

+ +٥٣٨٫٦ +٣٫٧ ١٥٫٥ ١٫٩ ٢٫٩ «ط» نابويل

+٣٥٠٫٢ +٣٫٤ ١٤٫٦ ٢٫٧ ٤٫٢ «ط» فينسيا
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١٩٦٥ حمولة ١٩٦٥ ١٩٣٨ امليناء

إىل بالنسبة
١٩٣٨ حمولة

(٪)

من ٪
املوانئ

عرش االثني

مجموع
الحمولة
طن مليون

من ٪
املوانئ

عرش االثني

مجموعة
الحمولة
طن مليون

 

−٢٤٥٫٩ −٣٫٣ ١٣٫٩ ٣٫٧ ٥٫٧ «ه» أمسرتدام

− −١٣٧٫٣ −٢٫٥ ١٠٫٦ ٥ ٧٫٧ «ف» روان

+ ٢٨٣٫٥ ١٠٠ ٤٣٤٫٦ ١٠٠ ١٥٣٫٣ املجموع

إيطاليا. = «ط» أملانيا. = «أ» فرنسا. = «ف» بلجيكا. = «ب» هولندا. = «ه» مالحظات: *
بالنسبة الواردة عرش االثني للموانئ الكيل املجموع من الحمولة نسبة يف نقص = − :١٩٦٥ عمود يف العالمات تفسري

.١٩٣٨ عام لنصيبها
الواردة. عرش االثني للموانئ الكيل املجموع من الحمولة نسبة يف زيادة تساوي +

عن ١٩٦٥ عرشيف االثني املوانئ لحمولة الكلية الزيادة نسبة إىل مقاسه (+) أو (−) األخري: العمود يف العالمات تفسري
بني نمو نسبة تساوي (−) املذكورة. الفرتة يف فقط باملائة و٢٠٠ باملائة ١٠٠ بني ما نمو نسبة تساوي (− −) .١٩٣٨
٤٠٠ من أعىل نمو نسبة تساوي (+ +) باملائة. و٤٠٠ باملائة ٣٠٠ بني نمو نسبة تساوي (+) باملائة. و٣٠٠ باملائة ٢٠٠

.١٩٣٨ لحمولة بالنسبة ١٩٦٥ حمولة يف باملائة

خطوط من خطان فيها يسري التي تلك هي الرئيسية بالخطوط املقصود أن يالحظ
G. عن: التعديل) بعض (مع نُقلت الخريطة نفسه، املحور اتجاه يف أكثر أو املواصالت

.Parker, “The Logic oF Unity”, Longman, London 1968
بالنسبة واملهم تعليق، إىل حاجة يف ليست كثرية دالالت 2-1 الجدول هذا يوضح

نالحظ: أن ملوضوعنا

نموٍّا األوروبية املوانئ أقل الحقيقة يف وهي األملانية، املوانئ ترتيب يف كبري هبوط (١)
بالنسبة األملاني الساحل وتطرُّف هامبورج) نشاط عىل تأثري =) أملانيا تقسيم نتيجة
الهولندية املوانئ طريق عن بالبحر اتصاله ويرس بقربه مقارنًا الصناعي األملاني للقلب

والبلجيكية.
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أكرب كانت أنها يبدو التي واإليطالية الفرنسية املوانئ مجموعة يف حاد ارتفاع (٢)
قلوب ولوجود الدولتني، من لكلٍّ املكان عالقات بحكم املشرتكة السوق نشأة من مستفيد
الهافر، ميناء يخدمها الصناعية باريس منطقة القومية؛ للموانئ مجاورة قومية صناعية

جنوا. تخدمها الصناعية تورينو-ميالنو ومنطقة
كان النمو هذا أن إال وأنتفريب روتردام ميناءي حمولة يف الهائل النمو من بالرغم (٣)
كانا امليناءين أن ننىس أال ويجب عرش. االثني للموانئ العامة النمو درجة من قليًال أقل
ترانزيت كميناءي كبرية فيهما التعامل حمولة الغربية، أوروبا يف رئيسية موانئ قبُل من
لنسبة حدوًدا هناك فإن ثم ومن الشمايل؛ والفرنيس البلجيكي الصناعي والقلب ألملانيا
تصبح أن وبقصد الضخمة االستثمارات من بمزيد إال تجاوزها املوانئ تستطيع ال النمو
داخل القومية للسياسات العامة والخطوط يتفق ال األمر وهذا االحتكار. شديدة موانئ

املشرتكة. السوق وحدة
وقد املذكورة. الفرتة خالل النمو درجة يف النقيض طرفا ومرسيليا هامبورج (٤)
نفسها وجدت فإنها مرسيليا أما واملتناقصة. املتدهورة هامبورج خلفية رشحنا أن سبق
والربية الحديدية الحركة لخطوط جيدة كنهاية املتوسط البحر عىل ممتاز موقع يف
ويوضح هولندا). أملانيا، (فرنسا، الجنوب إىل الشمال من السوق دول تعرب التي واألنبوبية
االحتكارية والصورة مرسيليا إىل املتجهة الحركة خطوط وتكاثف و١-٣ ١-٢ الخريطتان
من وبالرغم منازع. ينازعها أن دون املشرتكة السوق لجنوب بالنسبة امليناء لهذا
(منطقة إيطاليا جيبا يخدم أنه إال ملرسيليا، املشابه جنوا ميناء لحركة هائل نمو
بينما والغرب، الشمال من األلب جبال بواسطة مسدوًدا ملبارديا) غرب يف الصناعة
طريق اتجاه يف الساؤن ورافده الرون بامتداد مفتوح طبيعي طريق مرسيليا وراء
األوسط الراين يف األملانية الصناعة قلب منطقة إىل املؤدي الراين وادي هو آخر طبيعي
املنطقة إىل ثم ومن (الرور)، األدنى الراين ويف (شتوتجارت-مانهايم-فرانكفورت)
عىل باستمرار تطرأ التي التكنولوجية التحسينات وبرغم والبلجيكية، الهولندية الصناعية
أن املتوقع أن إال والنمسا، سويرسا يف األلب جبال عرب أملانيا جنوب إىل جنوا من الطرق

املتوسط. البحر عىل مطلة األوروبية، السوق لدول أخرى روتردام مرسيليا تصبح

رئيسيتني بحريتني واجهتني األوروبية القارة عىل السوق لدول فإن العموم، وجه وعىل
هامبورج من املمتدة تلك هي األوىل: الواجهة األوروبية؛ للصناعة الرئيسية باملواقع ترتبطان
املمتدة تلك هي الثانية: والواجهة الغربية، أوروبا يف املتجمع الثقل مركز وتخدم الهافر إىل
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املشرتكة. السوق دول يف للمواصالت األساسية املحاور :١-٢ خريطة

تريستا مثل محلية مناطق تخدم األوروبية املوانئ فإن ذلك عدا وفيما جنوا. إىل مرسيليا من
الغرب. يف ونانت ورشبورج الجنوب، يف ونابويل وفينسيا

بالقياس مرسيليا خلفية ق تفوُّ وبيَّنا وجنوا مرسيليا بني العالقة أوضحنا أن سبق وقد
البحرية الواجهة يف أما جنوا. خلفية يف اإليطالية الصناعية املنطقة وجود برغم جنوا، إىل
املكان الرشح، من ملزيد تدعو ال بصورة نتبني فإننا والهافر، هامبورج بني الشمالية
يف يقعان األخريان فامليناءان والهافر؛ بهامبورج باملقارنة وأنتفريت لروتردام املركزي
شمال يف الصناعي التجمع ويخدمان األوروبية، الصناعة لقلب بالنسبة متطرفة أماكن
املبارشة البوابة عىل تقعان فإنهما وأنتفريب روتردام أما التوايل. عىل باريس ومنطقة أملانيا

الفرنسية. البلجيكية الصناعة ومنطقة والرور الراين لحوض
املتوسط، املركز هذا تحتل — األوروبية السوق تكوين قبل من — روتردام كانت وقد
السياسات برغم وذلك آخر، أوروبي ميناء أي من أكرب فيها التجاري التعامل حجم وكان
السوق تكوين وجاء مبارشة. الثانية العاملية الحرب وبعد قبل وفرنسا أملانيا يف القومية
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خطوط (١) الرئيسية. األنابيب وخطوط الغربية أوروبا يف البرتول تكرير صناعة :١-٣ خريطة
البرتول ناقالت وخطوط أنابيب (٢) أفريقيا. وشمال األوسط الرشق من الخام البرتول ناقالت
املحور الحظ الغربية: أوروبا يف الرئيسية األنابيب خطوط (٣) السوفييتي. واملكرر الخام
الغربية. أملانيا عرب مرسيليا إىل روتردام من السوق لدول العابر األنابيب لخط األسايس
طن. مليون ٣٠ من أكثر سنوية طاقة ذات تكرير معامل (٥) السياسية. الحدود (٤)
و٢٠ ١٥ بني طاقتها تكرير معامل (٧) طن. مليون و٣٠ ٢٠ بني طاقتها تكرير معامل (٦)
طاقتها تكرير معامل (٩) طن. مليون و١٥ ١٠ بني طاقتها تكرير معامل (٨) طن. مليون
الخريطة دولة. كل يف التكرير طاقة مجموع (١٠) األطنان. من ماليني خمسة من أدنى
.P. R. O’Dell “Oil and World Power”, Pelican, London 1970 عن: بإضافات منقولة
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أكرب ١٩٦٥ عام يف ويجعلها لروتردام املركزي املكان أهمية أخرى مرة ليؤكد األوروبية
مرتني عن زاد نموٍّا ويعطيها فيها، يتعامل التي التجارة حجم حيث من العالم يف ميناء
بكفاءة تتعامل أن لروتردام أمكن وقد .١٩٣٨ عام يف التعامل حجم عليه كان ما ونصف
الشاملة التحسينات أجل من الضخمة االستثمارات نتيجة املتضاعف التجاري الحجم مع
والنقل. والشحن الرفع آلية يف املستمرة واالستحداثات واملخازن، امليناء سعة يف الشاسعة
من قليل بُعد عىل الجدَّة كل جديد ميناء إنشاء االستحداث هذا مؤرشات بني ومن
وبطبيعة .Europoort أوروبا ميناء اسم عليه أُطلق النهر مصب اتجاه يف األصيل امليناء
ما األوروبية السوق لدول الشمالية البحرية الجبهة عىل لروتردام املتوسط املركز فإن الحال
للميناء؛ الواسعة الخلفية بدون مستمرة بصفة تأكيدها املعاد األهمية هذه له تصبح كانت
منازع، بدون األول الراين ميناء — واالقتصادية الطبيعية الناحية من — هي فروتردام
واملتناهي الحديث إىل القديم من الحركة خطوط بكافة الرور) ذلك يف (بما بالراين وترتبط
االتصال وسائل وأحدث الضخمة، املائية وشبكته الراين هو االتصال وسائل وأقدم الحداثة.

الرسيعة. الربية الطرق وشبكة البرتول أنابيب خطوط هي
امليناء هذا يف التعامل حجم لكن املركزي، موقعه يف روتردام ميناء أنتفريب وتشارك
بلغ قد أنتفريب يف الحركة نمو فإن ذلك وبرغم الهولندي، امليناء يف مثيله نصف بلغ قد

.١٩٣٨ عام التعامل عليه كان ما ونصف مرتني نحو
مسار بحكم الفرنسية، البلجيكية الصناعة منطقة هي الرئيسية امليناء هذا وخلفية
فرنسا وشمال لييج منطقة إىل املالحية القناة وبواسطة عليه، تقع الذي الشلد نهر
خطوط إيجاد يف روتردام مع واضحة منافسة تمارس بدأت أنتفريب ولكن الصناعي،

والربية. الحديدية الطرق بواسطة والراين الرور حوض مع ورسيعة حديثة حركة
حجم أن إال املشرتك، األوروبي الصناعي للقلب بالنسبة الهافر موقع تطرُّف وبرغم
يف ذلك ويرجع وأنتفريب، روتردام يف حدث مما مرتني أكرب بصورة زاد قد فيها التعامل
السني، نهر طول عىل الهافر إىل باريس من يمتد جديد صناعي ظهري نمو إىل األول املقام
كثيف نقل كوسيلة النهر ومن باريس يف البرشي التكتل من الصناعي النمو هذا ويستفيد

ورخيص.
عامل عليه زاد قد األوروبي الصناعي للقلب بالنسبة موقعها تطرُّف فإن هامبورج أما
األوروبية املوانئ إىل بالقياس فيها التعامل حجم نمو يف واضح انخفاض إىل أدى سيايس
ظهريها مع التعامل من هامبورج حرم قد وغربية رشقية إىل أملانيا تقسيم أن ذلك األخرى؛
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تشيكوسلوفاكيا يف الصناعة مناطق عىل يشتمل كان الذي األلب، حوض يف االقتصادي
حاليٍّا. الديموقراطية أملانيا يف وبرلني سكسونيا وإقليم

ولكن السفن، وعدد التجارة يف وحجًما حركة أوروبا موانئ أكرب هي لندن كانت وقد
امليناء أصبحت بحيث روتردام مليناء هائل نمو إىل أدى قد األوروبية السوق مجموعة تكوين

موقعها. عن لناه فصَّ الذي النحو عىل األوروبية، القارة كل يف األول
السوق بريطانيا دخول بعد كميناء لندن أهمية تسقط أن هذا معنى ليس ولكن
املناطق بني يقع الذي الذهبي» «املثلث باسم ى يُسمَّ ما الغربية أوروبا يف فهناك املشرتكة؛
الرور وحوض الشمال، يف (بريطانيا) برمنجهام الجنوب، يف (فرنسا) باريس الثالث:
أوروبا ثروة ثلثَي نحو يرتكز املثلث هذا ويف .(١-٢ رقم الخريطة (انظر الرشق يف (أملانيا)
ومنطقة الفرنسية الصناعية املنطقة بريطانيا، من الرشقي والجنوب امليدالندز الصناعية؛
املثلث هذا داخل ويف والرور. الراين يف األملانية الصناعة منطقة البنلوكس، دول يف الصناعة
هام كميناء دورها للندن سيصبح وبالتايل ولندن؛ روتردام من كلٍّ موقع أهمية تتناظر
الكمنولث مع التقليدية تجارتها إىل باإلضافة األوروبية، السوق داخل التبادل موانئ من

الخارجي. والعالم الربيطاني
مواصالت نمط نمو وبالتايل األخرى؛ حساب عىل موانئ نمو عىل األمر يقترص وال
االقتصادي التكتل داخل يف والنهري والجوي الربي النقل شبكات إن بل جديد، بحرية
السياسية الحدود أهمية لسقوط نتيجة ملحوظ نمطي تغريُّ أيًضا يعرتيها سوف الواحد
إىل قومي توجيٍه من أملانيا يف والقنوات النهرية املالحة شبكة تتعدل سوف فمثًال الراهنة،

هولندا. إىل ثم ومن الراين نهر إىل طبيعي إقليمي اقتصادي توجيه إىل األملانية، املوانئ
غري عالم وهو النبوءات، عالم دخلنا وإال هذا من أكثر نستطرد أن بوسعنا وليس
العوامل هذه وتشابك البرشية، القرارات اتخاذ يف املؤثرة املرئية غري العوامل لكثرة علمي؛
املرسومة. والخطط والسياسات للقرارات استجابتها بطريقة التنبؤ معه يستحيل تشابًكا
نمط يف املستقبل يف يحدث سوف الذي العميق التغري صصورة نُلخِّ أن يمكننا ولكن
بعد — بريطانيا قررت فلقد التأثري؛ شديدة الحداثة، شديدة واقعة من والنقل املواصالت
املقاييس نظام محدودة، زمنية فرتة خالل يتغري أن — املشرتكة األوروبية السوق دخولها
إىل أيًضا ذلك األمر تعدى بل املرتية، واملعايري املقاييس إىل الربيطانية واألوزان والحجوم

العرشي. النظام إىل العملة تعديل
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التي التقليدية، األنظمة هذه عن اإلنجليز يتخىل أن اإلطالق عىل السهل من يكن ولم
األخذ مع بريطانيا؛ سكان من فرد لكل اليومي التعامل مستوى إىل ويتعمق أثرها يتغلغل
بريطاني. هو ما بكل املتعجرف واالعتداد املحافظة الروح عن معروف هو بما االعتبار يف
علياء من للتنازل استعدادها توضح بريطانيا جانب من الخطوة هذه اتخاذ إن
وإدراكها املعارص، العالم يف تحدث التي للتغريات وخضوعها الرصفة اإلنجليزية سياستها

بذاته. عامًلا وليست الغربية أوروبا من جزء سوى ليست أنها أخريًا
السلع من لعدد احتكارها عن موانئها تتنازل أن بريطانيا عىل يكون سوف وكذلك
الغربية، أوروبا موانئ مجموعة من متكامًال جزءًا بعُد فيما موانئها تصبح وأن العاملية،

للسري. األوروبي النظام لتتبع للسيارات التقليدي املرور نظام عن أيًضا تتخىل وربما
تكتالت قيام حالة يف املواصالت نمط يف جذرية تغريات نتصور أن يمكننا وباملثل
والحديدية، الربية وخاصة النقل، وسائل أن وبما العالم. من أخرى أجزاء يف فعلية اقتصادية
شبكة تكوِّن ال — واليابان وأوروبا املتحدة الواليات باستثناء — العالم من كثرية أجزاء يف
أن يمكن العالم أجزاء معظم يف النقل تغريات يف الفعل ردود فإن ومتكاملة، كثيفة نقل
التاريخية الجذور عمق فإن ثم ومن الغربية؛ أوروبا يف حدثت التي التغريات من أعمق تكون
الواجب االستحداثات أمام وعقبًة عائًقا نعدَّه أن يمكن املتقدمة الدول يف املواصالت نمط يف
التاريخية الخلفية هذه مثل وجود عدم بينما الجديدة، االقتصادية املواقف ملواجهة تنفيذها
بإنشاء الخاصة القرارات اتخاذ يف كبرية مرونة األخرى للدول يعطي وكثافته، النقل يف

املتقدمة. الدول يف الحال عليه هو مما بكثري أقل بتكلفة الحديثة النقل شبكة

النقل لوسائل العام التطور (3)

وسائل وأبسط نشأته، منذ لإلنسان رضوريٍّا أمًرا كان أنه يبدو أخرى أو بوسيلة النقل إن
أية استخدام بدون والظهر األكتاف وكذلك الحمل. يف األيدي استخدام هي املعروفة النقل
الوعاء، من نوع استخدام عرف قد القديم منذ اإلنسان أن يبدو لكن أخرى. مساعدة وسيلة
أن برغم األشياء، ونقل الحمل عىل طاقته زيادة من ليتمكن واألحبال الخيوط من وأنواع

األقدام. عىل سريًا اإلنسان تحرك التي العضلية الطاقة هي ظلت املحرِّكة القوة
الحيوانية، الحياة أنواع عىل ا جدٍّ طويلة فرتة منذ تقدَّم قد اإلنسان أن هذا من ويتضح
يداها، تستطيعه مما أكثر نقل عىل تقدر ال مثًال فالجوريالَّ العليا؛ والقَردة الجوريالَّ مثل
الذي غذائها لتأمني آخر إىل مكان من ببطء متنقلة حياتها معظم الجوريالَّ تقيض ثم ومن
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الليل تقيض الجوريالَّ أن من وبالرغم طبيعيٍّا. وجوده مكان نفس ويف الفور عىل تأكله
املكان. سوى أمالك أية عىل يحتوي ال املكان هذا أن إال واحد، مكان يف دائًما

وحضارة؛ عدًدا صورها أبسط يف حتى اإلنسانية املجتمعات نجد تماًما النقيض وعىل
حائط أو (كهف آمنًا محميٍّا مكانًا يحتل أو معسكًرا يقيم البسيط اإلنساني فاملجتمع
القادرون ويرتك أسابيع، بضعة أو أيام لبضعة املاء) مصدر من قريب مكان أو صخري
ما بعض يأكلون أنهم من وبالرغم الطعام، عن بحثًا املعسكر والتجول النشاط عىل
لتغذية املعسكر إىل بطعام يعودون أنهم إال مكانه، يف نبات أو صيد من عليه يحصلون
بعضالوقت، تخزينه ليمكن اليشِّ أو بالتدخني يعاَلج وبعضالطعام السن، وكبار األطفال
إىل كله املعسكر ينتقل املنطقة يف الطعام موارد تقل وحينما والشدة، الحاجة وقت إىل أو
الخيمة مثل أيًضا املمتلكات بعض تُنقل التنقل خالل ويف غذائية، وفرة ذات أخرى منطقة
األسلحة مثل ذلك وغري األغصان، من إطار عىل املجُدول القش من املصنوع السقف أو
تلك أو الطقوس يف تُستخدم التي واألدوات اإلنتاج وأدوات اإلضافية واملالبس واألوعية

املختلفة. بصورها الدينية واملمارسات بالعقائد املرتبطة
محدودة بممتلكات يحتفظ املجتمع فإن وبسيطة محدودة النقل وسائل كانت فإذا
بصورة الغذاء وفرية املنطقة كانت إذا إال العدد، قليل املجتمع يصبح وكذلك للنقل، قابلة

للتنقل. يدعو ال أمر وهو متجددة،
املختلفة، املجموعات عند التكنيكية بالكفاءة يرتبط وتنوعها النقل وسائل أن شك وال
األرض رقعة توسيع يف مهم عامل أيًضا النقل ولكن للنقل. احتياجهم مدى ويعكس
الدول من كثري ازدهرت وقد املختلفة. املناطق يف التخصصاإلنتاجي إىل ويؤدي املستخَدمة
الجنوبية أمريكا يف اإلنكا ودولة أفريقيا، يف أوغندا يف الباجندا كدولة — القديمة البدائية
عىل التقليدي واملثال بالعاصمة. الدولة أرجاء تربط التي للطرق محكم لتنظيم نتيجة —
املعروفة. الرومانية بالطرق عاملها من كثرية أجزاء ربطت التي الرومانية الدولة هو ذلك
يحكم التي الرسيعة الرئيسية الطرق هي الدلتا يف وفروعه النيل مالحة كانت مرص ويف
قبل الرابعة األلف من واسعة جبهات ويحمون طويل، امتداد ذات بالًدا الفراعنة عربها

الدائمة. البدو غارات ضد امليالد
معينة انتقال وسائل طور قد القديم الحجري العرص إنسان أن عىل أدلة لدينا وليس
متعمًدا، أو طبيعيٍّا العائمة األشجار جذوع مع يعُربها كان ولعله األنهار. عرب وخاصة
يف ماجلموس (حضارة األوسط الحجري العرص يف اإلنسان أن عىل أدلة نملك ولكننا
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الوسطى، السويد بحريات منطقة يف rafts الطوافات أو األرماث عمل استطاع قد السويد)
أو والدَّق بالطَّرق األشجار جذوع تجويف بواسطة قوارب صنع قد فإنه ذلك جانب وإىل
النطاق وأنهار الباسيفيك جزر يف مماثلة قوارب تصنع البدائية املجموعات تزال وال الحرق،

واالستوائي. املداري
خالل يف — الراهنة معلوماتنا حسب — مرة ألول ظهرت قد الحقيقية القوارب لكن
قطع ربط من مصنوعة قوارب وهي سنة، آالف ستة من أكثر منذ مرص يف النحاس عرص
البحار تعرب مرصية كبرية قوارب هناك كانت كما بعض، إىل بعضها األخشاب من زة مجهَّ
ملثل املحرِّكة القوة مصدر هو كان املالحني بواسطة التجديف أن وبرغم بمرص، املحيطة
تضيف ٣٠٠٠ق.م عام قبيل األواني عىل امللونة املرصية الرسوم أن إال الكبرية، القوارب هذه
يحدث ولم السنني، آالف املرصية األسس عىل البحرية املالحة ظلت وقد القوارب. إىل رشاًعا
الكربى الجغرافية الكشوف تاريخ حوايل إال األرشعة املتعددة الكبرية السفن إىل تطور فيها
املتوسط البحر شعوب من لعدد البحري النشاط أن يعني وهذا عرش، الخامس القرن يف
الرومانية الدولة وأساطيل والرومان، واإلغريق الفينيقيون املرصي: املالحة مبدأ تبنَّى قد

املتوسط. البحر حوض يف املتعددة العربية والدول الرشقية
أساس عىل قائًما اإلنسان حياة من ا جدٍّ طويلة لفرتة ظل فقد األرض عىل النقل أما
العرص إىل البرشية انتقلت امليالد قبل السابعة األلف حوايل ويف وحدها، البرشية العضالت
القوقاز. ومنطقة الغربية إيران وهضاب األوسط الرشق يف «النيوليتي» الحديث الحجري
بدًال للغذاء منتًجا يصبح أن مرة ألول استطاع اإلنسان أن االنتقال هذا منجزات وأهم
الزراعة بدايات ترجع التاريخية الفرتة هذه وإىل وحده. الطبيعي النتاج عىل االعتماد من

مًعا. الحيوان واستئناس
هو يهمنا الذي فإن البغل أو الحمار هو استئناسه بدأ الذي الحيوان كان وسواء
للمجموعات الدائم السكن إىل أدى قد الغذائية املحاصيل زراعة بواسطة الغذاء إنتاج أن
يف لتخزينه الحقول يف املنتج املحصول نقل الرضوري من وأصبح ثابتة. قرى يف الزراعية
منفصًال وليس الزراعي، اإلنتاج لعملية متمًما جزءًا الحيوان استئناس كان ثم ومن القرية؛

األصل. زراعية غري جماعات أوًال الحيوان استأنسوا الذين كان وإن حتى عنه،
ووفرته الغذاء وتأمني السكن، واستقرار الحقل، عن السكن مكان انفصال أدى وقد
السكان حجم كرب ومع التاريخ. يف مرة ألول املستقرة للجماعات عددي نمو إىل النسبية،
حاجات تعددت إلخ. … والحاكم والتاجر امُلزارع بني إنتاجي تخصص إىل وانقسامهم
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مختلفة أماكن إىل التجارية البعثات نشأت ثم ومن الغذاء؛ غري أخرى أشياء إىل السكان
دائًما مرص حال هو هذا كان «وقد بعيدة. أو قريبة أقاليم من املطلوبة املنتجات لجلب
إىل تجارية وحمالت بعثات إرسال بواسطة التجارة نظمت حيث الفرعونية؛ العهود خالل
األفريقي.» املداري والنطاق الهندي واملحيط األحمر والبحر إيجة وجزر الليفانت ساحل
واتخذت واملائي، الربي االتصال طرق برسعة نَمت ومعها التجارة، ظهرت قصرية وبعبارة

تهمها. التي املواصالت طرق لتأمني الوسائل كافة مدنًا) أو (دوًال املختلفة املجتمعات
النقل يف األساسية القفزة فإن الجر، أو للحمل البداية يف الحيوان استخدم وسواء
قبيل األوسط الرشق من ما منطقة يف «الدوالب» العجلة اخرتاع تم عندما حدثت الربي
الحيوان يجرها عربة تحمله ما حجم يف هائلة زيادة إىل العجلة أدت فقد ٣٠٠٠ق.م؛1
للحمل الحيوان استخدام إىل تشري األدلة «أقدم الربي. للنقل سابقة وسيلة أي إىل بالقياس
الحجري العرص من أدلة هناك كانت وإن النحاس، عرص يف األوسط الرشق يف الجر وليس
الزحافة عربة: أقدم اخرتعوا قد الحضارة هذه أصحاب أن إىل تشري فنلندا يف األوسط
األوسط الرشق سهول فوق الزحافة وجود احتمال وهناك املبكر. العرص هذا يف الجليدية

٤٠٠٠ق.م.» قبل
ولم األوسط. الرشق يف األربع العجالت ذات أو العجلتني ذات العربة انترشت وقد
من وبالرغم الغربية. أوروبا إىل الصني من انترشت وقد إال امليالد قبل األوىل األلف تأِت
كتلة وانفالق لتآكل محدوًدا كان استخدامها أن إال العجالت، لعربة الجغرايف االنتشار هذا
أضيف أن بعد إال االستخدام ذيوع للعجلة يُقدر ولم العجلة، ن تكوِّ التي الواحدة الخشب
املعروفة العجلة إىل تطويرها من ومكَّن أطول، عمًرا أعطاها الذي الحديدي اإلطار إليها
أنصاف صورة يف خشبية قضبان منه تخرج مركزي دائري قرص من (املتكونة حاليٍّا
من يزيد الذي الخارجي، الخشبي اإلطار مع البعيدة أطرافها يف لتلتحم الدائرة أقطار
قد العجالت يف الحديد إطار استخدام أن ويبدو خارجي). حديدي إطار وإحكامه صالبته
وَطرق صهر تكنولوجية وانتشار ذيوع بعد بقليل ذلك بعد أو ٢٠٠٠ق.م حوايل حدث

األوسط. والرشق األناضول منطقة يف الحديد

أي — الصني وحدود والفولجا األسود البحر بني العظمى السهول منطقة أن إىل تُشري آراء هناك 1

منطقة وأن العجلة، فيه اخُرتعت الذي األول املوطن هي — املعتدلة الغابات بحافة السهوب التقاء منطقة
٣٠٠٠ بني العجلة استخدام يقينًا فيها نعرف التي املناطق أوىل هي العراق وسهول «إيران» قارون

و٢٥٠٠ق.م.
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يف الحيوان استخدام عىل يقِض لم ذلك أن إال العجالت ذات العربة انتشار وبرغم
حتى الحمل حيوانات فيها تُستخدم تزال ال التي الوعرة املناطق يف وخاصة البضائع، حمل

العربات. لسري صالحة طرق فيها توجد ال التي املناطق أو اآلن،
عىل أنه إال — الحارض الوقت يف بديهي أمر أنه عىل يؤخذ أنه برغم — العجلة ومبدأ
انتصار عن عبارة العجلة ابتكار أن والواقع النقل. وغري النقل يف األهمية من جانب أكرب
والنار الزراعة كاكتشاف أخرى؛ انتصارات مثل ذلك يف مثله اإلنسانية، للحضارة هائل
خط حركة أو قوة تحويل عن عبارة األساس يف واملبدأ البيولوجية. غري املحرِّكة والطاقات
الحد إىل اإلقالل إىل يؤدي فإنه النقل عىل املبدأ هذا وبتطبيق دائرية، حركة إىل عمودي
كبرية. أثقاًال تحرك أن املحرِّكة الطاقة لوحدة يمكن وبالتايل باألرض؛ االحتكاك من األدنى
تمتلئ اآلن وإىل شك، دون عسريًا أمًرا كان اكتشافه أن إال املبدأ هذا بساطة وعىل
وإىل السيارة إىل الحايل، القطار إىل البخار آلة من املبدأ بهذا املادية الحضارية أشكالنا

العجلة. مبدأ تستخدم الحالية الربي النقل وسائل كل فإن قصرية وبعبارة الطائرة.
وسائل أكثر الواقع يف وهو الجوي. النقل هو العادية النقل وسائل أحدث فإن وأخريًا
العوائق دون نقطتني، بني عادة الخطوط أقرص يخرتق الطريان إن حيث من مثالية النقل
البحري النقل أو إلخ) … مستنقعات – مدن – أنفاق – (جسور الربي النقل تواجه التي
من لكنه السفن)، حولها تدور التي السواحل أو الجزر أو التيارات أو العواصف (مناطق
سواء كثريًا، الجوي النقل تكلفة يرفع مما والسفن؛ القطارات من بكثري أقل الحمولة حيث

البضائع. أو لألفراد بالنسبة
النقل؛ نتائج أهم من واحد يف النقل وسائل يف التطور تاريخ ص نُلخِّ أن ويمكننا
توضح ولكنها ذاتها حد يف الرسعة مجرد الرسعة من املقصود وليس والتنقل. النقل رسعة
شديد عالم يف االستهالك مكان إىل اإلنتاج مكان من والسلع األفراد انتقال إمكانية بجالء

التجارية. عالقاته يف التشابك
باعتبار ساعة، ٢٤ يف كيلومرتًا و٢٥ ٢٠ بني ما قدميه عىل اإلنسان يقطع املتوسط ففي
التي األرض طبيعة اعتبارنا يف نأخذ لم إذا — الساعة يف كيلومرتات ٤-٥ الرسعة متوسط
— طينية أو ترابية أو حصوية أو رملية — االنحدار شديدة سة مرضَّ أو (سهلية يخرتقها
املائية)، العوائق فيها تتعدد أو مستقيمة — واألشجار واألشواك باألدغال مليئة أو مكشوفة
عن مجموعها يف تزيد ال قد الواحد اليوم خالل للسري محدودة طاقة هناك أن وباعتبار

ساعات. خمس
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(١)

الحافة الخشبية
اطار معدني

حزام معدني أو خشبي
الواح خشبية منفصلة

اطار حديدي

مجموعة من ا8سام6
لتقوية اإلطار

(٢)

(٣)

حول تدور ال خشبية عجلة (١) الصني. من نماذج (الدوالب): العجلة تطور :1-1 شكل
العجلة (٣) معدني. أو خشبي محور حول تدور خشبية ألواح من ثقيلة عجلة (٢) محور.
R. Beals & H. Hoijer, عن: نقًال األوىل الصورة حديدي). إطار بإضافة (خشبية العادية
والثالثة الثانية الصورة .“An Introduction to Anthropology” Collier, New York 1967
.Rudolf P. Hommel “China at Woak”, M.I.T., London. New ed. 1969 عن: لتان معدَّ

ساعة ٢٤ يف كيلومرتًا ٤٠–٨٠ بني الحيوانات تجرها التي العربات تقطع املتوسط ويف
وانحداراته الطريق طبيعة وباعتبار الساعة يف كيلومرتًا ١٠–١٨ الرسعة متوسط باعتبار

الجر. حيوان تغيري ورضورة

32



وتطوره النقل أسباب

بني رسائل أو أوامر يحملون الذين للرسل يمكن كان خاصة، وألسباب املتوسط، ويف
يف كيلومرت ٣٠٠ حوايل يقطعوا أن الرومانية الدولة يف السيايس والحكم العسكرية القيادة
كان وكذلك مرات. عدة الجواد تغيري رضورة اعتبار مع الرومانية، الطرق عىل ساعة ٢٤
أسباب كلها وهي مماثلة، ألسباب كيلومرتًا و١٨٠ ١٢٠ بني تقطع أن خيل لعربة يمكن

عادية. غري وظروف
بينما ساعة، ٢٤ خالل كيلومرت ألف تقطع أن يمكن رسيعة سفينة فإن اليوم أما
الكرة حول الطائرة وتلف الزمنية، الفرتة تلك يف كيلومرت ١٥٠٠ الرسيع الحديد قطار يقطع
وألف ٨٠٠ بني الحالية الركاب طائرة رسعة (متوسط الفرتة هذه خالل أيًضا األرضية
التي الطاقة إنهاك اعتبارات توجد ال الحديثة النقل وسائل كل ويف الساعة)، يف كيلومرت
أن الوسائل هذه ملثل يتأتَّى فإنه ثم ومن والحيوان؛ اإلنسان عند البيولوجية الحركة تميز

الحية. للكائنات الالزمة الراحة إىل الحاجة دون سائرة تظل

األخبار نقل (4)

نقل عن كثريًا تختلف ألنها وذلك صورها؛ بكافة األخبار نقل عن اآلن حتى نتكلم لم
العادية، النقل وسائل غري أخرى وسائل تستلزم التي طبيعتها واألشخاصبحكم البضائع

الكتابة. حروف الشعوب تكتشف أن قبل وخاصة
أساسيني: قسمني إىل املنقولة األخبار نقسم أن يمكننا ولهذا

شفويٍّا. الخرب نقل أوًال:
مكتوبًا. الخرب نقل ثانيًا:

اآلن إىل يزال وال املكتوب، الخرب من تاريخه يف بكثري أسبق شك بال الشفاهي والخرب
الخرب نقل لكن مذهلة، بصورة تكنولوجيته تطورت أن بعد الخرب نقل وسائل أهم من
نقل وسائل مقدمة إىل عاد وأخريًا أهميته. قلَّت ثم به بدأت حياة دورة انتابه قد شفاهة
بكثري أحدث تاريخية فرتة يف بدأ فقد املكتوب الخرب نقل أما املعارص. عاملنا يف الخرب
إال املجال، هذا يف النقل تكنولوجية تقدم وبرغم نشأته، ومنذ الشفاهي. النقل من ا جدٍّ
التي العامة النقل وسائل عىل طرأت التي املختلفة باالستحداثات االرتباط أوثق ارتبط أنه

رشحها. سبق
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املكتوب الخرب (1-4)

فمنذ الشفوي. الخرب عىل تاريخيٍّا سبقه عدم برغم األخبار من النوع بهذا نبدأ وسوف
والساسة الحكام ينقل أن الشائع من أصبح ومرص، العراق سهول يف الكتابة الناس عرف
سواء رسول، بواسطة العاصمة خارج والقوات والعمال الوالة إىل كتابة أوامرهم والقادة
الحيوانات من (غالبًا حيوان صهوة يمتطي أم قدميه عىل يسري شخًصا الرسول هذا كان
الزاجل، الحمام بواسطة الرسالة تُنقل أن أو التحديد)، وجه عىل والجمل الحصان الرسيعة:
الرمز اآلن حتى الزاجل الحمام زال وما الوقت، لذلك بالنسبة ا جدٍّ رسيعة وسيلة يُمثِّل وكان
نقل يف التاريخية وأهميته رسعته عن كناية العالم أنحاء يف الربيد مكاتب يف نجده الذي

املكتوبة. األخبار
— غريها أو وروما العراق أو كمرص — قديًما الواسعة املساحات ذات الدول ويف
هناك كانت فقد املكتوبة؛ الرسائل نقل وسائل بتنظيم اهتمام أيما تهتم الدولة كانت
الذي الرسول حيوان أو جواد لتغيري ومحطات الزاجل، الحمام الستقبال ومحطات أبراج
هذه بني الطرق كانت وقد وانتظامها. األخبار وصول رسعة لضمان الرسائل، هذه يحمل
الالتيني األصل (من Kurierstrassen الرسائل أو الرسل طرق باسم تُعرف املحطات

يجري). بمعنى currere
تجرها التي العربات بواسطة والبضائع األشخاص لنقل بكثرة الطرق استخدام ومع
الرسائل نقل وظيفة العربة هذه وظيفة إىل يضاف أن اإلمكان يف أصبح الحيوانات،
عربة استخدام تنظيم ذلك عىل مثال وخري أخرى. إىل مدينة أو بلد من باألفراد الخاصة
القرنني خالل آلخر مكان من الرسائل لنقل الجديد العالم ويف أوروبا يف األشخاص نقل
العربات هذه عىل يُطلق أصبح أن الوسيلة بهذه الرسائل نقل شيوع عىل ترتَّب وقد املاضني،
— املتقدمة البالد يف الجبلية أو النائية املناطق ويف الربيد»، «عربة اسم كثرية أحيان يف
الطبيعي الوريث هي الربيد مصلحة أو هيئة أصبحت — وأملانيا وفرنسا والنمسا كسويرسا
العامة النقل سيارات من أسطوًال تدير الهيئات هذه نجد ولذلك القديمة؛ الخيل لعربات
وسائل بها تمر ال التي يَع والضِّ الصغرية املدن إىل منتظمة خطوط يف تسري (األتوبيس)
يدل مما Postwagen؛ البوستة اسم «األتوبيسات» هذه عىل يُطلق زال وما الحديدي. النقل
األشخاص نقل جانب إىل الرسائل نقل بتأمني األتوبيسات هذه وتقوم التاريخي. أصلها عىل
للربيد املشرتك النقل وسائل من الشكل هذا نجد أيًضا لبنان ويف البعيدة، األماكن هذه إىل

الحديدية. املواصالت لنقص نظًرا واألشخاص
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الوسيلة هو القطار أصبح القطار إىل الخيل عربة من العامة النقل وسائل تطور ومع
سيارات هناك أصبحت الربي النقل وسائل ميكنة ومع البالد، داخل الربيد لنقل الرئيسية
الدول ويف املدن. داخل الخطابات لنقل الربيد بمصلحة خاصة بخارية عجالت أو خاصة
كذلك قليًال، أعىل أجور نظري بالجو يتم الخطابات نقل أصبح الكبرية املساحات ذات
عىل قىض قد نعيشه الذي الطريان عرص لكن القديم، منذ الرسائل نقل يف السفن شاركت
الصغرية الجزر مناطق مثل محدودة حاالت يف إال املائية املسطحات عىل الخطابات نقل
الباسيفيكي. املحيط يف املتعددة األرخبيالت أو اليونانية الجزر كأرخبيل أرخبيل، يف املبعثرة
تتوزع أو — فيها تُجمع األرخبيالت هذه مثل يف رئيسية جوية مراكز وجود نالحظ لكننا
الرسائل نقل يف ا مهمٍّ املائي النقل زال ما كذلك األخرى. الجزر إىل بحًرا الرسائل — منها
أو النوبة يف كالنيل النهرية املجاري سوى النقل وسائل من فيها توجد ال التي املناطق يف
أو زائريي، جمهورية يف وكيزانجابي كنشاسا بني فيما الكنغو نهر أو الجنوبي السودان

«البوستة». اسم النهرية البواخر عىل يُطلق أيًضا الحالة هذه ويف الربازيل، يف األمازون
استخدام يف فرتة منذ الناس أخذ بل الخطابات، عىل قارصة الربيدية الرسائل تُعد ولم
لغرض محدودة سلعة أو هدية صورة يف ما سلعة عىل تحتوي التي الطرود لنقل الربيد
ونظًرا تجاري. محل من أو معارفه أحد من سواء إليه، املرسل للفرد الشخيص االستخدام
أي — سطحيٍّا نقًال اليوم حتى تُنقل ما غالبًا الطرود فإن للخطاب، بالنسبة الطرد لثقل
كانت إذا إال النقل يف تكلفة أكثر لكنها جوية، طرود أيًضا وهناك — والبحر بالقطار
تتساوى تكاد الطويلة املسافات أن كما الهالكة. املواد من املحتوى أن أو طويلة، املسافة

والسطحي. الجوي النقل تكلفة فيها
يف االنتقال لسهولة نتيجة والتعارف، والسفر الرتحال وكثرة العالم لتشابك ونظًرا
تضخمت قد العامة النقل وسائل تنقلها التي والطرود الرسائل كمية فإن الراهن، عرصنا
زالت وما للربيد. حكومية هيئاتشبه أو وزارات أجلها من أُنشئت التي للدرجة هائلة برسعة
للربيد. كربى رشكات عدة — املتحدة الواليات رأسها وعىل — الرأسمالية الدول بعض يف
هناك فإن أهلية، أو حكومية شبه أو حكومية الربيدية الهيئة كانت سواء — املجموع ويف
صهوات عىل القدامى «الرسل» بها يحلم يكن لم الربيد قطاع يف ومتزايدة كبرية عمالة
تحمله كانت ما املرات آالف تبلغ والطرود الخطابات من متزايدة هائلة وكميات جيادهم،

وهدايا. رسائل من القديمة الرسل» «طرق
زال ما املعارص عاملنا فإن النقل، وسائل يف تطوير من حدث ما كل من وبالرغم
التي الدبلوماسية الرسائل هي تلك القدامى؛ «الرسل» بقايا من واحدة ببقية يحتفظ
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معينة؛ لدولة الخارجية وزارة من معتمد خاص مبعوث بواسطة وتُجمع تُرسل تزال ال
يزال وال دول. عدة يف لدولته التابعني والتجاري السيايس التمثيل مكاتب من عدد عىل ليمر
كما إليه. الدبلوماسية صفة إضافة مع Courier القديم باالسم ى يُسمَّ الشخص هذا مثل
ما الدولية الدبلوماسية البعثات يف الثقايف أو التجاري أو السيايس املبعوث أو السفري أن
الدولة سلطات إىل دولته «رسائل» بتبليغ يقوم بالخارج، مقيم «رسول» إال جوهره يف هو
دولة مبعوث فكرة عن يخرج لم — عامة بصفة — الدبلومايس فالتمثيل فيها؛ يقيم التي

القديمة. والدول القبائل بني السنني مئات منذ ذلك كان كما أخرى، دولة إىل
من خاص «مبعوث» أو «رسول» هناك أصبح الراهنة العاملية املواقف خطورة ومع
رئيس إىل عاٍل مستًوى عىل رسالة بتبليغ للقيام يُنتدب ما، دولة رئيس أو ما، حكومة ِقبل
الذي املؤقت الرسول بواسطة الخرب إرسال مبدأ إىل أخرى مرة نعود وبذلك أخرى، دولة

أخرى. عواصم أو وعاصمة بالده عاصمة بني يجري

الشفوي الخرب (2-4)

نقصده، ما عىل تماًما تدل ال هنا والكلمة شفاهة، البرشية بداية منذ بدأ األخبار نقل إن قلنا
فهي وبهذا الكتابة؛ واسطة بغري الخرب نقل وسائل كل تعني أنها منها يُفهم أن يجب فإنه

الرموز. أو املنطوقة بالكلمات الخرب نقل تتضمن
التفاهم — املحلية الدائرة داخل — شك بدون هي األخبار نقل وسائل وأرسع وأول
ن تتضمَّ ألنها الخرب؛ نقل وسائل أحسن هي الوسيلة وهذه الحديث. أي املنطوق؛ بالكالم
الكالم، هي اإلنسان صفات أهم أحد أن وبما ومتسلِّمه. الخرب حامل بني شخصية مواجهة
كان إذا إال الناس، بقية عىل إذاعته رسعة إىل يؤدي آخر إىل شخص من الخرب نقل فإن

الكتمان. طي يف الخرب يظل أن مقصوًدا
يف هم الحاليني للرؤساء ون الخاصُّ واملبعوثون القدامى والزعماء امللوك و«رسل»
يتم والريف املدن يف املايض يف األخبار إعالن كان وكذلك الشفوي. الخرب ناقلو األساس
الخرب ختام مع الناس، يتجمع حيث األسواق، يف البالغ يذيع الذي السلطة مندوب بواسطة
واألشعار القصائد صورة يف األخبار رواة وظيفة أن كما الغائب. يبلغ والحارض بالقول:
القديمة املجتمعات يف هامة وظيفة كانت — غالبًا موسيقية بآلة مصحوبًا — املحلية

املنعزلة. واملجتمعات
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الرتحال إىل االلتجاء دون — آخر إىل بعيد مكان من الخرب بنقل يختص وفيما
الشمالية وأمريكا أفريقيا يف البدائية القبائل من كثري ابتكرت — الشخصية واملواجهة
باسم أفريقيا يف تُعرف األخبار، لنقل هوائية وسائل األوروبيني) دخول (قبل والجنوبية
التجمعات إليها تتسمع معينة برضبات الطبول دق عن عبارة وهي ،Tam Tam تام تام
وسط مذهلة برسعة الخرب ينترش وبذلك أيًضا، الطبول بدق بدورها فتنقلها املتباعدة،
ضوئيٍّا الخرب نقل يمكن كان أخرى حاالت ويف الجبال. أو السهول أو الغابات أو األحراش
األعداء يعرف ال حتى — القبائل بني الحرب حاالت يف وخاصة إذاعته، إىل الحاجة بدون —
أو عليها، املتفق اإلشارات لنقل للضوء عواكس تُستخدم كانت هذا ويف قواتهم، بتحركات
املرغوبة. األخبار إلعطاء عليها، متفق رموز شكل يف متقطعة؛ بصورة الدخان استخدام

بحيث هائًال تطوًرا األخبار لنقل الشفاهية الوسائل هذه تطورت الحديث العرص ويف
والهاتف (التليفون) الهاتف جهاز فإن بها، النطق لحظة يف الشاسعة املسافات تقطع
وأصبح الشخصية، املواجهة وسائل من كوسيلة الشفوي الخرب نقل محل حل قد املرئي
إىل الحاجة دون الكيلومرتات آالف تفصلهما شخصني بني الشفوي التحدث باإلمكان

الشخيص. االنتقال
فور الخرب نقل إمكان إىل أدى قد (الراديو) الالسلكية املوجات استخدام نجد وكذلك
الصوت نقل من تمكنت قد الحديثة التطورات إن بل العالم، يف مكان أي إىل به النطق
ناقل محل حل قد الراديو أن والحقيقة الصناعية، األقمار بواسطة الفضاء عرب البرشي
الشعراء أو الوسطى، العصور يف أوروبا يف الرتوبادور أمثال (من الجوال املغني األخبار
نقل مبتكرات قائمة إىل ويضاف األوسط)، الرشق يف وغريهم الغجر من واملداحني والقوالني
املصور الخرب توزيع إمكانية يف الصناعية األقمار واستخدام التليفزيون، الشفوي الخرب
اإلرسال مدى ِقرص عىل للتغلب واحد وقت يف واسعة مساحة يف تليفزيونية أجهزة عىل

األجهزة. هذه يف العادي

الخرب لنقل مختلطة وسائل (3-4)

الخرب فيها يشرتك الخرب لنقل أخرى وسائل أيًضا هناك الذكر، السابقة الوسائل جانب وإىل
مدعًما شفاهة الخرب «رسول» ينقل أن املختلط النوع هذا أوائل ومن واملكتوب، الشفوي
فمحتوى مًعا، النوعان فيها يشرتك الربقيات أن نجد الحديث العرص ويف مكتوبة، برسالة
تلكس) أو هاتف أو (مورس سلكي بطريق ويُنقل توزيعه، أو إرساله عند يُكتب الربقية

البعد. عىل الكتابة أو شفاهة أو الرموز بواسطة يُرسل أي (راديو)؛ السلكي أو
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مقابالت صورة يف (املراسلون شفاهة أخبارها تنقل واملجالت الصحف وكذلك
األخبار رشكات من األخبار ي تلقِّ أو برقيٍّا، أو تليفونيٍّا بمقابالتهم التبليغ أو شخصية
الخربية املحتويات هذه تُصاغ ثم التليربنرت)، أو «التيكر» بجهاز املرسلة الربقيات بواسطة

مكتوبة. رسائل صورة يف وتُوزع وتُطبع كتابًة
يهمنا الذي لكن األخبار، نقل مجال يف تطورات من يتم أن يمكن ماذا نعرف ولسنا
يؤدي مما كبرية؛ بصورة الخرب أهمية فيه تتزايد اليوم حتى القدم منذ كله العالم أن هو
العاملي والتشابك الرتابط مع خاصة النقل، وسائل من الوسيلة بهذه متزايدة اهتمامات إىل

والحضارية. والثقافية واالقتصادية السياسية الحياة مجاالت يف الراهن
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الثاني الفصل

عنارصالنقل

التالية: األربعة العنارص من النقل يتكون

الطريق. (١)
الحمولة. وحدة (٢)
املحرِّكة. القوة (٣)

.Termini الطرق نهايات (٤)

الطريق (1)

الطبيعي الطريق (1-1)

والطريق الصناعي، والطريق الطبيعي الطريق رئيسيني: قسمني إىل الطريق ينقسم
من استثمارات أية بدون الطبيعية القوى بواسطة مهيأ ألنه الطرق؛ أرخص هو الطبيعي
الحدود، أضيق يف إال عليه، واإلبقاء لصيانته نفقات إىل يحتاج ال أنه كما إنشائه. أجل
– البحر – الجو الثالثة: الطرق هذه أحد هو الطبيعي الطريق فإن املواصفات وبهذه

النهر.
كانا والبحري الجوي الطريقني أن نجد الثالثة الطرق هذه بني املقارنة مجال ويف
املرور سهولة حيث من النقل،وذلك أجل من استخدامهما يف النهري الطريق من أفضل
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أنه من فبالرغم النهري الطريق أما اإلطالق. عىل تعديالت أية إىل احتياج دون فيهما
من لتعديله، عالية نفقات إىل يحتاج كثرية أحيان يف نجده أننا إال أساسه، يف طبيعي طريق
مجاٍر بَشقِّ كثرية انحناءات تجنُّب أو املجرى تعميق أو العرض يف توسيعات إجراء حيث
بطريق النهري الطريق لربط مختلفة قنوات حفر إىل أيًضا يحتاج أنه كما مستقيمة،
نقل وسيلة بها توجد وال إليها تحتاج منطقة إىل املائية املواصلة هذه مد أو آخر، نهري
صورة يف االتجاهات متعدد الطبيعي النهري الطريق جعل إىل ذلك ويؤدي طبيعية، مائي
النهر. ملسار الطبيعي االتجاه يف النقل تحدد من بدًال رخيصة، نهرية مواصالت شبكة
التعديالت هذه مثل دون طبيعتها عىل للنقل تُستغل كثرية أنهاًرا هناك فإن حال أية وعىل

املكلفة.
خاضعة أنها إال اإلنفاقات بأدنى استخدامها حرية برغم عامة الطبيعية الطرق ولكن

الطبيعية. الظروف لسلطان تماًما
العنيفة، الجوية للتقلبات تماًما خاضع — الحر انفتاحه برغم — الجوي فالطريق
املختلفة األرصاد محطات يف تتمثل هامة مساعدة إىل يحتاج السليم الطريان فإن ثم ومن
أسفل، أو أعىل إىل مسارها تعديل إىل وتدعوها الفورية، الجو تنبؤات الطائرة تعطي التي
الجوي الضغط نُُظم أن كما آخر. جوي ميناء إىل واالتجاه املخاطرة عدم إىل تدعوها أو
عىل تطري التي الحديثة الطائرات أن ولو للطريان، معينة مسارات تحدد كانت عامة

القديمة. الضعف نقاط من الكثري تجنُّب استطاعت قد عالية ارتفاعات
— الجو عنارص بفعل — اآلخر هو يتعرض تامة بحرِّية املفتوح البحري والطريق
— السفن فإن ثم ومن والرياح؛ األعاصري قوة حسب متفاوتة، بدرجات االضطراب إىل
ال لخسائر تجنبًا آلخر آٍن من خطوطها لتغيري تتعرض — املعارصة االستحداثات برغم
،Iceberg العائم الجليد ألخطار معرَّضة الشمالية البحار يف املالحة كانت وقد لها، داعي
تُعنيِّ التي األجهزة من وغريه الرادار الستخدام نتيجة كثريًا قلَّت قد املخاطرة هذه لكن

العائمة. األخطار هذه مواقع
النهرية، الضفاف اقرتاب حيث من به يحيط الذي األمان برغم النهري، والطريق
العالية كالفيضانات الطبيعة، لسلطان اآلخر هو يتعرض أنه إال برسعة، النجاة وإمكان
تجلبها التي الطمي لكميات نتيجة اإلطماء أو النهر، ماء ملستوى املوسمي التذبذب أو

النهرية. األرصفة يف مستمرة تعديالت إىل يحتاج مما املدمرة؛ الفيضانات
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الصناعي الطريق (2-1)

سواء األرض، سطح عىل اإلنسان يصنعها التي الطرق كل فيشمل الصناعي الطريق أما
إىل ويضاف املعلقة، الطرق أو والجسور األنفاق أو قنوات أو حديدية أو برية طرًقا كانت
املواصالت وكابالت الكهربائي، التيار شبكات مثل األخرى؛ الخاصة النقل وسائل كل ذلك

والبرتول. والغاز املياه وأنابيب السلكية
كان وإن إنشائها، عند كبرية استثمارات إىل تحتاج الصناعية الطرق هذه أن شك وال
إىل تحتاج الطرق هذه مثل أن كما عديدة. مرات التكاليف هذه يغطي االقتصادي عائدها
الذي النقل لكثافة استيعابها بحجم يتصل فيما خاصة مستمرة، وتعديالت دائمة، صيانة

الراهن. التجاري العاملي التشابك بفضل كبرية بدرجة الحارض الوقت يف يتزايد
ننىس أن يجب ال أن إال اصطناعية، الطرق من الطائفة هذه أن عىل التأكيد وبرغم
املمالك طرق أو الرومانية الطرق مثل القديمة الطرق وخاصة — الطرق هذه بعض أن
«مدقات باسم نعرفه ملا وانحناءاتها اتجاهها يف تخضع — عامة الجبلية والطرق القديمة،
مستمر خط تكوين إىل أدى مما باستمرار؛ الحيوان سلكه الذي الطريق أي الحيوان»؛
املاليني ماليني طرقته التي الحيوان أقدام بفعل معقوًال تمهيًدا ممهد أو النبات من عاٍر
معرفته مناطق خارج اإلنسان توغل يف األصيل الرائد كانت «الطرق» هذه مثل املرات. من
مياه مصادر إىل تؤدي شك ال ألنها آمنة طرق نفسه الوقت يف وهي املجهولة، املناطق إىل

واإلنسان. الحيوان عليها يعيش التي الرشب
والتياتل املاعز من أنواع — الجبلية الحيوانات «مدقات» تقود الجبلية املناطق ويف
عىل املدقات هذه رت وفَّ وبذلك الجبلية، السالسل تخرتق التي املمرات إىل — والغزال
طرق املدقات هذه ألن ونظًرا عربها. ترحاله أثناء الجبال طبوغرافية عىل التعرف اإلنسان
يمكن فإنها — املفرتس الحيوان من والهرب الجري طرق ليست أي — للحيوان يومية
ومن الشديدة؛ االنحدارات وتتجنب الجبال يف اليسرية االنحدارات تتبع بأنها توصف أن
اإلنسان، فعله ما هو وهذا الجهد، بأقل العليا املمرات إىل تصل لكي كثريًا تتلوى فهي ثم
بالطرق املستطاع قدر يلتزم فهو الحالية؛ التكنية معارفه تقدم برغم اآلن إىل يفعله وما

التهريب. أجل من أو دفاعية أخرى ألغراض إال الشاقة، الطرق ويتجنب الذلولة
أو األقدام عىل مشيًا الناس: قوافل جاءت والجبل السهل يف الحيوان مدقات إثر ويف

الحديثة. والربية الحديدية الطرق جاءت أعقابهما ويف الحيوان، عربات يف ركوبًا
األخرية الفرتة يف جعلته قد وفنون مبتكرات من املعارص اإلنسان به تسلَّح ما لكن
شبه الطرق هذه عن اليشء بعض يبتعد — القرن هذا من الثاني الثلث حوايل منذ —
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وذلك الجبلية، املناطق يف الطويل الدوران بتجنب املسافات تقصري ويحاول الطبيعية،
ولم الثعبان، يتلوى كما الرسيع التلوي أي «رسبنتينا»؛ باسم حاليٍّا املعروفة الطرق بشق
والقاطرات. السيارات محرِّكات قوة يف تحقق الذي التقدم لوال ذلك استطاعته يف يكن

الجسور إنشاء بواسطة الطويلة األقواس ذات الطرق من الكثري اإلنسان تجنَّب كذلك
كان وقد السهول. يف النهرية الوديان أو العريضة الجبلية الوديان تعرب التي الطويلة
.Aqueduct العالية الطويلة الجسور هذه نظام طويلة فرتة منذ أنشئوا من أول الرومان
النقل وسائل من وغريها الحديدية والطرق الصناعية الربية الطرق أن القول وخالصة
أو الطبيعية، شبه بالطرق االلتزام من — متفاوتة بدرجات — تتخلص بدأت قد الربي
االنحدارات وتعديل الجسور وإقامة األنفاق حفر بواسطة للطرق البحت الطبيعي التوجيه

املعلق. بالنقل الشديدة االنحدارات تخطى أنه كما الحفر. أو بالردم حدود) (يف
بالظروف كبري حد إىل التزم قد اإلنسان أن نجد املالحية القنوات بحفر يختص وفيما
يف ولكنه الصغرية، النهرية املجاري أو املهجورة، القديمة املجاري وببعض الطبيعية
خطوط إىل — مؤقتًا — املياه مناسيب لرفع األهوسة تشييد إىل يضطر الحاالت بعض

املالحة. لتمرير أعىل ارتفاع
املحيط يف وجودها بحكم أنها إال اصطنعها اإلنسان أن برغم الصناعية، الطرق وهذه
األخرى هي تتأثر — للمناخ ومعرَّضة األرض، عىل مثبتة — األرضية للكرة الطبيعي

الطبيعية. الظروف بسلطان
محدودة أماكن يف — آلخر آٍن من تحدث التي والتشققات األرضية الهزات فإن
وسائل وكافة واملعلَّقة، والحديدية الربية الطرق تصيب كبرية أرضار إىل تؤدي — االمتداد
العالم بأماكن تتحدد املخاطر هذه ومثل وأنابيب. أسالك من األخرى الخاصة النقل
عرب األلب، بني وفيما الباسيفيكي، املحيط حول والرباكني الزالزل نطاق ضمن الداخلة

إندونيسيا. إىل والتبت والهماليا وإيران والقوقاز األناضول
بصورة املنتظم النقل مسارات عىل تؤثر بحيث املناخية للعوامل الطرق وتتعرض
الشمالية املناطق يف تهب التي الثلجية فالعواصف العالم؛ مناطق من كثري يف واضحة
الرملية والعواصف الوسطى العروض جبال يف الجليدية واالنهيارات الراعدة والعواصف
النقل لتعثُّر مسببات كلها الدنيا، العروض يف املوسمية واألمطار الجافة، األقاليم يف
يف الفجائية السيول أو املدمرة، املفاجئة الفيضانات ذلك إىل ويضاف الفرتات، بعض يف
الخطوط وقضبان الجسور وتزيل الطرق وتمسح النقل شبكة تخرب التي الجافة، املناطق

الحديدية.
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قسمني: إىل — الربية وخاصة — الطرق تقسيم إىل هذا أدى وقد

عنها وتتوقف املناخي، الصحو موسم يف النقل وسائل عليها تعمل موسمية طرق (١)
املعادي. املوسم خالل النقل حركة

كل خالل استخدامها بغرض تُبنى التي All-Weather Roads األجواء كل طرق (٢)
آخر إىل جغرايف إقليم من األجواء كل طرق وتختلف السواء. عىل والجيدة الرديئة املواسم

النقل. يواجه الذي املناخي العداء وكم نوع حسب مواصفاتها وتحدد

تتجه — املوسمي املطر هو امُلعادي املناخي العنرص حيث — املدارية املناطق ففي
سميكة)؛ أسفلتية وطبقة مكدامية (دكة جيًدا املرصوفة الطرق إىل الطريق مواصفات
املطر. سقوط موسم خالل الحركة يعوق الذي السميك الطني إىل الطريق تحويل لتجنُّب
بواسطة األجواء كل طرق يزول أن الطرق مهندسو يتجنب الجافة املناطق ويف
يمكن لكي الطريق تحت األسمنت من فارغة أنفاق حفر إىل فيلجئون الفجائية، السيول
دون الطريق تحت املتدفقة املياه اصطياد يمكن وبهذا خاللها، تمر أن السيول ملياه
لعنرص اآلن حتى تتعرض الجاف النطاق يف األجواء كل طرق ولكن برضر، يُمسَّ أن
هذه وتتحرك املتحركة. الكثبان هو ذلك اآلن؛ حتى عليه التغلب يمكن لم معاٍد طبيعي
طريق إنشاء هو اآلن يحدث ما وكل فتقطعه، الطريق عىل تجثم ولكنها ببطء الكثبان
ويمكن سنوات. بضع بعد اآلخر هو الردم مآله سيكون الجاثم الكثيب منطقة يف آخر
املياه، ندرة هي الجافة املناطق مشكلة ولكن املمطرة، املناطق يف املتحركة الكثبان تثبيت
مكلفة عملية وهي باألسفلت، الكثيب سطح تثبيت بواسطة حركتها توقيف يمكن كذلك
وأسوار الشجر من مصدات بواسطة نسبيٍّا الكثيب إيقاف ويمكن معروفة، غري ونتائجها

والغاب. البوص
الناحية من اإلنساني القهر مستوى فوق قوى زالت ما الكثبان أن القول وخالصة

العلمية.
معسكرات إقامة بواسطة السنة مدار عىل األجواء كل طرق تُفتَح الباردة املناطق ويف
لكنها مكلفة عملية وهي املرتاكم، والجليد الثلوج من الطريق إلخالء مستمرة صيانة
األهمية ذات الطرق أما اقتصادية. أهمية للطريق أن طاملا العملية اإلمكانية حدود يف

الربيع. يف الجليد يذوب أن إىل الجليدي غطائها تحت فتُرتك املحدودة
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الحمولة وحدة (2)

كثرية، تعديالت إحداث إىل أدى قد قبُل، من ذكرناه الذي النحو عىل النقل وسائل تطور إن
املنقولة، البضائع كمية يف أيًضا ولكن والرسعة، املحرِّكة والطاقة الوسيلة يف فقط ليس

بعينها. سلع نقل يف تخصصها أو عموميتها ودرجة الحمولة وحدة ونوعية
اختالف عىل العربة ثم الحيوان، تاله اإلنسان، هو تاريخيٍّا الحمولة وحدات وأول

هذا. يومنا حتى املختلفة الدفع أو الجر قوة أشكال

حمولة كوحدة اإلنسان (1-2)

خاصة طبيعية ظروف يف كذلك زال وما املعروفة. الحمولة وحدات أول اإلنسان يكون
الغابات ويف الوعرة الجبلية املناطق ففي النقل؛ يف حدث الذي الهائل التطور برغم
خلفه يجرها هو أو اإلنسان، رأس عىل أساًسا تُنقل الحمولة زالت ما الكثيفة، االستوائية
ينقله، أو يحمله ما زيادة عىل تساعده كثرية أشياء اإلنسان اخرتع وقد أمامه. يدفعها أو
التحكم إلحكام كتفه عىل أو جبهته عند يثبِّتها التي واألحزمة والحبال األربطة وأهمها
تكون أن يشرتط مختلفة مواد من أوعية أيًضا اخرتع كما املنقول، وزن أو حجم ولزيادة
وأوعية الشبكة، صورة يف نباتية جدائل من وسالل والغاب، البوص سالل مثل خفيفة
املقوى الورق من أو جلدية أو خشبية أو النسيج من مختلفة أنواع من أو فخارية مختلفة
الحمولة طرفيها من تتدىل الكتفني عىل تثبَّت الخشب من ألواح استخدام وكذلك (كرتون).
لتوسيع الرأس فوق توضع الخشب من ألواح أو أخرى، أوعية داخل موضوعة أو هي كما

الصفيح). من (غالبًا خفيفة معدنية أواني أو الحمولة، مسطح
أو املتقدم العالم مناطق من كثري يف اآلن حتى تُستخدم زالت ما األشياء هذه وكل
القماش من أو شبكية أو جلدية حقائب الناس يحمل املدن ففي السواء؛ عىل املتخلف
عىل النامية املدن من الفقرية األحياء ويف املسكن، إىل السوق من الحمل أغراض ملختلف
ومواقف الحديدية السكك محطات ويف باألجر، حمالون هناك يزال ال الخصوص، وجه
يدفعها خاصة عربات يستخدم بعضهم كان (وإن حمالون أيًضا يوجد العامة السيارات
العربات من كبرية أعداًدا تجر صغرية «موتورات» هناك أصبحت املتقدمة الدول ويف أمامه،
اإلنسان فيها يصبح أخرى أشكال وهناك واملوانئ). املطارات يف وكذلك بالبضائع، املحملة

كلها. حرصها يمكن ال الحمولة، وحدة
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أشكال تفُضل واحدة أساسية ميزة له حمل كوحدة اإلنسان فإن األمر كان وأيٍّا
أو شديدة منحدرات يف والصعود الحمل إمكانية هي امليزة هذه األخرى؛ الحمل وحدات
قد واألوناش املصاعد أشكال كانت وإن أدنى، مستويات إىل أيًضا النزول أو الدرج عىل
ثم ومن مكان؛ كل يف متيرسة نجدها ال أننا إال األحيان، معظم يف املشكلة هذه حلَّت
مربًرا ذلك كان ثم ومن الرأسية؛ الحركة يف مرونة الحمل وحدات أكثر هو اإلنسان فإن
واملطارات املوانئ الحديثة: املواصالت خطوط نهايات يف الحمالني من كبرية أعداد لوجود

الحديدية. السكك ومحطات
بإمكانه فهو األفقية؛ الحركة يف مرونة الحمل وحدات أكثر من اإلنسان فإن وكذلك
الحديثة النقل وآالت الحيوان عىل يصعب ما وهو واملباني، املخازن داخل إىل االنتقال أوًال
إىل وعرة مناطق من املختلفة األرايض أشكال معظم يف ينتقل أن ثانيًا وبإمكانه تحقيقه،
يتقيد أن دون والرمال، والسهول واملروج واألحراش األشجار ووسط مستنقعية، مناطق

حيواني. «مدق» مجرد حتى أو معبَّد، أو مرسوم طريق بوجود
أي من طريق ما دون الحركة أي — املرونة هذه اإلنسان يشارك الحيوان كان وإن
من اإلنسان بينما فيها، ومتخصًصا لها مؤهًال حيوانًا طبيعية منطقة لكل أن إال — نوع
الرملية املناطق ففي املختلفة؛ الطبيعية الظروف كل يف والنقل التنقل عىل قادر ساللة أي
هو البغل أو الحصان نجد الوعرة املناطق ويف والنقل، الحركة الجمل عىل إال يسهل ال
لكن متفاوتة، بدرجات الحركة الحيوانات لكافة يمكن السهول ويف املتخصص، الحيوان

إطالًقا. الحركة الحيوانات عىل يسهل ال الغابات مناطق يف
وأول كثرية، مساوئ له فإن حمل، كوحدة لإلنسان واملميزات املرونة هذه مقابل ويف
مسطح تجعل القامة، معتدل قدميه عىل ووقوفه اإلنسان تكوين طبيعة أن املساوئ هذه
من استحدثه ما برغم وهو صغريًا، مسطًحا — غالبًا الرأس — عليه يحمل أن يمكنه ما
كمسطح ظهره استخدام من ليتمكن قليًال انحنائه أو الرأس، مسطح لزيادة مبتكرات
كل أن إال — رسيًعا وإجهاده حركته بطء إىل تؤدي ذاتها حد يف عملية وهي — للعمل
أن تمكِّنه ال محدودة عضلية قدرة لإلنسان أن هو هام واحد بعامل مرتبطة األشياء هذه
أن عىل املالحظات معظم وتتفق الرسعة، حساب عىل ذلك كان مهما يحمل ما وزن يزيد
كيلوجراًما ٥٠ من أكثر وينقل يحمل أن يمكنه ال — العضيل تكوينه كان مهما — اإلنسان
قطع من يتمكن لكي كيلوجراًما ٣٠ إىل ٢٠ حدود يف هو املتوسط ولكن أقىص، كحد

معقولة. مسافة
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واملسافة الرسعة مقدار يف يقع حمل كوحدة اإلنسان استخدام عىل الثاني واملأخذ
اإلنسان رسعة كانت وإذا الواحد، اليوم يف أحماله حامل وهو يقطعها، أن يمكن التي
ثالث من أكثر يسري أن لإلنسان يمكن ال أنه إال الساعة، يف كيلومرتات ٤-٥ حوايل العادية
أو كيلومرتات ثالثة حوايل إىل تنخفض الرسعة أن شك وال متواصلة. ساعات خمس إىل
عىل ساعتني إىل يقل أيًضا املتواصل السري أن كما البضائع. حمل حالة يف الساعة يف أقل
أن دون — اإلنسان كان إذا إنه نقول املتوسط ويف لفرتة. بعدها الراحة تتوجب األكثر
ما مع اإلنسان فإن الواحد، اليوم يف كيلومرتًا ٣٠–٥٠ يقطع أن عىل قادًرا — شيئًا يحمل

الواحد. اليوم يف كيلومرتًا ٣٥ إىل ٢٥ عن رسعته تزيد ال قد أثقال من يحمله
أخرى كثرية اعتبارات هناك إن بل الحاسم، العامل هو وحده البضائع وزن وليس
مسافة، من يقطعه أن يمكن وما وزن، من اإلنسان يحمله أن يمكن ما تحديد عىل تساعد
املرضسة فاألرض املضمار؛ هذا يف حاسم عامل اإلنسان يخرتقها التي األرايض فطبيعة
الرملية أو الحصوية أو الصخرية األرض أو الشديدة، االنحدارات ذات األرض أو الوعرة،
عىل بشدة وتساعد الحركة، رسعة يف كبرية تغايرات إىل تؤدي املستنقعية أو الطينية أو

الواحد. اليوم يف قطعها يمكن التي املسافة ثم ومن الحمولة، وزن تحديد
بواسطة الحمل مواصفات تحديد يف الدور هذا مثل لها أيًضا املناخية والظروف
الحرارة مناطق أو املبهرة، الشمس ذات أو املرتفعة الحرارة ذات فاملناطق اإلنسان؛
جعل يف دورها لها الشديدة، الربودة أو الغزير املطر مناطق أو العاليتني، والرطوبة
العالية االرتفاعات أن كما ملساء. جليدية باردة أو طينية، مطرية أو مرتبة، جافة املنطقة
صعوبة إىل يؤدي مما الجوي؛ الضغط انخفاض إىل تؤدي األنديز وجبال التبت كهضبة

الحمولة. وقلة الحركة
(الظروف وبيئية لإلنسان)، العضلية (القدرة بيولوجية عديدة، عوامل ترتابط هكذا
وزن يف تغريُّ إىل مجموعها يف تؤدي والنباتية)، املناخية والظروف لألرض الطبيعية

النقل. وسائل من الوسيلة بهذه تُقطع أن يمكن التي املسافة ومقدار الحمولة،
يخطط قوي تنظيم إىل حاجة يف دائًما كانت الحمالني قوافل أن ذلك إىل ويضاف
وبذلك واإلغارة، للسلب التعرض واحتماالت الطبيعية، الطريق مكاره ويواجه تحركها،
القوافل تعرب التي واإلمارات القبائل مع متعددة اتفاقات عقد إىل حاجة هناك كانت

الحيوان. استخدمت التي الالحقة التجارة قوافل مثل ذلك يف مثلها أراضيها،
الطريق خالل عليه الحصول أو الغذاء تنظيم إىل أيًضا الحمالني قوافل وتحتاج
يف مراحله أعىل الحمالني بقوافل االهتمام بلغ وقد كثرية. أخرى أشياء جانب إىل الطويل
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يحمله ما كمية عىل ووضوح بدقة اإلنكا رشائع ت نصَّ فقد الجنوبية؛ أمريكا يف اإلنكا دولة
يف غرو وال االستغالل. من الحمالني لهؤالء حمايًة يوميٍّا، يقطعها التي واملسافة الحمال
أساس عىل قامت قد األنديز جبال يف األطراف املرتامية اإلنكا إمرباطورية يف فالتجارة ذلك؛
بالدرج مليئة جبلية كانت اإلنكا طرق أن إال الالما استئناس فربغم فقط، الحمالني قوافل
التضاريس. انحدار مع االلتفاف إىل الحاجة دون املبارش والهبوط للصعود يُبنى الذي

أرست قد القوافل هذه فإن الحمالني، قوافل تواجهها التي املتعددة الصعاب وبرغم
الشاي كان املثال سبيل فعىل األرض، من شاسعة مساحات عرب املايض، يف التجارة قواعد
كلها، الصني عرب الحمالني ظهور عىل سالل يف تُحمل قوالب صورة يف يُعبأ الصني يف
الوسطى؛ أمريكا جنوب إىل كاليفورنيا من للحمالني طويلة قوافل هناك كانت وكذلك
أساس القوافل هذه كانت قريب وقت وإىل القديمتان. األزتك أو املايا دولتا كانت حيث
عىل ونذكر الجنوبية، وأمريكا أفريقيا يف األوروبي االستعمار جناها التي العالية األرباح
الحمالني من ألًفا ١٤ — القصري األملاني الحكم خالل — الكمرون يف كان أنه املثال سبيل

دواال. ميناء إىل الطبيعي املطاط نقل يف يشتغلون
املكشوفة، أو السهلية املناطق يف نقل كوحدة اإلنسان محل والعربات الحيوان حل وقد
الكثيفة، والغابيَّة الجبلية املناطق يف طويلة لفرتة الرئيسية الحمل وحدة ظل اإلنسان ولكن
يزال ال اإلنسان بواسطة النقل فإن الحيوان استئناس عىل طويل وقت انقضاء من وبالرغم

ومدنه. املتخلف العالم ريف يف شائعة عملية

حمل كوحدة الحيوان (2-2)

ولقد السنني، بآالف حمل كوحدة اإلنسان تال قد الحمل يف الحيوان استخدام أن يف شك ال
الحمولة حيث من النقل يف كبري أثر الحيوان عند امليزة لهذه اإلنسان اكتشاف عىل ترتب
استخدامه فكرة من أسبق كان للنقل الحيوان استخدام أن يف أيًضا شك وال والرسعة.

العربات. أو الزحافات لجر
طرق إىل يحتاج ال إنه حيث من اإلنسان ملرونة مشابهة مرونة النقل يف وللحيوان
املؤهلة ظروفه له تحدده مكان أي يف أفقيٍّا ينتقل أن يمكن ثم ومن للسري؛ معينة
الزحافات جر أو والحمل السري والكالب الرَّنَّة لغري يمكن ال القطبية املناطق يف له.
الهضاب ويف الجسدي، تكوينها لظروف ا جدٍّ محدوًدا الحمل يف استخدامها كان وإن
للوعورة الجر دون والحمل السري األنديز يف والالما التبت يف للياك إال يمكن ال العالية
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للحمل تُستخدم أن يمكن التي الحيوانات أكثر العربي والجمل الهضاب. هذه يف البالغة
السهلة والتضاريس املنبسطة املسطحات ذات العربية األفريقية الصحراوية املناطق يف
الحجاز وهضبة تبستي جبال مثل الصخرية املناطق يف بصعوبة يسري بينما نسبيٍّا،
تأقلم فقد السنامني) (ذو البكتريي الجمل أما الكربى. الصحراء يف الهضاب من وغريهما
وأفغانستان إيران وهضاب آسيا وسط يف الصخرية الوعرة واملناطق الباردة الصحاري عىل
ونادًرا، شاذٍّا أمًرا يُعترب ذلك لكن عربات، يجر أن للجمل ويمكن ومنغوليا، وسنكيانج

الجاف. العربي األفريقي النطاق يف وخاصة
وإن محدودة، بأقاليم متخصصة غري حمل فحيوانات والبغل والحمار الحصان أما
وجه عىل للحصان يحدث كما والحارة الباردة املناطق يف كثريًا يتوغل ال الحمار كان
مًعا، والجر للحمل قابلية الحيوان أنواع أكثر هي الثالثة الحيوانات وهذه الخصوص.
املجموعة هذه أكثر البغل بينما املنبسطة، األرايض خارج النقل يف كبري جهد للحمار وليس
هذه يف نسبيٍّا الحصان ويشاركه االنحدار، شديدة الوعرة املناطق يف الحمل عىل قدرة

العالية. بالرسعة والبغل الحمار عىل يتفوق ذلك جانب إىل وهو الصفة،
جر كحيوانات ونادًرا — حمل كحيوانات تُستخدم والجاموس األبقار فإن وأخريًا
تُستخدم األبقار أن كما عامة. املدارية الزراعية واملناطق الرطبة املدارية املناطق يف —
الفيل يُستخدم آسيا رشق وجنوب جنوب ويف األفريقية، السفانا رعاة عند للحمل أيًضا
وقد املقطوعة. األشجار كجذوع الثقيلة األشياء دفع أو وجر األشخاص حمل يف املستأنَس
هذا مثل يف — أقل بدرجة لكن — األفريقي الفيل من قليلة أعداد استخدام أيًضا أمكن

الكنغو. غابات يف العمل
نسبيٍّا محدودة مرونته تجعل والجر الحمل لحيوان اإلقليمية التخصصات هذه
يستطيعه كان مما أكثر بضائع نقل عىل ساعدت لكنها اإلنسان، مرونة إىل بالقياس

اإلنسان.
أربع عىل ووقوفه الجسدي تكوينه بطبيعة — الحيوان عند الحمل مسطح أن ذلك
للحيوان األربع القوائم فإن ذلك عن فضًال اإلنسان. عند الحمل مسطح من بكثري أكرب —
أكثر واستقراًرا ثباتًا الحيوان تعطي كما اإلنسان، قائمتي من أكرب أوزان حمل من تمكِّنه

األرض. عىل
أيًضا تتحدد كما الجسدي، تكوينه بظروف الحيوان رسعة تتحدد ذاته الوقت ويف
فإنه واالنحدارات الوعورة وباستثناء عليها، يسري التي األرض وطبيعة حمولته بوزن
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كل تخصص إىل راجع وذلك اإلنسان، عىل لهما ملا مماثل تأثري واملناخ األرض لنوع ليس
ميزاته فقد وإال اإلنسان، بواسطة استخداماته تتعداها ال خاصة إيكولوجية يف حيوان

إيكولوجيته. خارج التأقلم استطاع إذا هذا للنقل؛ كأداة
لبعض مماثلة بطريقة الحمل عىل الحيوان قدرة من يزيد أن لإلنسان أمكن وقد
ظهر عىل تُثبَّت عًصا استخدام شيوًعا الطرق هذه وأكثر هو، يحمله ما زيادة يف مبتكراته
الشباك أو املجدولة األوعية من مختلفة أنواع بطرفيها ويرتبط مختلفة بطرق الحيوان

املنقولة. الحمولة لتزيد
يف شائًعا زال ما الحمل يف الحيوان استخدام أن إال النقل، يف الكبري التطور وبرغم
الزراعية املناطق غالبية أن إىل باإلضافة هذا املتخلف، العالم وخاصة العالم، أجزاء معظم
العالم جهات معظم يف الحيوان أن كما الحيوان. تستخدم تزال ال املتقدمة البالد يف حتى
متفاوتة. بدرجات ركوب كحيوان يُستخدم — والالما والياك والكالب الرَّنَّة باستثناء —
الدعامة هو املختلفة بأشكالها العربات جر يف الحيوان استخدام أن يف شك وال
العالم. جهات كل يف املسافات املحدودة النقل عمليات يف عليه االعتماد لبقاء األساسية
أن يستطيع عما مرات عدة تزيد يجرها أن يمكن التي الحمولة وزن أن إىل ذلك ويرجع
أراٍض داخل االنتقال يف يجرها التي والعربات الحيوان مرونة إىل أيًضا يرجع كما يحمله،
مواصفاتها تسمح وال الطرق فيها تضيق التي الحقول وخاصة السيارات، تدخلها ال

ومخاطرة. بصعوبة إال النقل سيارات بدخول الطينية أو الرتابية

نقل كوحدة العربات (3-2)

والتجارة، النقل عالم يف الحقيقية الثورة بدأت العجلة مبدأ اإلنسان اكتشف أن منذ
استخدام ولكن األرض، عىل قلقة الحجم صغرية كانت األوىل الخشبية العربات أن شك وال
من أكثر استلزمت وإن أثقل وحمولة أكثر ثباتًا أعطاها ما رسعان للعربة عجالت أربع

لتحريكها. حيوان
عربة إىل األغراض املتعددة إىل البدائية من أشكالها بشتَّى — الخشبية والعربة
ر عمَّ التي املسكن وعربات املذهبة، امللوك وعربات األشخاص، لنقل الفاخرة الليموزين
الغجر ملجموعات ل تؤهِّ التي املسكن وعربات كلها، الجديدة العوالم بواسطتها األوروبيون
مع تعايشت للنقل وسيلة أكثر كانت كلها — العالم من كثرية أماكن يف الحركة حرية
آالف ثالثة من أكثر منذ أمجاده كل وعارصت تاريخه، من الساحقة الغالبية يف اإلنسان

49



النقل جغرافية

ونمو املتعددة وإمرباطورياته الصناعي، وانقالبه الزراعي تطوره وشهدت السنني، من
الراهنة. صورته مقدمات إىل العاملي التجارة نمط

كبرية بمرونة اتسمت أيًضا فإنها الحيوان، طاقة تحركها العربات هذه أنواع أن وبما
مثل وجود ولكن عليها، لتسري معينة مواصفات ذات خاصة طرًقا تتطلب ولم الحركة يف
الركوب عربات رسعة متوسط بلغ وقد العربة. رسعة عىل شك دون ساعد قد الطرق هذه
يف بها يحلم لم رسعات لإلنسان أعطت فإنها وبذلك الساعة، يف كيلومرتًا و١٨ ١٥ بني ما
الهجرة وعمليات واألسفار والرحالت املواصالت بذلك وسهلت واحدة، دفعة أفراد عدة نقل
اخرتاع قبل للسفر العربات هذه ملثل منتظمة خطوط أُنشئت وقد والجماعية. الفردية
من والسلع البضائع لنقل أوسع مجاًال العربات أعطت كذلك الحديثة، امليكانيكية الوسائل

التصدير. موانئ إىل أو السوق إىل اإلنتاج أماكن
والحدادة، واألثاث كالنجارة حرفية فنون عدة تطور عىل العربات هذه وساعدت
السيارات لصناعة الصالح السلف الواقع يف الحيوان عربات صناعة كانت وباختصار
فيها يوجد التي دترويت أن من ذلك عىل أدل وليس املعارصة، الحديدية السكك وقطارات
مراكز وأكرب أهم من قبُل من كانت األمريكية، السيارات لصناعة العالم يف تجمع أكرب
كان األوىل، السيارات شكل فإن وكذلك املايض. القرن يف األمريكية الخيول عربات صناعة
طاقة تحركها فاخرة عربات كانت فقد العربات؛ بصناعة الشديد تأثرها إىل بوضوح يشري
الحديدية، السكك عربات أشكال كانت تماًما ذلك ومثل الحيوان، طاقة من بدًال جديدة
عجالتها أو العربة وإصالح الجياد إلبدال محطات ونشأة قيام فإن ذلك جانب وإىل
تدريجيٍّا املحطات هذه تصبح أن عىل ساعدت قد الحصان، حدوة تغيري أو العربة وحدادة
أو تجارتها أو املنطقة اقتصاديات استجابة حالة يف نشطة مدن إىل تنمو عمرانية، مراكز

الجغرافية. مواقعها
بلغ مهما املحرِّكة، للطاقة املحدود الجهد بحكم — الحيوان عربات أن شك وال
للمناطق الطبيعية الظروف إىل بشدة خضعت قد — العربة إىل املربوط الحيوان عدد
االخرتاق طرق تحددت الجبلية املناطق ويف كئود، عقبة كانت الوعرة فاملناطق املختلفة،
كثريًا تصلح تكن لم السميكة الطينية واملناطق االرتقاء شاقة غري طبيعية ممرات بوجود
تكن لم العجالت أن كما الثقيلة. وحمولتها العرض الضيقة بعجالتها العربات ملرور
بدًال زاحفة ومسطحات أخف، عربات محلها وحل الجليدية، املناطق يف للحركة صالحة

العجالت. من
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الحضارة متحف دخلت أنها إال الريفية، املناطق يف اآلن حتى العربات بقاء وبرغم
السيارة، مخرتع حول اآلراء تعددت وقد وجيزة، بفرتة السيارات اخرتاع بعد البرشية
الذي ذلك كان نجاح أول وأن االتجاه، هذا يف بُذلت قد كثرية مجهودات عىل االتفاق ولكن
النقل ميدان تدخل لم السيارة ولكن .(١٨٨٧) األملاني ديمالر» «جوتليب أيدي عىل تم
أكرب زالت ما (التي األمريكية دترويت منطقة يف صناعتها بدأت أن بعد ١٩٢٠ حوايل إال
كانت أنها بدترويت السيارة ارتباط وسبب اآلن). حتى العالم يف سيارات إنتاج منطقة
فإن ثم ومن طويلة؛ لفرتة الحيوان عربات صناعة يف الهامة املراكز أحد — قلنا كما —
أن إىل يؤدي بأن كفيًال كان القديمة النقل وسائل صناعات يف الطويل الصناعي التقليد

الجديدة. النقل لوسيلة إنتاج مصانع املنطقة هذه يف تنمو
تعدد حيث من الربي النقل مرونة يف العربة وريثة فعًال السيارة أصبحت ولقد
وذلك الحديدية، الخطوط شبكة من أكثر بصورة وترابطها الربية الطرق شبكة اتجاهات
وليس الربي، الطريق وجود يستلزم أصبح قد حديث قروي أو مديني عمران أي ألن
يف املعمورة أعماق يف الربية الطرق شبكة تتعمق ثم ومن الحديدي؛ الطريق بالرضورة

لألقاليم. الرئيسية الواجهات عىل الحديدي الخط يمر بينما متشابكة، صورة
دور إىل املتزايدة الطريق شبكة مع وتفاعلها السيارات أعداد زيادة أدت وقد
أن كما والبضائع. األشخاص نقل عمليات يف والشحن الركوب لسيارات متعاظم هام
من وأحجامها الشحن سيارات أشكال وتعدد نمو إىل أدت قد الحديثة النقل احتياجات
الكثري نعيشها التي الرسعة عامل أدخل نفسه الوقت ويف طنٍّا. ٧٠ من أكثر إىل أطنان ٣
حوايل الشاحنات رسعة متوسط وأصبح السيارات، هذه محرِّكات عىل االستحداثات من

الساعة. يف كيلومرتًا ٦٠
مرات عدة تضاعفت قد املحرِّكة وطاقتها الحديثة النقل حمولة أن ذلك ومعنى
وإيقاع نمط يف عميقة تغريات إحداث عىل أيًضا ساعد مما الحيوان؛ عربات إىل بالقياس

الحديثة. التجارة
إىل بالقياس جذري تطور إىل أدت قد السيارة فإن األفراد بنقل يختص فيما أما
انتقال سهولة عىل ذلك ساعد وقد البيان. من مزيد إىل حاجة يف ليس الحيوان عربة رسعة
مثيل ال بكثافة وخارجها، املدن داخل االقتصادية، وغري االقتصادية األغراض لكافة الناس
الفروق تقليل السيارات، بواسطة االنتقال ورسعة الحركة مرونة نتائج إحدى وكانت لها.

والريف. املدينة بني والفنية والثقافية االجتماعية
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الحيوان عربات من مرونة أقل واألفراد، البضائع نقل بنوعيها: السيارة كانت وإذا
أقل الحديدية السكك فإن خاصة، مواصفات ذات طرق إىل احتياجها حيث من القديمة

الخاص. الحديدي بطريقها ارتباطها بحكم وذلك بكثري، السيارة من مرونة
— خاصة الشحن وسيارات — عامة السيارة عن تتميز الحديدية السكك لكن
كثرية أحيان يف أرسع تكن لم إن مماثلة، وبرسعة واألشخاص، البضائع يف هائلة بحمولة
ال طريًقا يستخدم القطار ألن ونتيجة القطارات. محرِّكات تطور نتيجة السيارات، من

غريه. يستخدمه
قوة لتكوين البخار استخدام ففكرة السيارة، من بكثري أقدم الحديدية والسكك
تحويل لكن ،١٧٦٩ عام وات بجيمس بدأت الحية البيولوجية القوى من بدًال دافعة
وأدخل عرش، التاسع القرن من األول الربع يف بدأ للعربات دفع حركة إىل القوة هذه

.١٨٢٩ عام الحديدية السكك إنشاء إىل أدت التي التحسينات ستيفنسون

األريض غري الحمل وحدات (4-2)

املايض يف النقل حموالت أكرب أن شك ال فإنه األريض، غري النقل بوحدات يختص فيما أما
اإلنسان حمولة من حمولة أكرب القديم فالقارب املائي؛ بالنقل مرتبًطا دائًما والحارضكان
عرشات عدة إىل حمولتها تصل (التي البحرية. أو النهرية الحالية، والسفينة والحيوان،
أكرب طن) ألف ٣٠٠ من أكثر بلغ — البرتول ناقالت — وبعضها األطنان من اآلالف
تحميل مشكالت من كثريًا أن هو بسيط لسبب وذلك والقطارات، الشاحنات من حمولة
أيٍّا املربع)، السنتيمرت عىل الوزن بضغط عنها (معربًا العربة وجسم العجالت عىل الوزن
أو القارب جسم متوازنة بدرجات يحمل املاء ألن املائي؛ للنقل بالنسبة له وجود ال كانت

السفينة.
الرتباطه تماًما مفقودة مرونته أن يف اليابس عىل النقل عن يختلف املائي النقل لكن
بعض اإلنسان أحدث وقد بحًرا. أو بحرية أو نهًرا كان سواء املاء، بمسطح املبارش
املائي النقل رشايني تصل مالحية قنوات بحفر الطبيعي الضابط هذا يف التعديالت
التجارة مسارات يف الحيوية األهمية ذات البحار بعض بني تصل قنوات أو الداخيل،

وكيل). وبنما السويس (قنوات العاملية البحرية
املايض(سفن يف كان بينما الحايل، النقل وسائل أبطأ بأنه أيًضا املائي النقل ويتصف

املواتية. الرياح السفينة صادفت إذا خاصة الحيوان، عربات من أرسع الرشاع)
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نقل باستثناء مساوئها كل عىل تغطي — حمل كوحدة — السفن ضخامة ولكن
أيًضا. ذلك عىل تغلبت قد للسفن الحديثة التجهيزات ولكن برسعة. تفسد التي البضائع
من ١٩٠٣ عام يف رايت األخوان اخرتعها أن بعد أصبحت قد الطائرات فإن وأخريًا
يف نقل وسيلة أرسع بأنها الطائرة وتتميز والبضائع، لألشخاص الحديثة الحمل وحدات

والسفينة. القطار إىل بالقياس الطائرة حجم لصغر تكلفة أكثرها لكنها العالم،
النقل وسائل أقل هي الطائرة أن إال تذكر، عوائق دون الجوية املالحة حرية وبرغم
املناطق تخدم ال لذلك وهي فقط، والهبوط اإلقالع نقطتي بني يتحدد مسارها ألن مرونة؛

األخرى. األريض النقل ووسائل السفن تفعل كما النقطتني، هاتني بني املتوسطة
مزيد إىل العالم واحتياج ورسعتها، الطائرات حجم يف الجديدة االستحداثات ولكن
من عدد كان وإن األفراد، نقل يف متزايدة أهمية للطائرة يجعل النقل يف الرسعة من
من والقطارات السفن تحملهم عمن كثريًا أقل زال ما الحديثة الضخمة الطائرة تنقلهم

ركاب.

الدفع قوة (3)

أقسام ثالثة إىل نقسمها أن من يمكننا كبريًا اختالًفا النقل لوسائل الدافعة القوة تختلف
رئيسية:

الحية. البيولوجية الدفع قوة (أ)
الطبيعية. الدفع قوة (ب)
امليكانيكية. الدفع قوة (ج)

لإلنسان العضلية القوة هما: فرعيني، قسمني إىل البيولوجية الدفع قوة وتنقسم
كلٍّ ومثالب مزايا يف اإليضاح من مزيد إىل حاجة يف ولسنا للحيوان، العضلية والقوة
وقد عنها. تزيد أن يمكن فال الحية بطاقتها محدودة القوة هذه أن املالحظ لكن منهما.
يقوم فحني القوة، مصدر يضاعف بأن مرات عدة القوة هذه يضاعف أن اإلنسان استطاع
أكثر أو شخص من أكثر الحبل بجذب ويقوم حبل إىل يربطه أن يمكنه ثقيل يشء بجر
العديدة املجاديف باستخدام أشخاص عدة يقوم الكبرية القوارب حالة ويف حيوان. من
إىل حيوانان بالجر يقوم أن يمكن الحيوان عربات حالة ويف ورسعته. القارب قوة لزيادة
ا حدٍّ الوسيلة هذه ملثل فإن األمر كان وأيٍّا والحمولة، الرسعة زيادة أجل من حيوانًا ١٢

مفقودة. طاقة املضافة الطاقة بعده تصبح أقىص
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السفن لتسيري األنهار يف املاء اندفاع استخدام بها فنعني الطبيعية الدفع قوة أما
الطاقة محدود غري وكالهما والبحر، النهر يف الرشاع لتسيري الرياح واستخدام والقوارب،
القوى هذه كوَّنت وقد بقدر. إال والقوة املدى يف البرشي التحكم عن بعيدان لكنهما
الكربى الحقبة خالل الحجم الكبرية النقل وسائل يف الطاقة استخدامات أهم الطبيعية

البرشية. تاريخ من
بغرفة وانتهت البخار باستخدام بدأت التي امليكانيكية الدفع قوى فإن وأخريًا
املستخَدمة اآللة بمواصفات إال الطاقة محدودة غري قوى هي (املوتور)، الداخيل االحرتاق
عالم يف الدفع قوى أهم أصبحت وقد والتوازن. للضغوط املتحرك الجسم احتمال وقوة
هو الوقود كان سواء — والطائرة السفينة إىل السيارة إىل القطار من — الحديث النقل
هذه إىل نضيف أن ويمكن الكهرباء، أو املختلفة بمشتقاته البرتول أو الفحم أو الخشب
وال النقل، وسائل عىل املستقبلية تعميمه نتائج تماًما تعرف ال الذي الذري الوقود القائمة
يف والبضائع للركاب يتوافر الذي األمان مدى وال التجاري، النطاق عىل الفعلية تكلفته
مًدى يعطي الذري الوقود أن هو العام االتفاق ولكن الجديدة. الطاقة بهذه تسري مركبات
يشغل وال الضخمة املحرِّكات إىل يحتاج ال بحيث الحجم صغري أنه كما الحركة، يف أطول
البضائع حمولة زيادة عىل يساعد مكانيٍّا وفًرا يعطي مما املركبة؛ حجم من كبريًا حيًِّزا

وزنًا. أخف ستكون املركبة أن وذلك الرسعة، من املزيد عىل يساعد أو واألشخاص،

الطرق نهايات (4)

بالنسبة متبادلة والنهاية البداية ولكن ونهاية. بداية جوي أو بحري أو بري طريق لكل
طائرة، أو حديد سكة أو مالحة لخط النهاية فقط نسميها أن يصح بحيث النقل لوسيلة

البضائع. أو للركاب بالنسبة تحدد التي هي فقط والبدايات
الوقت يف النقل عنارص يف األهمية من جانب أكرب عىل أصبحت قد الطريق ونهايات
وإن بعضها فوق ترتاكب النهايات وهذه الركاب. أو البضائع تنتهي إليها ألنه الراهن؛

وهلة. ألول منفصلة بدت
امليناء هذا لكن مالحي، لخط نهاية يعد البحري امليناء أن نجد املثال سبيل فعىل
تركيبًا األمر يزيد وقد مًعا. هما أو بري طريق أو حديدي لخط نهاية أيًضا يكون بعينة
الغالبية حال هو وهذا جوي، مالحي خط نهاية اآلخر هو املنطقة يف جويٍّا ميناءً نجد أن
لندن عن ناهيك إسطنبول، أو مرسيليا أو بريوت أو اإلسكندرية الحاالت: من الساحقة

إلخ. … وطوكيو ونيويورك
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التزاحم وهذا صحيح، والعكس آخر نوع من لطريق بداية هي إذن الطريق فنهاية
بدرجات كذلك كان وقد الحديث. النقل مستلزمات من صفة هو الخطوط لنهايات املكاني
نسبيٍّا محدودة نقاط يف الطرق نهايات تزاحم عن الناجمة والخطورة املايض، يف أقل
اختناق إىل يؤدي أكثر، نقاط عىل التزاحم هذا توزيع وعدم وموانئه، العالم مدن من
عىل واألشخاص للسلع التوزيع ببطء تنتهي مشاكل بذلك ويسبب بالحركة النهايات هذه
أو للتلف البضائع تُعرِّض كثرية مخازن إنشاء يف تسبب كما مقاصدهم، نهاية اختالف

الطرق. من النهاية هذه ومستقبل لسمعة وضياع مادية خسارة وهما الفقد،
الطرق نهايات توزيع حزم يف يراعي أن يجب واملواصالت النقل تخطيط فإن ولهذا
فيتحول عمله عن الطريق يعجز شلل إىل النهاية يف وتؤدي وتتكدس تتزاحم ال بحيث
عادل توزيع الوقت، نفس يف فيه، النهايات توزيع أن كما أخرى. نهاية إىل تدريجيٍّا
الفوارق يقلل مما أكثر؛ مدن عىل عليهما القائمة والعمالة والتجارة النقل وسائل لنشاط
الواحدة؛ الدولة داخل أو املنطقة ذات يف عديدة أخرى ومدن واحدة مدينة بني االقتصادية
مزيد إىل بحاجة ولسنا األخرى. املدن حساب عىل إليها املتزايدة الهجرة يجنبها وبالتايل
تيارات عن الناجمة والخدمات والعمرانية واالقتصادية االجتماعية لألرضار التفسري من

الراهن. عاملنا يف قليلة مدن إىل املتزايدة الهجرة
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فهم عىل أساسيٍّا اعتماًدا — عاتقه عىل امللقاة املهام أداء يف ينجح لكي — النقل يعتمد
أيًضا وهو املستمر، تطورها ويف املختلفة، وأنماطها واالستهالك واإلنتاج االقتصاد أصول
جغرافيٍّا األرض ظروف تفرضها التي والقواعد األسس فهم عىل كبريًا اعتماًدا يعتمد

وبرشيٍّا.

النقل عىل وتأثريها الجغرافية الظروف (1)

الطبيعية الظروف (1-1)

األرض لسطح العامة باألشكال وفعالة حاسمة تكون قد بصورة النقل خطوط تتأثر
واملاء؛ اليابس كتل بتوزيع تتأثر وكذلك ومستنقعات. بحريات أو أنهار أو تضاريس من
اآلثار هذه نتبني أن ونستطيع البحرية، املالحة خطوط قرص أو إطالة إىل يدعو مما
٣-١ رقم الخريطة ففي الطبيعية؛ واملظاهر للنقل خريطتني بني املقارنة فور الطبيعية
الحديدي النقل شبكة كثافة تخفيض يف والغابات والهضاب الجبال أثر نتبني أن نستطيع
وتوضح كاليفورنيا، ووادي والوسطى الرشقية بالسهول باملقارنة املتحدة الواليات يف
عىل وأثره البرشي بالنشاط املرتبطة األخرى الحقائق من كبريًا عدًدا نفسها الخريطة

الحديدي. النقل كثافة
عىل ينطبق وما الربي، النقل عىل أيًضا ينطبق الحديدي النقل عىل ينطبق وما
أخرى وأماكن والصني، الهند ويف أوروبا يف الدول من غريها عىل ينطبق املتحدة الواليات
عىل والبرشية الطبيعية املؤثرات إليضاح كنموذج املتحدة الواليات اخرتنا وقد العالم. من
العالم يف النقل شبكات أكثف — مجموعها يف — تُمثِّل املتحدة الواليات ألن النقل؛ شبكة
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الطبيعية بالظواهر باالرتباط املتحدة الواليات يف الحديدية الخطوط شبكة :٣-١ خريطة
والخدمات). والصناعة واملدن السهول (نطاق الكثيفة الحديدية الشبكة مناطق «أ» والبرشية.
مناطق «ج» والزراعة). السهول (نطاق الكثافة املتوسطة الحديدية الشبكة مناطق «ب»
الرعي ومناطق (الجبال متباعدة خطوط وإنما شبكة، الحديدية الخطوط فيها تكون ال
ونيوإنجلند. األبالش جبال منطقة (١) املتحدة: للواليات السياسية الحدود «د» والتعدين).
وسريانفادا) والكاسكيد الروكي (جبال الجبيل األمريكي الغرب (٣) أوزارك. هضبة منطقة (٢)
قليل جنوبي زراعي نطاق (٤) الجنوب). يف والجافة الشمال يف الباردة العالية والهضاب
ومستنقعات. غابات فلوريدا: (٦) الواسع. الرعي نطاق األمريكية: العليا السهول (٥) املدن.
الساحل منطقتي لرتبط الشمايل قسمها يف األبالش جبال الحديدية الخطوط تعرب كيف الحظ
األبالش من الجنوبي النصف يف بطولها حديدي خط يمتد بينما العظمى، والبحريات الرشقي
تأخذ ثم العليا السهول يف متقاربة الخطوط تكون كيف أيًضا الحظ التنيس. وادي بمحاذاة

والهضبي. الجبيل الغرب يف التباعد يف

محدودة مناطق يف الكثيف النمط هذا نجد أن الطبيعي ومن واسعة. ملساحة بالنسبة
يف األدنى الراين كمنطقة الغربية أوروبا دول بعض يف املدينية الصناعية املراكز من
مساحات تغطي ال الشبكات هذه لكن لندن، ومنطقة الرور، وحوض وبلجيكا، هولندا
وبرغم األمريكي، الداخيل النقل كثافة وبرغم املتحدة، الواليات يف الحال هو كما واسعة
االستثمار أمام الطبيعية العوائق أن إال النقل، وسائل يف األمريكي التكنولوجي التقدم
بالذات املتحدة الواليات اختيار إىل دعانا آخر سبب وهذا قائمة. تزال ال والنقل واالستيطان

الغرض. لهذا
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يف املرجانية فالحواجز النقل؛ عىل الطبيعية املؤثرات لتوضيح كثرية أمثلة وهناك
الطبيعية، واملرافئ املوانئ نشأة تعوق التي السواحل خطوط طبيعة أو الساحلية، املناطق
خطوط واتجاه املوانئ نشأة يف الطبيعية الظروف ل تدخُّ عىل آخرين مثالني يشكالن
الساحلية العوائق حول للدوران تضطر ما كثريًا املواصالت خطوط أن والخالصة املالحة.
املستنقعات لألرض: الطبيعية األشكال من آخر عدد يف نلمسها نفسها والنتيجة والجبلية،
العروض يف الربيع أو الشتاء خالل الجليدية لالنهيارات تتعرض التي واملناطق والكثبان،
كذلك والترضس، بالوعورة تتصف التي األرايض يف العميقة واألودية والخوانق الوسطى،
األشكال هذه وكل للحركة، املعيق الدور هذا بمثل العريضة واألنهار البحريات تقوم
خطوط إطالة إىل يؤدي ما وهو حولها، والدوران االلتفاف عىل املواصالت خطوط تجرب
العقبات، بعضهذه عىل التغلب الحديثة التكنولوجيا إمكان يف أن شك وال كثريًا. املواصالت
التي املناطق يف إال ينفذ ال فإنه — التكلفة شديد أمًرا كونه عن فضًال — ذلك ولكن
والبرشية، االقتصادية الحركة لكثافة نتيجة املبارشة الخطوط وإنشاء إيجاد تستوجب
تشكل ال مجموعها، يف الطبيعية العوائق نطاقات ألن ذلك نادًرا؛ إال يحدث ال أمر وهذا
املستنقعي أو الوعر تكوينها بطبيعة الكثيف البرشي النشاط أو السكنية الكثافة أماكن

الرميل. أو
الجسور بناء بل عرضها، كان مهما األنهار عىل الجسور بناء هو الوحيد واالستثناء
حاجة يف النقل ويكون االستثمارات تتوافر حينما البحرية املضايق عىل الطويلة املعلقة
الضخمة، الجسور بناء يف األخرى الدول فاقت قد املتحدة الواليات فإن شك وبال إليها،
عرب فرانسسكو سان ويف أيلند، ولونج منهاتن بني وتربط نيويورك يف توجد التي كتلك
البسفور عىل ضخم طويل بجرس وأوروبا آسيا ربط تم العام هذا وخالل الذهبية. البوابة
البحريات أما املضيق. هذا فوق والقطارات السيارات عبور مشكلة عىل التغلب أجل من
تريد ال التي للحركة العبور خدمات تقدم منتظمة مائية نقل وسائل فيها توجد ما فغالبًا

حولها. تدور أن
بني وكما اليابان، يف كما األنفاق (أو بالجسور املضايق عبور فكرة عكس وعىل
بحار تفصل التي الربازخ تضايقه اإلنسان فإن دوفر، مضيق عرب وفرنسا بريطانيا
محلها وأقام الهامة الربازخ هذه اإلنسان شق فقد ثم ومن الكثيفة؛ التجارية الحركة
املالحية والقنوات كييل قناة بينها ومن بنما، وقناة السويس قناة أضخمها مالحية قنوات

األمريكية. العظمى البحريات منطقة يف
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فوق املياه ومد املياه، فوق الربية الطرق مد — اإلنسان يقيمها التي التعديالت ورغم
األرض بوجه اإلنسان ألحقها بسيطة خدوش سوى الواقع يف تُمثِّل ال أنها إال — اليابس
بالنسبة التعديالت تلك عىل اإلنسان يعلقها التي القصوى األهمية من الرغم عىل (وذلك
الطبيعية الظروف تبقى وبذلك الطبيعية). العوائق من متحرًرا والنقل التجارة ملسار

الحركة. واتجاه املواصالت خطوط يف التأثري شديد عامًال
خطوط يف النقل مسارات تحديد يف خطريًا دوًرا طبيعية أقاليم عدة تلعب هذا وعىل
هذه وأكثر اقتصادية، غري مخاطرة عملية النقل أصبح وإال متزمتًا، التزاًما بها تلتزم
القطبي. النطاق (٢) الجاف. النطاق (١) هي: للنقل، وإلزاًما تحديًدا الطبيعية األقاليم
التبت مثل االرتفاع الشديدة واملرتفعات الهضاب نطاق (٤) وأخريًا االستوائي. النطاق (٣)

وبوليفيا. بريو يف الوسطى األنديز أو
املتقدمة الدول عالم بني املمتاز الجغرايف مكانه برغم — الجاف الصحراوي والنطاق
أمام طبيعيٍّا عائًقا يكون يزال ال — املداري النطاق يف الهامة الخامات وعالم الشمالية
التمهيد يف بينها فيما تختلف الصحراوية السطحية التكوينات من املختلفة فاألنواع النقل؛
الواسعة، الرمال بحار غري الحصوية، غري الصخرية فالصحاري إعاقته؛ أو اليسري للنقل
االختالف درجة عن النظر وبغضِّ — ولكنها املتحركة، الناعمة الرملية الكثبان رشائط غري
املياه. ندرة موحدة: خطرية عقبة وجود يف جميًعا تشرتك — النقل عرقلة أو تسهيل يف

من كثري إىل االلتجاء من لها بد ال الجاف النطاق تخرتق التي الطرق فإن ثم ومن
يف بالتحرك وذلك الخطرة، الجافة املسافات تتجنب لكي واالنحناء، واالرتداد االلتفاف

للمياه. مصادر فيها توجد التي القليلة املناطق اتجاه
هذه تصبح أن إىل الجاف النطاق داخل املنترشة الواحات مجموعات وجود أدى وقد
الطرق مرور رضورة ذلك ومثال يرتادها، أن من للطريق بد ال إجبارية محطات الواحات
طريقها يف وآير وغدامس غات واحات عىل األفريقية الكربى الصحراء يف الحديثة الربية
وتوات توغرت واحات عىل مراكش أو الجزائر طريق مرور أو تشاد، إىل طرابلس من
عىل الحرير طريق مرور أو النيجر، نهر ثنية عىل تمبكتو أو جاو إىل يصل لكي والحجار
عبور ثم وكشغر، يوقند إىل واالتجاه مكان»، «تكال صحراء لتجنب تاريم حوض واحات
غرب هضاب إىل وبخارى سمرقند ثم فرغانة حوض يف خوقند إىل شان تني جبال سلسلة

.(٣-٢ الخريطة (انظر وأوروبا املتوسط البحر إىل وأخريًا آسيا،
مثل الجاف، النطاق من أجزاءً تخرتق التي األنهار بعض توجد الحظ ولحسن
تركستان يف القديمة) العربية الكتابات يف وجيحون (سيحون وأموداريا سريداريا نهرْي
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العابرة الطرق (٢) الحرير. طريق (١) القديمة: والبحرية الربية التجارة طرق :٣-٢ خريطة
(ق١٧). الشاي طريق (٤) أخرى. طرق (٣) واألفريقية. العربية للصحاري

الجبلية، املمرات إىل واألورال الغربية سيبرييا سهول من يؤدي طريق وهو السوفييتية،
يف ا هامٍّ طريًقا كوَّنا اللذان ودجلة الفرات نهرا وكذلك جنوبًا. الهند سهول إىل ثم ومن

وأوروبا. املتوسط البحر إىل العربي والخليج الهندي املحيط عالم بني االتصال
األفريقية الكربى الصحراء يعُرب كامل طريق أطول هو النيل طريق كان وكذلك

األفريقي. املداري العالم وبني األوسط، والرشق املتوسط البحر عالم بني ويربط
مسارات حول الجافة املناطق يف بشدة تتكاثف الحديثة النقل طرق فإن ولهذا
النهر مسار بجوار والربية الحديدية الطرق تمتد النيل وادي ففي الذكر؛ سابقة األنهار
نقل كطريق متفاوتة بدرجات يُستخدم نفسه النيل أن كما والسودان. مرص من كل يف

األوسط. السودان يف ثانوي نقل وكطريق الجنوبي، والسودان النوبة يف أسايس
بصورة القديمة القوافل طرق الكربى الصحراء يف الحديثة الربية الطرق وتتبع
فطريق النقل، وسائل تغريُّ برغم الطريق، تحديد يف الطبيعة نفوذ عىل يدل مما كبرية،
توات؛ واحات إىل غراديا أو توغرت من يمر الغربية الكربى الصحراء يعُرب الذي السيارات
ومن ساؤرا، وادي عرب كوملبشار من القادم الحديث الربي بالطريق أيًضا يلتقي حيث
ثم الحجار، هضبة يف تمانراست إىل يتجه أولهما اتجاهني: إىل الطريق يتفرع توات
مبارشة تانزروفت صحراء يعُرب الثاني واالتجاه نيجرييا، شمال يف وكانو وزندر أجادس

النيجر. عىل جاو إىل
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النطاق عرب الرئيسية الحديدية السكة مسار يتحدد أيًضا السوفييتية تركستان ويف
العربية والجزيرة إيران ويف والفولجا. األورال نهَري إىل رسداريا وادي بالتزام الجاف

املختلفة. الواحات بني القديمة القوافل بطرق أيًضا الحديثة الطرق تلتزم
هي القديمة النهرية الطرق تزال ال — النقل وسائل تغريُّ ومع — القطبي النطاق ويف
السوفييت ولكن مناخيٍّا، واملتطرفة الربد القارسة األصقاع لهذه الرئيسية االخرتاق طرق
إىل مورمانسك من لسيبرييا الشمالية بالسواحل يمر جديًدا مالحيٍّا طريًقا افتتحوا قد
بالنسبة الجديد الطريق هذا أهمية وبرغم بحري)، ميل آالف ستة (قرابة فالديفوستوك
ما وبرغم السوفييتي، القطبي النطاق يف الكبرية املعدنية للثروات الحديث االستغالل إىل
(استخدام للمالحة الطريق هذا فتح يف الحداثة شديدة وسائل من السوفييت يستخدمه
البحري الجليد وسط مائي طريق لفتح الذرية بالطاقة تسري التي الجليد محطمات
هذا تفتح أن تستطيع ال تكنولوجيٍّا املتقدمة والوسائل األسباب هذه كل أن إال املرتاكم)،
تهيئ القصرية الفرتة هذه خالل ففي فقط! الثالثة الصيف أشهر خالل يف إال الطريق
الحديثة النقل وسائل تساعد وبذلك الشمايل، املالحة طريق لفتح املتغرية املناخية الظروف

املوسمية. برحالتها القيام عىل
الحديث؛ النقل أمام حقيقية عقبة الهائل النباتي النمو يقف االستوائية املناطق ويف
فإن ولذلك املناطق؛ هذه اخرتاق طرق خري تزال ما النهرية واألودية األنهار فإن ثم ومن
النحو وعىل الكنغو. أو األمازون لحوض بالنسبة عالية النهري النقل عىل االعتماد درجة
يمكن ال إنه إذ الحديث؛ النقل أمام عائًقا االرتفاع الشديدة والجبال الهضاب تقف نفسه
ومن الجبلية؛ واملمرات املعتدلة االنحدارات وجود يف املتمثلة ضعفها نقاط من إال ارتقاؤها
الجنوبية الطرق ترتك بينما الرشق، من يأتيها التبت الرتقاء الطبيعي الطريق كان ثم

التقليدية. للقوافل والشمالية
تتغلب أن تستطيع الحديث النقل وسائل من واحدة وسيلة فإن العقبات هذه وبرغم
يف الرئييس الدور النقل من النوع هذا يلعب وفعًال الجوي، النقل وسيلة هي تلك عليها،
يف أيًضا دوره الجوي وللنقل واالستوائي. القطبي النطاق يف وخاصة املذكورة، املناطق
اإلقليم احتياجات مع تتفق نقل بوسائط أيًضا مخدوم النطاق هذا لكن الجاف، النطاق
العالم هذا أماكن بعض يف النقل وسائل من الكثيفة الشبكة حد إىل وتصل االقتصادية،
الجاف العالم فإن كذلك السوفييتية)، وتركستان الليفانت وساحل مرص (مثل الجاف
داخلية وموانئ املتوسط، والبحر األحمر والبحر العربي الخليج عىل جيدة موانئ تخدمه

آرال. وبحر قزوين بحر عىل
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البرشية الظروف (2-1)

النقل طرق ومواصفات اتجاهات عىل الشديد التأثري هذا مثل الطبيعية للظروف كان إذا
البرشية العنارص وأكثر املجال هذا يف الهام دورها أيًضا البرشية للظروف فإن ووسائله،
ترتفع عالية سكانية كثافة تظهر فحيث املختلفة، األقاليم يف السكان كثافة مدى هو تأثريًا

طبيعية. كاستجابة النقل شبكة كثافة أيًضا
والبحريي والنهري والحديدي الربي النقل وسائل ملختلف عالية كثافة نجد ولهذا
تحدده الذي (املثلث املتحدة الواليات من الرشقية الشمالية الواليات يف والجوي والبحري
هذا ويف الجنوب). يف وواشنطن الغرب يف وشيكاجو الشمال يف الكندية مونرتيال
وبوسطن الكندي، الجانب يف وترنتو ومنرتيال كويبك الشمالية: أمريكا مدن أكرب اإلقليم
وشيكاجو وملواكي األطلنطي، الجانب عىل وواشنطن وبلتيمور وفيالدلفيا ونيويورك
املنطقة هذه تزدحم وبينما الداخل. يف وسنسناتي وبتسربج وبافلو وكليفالند ودترويت
لقلة املتحدة الواليات غرب يف قليلة بطرق محدودة النقل وسائل تصبح الحركة، بخطوط

.(٣-١ رقم الخريطة (راجع السكاني التزاحم
الكبرية السكانية الكتلة تؤدي حيث السوفييتي؛ االتحاد يف نجدها الحالة هذه ومثل
خطوط ذات اآلسيوية املنطقة كانت بينما كثيفة، نقل شبكة وجود إىل األوروبي القسم يف
بني فيما اإلستبس نطاق عىل طرأ الذي االقتصادي التطور ولكن محدودة. مواصالت
ومدني وتعديني وصناعي زراعي نمو إىل أدى قد الغربية سيبرييا وغابات الصحاري
اإلقليم هذا يف النقل شبكة فتطورت الحركة، خطوط عىل بدوره ذلك انعكس وقد كبري.

املنطقة. احتياجات من أقل زالت ال لكنها ملحوظة، كثافة إىل السوفييتي
باإلضافة الكبرية، السكانية الكتلة أيًضا نجد املساحة الصغرية الدول داخل يف وحتى
بني الفارق فلنالحظ املواصالت، لكثافة جذب عامل تشكل الكبري، االقتصادي نشاطها إىل
شبكة وبني األردين، هضبة يف نسبيٍّا الكثافة هذه وقلة الفالندرز سهل يف النقل كثافة

بافاريا. يف بتلك باملقارنة والراين الرور يف النقل
دون انطباقه يتم ال املواصالت وشبكة العالية السكانية الكثافة بني التجاوب هذا
التبادل عىل جوهره يف يعتمد اقتصادي نشاط الكبرية السكانية الكتلة لهذه يكون أن
األشخاص نقل وليس التجاري، النقل األساسية: بوظيفته النقل يقوم ثم ومن التجاري؛
غرب يف الحديثة الصناعة مناطق يف النقل كثافة مقارنة من ذلك عىل أدل وال فقط،

الصني. أو الهند يف البسيط الزراعي اإلنتاج مناطق يف النقل بخطوط أوروبا،
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لكي تتجمع التي الخامات مئات إىل الحيوي باحتياجها — الصناعة أن فالواقع
أسواق عىل وتوزيعها املصنَّعة السلع ترصيف إىل الحيوي واحتياجها املصانع، تُدخل
املعدنية الخامات إنتاج مناطق بينما النقل، خدمات يف كبريًا ارتفاًعا توجب — االستهالك
الصناعة. مناطق إىل الخامات هذه بواسطته ترسل نقل رشيان إىل حاجة يف الزراعية أو
النشاط ونوع السكانية الكثافة عىل النقل يف البرشية العوامل تأثري يقترص وال
من النقل توجيه يف هام بدور تقوم أيًضا السياسية الحدود إن بل السائد، االقتصادي
خريطة (راجع محدودة أماكن يف إال النقل شبكات بني االتصال تقطع أو آلخر، مكان

.(٣-٣ رقم
استقلت التي الدول يف الجديدة املوانئ نشأة السياسية العوامل تأثري أمثلة ومن
تمارس موانئ عرب تجارتها توجيه يف منها ورغبة الدولة، استقالل عىل كدليل حديثًا

غانا. يف تيما أو السودان، يف سودان بور ذلك مثال عليها؛ سيادتها

(الخطوط والفرعية. الرئيسية املواصالت خطوط عىل السياسية الحدود تأثري :٣-٣ خريطة
العظمى».) البحريات غربي تفصيلية «منطقة املتحدة والواليات كندا بني الحديدية

ساحلية بواجهات تتمتع ال التي للدول الرتانزيت موانئ نشأة ذلك عىل يدل كذلك
زائريي، رشق أو لزامبيا بالنسبة تنزانيا يف السالم ودار لألردن، بالنسبة بريوت مثل
تريستا أو لروديسيا، بالنسبة موزمبيق يف وبريا لزائريي، بالنسبة أنجوال يف وبنجويال

لسويرسا. بالنسبة وروتردام وجنوا مرسيليا أو للنمسا بالنسبة اإليطالية
آلخر. ميناء من دولة تجارة توجيه إىل السياسية األوضاع تغريُّ يؤدي ما وكثريًا
— أملانيا من الرشقي القسم يخدم كان الذي هامبورج ميناء ذلك عىل املثالية والحالة
الدولتني هاتني انضمام وبعد وتشيكوسلوفاكيا، — الحالية الديموقراطية أملانيا جمهورية
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البلطيق عىل الرشقية أملانيا إىل لهما التجارية املواصالت وجهت الرشقية الدول كتلة إىل
هامبورج. من بدًال

وبالتايل الدولية، تجارتها نمط يف تغريًا كوبا لجمهورية السيايس التغري أحدث وكذلك
أخرى خطوط إىل املتحدة بالواليات تربطها كانت التي املواصالت خطوط أهمية تغريت

األمريكية. االحتكارية الخطوط تلك من بدًال عاملية أكثر
النقل توجيه عىل البرشية الظروف أثر توضيح يف نستمر أن يمكن النحو، هذا وعىل
العوامل مجموع أن القول وخالصة النقل، عمليات يف تُستخدم التي الوسائل ومواصفات
خطوط كثافة خفض أو رفع يف فعالة مشاركة تشارك والبرشية الطبيعية الجغرافية
سنوضحها والتي النقل، اقتصاديات يف تتحكم التي املختلفة الرشوط جانب إىل هذا النقل،

بعُد. فيما

االقتصادي والنشاط للنقل املتبادل التأثري (2)

محددة أمثلة (1-2)

عىل إليهما ننظر تجعلنا التي للدرجة املوضوعني هذين بني حيوية عالقة هناك إن قلنا
اإلنتاج بني املتبادل التفاعل إىل اليوم ننظر أن الطبيعي ومن واحد. ملوضوع شقان أنهما
وهو الواقع، األمر باعتيادنا هذا ويرتبط ورضوري، بديهي يشء أنه عىل والنقل والتسويق

السوق. إىل اإلنتاج كل اتجاه
اإلنتاج من القليل ألن بديهية؛ تكن لم االرتباط هذا إىل النظرة فإن املايض يف أما
عنًرصا يشكل النقل كان ذلك ومع محدودة، سوق إىل الطريق لنفسه يجد كان الذي هو
أن ذلك والحارض؛ املايض يف النقل أهمية بني فارًقا هناك لكن كثرية، أحيان يف حيويٍّا
مسببات توفري منه الغرض كان ما بقدر السوق إىل السلع نقل بغرض يكن لم االرتباط
األساس، يف اإلنتاج لخدمة موجًها كان النقل إن أي ذاتها؛ حد يف اإلنتاج عملية يف النجاح
إقليم يف اإلنتاج تدهور أو نجاح يف — املايض يف — وطبيعتها الطرق أشكال تسببت وقد
واملوانئ الطرق نقص تسبب التي التقدمات) (راجع أيرلندا يف حدث كما األقاليم؛ من

القرن. هذا حتى آثاره استمرت عرش، السابع القرن خالل اقتصادي ركود يف فيها
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فشل أو نجاح يف حاسم كعنرص النقل ل تدخُّ مدى عىل أمثلة بعض نسوق ييل وفيما
اإلنتاج.

األوروبية، الزراعة عىل طرأت التي التغريات درسوا الذين االقتصاديون اتفق فقد
كان الزراعي التقدم بطء يف األساسية العقبة أن عىل املاضية، الثالثة القرون خالل
الفالندرز (يف هازبروك إقليم يف الطرق رداءة كانت فمثًال الطرق، كفاءة عدم إىل يعود
يف إال الحقول إىل السماد نقل تمنع — ١٩ القرن وأوائل ١٨ القرن خالل — الفرنسية)
النبات، تغذية فيه يجب الذي املوسم عن متأخًرا يصل السماد أن بمعنى متأخرة، فرتة
يستحيل طينًا الطرق تجعل األمطار ألن الطرق؛ جفاف انتظار هو التأخري ذلك وسبب

النقل. معه
يكن لم واألخشاب البضائع أن من شكوى هناك كانت أوروبا من أخرى مناطق ويف
بأعمال منشغلني العمال يكون بالذات الفرتة هذه ويف الطرق، جفاف بعد إال نقلها يتم
يمكن التي العاملة األيدي تدبري يف أزمة يعاني النقل كان ثم ومن الحقول؛ يف الزراعة
— للزراعة املالئم الوقت مع للنقل املالئم الوقت وقوع تصادف فإن هذا وعىل تشغيلها.
إحدى ف توقُّ إىل يؤدي كان — األرض حرث أو العنب قطف أو الحصاد أو البذار موسم
هناك يكن لم ثم ومن واحد؛ العاملة األيدي مصدر ألن الزراعة؛ وإما النقل إما العمليتني:
نقل أو املصانع، أفران إىل الغابات من األخشاب نقل — الصناعي النقل عملية يف انتظام
ثانويٍّا نشاًطا تعترب العملية هذه كانت إنما — املصانع إىل النهرية املوانئ من الفحم

املاضية. القرون خالل الرئيسية الحرفة كان الذي الزراعي بالنشاط باملقارنة
تخزين إىل مضطرة كانت املصانع أن الصناعي النقل انتظام عدم عىل ترتب وقد
ينتظم لكي مقدًما أشهر ستة ملدة الخامات أو الفحم أو األخشاب من كبرية كميات
املخازن، لبناء كثريًا املصانع مساحة توسيع إىل يحتاج هذا وكان الصناعي. اإلنتاج
كانت ثم ومن اإلنتاج؛ أرباح تعوضها ال املال رأس من كبرية إنفاقات هناك كانت وبذلك
األمراض من الكثري سبب مما منخفضة؛ العمال وأجور عالية الصناعية املنتجات أسعار

الصناعة. عهد بداية يف واالقتصادية االجتماعية
يف الفحم سعر من ٪٨٠ تعادل كانت النقل تكلفة أن عىل العديدة الدراسات وتدل
التكلفة وأن الفحم، مصدر من كيلومرت مائتي عن تقل مسافة عىل املصانع وجود حالة

الفحم. ومنجم املصنع بني املسافة تزايد مع أكثر ترتفع
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الصناعة تعثر عن املسئول العامل وحده كان أنه عىل النقل نصور أن نريد ولسنا
مرتبطة أخرى عوامل هناك كانت بل أوروبا، يف الصناعي العرص بداية يف املجتمع وآالم
من الصناعيني، وكارتالت الدول وسياسات اإلنتاج، يف الطبيعية والرشوط املصانع بمواقع
الذي لكن الفرتة، تلك يف املجتمعات حياة يف هامة أدواًرا تلعب كانت أخرى عوامل بني
كانتا النقل، عمالة يف املجتمع من فئة وتخصص النقل وسائل ن تحسُّ أن تأكيده نريد
السوق واتساع منتجاتهما، ورخص والزراعي الصناعي العمل انتظام أسباب بني من

االستهالكية.
وخاصة املختلفة، للسلع أسواق إيجاد إىل أدى قد الطرق ن تحسُّ أن نجد الواقع ويف
— ساعدت قد الجيدة الطرق أن بمعنى الزراعية؛ السلع سوق يف الواضح التوسع
كانت لو حتى األسعار، متقارب منتظم تجاري نظام إنشاء عىل — أخرى عوامل بجانب
ندرس حينما جلية بصورة الحقيقة هذه وتتضح اإلنتاج، مناطق عن بعيدة األسواق
هما هذان والربي: الحديدي النقل شبكة فيهما تتباين كبريتني داخليتني سوقني سلوك
من املحاور متقاربة شبكة املتحدة الواليات ففي والهند؛ املتحدة الواليات يف الحبوب سوق
بسوق الوسطى السهول يف الحبوب إنتاج نطاق تربط والنهرية والربية الحديدية الخطوط
ساحل عىل املدينية الكثافة ومنطقة الرشقية الصناعية املناطق يف الضخم االستهالك
إال القليلة األسعار فوارق تكن ولم للحبوب، متقاربة أسعار إىل ذلك أدى وقد األطلنطي.
يف منتظمة أيًضا والحركة منتظمة السوق أن ذلك النقل؛ وتكلفة املكاني البعد عن تعبريًا
منطقة أن هذا إىل نضيف أن ويجب االستهالك، مراكز إىل اإلنتاج أماكن من السلع نقل

السوق. إىل اإلنتاج غالبية بتوجيه يسمح مما السكان؛ قليلة األمريكية الحبوب إنتاج
أن كما الحبوب. إنتاج مناطق يف وخاصة عالية، السكان كثافة فإن الهند يف أما
الحبوب فإن ولهذا املتحدة؛ الواليات يف مثيلتها من كثافة أقل والنهري الربي النقل شبكة
كبريًا تفاوتًا نجد ولذلك محدودة؛ بكميات السوق تدخل أو اإلنتاج مناطق يف تستهلك
تجارة أو سوق وجود عدم عن كتعبري املختلفة الهند مناطق داخل الحبوب أسعار يف
محيل استهالك املايض: يف أوروبا يف الحال عليه كان ملا مشابًها الهند نمط وكان منتظمة،

السكان. كثافة واختالف الطرق لنقص نتيجة السلع أسعار يف كبري واختالف
الوضوح وشديد قوي — والخدمات الصناعة — الحديث االقتصادي النشاط وتأثري
السكك أطوال من كيلومرتًا ٤٠ األدنى الراين إقليم يف أن من ذلك عىل أدل وال النقل، عىل
ويف ٢٥٠كم٢، لكل الحديدية السكك من كيلومرتًا ٨٥ بلجيكا ويف ٢٥٠كم٢، لكل الحديدية

٢٥٠كم٢. لكل الحديدية السكك أطوال من كيلومرت ٥٠٠٠ الرور حوض
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مع تعاملها يف الربيطانية املوانئ نمو إىل الربيطانية الصناعة مراكز أدت وكذلك
موانئ عىل الصناعة أثرت نفسها وبالدرجة األقىص، الحد إىل البحري النقل وسائل
وبوسطن نيويورك األخص وعىل الرشقي، الشاطئ وموانئ األمريكية العظمى البحريات

ومنرتيال.
القديمة، الصناعية املناطق أو الصناعية الدول يف السائد الحكم هو هذا كان إذا ولكن
للتأثري تخضع الجديدة الصناعة أقاليم أو الجديدة الدول يف املختلفة النقل طرق فإن
الصناعي أو الصناعي، أو الزراعي — الحديث االقتصادي االستغالل نشأة إن أي املضاد؛

املنطقة. إىل املواصالت خطوط وصول بفضل تتم — والخدمات

والعمراني االقتصادي النمو عىل الحديدية الخطوط تأثري (2-2)

جديدة؛ عمرانية اقتصادية مناطق إنشاء عىل النقل تأثري عىل ومتعددة كثرية األمثلة
قلب تكوين يف تسبب قد واسرتاتيجية سياسية ألهداف أُنشئ الذي سيبرييا حديد فخط
بحرية قرب وإىل التاي جبال إىل األورال وراء يمتد السوفييتي لالتحاد حديث اقتصادي

الرشقي. طرفه يف بايكال
النشاط من عظيمة محاور إقامة إىل ألمريكا العابرة الحديدية الخطوط أدت وكذلك
ويف الوسطى السهول يف الخطوط هذه طول عىل العمراني والنمو الحديث االقتصادي
والنشاط العمران نشأ الدرجة وبنفس الخطوط، هذه إليها تنتهي التي الغربية السواحل

أفريقيا. وجنوب وأسرتاليا األرجنتني يف الحديث
يف الجوي أو النهري أو الربي الطريق من فعالية أكثر أثًرا الحديدي للخط أن ويبدو
البضائع من الحمولة كمية يف األوىل الوسيلة فهو الحديث؛ واالقتصاد العمران حركة دفع
انتظاًما وأكثر أرسع أنه كما األخرى. األرضية النقل وسائل من لغريه بالنسبة واألشخاص
الدامغة األدلة من دليل النفسية الناحية من فإنه ذلك جانب وإىل األخرى، النقل وسائل من
وجوده يصبح ثم ومن األرض؛ إىل مثبَّت الحديدي طريقه ألن االتصال؛ حركة ثبات عىل
وبغضِّ الجديد، واالقتصادي العمراني االستقرار عليها ينبني التي األساسية القاعدة
الحديدي الخط تأثري قوة وتؤكد تؤيد الوقائع فإن غريها، أو األسباب هذه كل عن النظر

جديًدا. تُعمر التي األرايض يف األخرى النقل أساليب من غريه إىل بالقياس وفعاليته
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املوانئ يف الصناعة نشأة عىل البحري النقل تأثري (3-2)

يزال وال كان أيًضا البحري النقل إن بل الحديدية، السكك عىل النقل أثر يقترص وال
عادة فاملوانئ والصناعي؛ والتجاري املديني ونموها املوانئ نشأة عىل الخطري دوره له
وقوعها بحكم الزراعي، اإلنتاج أو الطاقة أو التعدين موارد من هام مورد لها ليس
ولكن التكوين، الحديثة الرملية أو الطميية أو الجريية الرتبة ذات الساحلية املنطقة يف
والنهرية — والبحرية الربية الطرق نهايات عنده تلتقي مواصالت كمركز امليناء نشأة
مجال يف كبرية األخرى هي وعمالة كبرية، وشحن تفريغ عمليات إىل يؤدي — أحيانًا

الخدمات.
أخرى، نقل وسيلة إىل نقل وسيلة من والبضائع السلع انتقال أماكن أن لوحظ وقد
تقل وبالتايل صناعية؛ معالجة الحمولة هذه بعض ملعالجة أماكن إىل تتحول أن يمكن

الداخل. يف التصنيع مراكز إىل الخامة نقل تكلفة
معظمها يف وهي الصناعات، لنشوء حيوية مراكز املوانئ من كثري أصبحت ثم ومن
مواتية، ظروف هناك كانت إذا إال كربى، هندسية صناعات وليست تحويلية صناعات
يف تتوطن التي السفن بناء صناعات ذلك من ويُستثنى والطاقة، الحديد مصادر كقرب

خاصة. رشوط توافرت إذا املوانئ من معني عدد يف األصل
البرتول ناقالت استقبال موانئ يف البرتوكيمائية الصناعات من كثري نشأت هذا وعىل
األغذية إعداد وصناعات النسيج، خامات استقبال موانئ يف النسيج وصناعات الخام،

الزراعية. الخامات استقبال موانئ يف واملكيفات
نهاية عىل غالبها تقع الصناعات هذه فيها تمت التي املوانئ أن أيًضا لوحظ وقد
داخلية إىل املصنَّعة السلع نقل تكلفة خفض إىل يؤدي مما (نهري)؛ داخيل مالحي طريق
نهاية عىل تقع التي نيويورك ذلك عىل األمثلة ومن الرئيسية. األسواق اتجاه يف البالد
(طريق والكندية األمريكية العظمى البحريات بمنطقة يربطها هام داخيل نهري طريق
مجموع من شخص مليون حوايل نيويورك يف الصناعية العمالة وتبلغ هدسن-موهوك)،
التي — أيًضا وروتردام شخص. مليون عرش أحد البالغ املديني نيويورك مجمع سكان
الغربية أوروبا يف داخيل نهري طريق أهم عىل تقع واملكيفات، الغذائية بالصناعات تشتهر
السويرسي. الفرنيس األملاني الراين وحوض وبلجيكا هولندا بذلك وتخدم (الراين)،
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الطريق مصب عىل شنغهاي لورنس، سانت نهر عىل منرتيال هامة: أخرى أمثلة وهناك
الصناعي املالحي الطريق عىل اإلسكندرية اليانجتيس، الصني: وسط يف العظيم املالحي
األلب، مصب عند هامبورج الرون، مصب عند مرسيليا الدلتا، إىل املحمودية) (ترعة

كثري. األمثلة من ذلك وغري الجانج، مصب عند كلكتا املريزي، مصب عند ليفربول

٣-٤ رقم خريط

العاملي النقل أنماط (3)

قد واالقتصادية، والبرشية الطبيعية الجغرافية والعوامل للنقل الذاتية العوامل تفاعل إن
أخرى مرة نخص أن إىل نعود ولكننا املختلفة، بأشكاله النقل لنمط العام الهيكل خط
ويمكننا املختلفة. األقاليم يف النقل شبكة عىل فعالة تأثري بدرجة االقتصادي النشاط نوع

وبسيطة: عامة قاعدة إىل — املجال هذا يف — نَخلُص أن

كثيفة نقل شبكة إىل يؤدي فإنه ومتعدًدا مركبًا االقتصادي النشاط كان كلما
متنوعة.

كثافته حيث من العالم يف النقل نمط نعمم أن بسهولة يمكننا القاعدة هذه وبتطبيق
وبسيط. ومتوسط كثيف نقل التايل: النحو عىل ونوعه

حديدي – نهري – هامة متعددة موانئ مع (بحري الوسائل: متعدد كثيف نقل (١)
نقل شبكات – والبرتول الغاز أنابيب – الهامة الجوية املوانئ تعدد مع جوي – بري –
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الصناعية البالد يف النمط هذا يرتكز إلخ): … والالسلكي السلكي االتصال شبكة – الطاقة
الحال وبطبيعة واليابان. السوفييتي االتحاد إىل أوروبا عرب املتحدة الواليات من الشمالية
داخل الهامشية املناطق يف الكيف ناحية من وليس الكم ناحية من والنوع الكثافة تختلف
ومثل إيطاليا، شمال باستثناء األوروبي املتوسط البحر نطاق مثل الشمايل، النطاق هذا
غرب ووسط والشمالية، الوسطى وكندا السوفييتي والشمال الشمالية، اسكندنافيا معظم

اليابان. وشمال املتحدة الواليات

الرئيسية الحديدية السكك (١) فرنسا. يف النقل الكثيف: النقل لنمط نموذج :٣-٥ خريطة
الخطوط (٤) والقنوات. األنهار يف الداخلية املالحة (٣) الرئيسية. الربية الطرق (٢) والفرعية.
الرئيسية. الداخيل الجوي النقل شبكة مراكز (٦) الرئيسية. املوانئ (٥) الداخلية. الجوية
املتكاثف النمط والحظ فرنسا، شمال يف والنهرية والربية الحديدية النقل شبكة تكاثف الحظ
اتجاه يف الراين إىل أو اتجاه يف باريس إىل ثم ومن ليون؛ إىل الرون ووادي مرسيليا ظهري يف
شبكة تمركز والحظ محتكر، واحد ميناء يوجد ال بحيث الكبرية املوانئ تعدد الحظ آخر.
عىل باريس هيمنة وأخريًا ليون، يف آخر مركز وجود مع باريس حول الداخيل الجوي النقل

االقتصادي. ونشاطها وتاريخها خلفيتها بحكم للنقل الكثيفة الشبكة
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غالبًا النقل: وسائط من قليل عدد عليها يسيطر الكثافة متوسطة نقل شبكة (٢)
كما البحري، الطريق ينافسه وال معه ويتعاون الحديدي الطريق الربي النقل عىل يسيطر
وكذلك دولة، أو إقليم لكل واحد رئييس ميناء يف مركزة البحري النقل خدمة أيًضا تظهر
(شبكة كبري جغرايف إقليم أو الدولة يف رئييس واحد جوي ميناء يف الجوي النقل يرتكز

الكثافة). متوسطة السلكي النقل
هذه وتظهر السكان، والكثيفة الزراعية للخامات املنتجة البالد يف النقل نمط هو هذا
واألرجنتني (الربازيل الالتينية أمريكا من واملوسمي املداري النطاق إطار داخل يف البالد
وغالبية وغانا، نيجرييا وخاصة الغربية، أفريقيا دول من عدد إىل الغرب يف خاصة) بصفة
ويدخل ورشقها، آسيا وجنوبرشق وباكستان والهند األوسط والرشق املتوسط البحر دول
الجنوبية. وأفريقيا وأسرتاليا نيوزيلندا الجنوبية: الزراعي اإلنتاج دول أيًضا النطاق هذا يف
من النمط هذا تدخل ال كبرية هامشية مناطق نجد أيًضا النطاق هذا داخل ويف
الشمالية األجزاء وكذلك هامشية. مناطق تُمثِّل أمريكا داخلية وكل الكثافة. املتوسط النقل
واآلسيوية، األفريقية املتوسط البحر دول يف السكان القليلة واملناطق أفريقيا غرب من
الرشقية الجنوبية اآلسيوية الجزر من الساحقة والغالبية وأفغانستان واألناضول وإيران

والوسطى. الشمالية أسرتاليا من الساحقة والغالبية
األنهار (غالبًا النقل وسائل من واحد عنرص عليها يسيطر بسيط نقل شبكة (٣)
هناك كانت إذا املواصالت وسائل فيه تتعاقب واحد طريق أو منفرد حديدي خط أو
إنتاج حاالت يف إال منعدًما يكون فيكاد باألنابيب النقل أما النقل). وسيلة أمام عقبات
داخل أيًضا قليلة كثافة بدرجة ترتكز بل شبكة، تكون فال السلكية املواصالت أما البرتول.
وأحيانًا اإلقليم، أو الدولة بأجزاء االتصال يف األساس هي الالسلكية املواصالت املدن،
كزائريي كبرية الدولة مساحة كانت إذا األشخاص، نقل يف واضحة أهمية للطريان يكون
بغض الجغرايف، لإلقليم واحد ميناء أساس عىل يقوم ما غالبًا البحري والنقل والربازيل،

للدول. السياسية الحدود عن النظر

القلة ومناطق عامة، االستوائي النطاق داخل يف البسيط النقل من النمط هذا ويتمثل
مثل الزراعية الخامات بعض أو املعدنية، الخامات إنتاج عىل واالعتماد امللحوظة السكانية
وإثيوبيا السودان ذلك يف بما األفريقية، السفانا ونطاق الكنغو، وحوض األمازون، حوض
املناطق النقل من النمط هذا يتعدى كما العربية، البرتول ودول أفريقيا، ورشق والصومال
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تتابع كيف الحظ الكنغو. وحوض زائريي يف النقل البسيط: النقل لنمط نموذج :٣-٦ خريطة
بأي نقل شبكة وجود عدم والحظ واحًدا، طريًقا لتكون والحديدي النهري النقل وسائل

الدولة. عىل واحد ميناء وسيطرة متنافسة، نقل وسائل أو لخطوط وجود وال صورة،

وداخلية الشمالية، وكندا وألسكا آسيوي األورو الشمال يف القطبية املناطق إىل الحارة
ومنغوليا. وسيبرييا الصني
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النقل شبكة بني قارن النقل، من الثالثة األنماط هذه يف االختالف مدى ولبيان
للنمط كنماذج اليابان جنوب أو املتحدة، الواليات رشق شمال أو األدنى الراين يف املتعددة
يف البمبا سهول أو الصني أو الهندوستان سهل أو لبنان أو مرص يف النقل وشبكة األول،
الثاني، للنمط كنموذج الغربية الجنوبية نيجرييا أو أسرتاليا رشق جنوب أو األرجنتني،
منغوليا أو السعودية أو إثيوبيا أو زائريي جمهورية أو األمازون حوض يف البسيط والنقل

النقل. أنماط من الثالث للنمط كنماذج ألسكا أو

النقل اقتصاديات مشكالت من نواٍح (4)

للنقل اإلنتاجية القيمة حسابات (1-4)

عملية إن إنتاجية؟ قيمة النقل يخلق فكيف إنتاجية، عملية النقل أن عليه املتفق من
ومركز اإلنتاج منطقة بني املكانية للمسافة زمني مقياس بأنها عنها يُعربَّ أن يمكن النقل
بني الفرق يفلسف أن ويمكن املنفعة. تبادل مواقع بني زمني مقياس أي االستهالك؛
يف يحدث فاإلنتاج والخط؛ النقطة بني للفرق مماثل يشء أنه عىل والنقل اإلنتاج عمليتَي
حركة، خط طول عىل تحدث إنتاجية عملية فهو النقل أما متجمعة. نقاط عدة أو نقطة
عن تماًما مختلفة مكانية صفات لها النقل مشاكل فإن ثم ومن ثابتة؛ نقطة عند وليس
عن عبارة الخط أن «باعتبار الخط عن تختلف النقطة أن بحكم وذلك اإلنتاج، مشكالت

املتالصقة». النقط من نهائي ال عدد
الخط نقاط من نقطة أي عند تحدث النقل يف اإلنتاج عملية أن ذلك عىل ويرتتب
وسائل من غريهما أو السيارة، أو القطار مرور فمجرد ثابتة، واحدة نقطة عند وليس
القيمة فيها تزيد إنتاجية عملية ذاته حد يف هو — الحركة خط طول عىل — النقل
تزداد أن يمكن للنقل اإلنتاجية القيمة أن كما املكانية. املسافة بازدياد للنقل اإلنتاجية
املساهمة فإن ثم ومن الخط؛ لنهاية أو معينة ملسافة جديدة حمولة بإضافة الطريق خالل
التي النهائية القيمة ن تكوِّ التي هي السري، أثناء الخط طول عىل النقاط لكل اإلجمالية

النقل. خدمات تخلقها
النقل قبل السلعة قيمة بني الفرق تساوي للنقل اإلنتاجية القيمة فإن هذا وعىل
النقل، خدمات تخلقها التي اإلنتاجية القيمة هي النقل أجور فإن أخرى وبعبارة وبعده.
معتمد «دخل بذلك وهو االقتصادي، النشاط من النوع لهذا العائد أو الدخل هي أو
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النقاط من (نظريٍّا) متناه ال عدد وبني للطريق»، النهائيتني النقطتني بني الحركة عىل
الطريق. طوال املتوسطة

تعتمد النقل رشكات أو إدارات فإن الحركة، عىل معتمًدا القيمة خلق كان وملا
أجور الئحة تحديد من تتمكن لكي الحسابات من كبرية مجموعة عىل أساسيٍّا اعتماًدا
أو نجاح عليه يرتتب النقل تعريفة فتحديد مختلفة، ملسافات البضائع أو األشخاص لنقل
تُحسب العادة ويف االلتزامات. بكافة للوفاء الرضوري العائد تحقيق يف النقل عملية فشل
املخازن، أو األبنية أو األرايض وإيجارات والتشغيل العمال أجور مثل اإلجمالية اإلنفاقات
أو الرشكة رأسمال بواسطتها ن تكوَّ التي السندات أو الديون عىل املستحقة والفوائد
أو الربح بحسابات الجملة هذه وتُعاَدل النقل، خطوط أو خط بتشغيل القائمة الهيئة
توافر من بد ال ولهذا معينة؛ ألجور بالنسبة النقل حركة توقعات ضوء عىل الخسارة
ويف الطرق محطات ويف الرئيسية املكاتب يف والدخول اإلنفاقات كل عن دقيقة سجالت
املنافسة. الخطوط عىل النقل أجور حساب يضاف أن يجب هذا وفوق وبداياتها، نهاياتها

الطرق مواقع (2-4)

يمكن التي املواقع عن ونظريات آراء عدة ظهرت النقل يف املنفعة خلق حساب خالل من
إنشاء عملية وتمر خارسة، غري عليها النقل عمليات تكون بحيث الطرق فيها تنشأ أن
اقتصادي مربر هناك هل (١) عن: التساؤل يلخصهما متكاملتني بمرحلتني حركة خط

عربها؟ ويمتد الحركة خط يطرقها أن يجب املواقع أي (٢) الحركة؟ خط إلنشاء
منطقة يف النقل يف جديدة تسهيالت إنشاء يف التفكري يبدأ حركة: خط إنشاء مربرات أوًال:
عىل واألشخاص، للبضائع االقتصادية الحركة كثافة وتوقعات حسابات أساس عىل ما
وتبدأ والخسائر، األرباح لحساب فعلية دراسة عىل مبنية الحسابات هذه تكون أن
املزمع الخط عىل مرورها املنتظر للحركة «تنبؤ» أو «توقع» أو «فرض» بوضع العملية
احتياج عىل تعرف أول أن شك وال اإلنشاء. لتكاليف تقديرية حسابات تعمل ثم إقامته،
للتنقل الكامنة القدرات دراسة من ينبع إضايف، أو جديد مواصالت لخط ما منطقة
هاتني بني فعًال املوجودة الخطوط أو الخط عىل الحركة دراسة ضوء عىل نقطتني بني
الجديد الخط إنشاء إليه سيؤدي ما ملدى أخرى توقعية دراسة ذلك ويتبع النقطتني،
إىل الدراسات هذه كل تؤدي وقد النقطتني، بني التنقل حركة لزيادة مسببات خلق من
بهدف فعًال موجود خط حقوق برشاء قرار إىل تؤدي قد أو جديد، خط بإنشاء قرار
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النقل ووسائل منشآته يف جديدة استثمارات بوضع وذلك كفاءة، أكثر بطريقة إدارته
تحسني أو جديد خط إنشاء — الحالتني كلتا ويف إداريٍّا، تحسينه أو عليه تجري التي
وعىل التشغيل، بتكاليف الخاصة الحسابات من الكثري عمل من بد ال — موجود خط
املرتقبة الحركة كثافة عن املطروحة التوقعات عىل يعتمد بالتكاليف التنبؤ فإن العموم

الخط. عىل
الدخل لحسابات دقيقة توقعات السابقة الخطوة يتبع الطريق: موقع اختيار ثانيًا:
تصل أن يمكن التي الخطوط من عدد العادة يف هناك نقطتني أي فبني املنتظر،
التعادل يحصل أن يمكن حتى األفضل الخط اختيار هي األساسية والخطوة بينهما،
من الناتج الدخل ترفع أن شأنها من التي تلك أوالهما: االعتبارات؛ من مجموعتني بني

األرباح. خفض إىل تؤدي أن يمكن التي تلك والثانية: التشغيل،
يمكن التي الحركة كمية توقع محاولة الدخل، زيادة يف الهامة االعتبارات بني ومن
خطوط الواقع يف وهناك والنهاية. البداية نقطتي بني املتوسطة النقاط يف الخط يحملها أن
الخطوط هذه ألن أو متوسطة، نقل حركة ضمان إىل تؤدي مواقعها ألن ناجحة حركة
خدمة أساسها أخرى خطوًطا هناك فإن ذلك ومع متوسطة، حركة خلق يف نجحت قد

والنهاية. البداية نقطتي بني مبارشة
تلعب أخرى عوامل هناك بل فقط، االعتبارات هذه عىل الطريق اختيار يتوقف وال
هي نقطتني بني املسافات أقرص تكون فأحيانًا الطرق، مواقع اختيار يف الهام دورها
هناك لكن والتشغيل، اإلنشاء مصاريف من واإلقالل املسافة تقصري حيث من أنجحها
الطريق من أعىل تشغيله نفقات األقرصتجعل الطريق أمام عقبة تقف قد جغرافية عوائق
مائية مجاٍر عبور أو مستنقعية، بمنطقة املرور أو عالية، منحدرات ارتقاء مثًال األطول،
هذه كل — الجليدية االنهيارات أو للجليد الطريق فيه يتعرض موسم وجود أو عديدة،
أريد إذا لها استثمارات إيجاد من بد ال خاصة استعدادات إىل تحتاج وغريها العوائق
يف ربًحا أوفر األطول الطريق يكون قد ولهذا مستمرة؛ بصفة الحركة أمام الطريق فتح
من تزيد عمرانية بمناطق يمر ما غالبًا األطول الطريق أن إىل باإلضافة هذا تشغيله،

الوسطى. منطقته يف النقل حركة
أن عىل املواصالت، طرق عىل الحركة بتوقعات الخاصة الدراسات تدل الواقع ويف
البضائع نقل يف أجوًرا األقل الطرق هي ليست إنشائها عند التكلفة القليلة الطرق
سياسية اعتبارات، عدة هناك فإن ذلك وبرغم تشغيلها، نفقات الرتفاع نظًرا واألشخاص؛
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ومساراتها الطرق اختيار يف — تزال وال — تتدخل كانت اجتماعية، أو اسرتاتيجية أو
القول سبق كما — الخطوط هذه مثل ولكن األحيان، من كثري يف اقتصادية غري ألسباب
األوىل وظيفتها جانب إىل مستحدث، اقتصادي لنشاط محاور الزمن مر عىل تصبح —

أجلها. من أُنشئت التي
املواصالت، خطوط وفهم معالجة موضوع عىل حديث اتجاه دخل األخرية الفرتة ويف
نظاًما تكون أنها عىل كلها الطرق إىل النظر هو الحديث االتجاه من األسايس والهدف
الشبكة التجميعية النظرة هذه عىل ويُطلق فردية، طرق مجرد وليست والحركة للنقل
يربط متكامل بناء أنها عىل الربية أو الجوية الطرق إىل ينظر ذلك وبمقتىض الهندسية،
نقطة بل بأخرى، نقطة ربط تعني لن الشبكة هذه عىل إضافة أية وأن (مدن)، نقط عدة
استجابات تخلق الجديدة اإلضافات فإن ثم ومن قبُل؛ من الشبكة تربطها التي النقط بكل
عملية بقيام أساسها يف ترتبط هذه الشبكة نظرة فإن الواقع ويف الشبكة، كل يف جديدة
من متزايًدا نصيبًا الحايل الوقت يف تأخذ التي االقتصادية، املجاالت يف والتنمية التخطيط

املتقدم. أو النامي العالم يف سواء واالقتصاديني، والسياسيني املفكرين اهتمامات
فيها يحسب مركبة معقدة عملية الجديدة الطرق إنشاء قرارات فإن املجموع ويف
اقتصادية أخرى اعتبارات إىل باإلضافة النقل، اقتصاديات نظر وجهة من كثرية حسابات
الجغرافيا بال تشغل التي االهتمامات بني من الطريق اختيار أصبح وقد وطبيعية. وبرشية
اإلنتاج موضوع عىل تنعكس وتأثريات حساسية من لها ملا النقل وجغرافية االقتصادية

مًعا. والخارجية الداخلية والتجارة

مختلفة نقل وتكلفة مختلفة نقل وسائل (3-4)

النقل يتكلف كم نعرف أن يلزمنا النقل، عمليات يف األساسية األصول بعض نفهم لكي
وسيلة حركة تتكلف كم أي باألرض؛ النقل وسيلة واحتكاك األرض جاذبية عىل للتغلب
النقل تكلفة معرفة هي القياس وسائل وإحدى األشخاص. أو للشحنة بالنسبة النقل
طن/ميل عليها يُطلق التي هي النسبة وهذه واحًدا. ميًال يتحرك لكي الواحد للطن بالنسبة

.Ton-mile
ظروف كافة يف النقل وسائل لكل بالنسبة طن/ميل تكلفة حساب السهل من وليس
أو ُمعبَّد طريق يف النقل وسيلة تحرك حسابات عىل التشغيل ظروف وتشتمل التشغيل،
الجفاف، أو األمطار موسم يف الصيف، يف أو الشتاء يف سهلية، أو جبلية بيئة يف ُمعبَّد، غري
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فلكلٍّ عادية، جوية ظروف يف أو مفاجئ عاصف جو يف االستوائية، أو القطبية البيئة يف
لوسيلة بالنسبة التكلفة حسابات اختالف إىل تؤدي خاصة احتياجات الظروف هذه من
أخرى اختالف أوجه هناك بل االختالف، كل هو هذا وليس الظروف، تغريُّ مع ذاتها النقل

البرشية. والحركة النشاط وكثافة البرش وكثافة البرش مصدرها
وآخر حر ميناء حركة بني التكلفة يف اختالف يحدث ذاتها النقل لوسيلة فبالنسبة
بالسفن يضيق آخر ميناء وبني مجهز، واسع ميناء يف النقل حركة وبني بالجمارك، مقيد
فيه ويرضب ما، وقت يف طبيعية الحركة فيه تسري ميناء بني تفريغها، أو شحنها ويؤخر
منتظمة نقل وسائل ظهريه تخدم ميناء بني آخر، وقت يف امليناء موظفو أو الشحن عمال
الربية والطرق الجوية املوانئ عىل هذا وينطبق الربي، النقل حركة فيه تتذبذب وآخر
نقل تكلفة تغريُّ إىل تؤدي التي املسببات عرشات إذن وهناك الحديدية. السكك ومحطات

والبضائع. األشخاص
حساب اإلمكان يف فإنه واملتشابكة، املتداخلة العديدة االختالفات هذه وبرغم
عادية، تشغيلها ظروف أن باعتبار النقل، وسائل عىل طن/ميل نقل تكلفة متوسطات
التالية: األرقام من يظهر كما التكلفة يف الفروق من الكثري يتضح الحسابات هذه ومن

املختلفة. النقل بوسائل «طن/ميل» نقل تكلفة :1-3 جدول

الحديث النقل القديم النقل

للطن أمريكي سنت الوسيلة للطن أمريكي سنت الوسيلة

٠٫١ البحريات سفن
األمريكية العظمى

١٠٠ إىل ٢٥ من تكلفة الحمالني: بواسطة النقل
الواحد الحمال

٠٫٢ املحيطية السفن ٢٥ الخيل عربات

٠٫٤ النهرية السفن

١٫٤ الحديدية السكك

٦ الربي النقل
بالشاحنات
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الحديث النقل القديم النقل

للطن أمريكي سنت الوسيلة للطن أمريكي سنت الوسيلة

٢١ الجوي النقل

ييل: فيما نوجزها حقائق عدة املتوسطة األرقام هذه من ويتضح
هذا وينبع الحديثة، للوسائل بالنسبة مثيله من أعىل كان القديمة بالوسائل النقل أن أوًال:
الوسائل يف مثيالتها من بكثري أقل القديمة النقل وسائل يف الحمولة سعة أن من أساًسا
حديثة بشاحنة باملقارنة النقل عىل الحمال قدرة نتصور أن للمقارنة ويكفي الحديثة،
األداء، يف الرسعة حيث ومن املنقولة، الكمية حيث من الرسيعة الطريق عىل تجري
صعوبة عىل جديًدا دليًال تعطينا النقل لتكلفة الرقمية املتوسطات هذه فإن وباملناسبة
السلع وتجنب القيمة، ذات السلع عىل العاملية التجارة اقتصار ثم ومن املايض؛ يف النقل
األغراض يف تُستخدم التي الحرفية واملنتجات األغذية كأنواع محلية بدائل لها التي
الوقت يف العاملية التجارة نجد بينما الطهو)، يف املستخَدمة واألواني (الفخار اليومية
— الصناعية السلع عن فضًال حرفية، أو غذائية — املنتجة األشياء كل تتناول الراهن

النقل. وسائل نمو قدمها التي التيسريات بفضل وذلك
العامة والقاعدة املختلفة، للوسائل بالنسبة النقل تكلفة بني كبرية فوارق هناك ثانيًا:
تخفيض عىل تعمل املنقولة للحموالت استيعابها وزيادة الوسيلة حجم اتساع أن هي
أرخص بالرضورة فإنها حجًما أكرب عامة املائي النقل وسائل كانت وملا النقل، أسعار
أكثر أو ضعف مائة يكلف الجوي النقل أن تعرف أن ويكفي النقل، أجور يف كثريًا
الربي، النقل تكلفة ربع حوايل يكلف الحديدي النقل وأن املحيطي، بالنقل باملقارنة
العاملية التجارة اعتماد ويوضح العاملي، البحري للنقل الضخمة األهمية لنا يفرس وهذا
باملقارنة الحديدي النقل أهمية نرى وباملثل أساسيٍّا، اعتماًدا النقل من النوع هذا عىل
حتى الداخيل النهري النقل أهمية تتضح وكذلك خاصة. حاالت يف إال الربي، بالنقل

الحديدي. بالنقل باملقارنة
األمريكية العظمى البحريات لسفن بالنسبة النقل تكلفة يف املذهل االنخفاض إن ثالثًا:
هذا إىل تؤدي أن يمكن معينة بسلعة الخاصة النقل وسائل أن كيف لنا يوضح
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نقل يف تتخصص األمريكية العظمى البحريات فسفن النقل، تكلفة يف الهائل االقتصاد
حول الثقيلة الصناعة مناطق إىل سوبرييور بحرية حول اإلنتاج مناطق من الحديد خام
االتجاه يف العظمى البحريات يف الحبوب تنقل خاصة سفن هناك وكذلك إيري. بحرية
االستهالك مناطق إىل الوسطى األمريكية السهول يف اإلنتاج مناطق من أي نفسه؛
ورشقي املتحدة الواليات رشقي شمال يف والخدمات الصناعة نطاق داخل الضخمة
الغربية. البحريات إىل إيري بحرية موانئ من الفحم السفن تنقل ذلك مقابل ويف كندا،
والغاز البرتول نقل وأنابيب واملكرر، الخام البرتول ناقالت يف النقل تكلفة أن شك وال
تكلفة إىل بدورها تؤدي الخاصة، النقل وسائل من وغريها الكهرباء، وأسالك الطبيعي،

االنخفاض. شديدة نقل
أشكال أو شكل نمو يف التكلفة أثر توضح التي النسبية الحقائق هذه جانب وإىل
أو تتحكم النقل، أجور غري أخرى عوامل هناك فإن الدولية، أو الداخلية التجارة نمط من
كل ليست النقل تكلفة فإن أخرى وبعبارة معينة. نقل لوسائل السلع اختيار عىل تساعد

النقل. عمليات يف يشء
النقل؛ تكلفة خفض أو رفع يف ا هامٍّ دوًرا تلعب التي العنارص بني من هو والتأمني
رشكات ِقبل من عليها ن مؤمَّ — النقل وسيلة ذلك يف بما — املنقولة السلع كل أن ذلك
النقل يف التأمني رشكات أكرب اللويدز رشكة وتُمثِّل عاملية، أو كانت محلية املختلفة، التأمني
يف تغريُّ إىل يؤدي أن يمكن انخفاضه أو التأمني قيمة ارتفاع أن فيه شك ال ومما البحري،
املختلفة. النقل ووسائل رشكات بني منافًسا دوًرا التأمني يلعب وبذلك النقل، تكلفة جملة
أن املالحظ لكن طويلة، النقل مسافة كانت كلما ترتفع النقل أجور أن املعروف ومن
بعد االنخفاض يف تأخذ األجور تزايد نسبة نجد بل نهاية، ال ما إىل ترتفع ال األجور هذه
حسابًا وحضارية واقتصادية جغرافية بيئة كل يف نقل وسيلة لكل تحسب معينة، مسافة
وال تدريجيٍّا، االنخفاض يف يأخذ بالنقل الخاصة األجور منحنى أن ذلك ومعنى ا، خاصٍّ
النقل أجور لشكلت ذلك غري األمر كان ولو النقل، مسافات طالت كلما مطَّردة زيادة يزيد

إنتاجها. مراكز عن بعيدة أماكن يف تسوق التي السلع تحتمله ال التجارة عىل عبئًا
خطرية إضافة تشكل ال بحيث النقل أسعار يف التحكم يمكن فإنه كله، ذلك ومع
وتوجيه السلعي اإلنتاج تخطيط أدوات من هامة أداة النقل يصبح وبذلك السلعة، لسعر
بحيث منطقة كل يف تخطيطه النقل أجور يف التحكم طرق أهم ومن السوق. نحو حركته
يؤدي مما معينة؛ بسلع خاصة نقل وسائل إنشاء أو معينة، نقل بوسيلة مرتبًطا يصبح
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رأسمال من النقل يف الخاصة الوسائل بناء يتكلفه ما برغم وذلك كثريًا، التكلفة خفض إىل
املشرتك. النقل من أكرب النهاية يف االقتصادي العائد لكن تأسييس،

املخصصة الطائرات أو السفن أو بالقطارات الشحن أن للذهن القريبة األمثلة ومن
املخصصة والطائرات السفن أو البضائع قطارات يف الشحن من أجوًرا أعىل الناس لركوب
مائية ناقالت يف الرمال أو الحبوب أو الحديد خام نقل يف الحال وكذلك فقط. للشحن
يف البرتول نقل عىل ذلك يَصدق وباملثل عادية، سفن يف نقلها من اقتصاديٍّا أرخص خاصة
أمثلة بني من الكهربائي والتيار الطبيعي، الغاز كثرية: واألمثلة أنابيب، أو خاصة، سفن

كثرية. أخرى

النقل وتكلفة والسوق اإلنتاج مواقع يف نظريات (5)

صناعية، أو تعدينية أو زراعية كانت، أيٍّا املنتجات تسويق يف النقل يلعبه الذي للدور نظًرا
تحديد وبذلك التسويق، يف النقل بأثر خاصة نظريات عن تكلموا قد الكتَّاب من كثريًا فإن
هذه لبعض موجز عرض ييل وفيما لألسواق. بالنسبة والثنائي األويل اإلنتاج مواقع

النظريات:

1Von ThÜnen تونن فون حلقات (1-5)

كتابة كتب من أول — األملاني العالم — (١٧٨٣–١٨٥٠) تونن فون هاينريخ يوهان كان
إقطاعية إدارة يف خربته نتيجة للسوق، بالنسبة األويلِّ اإلنتاج مواقع عن مبكرة علمية
بحر عىل حاليٍّا الرشقية أملانيا (ميناء روشتوك مدينة من بالقرب عاًما أربعني ملدة زراعية

ييل: ما النظرية وخالصة البلطيق).

عىل وتسيطر أخرى، مدن بأية االتصال عن منعزلة واحدة مدينة تصورنا إذا (١)
املدينة. سوق لنفوذ خاضع إنتاجي ظهري

J. H. Von Thunen, “Der isolierte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und National 1

.Oekonomie” Rostok 1826 (3 vols)
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الزراعي اإلنتاج (مقومات الطبيعية الناحية من املظاهر متناسق الظهري وأن (٢)
محاصيل ينتج وأنه واملناخ)، والتضاريس الرتبة ظروف حيث من والغابي والرعوي

تونن). مزرعة يف الحال هو (كما الوسطى العروض
السوق. طلب حسب إنتاجهم نمط بتعديل أرباحهم رفع يف راغبون الفالحني وأن (٣)
يف الخيل (عربات األريض النقل وسائل من واحدة وسيلة تخدمه الظهري هذا وأن (٤)

تونن). فون عرص
بني املسافة ازدياد مع الزيادة مطَّردة تصبح النقل تكلفة أن هي النتيجة فإن (٥)
فون معادلة تصورها التي هي اإلنتاج أرباح أن ذلك عىل ويرتتب والسوق. اإلنتاج مكان

ن). + (ت − ق = ر تونن:
= «ن» اإلنتاج. تكلفة = «ت» السوق. يف السلعة قيمة = «ق» األرباح. = «ر» حيث

النقل. تكلفة

التايل: النحو عىل والحبوب األخشاب مثالني: تونن فون ساق ذلك ولتوضيح

2-3 جدول

الحبوب من واحد فدان إنتاج األخشاب من فدان إنتاج  

«ر» الربح تكلفة
«ن» النقل

تكلفة
اإلنتاج
«ت»

سعر
السوق
«ق»

الربح
«ر»

تكلفة
النقل
«ن»

تكلفة
اإلنتاج
«ت»

سعر
السوق
«ق»

البعد
عن

السوق
«كم»

٢٤ ٦ ٥٠ ٨٠ ٤٠ ٢٠ ١٤٠ ٢٠٠ ١

١٨ ١٢ ٥٠ ٨٠ ٢٠ ٤٠ ١٤٠ ٢٠٠ ٢

٦ ٢٤ ٥٠ ٨٠ ٨٠ ١٤٠ ٢٠٠ ٤

٣٦ ٥٠ ٨٠ ١٢٠ ١٤٠ ٢٠٠ ٦
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حجم إن فحيث النقل، تكلفة زيادة إىل يؤدي اإلنتاج حجم أن هذا من ويتضح
السوق إىل الحقل من رحالت عدة تستدعي فإنها الحبوب، حجم من بكثري أكرب األخشاب
مرات ثالث من أكثر يكلف األخشاب من فدان إنتاج نقل فإن لهذا النقل؛ وسيلة بنفس

الحبوب. من الفدان نفس إنتاج نقل
يكون أن يجب (كاألخشاب) الكبري الحجم ذا السلعي املنتج فإن ذلك ضوء وعىل
إنتاجية بدوائر تونن فون يخرج هذا وعىل األصغر؛ الحجم ذي املنتج من السوق إىل أقرب
تونن، فون حلقات هي وهذه األعىل. الربح من تمكِّنها أبعاد وعىل املدينة، حول مختلفة

السابق. 1-3 رقم شكل يوضحها كما
وسيلة هناك تُعد فلم كثريًا، العهد عليها تقادم قد تونن فون تجربة أن من وبالرغم
االفرتاضات من وبالرغم النقل)، يف محدود (حجم عاشها التي بالطريقة واحدة نقل
فإن كله ذلك برغم — نظرية افرتاضات وكلها — حلقاته لصياغة وضعها التي الكثرية
مكانًا نجد أن الصعب من أنه صحيح والقوة. الصحة من وجًها اآلن حتى النظرية لهذه
حيث من النقل وسائل أن وصحيح االفرتاضية، تونن فون «دولة» يف جاء كما منعزًال،
تُعد ولم ،١٨ القرن وواقع اليوم واقعنا بني كثريًا باعدت قد والكفاءة، والرسعة السعة
تنظيم من كثريًا يقرتب ما تنظيًما هناك ولكن املسافة، زيادة باطراد متزايدة النقل تكلفة
رخيصة نقل وسائل هناك تكن لم فما الرئيسية، أو املحلية األسواق حول تونن فون

السوق. من قريبة حلقة يف التمركز إىل يميل املنتج هذا فإن الحجم، الكبري للمنتج
تحمل مدى العوامل هذه بني ومن النقل، غري كثرية أخرى عوامل ذلك إىل ويضاف
السوق، من قريبًا تُنتَج الرسيع للعطب تتعرض التي فالسلعة الطويل. للنقل املنتج
القريبة املرتفعة األرايض إيجارات تتحمل أن يمكنها التي هي األوفر الربح ذات والسلعة
وعىل السوق؛ عن بعيدة إنتاجية حلقات إىل ربًحا األقل السلع تذهب بينما األسواق، من
للمدينة؛ املجاورة الحلقة تحتل أن يجب األلبان أو الخرضوات إن نقول أن يمكننا هذا
يف هذا وفرية، أرباحهما وألن طويًال، نقًال تتحمل ال التي العطب الرسيعة السلع من ألنها

خارجية. حلقات الزبد أو الجبن وإنتاج الحبوب فيه تحتل الذي الوقت
االقتصادية الدراسات يف رائدة نظرية كانت تونن فون نظرية أن القول وخالصة
لهذه وأن بالسوق، عالقتها يف اإلنتاج أنماط تنظيم عىل النقل أثر أوضحت وأنها عامة،

الراهن. وقتنا حتى التطبيقية القوة بعض النظرية
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هنا (يتشكل الطريق (٢) املركزية. املدينة (١) .Von Thunen تونن فون حلقات :1-3 شكل
(إنتاج التحطيب منطقة (٤) األلبان. إنتاج ومنطقة الحدائق زراعة (٣) مالحي). نهر من
الحبوب زراعة (٦) (بور). راحة فرتة بدون الحبوب زراعة (٥) الوقود). وحطب األخشاب
مدينة (٩) الحيوان. رعي (٨) ثالثية. دورة يف حبوب (٧) الحيوان. تربية + بور دورة مع
أن املنعزلة االفرتاضية للمدينة الرسم هذا يف الحظ الخاص. التجاري مجالها لها صغرية
طريق استخدام مع املدينة، هي واحدة مركزية سوق إىل موجه أويل إنتاج عن عبارة التجارة
لنطاقات الواقعي الرتتيب يوضح الدائرة من األيمن النصف الشكل». هذا يف «النهر واحد
بتكلفة مرتبط الرتتيب هذا وأن (السوق)، املدينة باتجاه الطريق محور طول عىل اإلنتاج
الحلقات فيُمثِّل األيرس النصف أما والتسويق. اإلنتاج عمليات من ربح هناك يكون لكي النقل
نقًال أيًضا. النقل تكلفة أساس عىل السوق، مركز من متساوية أبعاد عىل مرتبة االفرتاضية

.J. w. Alexander, “Economic Geography” Préntice-Hall, 1963 عن: بترصف

النقل وتكلفة الوزن فاقد نظرية (2-5)

بالنسبة املنتجة السلع وزن فقدان بني العالقة عن — جوهرها يف — النظرية هذه تعرب
هي النظرية فإن وبذلك النقل، تكلفة وبني السلع، هذه صناعة يف املستخَدمة للخامات
الخامات. هذه إنتاج أماكن وبني ناحية من السوق بني الصناعات مواقع لفهم محاولة

النظرية. هذه تؤيد نماذج عىل للتعرف مختلفة حاالت الالحق الجدول ويوضح
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األوفق من كان كبريًا، الوزن فاقد كان كلما أنه االفرتاضية الحاالت هذه من ويتضح
١ حالتي يف نجد بينما و٤، ٣ حالتي يف واضح هو كما الخامة، مصدر يف املصنع إقامة

السوق. أي االستهالك؛ مركز يف املصنع إقامة إىل دعا مما أقل؛ الوزن فاقد أن و٢
من عداها ما أن وتفرتض فقط، النقل تكلفة عىل كثريًا تركز النظرية هذه لكن
ليس ذلك ولكن األهمية، متساوية عوامل املنتج، سعر يف دورها تلعب التي العوامل
املصنَّعة السلعة نقل سعر من بكثري أقل الخامة نقل فسعر الواقع، حسابات يف صحيًحا
أكرب جذب عامل تصبح السوق أن نجد حساباتنا يف ذلك أدخلنا فإذا املصنَّعة. شبه أو

الوزن. فاقد عن النظر بغض منها، بالقرب الصناعة لتوطني
املسافات، بتضاعف تتضاعف ال النقل أجور كون حقيقة النظرية هذه تُغفل كذلك
املحدودة. املسافات يف نسبيٍّا عالية تكون النقل أجور إن بل قبُل، من أسلفنا ما نحو عىل
أمثال عرشة يساوي ال كيلومرت ألف ملسافة معينة وحدة نقل سعر أن القول وخالصة

.2-3 رقم البياني الرسم من ذلك ويتضح كيلومرت، مائة مسافة الوحدة هذه نقل

3-3 جدول

املصنع كان إذا النقل تكلفة الوزن فقدان الحالة

السوق مركز يف الخامة مصدر يف    

من خامة طن ألف نقل
بسعر املصنع إىل املصدر

= للطن جنيهات ١٠
جنيه ١٠٠٠٠

إىل سلعة طن ألف نقل
جنيًها ٢٠ بسعر السوق
للسوق املصنع من للطن

جنيه ٢٠٠٠٠ =

صفر خامة طن ١٠٠٠ (١)
طن ١٠٠٠ إىل تصنع

سلع

من خامة طن ألف نقل
بسعر املصنع إىل املصدر

= للطن جنيهات ١٠
جنيه ١٠٠٠٠

من سلعة طن ٦٠٠ نقل
بسعر السوق إىل املصنع

جنيه ١٢٠٠٠ = ٢٠

٪٤٠ خامة طن ١٠٠٠ (٢)
سلع طن ٦٠٠ إىل تصنع
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املصنع كان إذا النقل تكلفة الوزن فقدان الحالة

السوق مركز يف الخامة مصدر يف    

من خامة طن ألف نقل
بسعر املصنع إىل املصدر

= للطن جنيهات ١٠
جنيه ١٠٠٠٠

من سلعة طن ٤٠٠ نقل
بسعر السوق إىل املصنع

جنيه ٨٠٠٠ = ٢٠

٪٦٠ خامة طن ١٠٠٠ (٣)
سلع طن ٤٠٠ إىل تصنع

من خامة طن ألف نقل
جنيهات ٩ بسعر املصدر

٩٠٠٠ = للطن

سلعة طن ٥٠٠ نقل
= للطن جنيًها ١٧ بسعر

جنيه ٨٥٠٠

٪٥٠ خامة طن ١٠٠٠ (٤)
سلع طن ٥٠٠ إىل تصنع

الخامة، مصدر يف أقيم قد املصنع كان لو أنه 2-3 رقم البياني الشكل من ويتضح
شيد لو بينما الواحد، للطن وحدة ١٢٠ تصبح السوق إىل املصنَّعة السلعة نقل تكلفة فإن
يصبح ثم ومن فقط؛ وحدة ٨٠ السوق إىل الخامة نقل سعر ألصبح السوق يف املصنع
النقاط من أي يف املصنع أقيم لو أما السوق. مكان يف املصنع إقامة اقتصاديٍّا األوفر من
السلعة نقل إليها يضاف املختارة، النقطة إىل الخامة نقل تكلفة يعني ذلك فإن املتوسطة،
وحدة ٣٠ يصبح الخام نقل فإن «أ» نقطة يف املصنع أقيم لو فمثًال السوق، إىل املصنَّعة
نقل تكلفة جملة تكون وبذلك السوق، إىل املصنَّعة السلعة نقل تكلفة هي وحدة ١١٢ +
النقط فإن وباختصار وحدة، ١٤٢ هي السوق يف االستهالك مركز إىل املصنَّعة السلعة

الخامة. ومصدر السوق نقطتي من تكلفة أعىل الشكل هذا يف املتوسطة
املتوسطة النقاط تفوق إمكانية عىل آخر مثاًال فيعطينا 3-3 رقم البياني الشكل أما
تلك تكون أن أهمها معينة، رشوط فيه توفرت إذا الخامة ومصدر السوق نقطتي عىل
نقل من أو بري، إىل بحري نقل من أي النقل؛ وسيلة نوع فيه يتغري ملكان ممثلة النقطة
أنسب هي الشحن إعادة نقطة أن الشكل هذا لنا يعطيه ما وخالصة حديدي، إىل نهري
وحدة ٢٠) وحدة ١١٧ التكاليف جملة النقل: تكلفة يف أوفرها ألنها مصنع؛ إلقامة األماكن

السوق). إىل املصنَّعة السلعة نقل أجرة وحدة ٩٧ + الخام نقل أجرة
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حد
وا

ن 
ط

ل 
نق

فة 
كل

ة ت
حد

و

٢٠

مبس ج أ

٤٠

٦٠

٧٢

٥٢

رة نقل ا2ادة الخامة
أج ٥٥

٣٠

٨٨

١١٢

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠
١٤٢ التكلفة١٤٣

أجرة نقل السلعة ا2صنعة

١٢٠

مجموع

«ب»، أ، السوق، = «س» نقاط. خمس يف النقل ألجور اإلجمالية التكلفة حساب :2-3 شكل
يؤكد اإلجمايل النقل سعر أن الحظ الخامة. مصدر = «م» الطريق. وسط يف نقاط = «ج»
يف توفريًا الطرق أكثر هو السوق إىل الخامة نقل إن حيث السوق؛ يف املصنع إقامة رضورة
متساوية بنسبة تزيد ال النقل تكلفة أن كذلك الحظ للسلعة. النهائي السعر ويف النقل، أجرة
الزيادة كانت فلو معينة، نقطة بعد االنخفاض إىل يميل املنحنى فإن ثم ومن املسافة؛ لزيادة
أو ،٨٠ من بدًال ١١٠ السوق عند الخامة نقل سعر لكان املسافة مع مطردة النقل أجور يف
J. w. Alexander, “Economic عن: نقًال .١٢٠ من بدًال ١٧٦ املصنَّعة السلعة نقل سعر كان

.Geography” Prentice-Hall, 1963

طبقت قد النقل وسيلة فيه تتغري شحن خط طول عىل الوسيطة النقاط وفكرة
الفرتة يف أصبحت قد الكبرية املوانئ فإن ثم ومن للصناعات؛ حديثة كمواقع بنجاح
جغرافية يف حديث كتطور األخرى وظائفها مجموع إىل الصناعية الوظيفة تضيف األخرية
إىل تحولت قد الخام البرتول استقبال موانئ أن ذلك عىل الواضحة األمثلة ومن الصناعة،
الصناعة مراكز إىل الخام البرتول شحن إعادة من وبدًال البرتوكيميائية، للصناعات مراكز
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٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

١٤٠ ١٤٠

١٢٧
١١٧
٩٧

٨٥

٦٢

٥٧
٤٩

٢٠
١٣

التكلفةمجموع١٣٤

ا1صنعة السلعة

نقل

نقل

الخاما1ادة

أجرة

١١٩

س

حد
وا

ن 
ط

ل 
نق

فة 
كل

ة ت
حد

و

مب ج أ

أجرة

نقاط. خمس يف النقل ألجور اإلجمالية التكلفة حساب :3-3 شكل
نقطة = «ب» الحديدية. السكة إىل نقل نقطة = «أ» الخامة. مصدر = «م» السوق. = «س»

نهري. نقل = «ج» الربي. إىل النهري النقل من شحن إعادة
إلقامة مالءمة النقاط أكثر تجعلها «ب» نقطة يف اإلجمالية النقل تكلفة انخفاض أن الحظ
إعادة نقاط توجد ال حيث السابق؛ البياني الرسم يف الوسطي النقاط عكس عىل املصنع،

شحن.

صورة يف خاصة وشاحنات أنابيب يف تُنقل البرتول مشتقات أصبحت الداخلية، القديمة
االستهالك. مراكز إىل املوانئ من مصنعة

A. Weber الصناعة يف املواقع ومثلث فيرب نظرية (3-5)

مواقع عن الشهرية نظريته فيرب ألفريد األملاني االقتصادي العالم نرش ١٩٠٩ عام يف
W. الونهارت فيلهلم األملاني االقتصادي أفكار من عدًدا نها ضمَّ وقد الصناعات.

.١٨ القرن ثمانينيات نرشها التي Launhardt
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مكان عزلة حيث من تونن فون الفرتاضات مشابه بافرتاض لنظريته فيرب قدم وقد
يختلف لكنه وسياسيٍّا)، وسالليٍّا ومناخيٍّا طبيعيٍّا متجانسة (دولة إقليميٍّا وتجانسه معني

فقال: والندرة، التوزع يف مختلفة إنتاجية عنارص عن يتحدث أنه يف تونن فون عن

بأماكن ظهورها يتحدد وموارد واملياه، كالرمال الوجود منترشة موارد هناك (١)
والحديد. كالفحم محددة

محددة. أماكن يف مركزة لكنها متوفرة، العمالة إن (٢)
واملسافة. بالوزن مرتبطة تصبح النقل تكلفة فإن ثم ومن (٣)

لثالث استجابة تكون أن يجب املصانع تشييد مواقع بأن القول إىل فيرب انتهى وقد
«التجمع». عنرص وأخريًا العمالة، وتكلفة النقل، لتكلفة النسبية القيمة هي: قوى،

التالية: باألمثلة فيرب نظرية نوضح أن ويمكن
واحدة: وخامة واحدة سوق وجود حالة يف أوًال:

إن حيث السوق؛ يف ينشأ فاملصنع عديدة أماكن يف منترشة الخامة كانت إذا (١)
للخامة. بالنسبة فقط ستدفع النقل تكلفة

فإن وزنًا، يفقد ال الخام وكان معني. مكان يف متوطنًا الخامة مصدر كان إذا (٢)
التفضيل. يف حاسم عامل بروز بدون السوق أو الخامة مصدر يف يقام املصنع

فإن تصنيعها، عملية أثناء وزنًا الخامة وتفقد متوطنًا الخامة مصدر كان إذا (٣)
الخامة. وجود مكان يف الفور عىل ينشأ املصنع

التالية: الحاالت نجد للخامة ومصدرين واحدة سوق وجود حالة يف ثانيًا:

السوق. يف تكون التصنيع عملية فإن منترشتان؛ «ب» «أ»، الخامتان (١)
يشكالن كليهما أن وبافرتاض مكان، يف متوطنة «ب» وخامة منترشة، «أ» خامة (٢)
النقل تكلفة ألن وذلك السوق؛ يف يقام املصنع فإن الشوائب؛ قليلة أو نقية خامات
تكلفة فإن «ب» الخامة مكان يف املصنع أقيم إذا أما «ب». الخامة عىل تدفع سوف
معنى فإن وزنًا، تفقدان ال الخامتني أن وبما املصنَّعة. السلعة عىل تدفع سوف النقل

مًعا. الخامتني وزن = وزنها ألن أعىل ستكون املصنَّعة السلعة نقل تكلفة أن ذلك
السوق؛ يف يقام املصنع فإن مكانني، يف ومتوطنتان نقيتان و«ب» «أ» الخامتان (٣)
أحد يف املصنع أقيم لو ألنه وذلك مبارشة؛ السوق إىل ترسالن سوف الخامتني ألن
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مصدر إىل «أ» خامة مصدر من التايل: النحو عىل سيكون النقل فإن الخامتني مصادر
الحالة هذه يف وهي السوق، إىل املصنَّعة السلعة وتنقل الخامتان تصنع ثم «ب»، خامة

األوىل. الخامة وزن نقل تكلفة + مًعا الخامتني وزن نقل تكلفة تعني
أدخل وقد معقًدا. يصبح الحل فإن وزنًا وتفقدان متوطنتني الخامتان كانت إذا (٤)
تبًعا بطريقتني، (4-3 رقم الشكل (انظر القضية هذه لحل املواقع» «مثلث فكرة فيرب
املصنع فإن األخرى، من أكثر وزنًا تفقد الخامتني إحدى كانت فإذا مختلفة. لظروف
يقام املصنع فإن األخرى، من أكثر إحداهما إىل الحاجة كانت إذا أو جوارها، إىل يقام
كلتا يف متساٍو الوزن فقدان أن فتفرتض الثانية الطريقة أما الخامة. هذه مصدر عند
نقطة يف بينهما يقام املصنع فإن الكمية؛ ناحية من متساوية إليهما والحاجة الخامتني،
خامة من ٥٠كم + ج إىل أ خامة من ٥٠كم =) السوق وبني بينهما املسافة لصغر «ج»
رءوس من أي يف املنقولة املسافة تصبح بينما السوق)، إىل ج من ٨٧كم + ج إىل ب

١٠٠كم). + ١٠٠) أكرب املثلث

س س

رت
وم

كيل
 ٨

٧

مرت
يلو

١ ك
٠٠

١٠٠ كيلومرت

م١
م١

م٢

.

٥٠ كيلومرت٥٠ كيلومرت

م٢ (ج)

= م٢ األوىل. الخامة مصدر = م١ السوق. = س فيرب. أللفريد املواقع مثلث :4-3 شكل
السوق، يف يقام الذي املصنع إىل مبارشة الخام يُنقل األوىل الحالة يف الثانية. الخامة مصدر
تُنقالن ثم ج، نقطة إىل أوًال الخامتان تُنقل الثانية الحالة يف غالية. تكلفة النقل يشكل وال
يف اقتصاًدا أكثرها ثم ومن الطرق، أقرص وهو السوق، يف أيًضا يقام الذي املصنع إىل مًعا

النص). (انظر النقل عملية

أن (٢) باطِّراد. ترتفع ال النقل تكلفة أن (١) أساس: عىل هجوًما فيرب مثلث لقي وقد
الذي الهجوم هو وهذا املصنَّعة، السلع نقل تكلفة من أرخص عادة للخامات النقل تكلفة
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يف الكربى الخطوة بحق تَُعدُّ فيرب نظرية فإن ذلك وبرغم تونن، فون حلقات له تتعرض
الفعلية، النقل تكلفة واقع من أرقام عىل تطبق أن يمكن النظرية أن ذلك املواقع؛ نظرية
وخامتني سوقني وجود مثل معقدة حاالت يف مواقع «مربع» إىل «املثلث» تطوير ويمكن

وخامتني. واحدة سوق من بدًال
تكلفة وأهمية املواقع بمثلث الصارم امللتزم موقف يقف لم أنه لفيرب يُذكر ومما
يحسب آخر كعامل العمالة تكلفة بدور اعرتف قد إنه بل الصناعة، مواقع اختيار يف النقل
عامل ذلك يصبح أن يمكن أرخص العمال أجور تكون فحيث الصناعة، مواقع يف حسابه
إىل األمريكية االستثمارات خروج وراء كعامل بوضوح ذلك ظهر وقد للصناعة. جذب

املتحدة. الواليات يف مثيلتها من أرخص الصناعية العمالة حيث واليابان، أوروبا
بني التأثري تبادل ونظرية F. A. Fetter فيرت نظرية مثل أخرى نظريات وهناك
أماكن عىل النقل أثر توضيح إىل تسعى مجموعها يف النظريات وهذه وغريهما. األسواق،

واإلنتاج. السوق بني عالقتها يف الصناعات نشأة

النقل مشكالت وتشابُك د تعقُّ (6)

كعامل النقل دور يف الهامة النقاط بعض عىل نؤكد أن نحب الثالث الفصل هذا ختام يف
الشحن كفاءة التأثري هذا أسباب إليه ترجع ما بني ومن االقتصادي، النشاط يف مؤثر

املمكن. األدنى الحد إىل الخسائر قلة مع والتفريغ
عامل أخرى بعبارة أي والتفريغ؛ الشحن رسعة األول معنيني: عىل تنطوي فالكفاءة
العاملة األيدي يف االقتصاد مدى أي والتفريغ؛ الشحن يف التكلفة قلة والثاني الزمن.
األحجام، مختلفة روافع من الحديثة اآلالت استخدام ومدى العمليات، هذه تتوىل التي
اقتصاًدا يعطي البرشية العمالة من والتقليل صغرية. محرِّكات عىل متحركة أو ثابتة
الدول يف منخفضة العمال أجور كانت ولو حتى والتفريغ، الشحن تكاليف يف أكرب
صندوق) (من «الصندقة» نظام استخدام أيًضا بالكفاءة ويرتبط واملختلفة. النامية
حموالت ضخمة صناديق داخل يف بمقتضاه تُعبَّأ حديث نظام وهو ،Container System
إىل الشاحنات أو القطارات من الكبرية األوناش ترفعها ثم ومن واحد؛ اتجاه ذات كثرية
التلف وتقليل األمان يف وزيادة والعمالة للجهد توفري هذا ويف بالعكس، أو السفن، ظهر

األدنى. الحد إىل
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واحد مفهوم عىل األخرى هي تنطوي والتفريغ الشحن عمليات يف الخسائر وقلة
لبعض معرَّضة والبضائع السلع كافة أن من الرغم وعىل األرباح، زيادة هو ذلك محدد؛
إىل يؤدي — أمكن ما — الخسائر هذه من اإلقالل فإن النقل، عمليات أثناء الخسائر
قيمة ألن وذلك ثانية؛ ناحية من السوق يف السلعة وأرباح ناحية من النقل أرباح زيادة
البضائع فإن األمر، كان وأيٍّا السلعة. سعر عىل تحسب أو — عادة تضاف الخسائر
النقل. لرسعة احتياجها درجة أو للخسائر، تعرُّضها بطبيعة بينها فيما تختلف والسلع
وبعض والشحن، التفريغ عملية أثناء وزنه من ٪٢٥ حوايل يخرس الناعم الحديد فخام
أرصفة عىل انتظارها طول مع منها جزء خسارة إىل يؤدي مما العطب؛ رسيعة البضائع

مخازنها. يف أو املوانئ
تصبح التي املزدوجة الرشايني أو املفردة املواصالت رشايني أن هي الثانية النقطة
عمليات يف شديدة ضغوط إىل تتعرض دولة، أو إقليم يف الرئيسية النقل دعامة وحدها
خطوط ذلك عىل واألمثلة األحيان. بعض يف تلف أو تأخري عنه يتسبب قد مما النقل؛
أو والغربية، الوسطى كندا أو الرشقية سيبرييا أو الغربية أسرتاليا يف الحديدية السكك
السودان يف الحديدية السكك خطوط أو مرص، يف الصعيد حديد خط أو الوسطى، أفريقيا
موازية تجري مساعدة أخرى نقل طرق وجود عدم إىل راجع الرئييس والسبب إلخ. …
ما كثريًا نهرية، أو برية األخرى، النقل طرق أن نجد العكس عىل بل ذاك، أو الخط لهذا
يف يزيد مما الرئييس الخط عاتق عىل بحموالتها وتلقي الرئييس النقل محور عىل تتعامد
اختالف مع متكامًال يصبح الحاالت هذه مثل يف للنقل العام النمط فإن وبذلك أعبائه.
تجري طرق عدة وجود بمعنى مساعًدا أو منافًسا يكون أن يجب كان بينما النقل، وسيلة
النمط هذا يف الحركة كثرة عن الناجمة الخسائر تزداد أن الطبيعي ومن واحد. محور يف
أو كالفيضانات طبيعية، عوامل بفعل التعطل إىل الخط تعرَّض إذا خاصة النقل، من

الطبيعية. البيئات اختالف حسب وذلك املفاجئة، السيول أو الثلجية االنهيارات
الطارئة البرشية الظروف من عدد لتأثري تتعرض النقل وسائل أن هي الثالثة النقطة
إرضابات الظروف هذه وأهم نسبيٍّا. طويلة أو محدودة فرتات العمل توقف تسبب التي
— اإلرضابات عن الناجم الخلل أن فيه شك ال ومما األجور، رفع أجل من الشحن عمال
إىل يؤدي ألنه النقل؛ عمليات سري يف كثريًا يتضخم — قصريًا وقتًا استغرقت لو حتى
إىل األمور إعادة عملية وتستغرق السلع، نقل أجل من عليه املتعاقد الزمن يف كبري ارتباك

إضافيني. وجهًدا وقتًا الطبيعي سريها
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فيها يتسبب التي البطالة عىل احتجاًجا الشحن عمال بني اإلرضاب يحدث كذلك
تكلفة األمور يزيد ومما البرشي. العامل من بدًال النقل عمليات يف الحديثة اآلالت دخول
تسببت الذين للعمال تقاعد معاشات دفع إىل تضطر النقل مرافق أو املوانئ هيئات أن
محطات أو املوانئ يف النقل رسوم زيادة إىل يؤدي هذا وكل تقاعدهم، يف الحديثة اآلالت

النقل. تكلفة يزيد بدوره وهو الحديدية، السكك
املوانئ من عدد يف كساد أو بطالة إحداث يف أيًضا دورها الحديثة وللتكنولوجيا
أحد إىل أدى ما كثريًا حمولتها، لزيادة نتيجة السفن غاطس كرب فإن سابًقا، النشطة
حيث من السفن هذه الستقبال زة املجهَّ غري املوانئ يف الحركة تهبط أن أولهما أمرين:
تخدم التي الربي النقل رشايني وحجم مخازنه، ومساحة أرصفته وأطوال املرفأ مياه عمق
متطلبات مع تالؤًما وأكثر أرحب موانئ إىل الكبرية السفن ل تحوُّ إىل ذلك ويؤدي امليناء،
املوانئ، من قليل عدد احتكارية ازدياد نحو واضًحا اتجاًها نلمح هذا ويف الحديثة، النقل
استثمارات إىل املوانئ تلجأ أن الثاني واألمر اعتيادية. كثرية موانئ يف الحركة تكسد بينما
املخازن، رقعة وزيادة الحديثة، بالوسائل وتجهيزه أرصفته، وإطالة امليناء لتعميق ضخمة

والبضائع. للسفن املتزايد الحجم ملواجهة كفاءة، أكثر برية نقل وسائل وإيجاد
املوانئ وظائف يف كبري تغريُّ إىل تؤدي التي األخرى البرشية األسباب بني ومن
الواسعة، املوانئ يف خاصة أرصفة أو جديدة موانئ نشأة العرص، باحتياجات باالرتباط
اتجاه استمر وإذا العمالقة، أو الضخمة البرتول ناقالت الستقبال زة ومجهَّ مخصصة
خطري تهديد مصدر يكون سوف ذلك فإن ضخمة، ناقالت عىل املتزايد االعتماد إىل العالم

االعتيادية. أو الصغرية البرتول ناقالت مع تتعامل كانت التي الصغرية للموانئ
أساليب مواجهة تستطيع ال التي املوانئ من كثريًا أن الصدد هذا يف القول وُمجمل
من جديدة أشكال عن البحث إىل — لألسف — مضطرة الحديثة، والربي البحري النقل
إمداد ملواصلة الخدمات؛ قطاع أو الصناعة قطاع يف االقتصادية والنشاطات الوظائف
تكثيف إىل تتحول فإنها مالئمة مواقع يف املوانئ هذه كانت فإذا للرزق، بمصادر السكان
إىل األقل عىل أو الخفيفة، الصناعات أو التحويلية الصناعات إىل االتجاه أو السماكة، حرفة
ورويًدا وظهريها. ومواقعها الطبيعية ظروفها حسب وذلك والرتفيهي، السياحي النشاط
قرى املوانئ املدن هذه وتصبح أخرى، مناطق إىل السكان ويتحول الحركة تهدأ قد رويًدا
كانت مهما الصورة، هذه أن شك وال املعاشات! وأصحاب الراحة طالب يقصدها هادئة
املحرِّكات وسفن التجارية السفن عهد فإن املايض؛ يف كثريًا تكررت قد قتامتها، درجة
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ذات الخشبية السفن عرص يف النشطة املوانئ من كثري نشاط عىل قىض قد واملوتورات
وغري املتوسط والبحر وفرنسا بريطانيا يف تحولت قد املوانئ هذه من كثريًا وأن الرشاع،
تعيش قرى إىل الفروض أحسن عىل أو والسياحي، الرتفيهي النشاط إىل أماكن، من ذلك

السماكة. عىل
الربية املواصالت ع تجمُّ مراكز أو النهرية أو البحرية املوانئ عىل األمر يقترص وال
املطارات مواقع يف ا جدٍّ رسيعة تغريات أحدث قد النفاث الطريان عرص إن بل األخرى،
النفاثات فاحتياجات املحرِّكات. طائرات عرص يف عليه كانت ما إىل بالقياس وتجهيزاتها
والشحن واإلقالع الهبوط وتكنيك املطارات، مواقع غري قد طويلة مدارج إىل الرسيعة
بالقياس القديمة املطارات أحجام منَّا الكثري ويتذكر الركاب، استقبال وقاعات والتفريغ

الحديثة. املطارات إىل
الواحد، اإلقليم يف عديدة بحرية موانئ الرشاع سفن عرص يف هناك كانت وكما
ذلك كان وقد الواحد. اإلقليم يف عديدة مطارات املحرِّكات طريان عرص يف هناك كان
عىل بالوقود للتزود النزول إىل وحاجتها الطائرات، لتلك القصري الطريان بمدى مرتبًطا
من — دعا مما كثريًا؛ زاد فقد النفاث العرص يف الطريان مدى أما معقولة. مسافات
الجوية املوانئ نمط نما ثم ومن املطارات؛ تباعد رضورة إىل — النقل اقتصاديات ناحية
رئيسية التقاء نقط تشكل العالم، يف املطارات من محدود عدد هناك وأصبح االحتكارية،
الجوي النقل تخدم فإنها القديمة الصغرية املطارات أما العاملية. الجوي النقل خطوط يف
املدى قصرية صغرية نفاثات أو القديمة، الطائرات أنواع يستخدم زال ما الذي الداخيل

دولة. أو إقليم يف الداخلية الخطوط شبكة عىل اقتصاديٍّا تشغيلها يمكن بحيث
النفاث، الطريان حركة تخدم التي الدولية املطارات يف الكبرية االستثمارات وبرغم
احتكارية من مزيد إىل ويؤدي أهمية أقل دور إىل بها يؤدي قد التكنولوجي التقدم أن إال
وشك عىل أننا الخطر هذا ومصدر العاملي. الجوي النقل شبكة يف املطارات من أقل عدد
هذه مثل بها تطري التي الهائلة والرسعة الصوت، حاجز فوق ما طريان عرص يف الدخول
ذلك، عىل األمر يقترص وال والهبوط، اإلقالع محطات بني أكرب تباعد إىل تضطر الطائرات
محتمل غري يكون قد — ضوضاء من إليه يؤدي وما — الصوت حاجز اخرتاق إن بل
خاصة مطارات إنشاء إىل هو االتجاه أن الظن أغلب فإن فوقها، تمر التي للمدن بالنسبة
مراكز عن بعيدة جوية مسارات واتخاذ الحالية، املدن عن نسبيٍّا بعيدة الطائرات لهذه

ذلك: ومعنى املديني، التجمع

الجديدة. املطارات إنشاء مقابل جديدة استثمارات (١)

94



االقتصادي والتنظيم النقل

املركزية. املدن مناطق لتجنب الصوت حاجز فوق الطريان خطوط إطالة (٢)
أخرى جوية نقل وسيلة اتخاذ أو املدينة، إىل املطار من الربي االنتقال زمن إطالة (٣)

العمودية). (الطائرات كالهليكوبرت وأرسع مالءمة أكثر

رشكات إليه تسعى ال ما وهو الجوي، النقل تكلفة من تزيد ُمجملها يف التغريات هذه
املنافسة. عىل قادرة نقل وسيلة تصبح لكي الحدود أضيق يف إال الجوية املالحة

الحديث، العرص يف النقل مشكالت د تُعقِّ متداخلة عوامل عدة هناك أن والخالصة
التايل: النحو عىل نوجزها كثافته، يف االستمرار برغم

وسائل تكنولوجية عىل تطرأ التي املتغريات بها ونقصد ذاتية: متغريات مجموعة (١)
نقط من يسري عدد يف احتكاري نمط نمو إىل تؤدي ولكنها أحجامها، توسيع بهدف النقل

النقل. وسيلة نوع كان أيٍّا الحركة خطوط ونهايات االنطالق
االستثمارات يف كبري ارتفاع إىل تؤدي وهذه النقل: اقتصاديات يف متغريات مجموعة (٢)
النقل أجور عىل وتنصبُّ تعود وكلها القروض، تلك عىل املدفوعة والفوائد والقروض

الشاحنني. أو الركاب كاهل عىل عبئًا وتشكل
لخطوط معينة أفضليات تعطي أو تتحكم وهذه الطبيعية: العنارص مجموعة (٣)

الدول. أو األقاليم يف الطبيعي بالتنظيم باالرتباط النقل
تبدأ البرشية العوامل من كبري بعدد هذه وترتبط البرشية: العنارص مجموعة (٤)
للنشاطات اإلقليمي والتنظيم الرئيسية، األسواق ومراكز السكانية للكتل اإلقليمي بالتوزيع
يف النقل وتوجه تحدد التي السياسية واملكونات بالرتاكيب وتنتهي املختلفة، االقتصادية

االتحادي. أو اإلقليمي أو القومي اإلطار
وخاصة — النقل عملية من يجعل مًعا والعوامل املتغريات هذه تفاعل فإن وأخريًا: (٥)
املرونة مرنة تكن لم ما التذبذب ورسيعة حساسة عملية — الناجح التجاري النقل
لتنظيم الدولية أو اإلقليمية أو الثنائية االتفاقات من كبري عدد عقد إىل هذا ويدعو الكافية،
أو الطارئة الرسيعة التغريات مواجهة يف مرونته عىل لإلبقاء مستمر تخطيط وإىل النقل،
نشاًطا النقل يظل أن أخًرا؛ وليس وأخريًا التسويق. وأنماط اإلنتاج أشكال يف املستحدثة
املشاورات من الكثري ويحدث املؤتمرات من كثري تُعقد هذا أجل ومن رابًحا، اقتصاديٍّا
املواصالت وسائل ذلك يف بما النقل، مجاالت شتى يف ودويل محيل نطاق عىل واالستشارات

والالسلكية. والسلكية الربيدية
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الرابع الفصل

البحري النقل

البحري النقل أهمية (1)

كان عامة املائي النقل لكن النقل، وسائل أسبق يكن لم البحري النقل أن قبُل من عرفنا
الثقيل فالنقل اآلن؛ حتى زال ما وهو اإلنسان، عرفه الذي الثقيل النقل وسائل أسبق
إىل النهري النقل عن الكالم نرجئ وسوف والنهري، البحري املائي بالنقل أساًسا مرتبط

اليابس. عىل الداخيل النقل وسائل بمجموعة أساًسا يرتبط ألنه السادس الفصل
الحجم الكبرية بالسلع يختص فيما املائي للنقل فعيل منافس هناك يكن املايضلم يف
مليئة البحار نجد الحارض يومنا يف ولكن الرشاع، سفن عهد يف وخاصة الوزن، الثقيلة
التي املنافسة بجانب الحديثة اآللية السفن بني أشدها عىل واملنافسة البحرية بالحركة
الحديدية السكك وخاصة املختلفة، الربي النقل أشكال جانب من البحري النقل يلقاها
الطريان هناك فإن هذا وفوق الساحلية، والتجارة الساحلية السفن عمل كثريًا قللت التي
نقل يف مستقبله له منافس وهو األفراد،1 نقل يف الحادة املنافسة يف جديد كعامل التجاري
دخلت قد الغازية أو السائلة السلع من أنواع لنقل األنابيب خطوط فإن وأخريًا السلع.

البحري. النقل مع املنافسة مضمار
(أواسط ٪٧٨ ينقل زال ما البحري النقل فإن املنافسة، من األشكال هذه وبرغم
التجارة مجموع قيمة من ٪٦٨ يساوي ما وهو العاملية، التجارة وزن من الستينيات)

سجلت وبذلك الشمايل، األطلنطي يعُربون الذين األفراد مجموع من املائة يف ٨٥ الطائرات تنقل 1

لعبور أُنشئت التي الضخمة السفن بيع إىل يؤدي الذي األمر وهو البحري؛ النقل عىل كبريًا انتصاًرا
ماري. كوين مثل األطلنطي
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البحري النقل

التجارة قيمة من ٪٠٫٥ يعادل ما بنقل الجوي النقل يساهم ذلك مقابل ويف العاملية.
بني املختلفة الربية بالطرق تُنقل للتجارة اإلجمالية القيمة من ٪٣١٫٥ بينما العاملية،

األوروبية. القارة يف وخاصة األرضية، الروابط ذات الدول
عرصنا يف البحري النقل أهمية — الكفاية فيه بما — لنا يوضح التايل الجدول ولعل
فلم وفقريها. غنيها وصغريها، كبريها الدول، بني السلعي التبادل كثافة فيه اشتدت الذي
التجاري. االنعزال عىل قادرة — املوارد من الذاتية كفايتها كانت مهما — دولة هناك تُعد
أنها إال الكبرية، املحلية مواردها فربغم االتجاه؛ ذلك عىل مؤرش خري املتحدة والواليات
ومصادر والنحاس، كالحديد الرئيسية املعادن خامات من املزيد استرياد إىل مضطرة
الصناعية ومنتجاتها كالحبوب، األولية منتجاتها تسويق إىل ومضطرة كالبرتول، الطاقة

العالم. أنحاء إىل املختلفة

املائي النقل تطور (2)

الثقيلة، األشياء حمل يف املاء قيمة واملشاهدة والخطأ بالتجربة القديم اإلنسان أدرك لقد
بيرس تسبح التي الثقيلة الحيوانات لبعض مشاهدته من أو وغريها، األشجار كجذوع

الداخلية. املياه صفحة عىل ورسعة

البدائي املائي النقل (1-2)

صنعوا من أول هم القدماء املرصيني أن إىل تشري معلوماتنا أقدم أن ذكرنا أن سبق وقد
أيًضا وهم البحار، مسطحات وعىل الداخلية املياه يف وها سريَّ من وأول الحديثة، القوارب
باستخدام وذلك الرياح، قوة بواسطة والقوارب السفن تسيري مبدأ اكتشف من أول
بالقارب تمر ثم الطوافة، أو الرمث من تبدأ عديدة تجارب بمراحل ذلك سبق لكن الرشاع.
وفكرة الغاب، جدائل من املصنوع القارب فكرة إىل واحدة شجرة جذع من املحفور
من األنواع هذه وكل الغاب، أو الخشب من إطار إىل املشدود الجلد من املصنوع القارب
تكنولوجيٍّا. البدائية املجتمعات من كثري بني املعارص عاملنا يف موجودة زالت ال القوارب

ويضاف الباسيفيك، جزر سكان غالبية بني شائًعا زال ال dug out املحفور فالقارب
ممتدتني قائمتني إىل مربوطة خفيفة خشبية كتل من عوامات املاء صفحة عىل لتثبيته إليه
هذه مثل له تكون وقد ،outrigger القوارب هذه مثل ى وتُسمَّ القارب، بعرض أفقيٍّا
والقارب قليلة، أحوال يف الجانبني كال وعىل الحاالت، معظم يف واحد جانب عىل العوامة
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النقل جغرافية

األنهار ضفاف عىل تعيش التي البدائية الشعوب بني بكثرة موجود عوامات بدون املحفور
.(1-4 شكل (راجع واألمريكية األفريقية االستوائية

ولكنها الوزن، يف واضحة بخفة فتتميز الغاب، جدائل من املصنوعة القوارب أما
شائعة القوارب هذه ومثل األشخاص، من كبري ولعدد كبرية، لحمولة مهيأة ليست
الطبيعي، الغاب يكثر حيث األفريقي املداري النطاق يف املستنقعات مناطق سكان عند
للحركة الجدائل وقارب األكرب، للحموالت املحفور القارب نوَعي السكان هؤالء مثل ويجمع
(هاربون). املسننة بالرماح األسماك لصيد الضحلة، املناطق ويف غالبًا، الفردية الرسيعة
األمريند قبائل وبعض األسكيمو عند شائًعا زال ما الجلد من املصنوع والقارب
أنه كما نقله، يسُهل خفيف قارب وهو الشمالية، أمريكا رشق شمال يف الحمر) (الهنود
أومياك أو Kayak كاياك ى ويُسمَّ أساسية، كوظيفة الصيد يف ويُستخدم الحركة رسيع
األخشاب لحاء من قوارب يصنعون الشمالية أمريكا شمال يف األمريند وعند ،Umiak

والحركة. الوزن خفيف أيًضا وهو ،Canoe كانو ى ويُسمَّ هيكيل إطار إىل مثبتة

(١)
(٢)(٣)

.Dog out املحفور القارب (١) املعارص. والبدائي القديم املائي النقل أنواع بعض :1-4 شكل

.Canoe خشبي هيكل عىل املشدود الجلدي القارب (٣) .Outrigger العوامة ذو القارب (٢)

عن تخرج ال ومحلية مختلفة تغايرات عن عبارة لكنها كثرية، أخرى أنواع وهناك
الرئيسية. أشكالها بعض ذكرنا التي األساسية الفكرة جوهر

البضائع، أو األشخاص نقل يف سواء محددة، سعة ذات جميًعا األشكال وهذه
القارب باستثناء الشاطئية، املالحة أو األنهار عىل الداخلية املالحة يف يُستخدم ومعظمها
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البحري النقل

أيًضا لكنه املفتوح، البحر مياه يف استخدامه يمكن الذي Outrigger العوامة ذو املحفور
سكانه يعيش جزري عالم الباسيفيك عالم كون بحكم وذلك محدودة؛ بمسافات مقيد
الصيد أجل من املفتوح البحر يف املخاطرة رضورة إىل بالناس أدى مما البحر؛ غذاء عىل

أخرى. إىل جزيرة من واالنتقال
وقد — البرشية الطاقة أي — املجاديف بواسطة تسري القوارب من األنواع هذه كل
الشاطئ إىل االتجاه أجل من Surf الشواطئ عىل املتكرسة األمواج قوة أحيانًا تستخدم
هو يصبح واحد بمجداف تسري الخفيفة القوارب أن نالحظ املجال هذا ويف برسعة،
املحفورة القوارب أما املرغوبة. االتجاهات إىل توجهه التي القارب ودفة الرسعة محرك
أحيان ويف املرغوبة، والرسعة الركاب عدد حسب واحد مجداف من أكثر تستخدم فقد
للتجديف؛ الرأس العريضة الحربة تُستخدم — واملدارية االستوائية املناطق يف — كثرية

خاصة. مجاديف توجد ال إذ
من ولتكوينها االنسيابي، ولشكلها القوارب، وزن لخفة نظًرا — العموم وجه وعىل
لتوجيه (سكان) دفة تمتلك ال القوارب هذه فإن — خفيفة مواد من أو شجرة جذع

التوجيه. يف املجداف تستخدم بل القارب،

املرصي البحرية املالحة مبدأ (2-2)

سبق كما القارب لبناء مخالف مبدأ أساس عىل مصنوعة فكانت املرصية القوارب أما
من «إنشاء» عملية عن عبارة املرصية فالقوارب الثقيل؛ النقل لوظيفة ومهيأة توضيحه
لقطع تجميع فهي والطفو؛ السعة مبدآ فيها يراعى مرسومة خطة حسب اإلنسان صنع
البداية ويف ذكرها. السابق املبادئ مع متفقة معينة صورة يف بعضها إىل تُثبَّت خشبية
طاقة أجل من الرشاع أضيف ما رسعان لكن واملوجهة، املحرِّكة القوة هو املجداف كان
قوة عن منفصل كجهاز الدفة أضيفت كما املجداف، دفع من املرات عرشات أقوى دفع
الثالثة األلف منذ إنه نقول: أن نستطيع وبذلك الرشاع، قوة مع التوجيه أجل من التحريك
الذي األساس — نعرف كما — وهما مًعا، والدفة الرشاع املرصيون اخرتع امليالد، قبل

قريب. وقت إىل البحرية املالحة عليه قامت
عىل تسيطر التي القوة املعتدلة الشمالية الرياح هو الرشاع اخرتاع إىل الدافع ولعل
النيل صعود عىل مساعد عامل أكرب الرياح هذه تصبح وبذلك السنة، أشهر معظم مرص
الجنوب من اتجاهها يف املياه تدافع قوة القوارب تستخدم حني يف الجنوب، إىل الشمال من
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املاء، ودفع الرياح بيولوجية؛ غري دفع قوة املرصيون استخدم أخرى وبعبارة الشمال. إىل
وهبوًطا. صعوًدا النيلية رحالتهم يف

املحيطة، البحار داخل املخاطرة يف القدماء املرصيني جرأة إىل الرشاع فكرة أدت وقد
بأشكاله التجاري التبادل من أنواع إىل الفرعونية الدولة باحتياجات مرتبًطا كان ذلك ولعل
رشق أخشاب استرياد املرصية الدولة يف الرئيسية التجارة سلع بني من وكان املختلفة.
ساحل إىل منتظمة ومالحة مستمرة عالقات إىل أدى مما املتوسط؛ البحر رشق وشمال
للرتف نتيجة املداري العالم منتجات إىل احتياجهم أدى وكذلك وكريت. وقربص الليفانت
بالد إىل الهندي واملحيط األحمر البحر يف املالحة إىل املرصية، املعابد واحتياجات الفرعوني
يف الهندي املحيط سواحل من ما منطقة تكون وقد التأكيد، وجه عىل معروفة (غري بنت

آسيا). أو أفريقيا

القديم العالم يف البحرية املالحة (3-2)

والرومان واإلغريق الفينيقيني ِقبل من املتوسط البحر يف كبرية مالحية نهضة ذلك وتال
الغربي املتوسط البحر يف واسعة بحرية برحالت الفينيقيون قام ولقد التوايل. عىل والعرب
مضيق إىل وصلوا أنهم شك وال امليالد. قبل الثانية األلف من ابتداءً الخصوص وجه عىل
الفينيقيني إن ويقال: هرقل، أعمدة باسم اإلغريق املالحون يعرفه كان الذي طارق جبل
الجزر وغرب وجنوب الفرنسية بريتاني يف الغربية ألوروبا الساحلية البحار جابوا قد

الربيطانية.
البحر كان كما املتوسط، البحر وعرض طول يف سفنهم انترشت فقد اإلغريق أما
البحر حوض إىل اإلغريقية للمالحة ا هامٍّ مركًزا والبوسفور الدردنيل ومضيق األسود
تحتكر كانت التي طروادة اإلغريقية: املدن أهم من واحدة قامت الدردنيل وعند األسود،
هزمها أن إىل مبكر وقت منذ أوروبا إىل آسيا من العبور يف وتتحكم األسود البحر تجارة
النحو هذا وعىل ١٢٠٠ق.م. حوايل املشهورة طروادة حرب يف اإلغريقية املدن ائتالف
والسفن باملالحة يغص امليالد قبل الثانية األلف منتصف منذ املتوسط البحر نجد فإننا
يف منتظمة) (شبه املالحة املرصيون يحتكر بينما واإلغريقية، والفينيقية املرصية البحرية
للبحر الغربي الحوض مالحة والفينيقيون األسود، البحر مالحة واإلغريق األحمر، البحر
الرومان أيدي عىل سقطت التي ٩٠٠ق.م، حوايل قرطاجة إنشاء بعد (خاصة املتوسط
يف ربما — متأخًرا البحري سلطانهم أسسوا فقد الرومان أما سنة). ٨٠٠ بحوايل ذلك بعد
البداية. يف اإلغريقي األسطول عىل كثريًا اعتمدوا أنهم واملرجح — امليالد قبل الثالث القرن
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واملرجح العرب. وبحر العربي الخليج يف البحرية املالحة يف مبكًرا العرب دور ويأتي
الصينية والسفن املختلفة العربية السفن كانت امليالد، قبل األوىل األلف يف أنه أيًضا
البحرية السيادة من وبالرغم بأكمله، الهندي املحيط عالم يف التجارة تتبادل املختلفة
السيادة أن إال امليالدي، التاسع أو الثامن القرن من ابتداءً املتوسط البحر يف العربية
طائلة ثروات من الجنوبي العالم هذا يف ملا بروًزا، أكثر كانت الهندي املحيط يف العربية
جهاز اخرتعوا قد العرب أن الشائع ومن واألوروبي. العربي املتوسط البحر عالم إىل تُنقل
وعىل الصني. إىل البوصلة أصل يرد من هناك كان وإن البحرية، املالحة لتسهيل البوصلة
قد البوصلة فإن وبذلك متأخًرا؛ العرب عن الجهاز هذا نقلوا قد األوروبيني فإن حال أية
الصحيح؛ اتجاههم فقدان من خوف دون الواسعة البحار ارتياد عىل املالحيني ساعدت

البحري. النقل عالم يف هائلة ثورة أحدثت ثم ومن
أساطيل ونمو مرص، يف اململوكي العهد يف املتوسط البحر يف التجارة نمو ومع
مناطق وأساطيل وإسبانيا، الربتغال أساطيل ونمو التجارية، وجنوا (فنتسيا) البندقية
السابق) البحري النورسمن نشاط عىل مؤسًسا التجاري الهانزا (اتحاد األوروبي الشمال

أرشعتها. وعدد ومتانتها وحجمها السفن بناء يف هائلة دفعة إىل أدى قد
بدأه الذي األسايس اإلطار عن كثريًا يخرج لم السفن بناء يف النمو هذا كل لكن

السنني: آالف منذ القدماء املرصيون

معينة. وسعة معينة خطة حسب خشبية قطع تجميع من املركَّبة السفينة (١)
دافعة. كقوة الرشاع (٢)

السفينة. لسري ه كموجِّ الدفة (٣)

األساطيل هذه وعىل الكربى، الجغرافية الكشوف حدثت املطورة السفن هذه وبمثل
العظمى. االستعمارية اإلمرباطوريات ونشأت نَمت الخشبية

البحري النقل وثورة العرصالصناعي (4-2)

االخرتاعات بدأت الصناعة عرص ففي عرش؛ التاسع القرن حتى النحو ذلك عىل األمر وظل
استخدام هو البحرية السفن عىل تغيري من طرأ ما وأول كبرية، برسعة العالم عىل تتواىل
البخار استخدام أمكن صغرية فرتة وبعد الرشاع. مع جنب إىل جنبًا دافعة كقوة البخار
من األطلنطي املحيط «سفانا» السفينة عربت ١٨١٩ ففي الرشاع؛ إىل الحاجة دون وحده

وحدها. البخار طاقة باستخدام يوًما) ٢٩) بريطانيا إىل أمريكا
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استلزم وقد الحديد. إىل الخشب من السفينة بناء مادة تغريُّ كانت التالية والخطوة
التجارب لكن الخشب، مثل تطفو ال مادة العامة خواصه يف الحديد ألن كبرية؛ جرأة ذلك
هي كما ظلت فقد الدفة أما عرش. التاسع القرن أواخر يف النهاية يف نجحت قد العديدة

السفينة. ه موجِّ
البحري؛ النقل يف عارمة ثورة شهدت قد عرش التاسع القرن نهاية أن نجد وبذلك
أحيان يف السفينة. رسعة من زاد مما مستمرة؛ قوية محرِّكة طاقة للسفينة يعطي فالبخار
تصبح الحالة هذه يف لكنها امليكانيكية، الطاقة من دفًعا أكرب الرياح رسعة تكون قد
إال فيها التحكم يمكن ال قوة ألنها مأمونة؛ غري مخاطر إىل بالسفينة تؤدي هوجاء قوة
ومن اإلنسان؛ تحكم مدى عن خارج أمر الرياح قوة فإن كذلك وضمها، األرشعة بإنزال
الطيبة الرياح عىل تعتمد ألنها املدة؛ متفاوتة أوقات يف تتم البحرية الرحالت كانت ثم
الدفع يف انتظاًما السفينة تعطي فإنها امليكانيكية الطاقة أما العاصفة. الرياح وتتجنب
املالحة خطوط انتظام إىل النهاية يف يؤدي ما وهو وسهولة، بيرس البرشي للتحكم قابل

بها. بأس ال بدقة آلخر مكان من الرحلة مدة وتحدد
فالحديد أخرى؛ ميزات الحديد إىل األخشاب من السفن بناء خامة تغريُّ أعطى وقد
١٥–٢٠ من املتوسط يف السفينة عمر ارتفع وبذلك الخشب؛ من املاء يف مقاومًة أقوى

أكثر. أو عاًما أربعني حوايل إىل سنة
السفينة حجم فإن ضعيفة، املقاومة بعدها تصبح معينة مقاومة للخشب ألن ونظًرا
أما الحمولة. وضغط املاء لضغوط األخشاب ل تحمُّ بقوة يتحدد كان وعرًضا طوًال
من املصنوعة السفينة من أكرب حجم إعطاء إمكان إىل يؤدي مما بكثري؛ فأقوى الحديد

الخشب.
قوانني إن بل حمولتها، زيادة وبالتايل السفينة؛ حجم اتساع عىل األمر يقترص وال
بناء يف املستخَدمة األخشاب لسمك فنظًرا مختلفان؛ والحديدية الخشبية السفينة سعة
تكاد الخشبية السفينة سعة فإن السفينة، هيكل تدعم التي األخشاب وضخامة السفينة
أن تستطيع فإنها طن، ٢٠٠ الفارغة السفينة وزن كان فإذا فارغة. وزنها من تقرتب
هيكل يف دعاماته وسمك سمكه وقلة الحديد متانة أما قليًال. أزيد أو موازية حمولة تحمل
إىل تصل قد وحمولة أكرب سعة السفينة أعطى قد فإنه الخشب، إىل بالقياس السفينة

الفارغ. وزنها أضعاف ثالثة
الخشبية، بالسفينة باملقارنة كثريًا رسعتها زادت قد الحديثة السفينة فإن وبذلك
فالسفن ورسعتها؛ السفينة حمولة بني توافق هناك ولكْن أكرب، بدرجة سعتها زادت كما
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املولِّد املحرك لكرب فقط ليس الصغرية، السفن من أكرب برسعات تسري والحربية الكبرية
سريها. أثناء للضغوط السفينة وتحمل بقوة أيًضا مرتبط ذلك إن بل للطاقة،

بدًال محرِّكة كطاقة الديزل ماكينات إدخال بعد (خاصة للسفن الرسعات ومتوسط
مسافة البحرية (العقدة الساعة. يف عقدة و٣٥ ١٢ بني يرتاوح العتيقة) البخار آالت من
العابرة الركاب سفن يف كثريًا زادت قد الحمولة متوسطات أن كما مرتًا.) ١٨٥٢ =
لسفن الحمولة متوسط بينما طن، ألف و٥٥ طن ألف ٢٥ بني ترتاوح وهي للمحيطات،

طن. آالف وعرشة آالف ٥ بني يرتاوح الصغرية البحار يف الركاب
املخصصة السفن من بكثري أقل زاال ما ووزنها رسعتها فإن التجارية السفن أما
آالف و١٠ آالف ٥ بني الحمولة ومتوسط عقدة، ١٠–١٢ حوايل الرسعة متوسط للركاب،
من الستينيات بداية يف هائلة ثورة فيه حدثت قد الشحن سفن من واحًدا نوًعا لكن طن،
أن إىل طن ألف ١٠–٣٠ من حمولتها ارتفعت التي البرتول ناقالت هي تلك القرن؛ هذا

طن. مليون نصف قاربت
جديًدا تطوًرا نتوقع أن يمكن والدفع الطاقة توليد مجاالت النووية الطاقة دخول ومع
والغواصات السفن عىل قارصة زالت ما الطاقة وهذه والقوة. والسعة الرسعة يف للسفن
الطاقة. هذه بمثل الجليد محطمات سفن بعض السوفييتي االتحاد جهز بينما الحربية،
ساعدها كما التموين، موانئ إىل اللجوء دون املستمرة القوية الحركة عىل ذلك ساعدها وقد
املحيط يف املالحي الطريق شق أجل من عملها يف وقوية كبرية تحطيم أجهزة إنشاء عىل
طول للمالحة — فالديفوستوك مثل — مياهها تتجمد التي املوانئ وفتح الشمايل، املتجمد

السنة.

الحالية السفن أنواع (3)

وتنوعها التجارة أشكال تقدم ومع حمولتها ووزن السفن بناء يف ملسناه الذي التقدم مع
أنواعها تعددت قد أيًضا السفن فإن وخاصة، عامة نقل وسائل إىل املستمر واحتياجها
وسفن الركاب، سفن هناك فأصبح بعيد، حد إىل النقل مضمار يف وتخصصت كثريًا
الحديد، خام نقل وسفن البرتول نقل وسفن مًعا، والبضائع الركاب وسفن البضائع،
املصنع وسفن الحيتان، صيد وسفن األسماك صيد كسفن خاصة ألغراض أخرى وسفن
بتعبئة املصنع سفينة لتقوم الصيد يعطيها صغري صيد أسطول مع البحار تجوب التي
موانئ إىل بدورها بنقلها األخرى السفن لتقوم القريبة، املوانئ إىل ونقلها األسماك وإعداد

الحالية. السفن من الرئيسية لألنواع موجزة دراسة ييل وفيما االسترياد.
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والبرتول الحديد ناقالت (1-3)

كثري؛ رشح إىل تحتاج وال أمرها معروف النقل أنواع من ما نوع يف املتخصصة السفن
الحديد أو الحديد خام بتعبئة تقوم الحجم هائلة صنادل عن عبارة الحديد نقل فسفن
الثقيلة. الحديدية الصناعات مراكز من القريبة املوانئ إىل الحديد إنتاج موانئ من الناعم
تصدير موانئ بني األمريكية العظمى البحريات يف تعمل التي تلك هي السفن هذه وأشهر
بحرية إىل البحريات عرب وتنقلها دولوث) ميناء (مثل سوبريير بحرية غرب يف الحديد
لصناعة كليفلند السيارات، لصناعة (دترويت كثرية ثقيلة صناعات توجد حيث إيري؛
بتسربج يف الرئيسية األمريكية والصلب الحديد صناعة مراكز إىل أيًضا منها ويُنقل الحديد،

وأكرون).
يف كاتييه وبور Sept ils أيل ست ميناءي من الحديد خام نقل سفن هناك وكذلك
إىل التوايل) عىل وجانيون فيل شيفر (من وكويبك لربادور حديد لنقل الرشقية كويبك
الحديد استهالك مراكز أكرب ترتكز حيث العظمى؛ البحريات إىل ومنه لورنس حوضسنت
السويدي ولوليا النرويجي نارفيك ميناءا يقوم أوروبا ويف والكندية. األمريكية الصناعة يف
منطقة يف حاليٍّا الصناعية األوروبية والدول سابًقا أمريكا إىل جيلفار كريونا حديد بنقل

السويدية. الصناعة مراكز إىل أو الشمال بحر
عن عبارة هي إذ العالم؛ يف تخصًصا الحالية السفن أكثر فهي البرتول ناقالت أما
من بنقله وتقوم املكرر، أو الخام البرتول إليها يضخ التي الخزانات من كبرية مجموعة

واليابان. وأوروبا أمريكا يف الرئيسية االستهالك موانئ إىل التصدير ميناء
سطح عىل اإلنسان بناها سفن أضخم الحارض الوقت يف البرتول ناقالت ن وتكوِّ
فإن طن، ألف ٥٠ نحو إىل تصل املتوسط يف الكبرية السفن حموالت كانت فإذا البحار،
حمولة متوسط ويبلغ نسبيٍّا، طويلة فرتة منذ الحمولة هذه تجاوزت قد البرتول ناقالت
عن تزيد وفرنسية يابانية ناقالت وهناك طن. ألف مائة من أكثر اآلن الضخمة الناقالت
اليابان وتبني طن.2 ألف ٢٥٠ من أكثر تزن يابانية وناقالت طن، ألف وخمسني مائة

دخلت سفينة أكرب كانت لندن، ميناء إىل طن مليون ربع حمولتها يابانية برتول ناقلة دخلت حينما 2

البحارة يتنقل بحيث الضخامة ومن اللندنية، بول سان كنيسة من أعىل ارتفاعها وكان لندن. ميناء
مليون نصف حمولتها تبلغ برتول ناقلة لبناء يابانية مشاريع وهناك صغرية، موتوسيكالت عىل فوقها

طن.
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البرتول لنقل محلية صغرية أقزام فهناك ذلك ومع طن! مليون ثلث عن تزيد ناقلة اآلن
طن. آالف عرشة من أقل إىل تصل

وهذا ملحوظ، بشكل النقل أسعار خفض إىل تؤدي الناقالت ضخامة أن شك وال
البرتول إىل مكان كل يف الحالية والصناعة لإلنسان الشديد لالحتياج مبارش انعكاس هو
ومن النقل؛ سفن داخل كبريًا حيًِّزا يأخذ الذي الفحم إىل بالقياس للطاقة سهل كمصدر
هذه بناء فإن كذلك الجافة، الطاقة إىل بالقياس السائلة الطاقة نقل أجور تنخفض ثم
محلية مصادر إىل تفتقر التي الكبرية الصناعية الدول احتياجات تمليه الضخمة الناقالت

الغربية. وأوروبا اليابان الدول هذه رأس وعىل للوقود،
السطحي النقل وسائل من الكثري لحركة ومولِّد للطاقة، كمصدر البرتول لكن
الصناعية الحضارة من يتجزأ ال جزءًا أصبح قد الجوي، والنقل والسيارات) (القطارات
التي الكثرية التقديرات فإن البرتول، عمر قرص عن قيل ومهما القرن. هذا أوائل منذ
قبُل من أُعلن الذي املتشائم الوضع إىل تنتِه لم املاضية العرشين السنوات منذ ذُكرت
ونتيجة األكرب، الضخ نتيجة تتزايد إنتاجيه وكمية موجوًدا زال ما فالبرتول مرات؛ عدة
أن ذلك عىل ويرتتب العالم. جهات مختلف يف الجديدة البرتول لحقول املستمرة الكشوف

سواء. حد عىل واملتخلفة املتقدمة الدول كل يف بوضوح تتزايد استهالكه كمية
املستقبل، يف معروفة غري فرتة كذلك وسيظل يتزايد البرتول عىل العالم اعتماد إن
بالوفاء النقل عمليات تتمكن لكي البرتول ناقالت صناعات يف الشديد التقدم كان ثم ومن

العاملية. والخدمات الصناعة باحتياجات
التحكم وصعوبة تسيريها اقتصاديات ومدى الجديدة البرتول ناقالت ضخامة ولكن
خاصة منشآت إىل واحتياجها املالحية، الناحية من وخارجها املوانئ داخل مناورتها يف
مياه وتلوث الحرائق عن الناجمة واألخطار التفريغ، موانئ أو والشحن، التعبئة موانئ يف
أضخم وبحرية أرضية أمن أجهزة إىل تحتاج األسباب، املتعددة الكوارث حاالت يف البحر
مشكالت تكون كلها وهذه البحرية. األمن أجهزة أحجام اليوم عليه هي عما ومرات مرات
بعد ولو ناجحة، حلول دائًما لها التقدم عن الناجمة األرضار أن املعروف لكن كثرية،

حني.
وأن بد ال أنها هذه، العمالقة الناقالت عن الناجمة الرئيسية املشكالت من كذلك
أن ذلك وبنما؛ السويس قناتي من كالٍّ تعرب التي القصرية املالحية الطرق يف املرور تتجنب
الكبري الغاطس هذا مثل بمرور تسمح أن يمكن التي بالطريقة تُحفرا لم القناتني هاتني
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الناقالت تسيري أجل من القناتني هاتني وتوسيع تعميق يصبح وقد الضخمة. للسفن
التوسيع أعمال تكلفة من أقل املرور هذا عائد ألن اقتصادي؛ غري استثماًرا العمالقة

املستمرة. والتعميق
يف تسري بأن لها تسمح الضخمة الناقالت يف القليلة النقل تكلفة فإن حال، أية وعىل
إليها. املشار القنوات يف املرور إىل االحتياج دون الجنوبية وأمريكا أفريقيا حول البحار
بداية عند تنشأ البرتول أنابيب من خطوط بواسطة جزئيٍّا املشكلة تُحل أن يمكن وكذلك
جهة، من العمالقة السفن من البرتول ضخ إمكان إىل يؤدي مما املالحية؛ القنوات ونهاية
لجأت وقد األنابيب، لخط األخرى النهاية عند مماثلة سفن إىل األنابيب من ضخه وإعادة
غرب إىل السويس من أنابيب خط إلنشاء مرشوعها أعلنت عندما الحل هذا إىل مرص

.١٩٧٣ عام يف اإلسكندرية
الضخمة الناقالت إنشاء إىل — غريها دون — اليابان اتجاه فإن هذا جانب وإىل
اليابان احتياجات تفرضها التي الرضورات عن يعربِّ أمر الدول من غريها من أكثر بدرجة
(وهو إليها مصادره أقرب من للبرتول الحجم الهائل النقل من النوع هذا إىل االقتصادية
هو السري (خط الضيقة املالحية القنوات يف املرور إىل احتياج دون العربي) الخليج عالم
موانئ إىل ثم الصني بحر إىل ملقا مضيق وعرب الهندي املحيط إىل العربي الخليج من

اليابان).

العامة النقل سفن (2-3)

النوعني: إىل املالحية املواعيد يف االنتظام درجة حيث من السفن هذه تنقسم

النظامية. السفن (١)
املتسكعة. السفن (٢)

أنواع، ثالثة إىل تنقلها التي والحمولة نوعها حيث من السفن نقسم أن يمكن وكذلك
هي:

النظامية. السفن نوع تدخل وهذه األشخاص، نقل سفن (١)
النظامية. السفن تصنيف تدخل أيًضا وهي مًعا، والبضائع األشخاص نقل سفن (٢)

املتسكعة. للسفن األسايس النمط هي وهذه فقط، البضائع سفن (٣)
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السفن: من الثالثة األنواع لهذه النقل عمليات يف األساسية للصفات موجز ييل وفيما
منتظمة، مالحية خطوط يف املنتظمة السفن هي وهذه األشخاص: نقل سفن أوًال
والوصول اإلبحار تؤجل التي الطوارئ (باستثناء محددة ورسوٍّ إبحار مواعيد يحكمها
رشكة عمال إرضاب أو املوانئ عمال إرضاب أو العطب أو كالعواصف الرسو، ميناء إىل

ذاتها). البواخر
من كبري عدد إىل وتنقسم (طبقات)، أسطح عدة من تتكون غالبًا السفن وهذه
السفينة باطن وتحتل الرحلة، أجرة لقيمة تبًعا وأثاثها أحجامها يف تختلف التي الغرف
كانت مهما — السفينة ألن وذلك البضائع؛ لنقل تخصص وعنابر مخازن أو أقبية عدة
يجعل ثقل دون واألمواج الرياح تقاوم أن يمكن ال — األشخاصوأمتعتهم من حمولتها
من الكثري بنقل أيًضا السفن هذه تقوم ثم ومن املياه؛ وسط استقراًرا أكثر حركتها

الكبرية. مخازنها داخل البضائع
يراد التي البضائع هي املنتظمة الركاب سفن بواسطة تُنقل التي البضائع ولكن
البحري النقل وسائط من الواسطة فهذه ثم ومن آخر؛ إىل ميناء من برسعة إرسالها
مواعيد وانتظام لتحدد وذلك ،Express cargo للبضائع رسيع نقل وسيلة عن عبارة
من تكلفة أكثر السفن بهذه البضائع نقل فإن ولهذا اإلمكان؛ قدر والوصول القيام

مًعا. واألشخاص البضائع سفن أو املتسكعة النقل سفن عىل نقلها
وتحدد رسعة املذكورة: لألسباب الربيدية، والطرود الربيد أيًضا السفن هذه وتنقل
فهناك السفن؛ هذه من مختلفة أنواع وهناك والوصول. اإلقالع يف السفن هذه مواعيد
أكثر. أو طن ألف ٥٠ حمولة إىل املتوسط يف تصل التي الضخمة املحيطية السفن
إىل منهما أو أمريكا، إىل أوروبا من األطلنطي عرب طويلة برحالت تقوم السفن وهذه
الهندي. واملحيط آسيا ورشق اليابان إىل أمريكا من أو آسيا، ورشق وأسرتاليا أفريقيا
املالحية للحركة الهائلة الكثافة بني وقارن املحيطات يف املالحية الخطوط كثافة (انظر

املحيطات). بقية إىل بالقياس الشمايل األطلنطي املحيط يف
املناطق أو اإلقليمية البحار يف املواعيد املنتظمة األشخاص نقل سفن وهناك
والفرنسية اإليطالية للرشكات املالحية الخطوط مجموعة ذلك مثال املحدودة؛ الجغرافية
هام بحري نقل شبكة تكوِّن وكلها املتوسط. البحر يف والرتكية واملرصية واليونانية
وآسيا. وأفريقيا أوروبا بني املتوسط املائي املسطح هذا داخل والبضائع لألشخاص
الرشقي والشاطئ املكسيك وخليج الكاريبي البحر يف البحرية املالحة نفسه النحو وعىل
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وأملانيا وهولندا بريطانيا بني الشمال بحر يف الكثيفة البحرية املالحة أو األمريكي،
املالحة أو وفرنسا، بريطانيا بني املانش بحر يف املنتظمة املالحة أو والنرويج، والدانمرك

آسيا. ورشق آسيا رشق وجنوب أوروبا يف كثري ذلك وغري البلطيق، بحر يف
لكثرة وذلك خاصة، أحوال يف إال طن آالف عرشة عن السفن هذه حمولة تزيد وال
بهاءً أقل مجموعها يف وهي املجموع، يف املسافات وقرص واملنافسة املالحية الرشكات
زمن لطول اإلمكان قدر الفخامة فيها تراعى التي املحيطية، األشخاص نقل سفن من

املنافسة. ولكثرة الرحلة
الكربى، والبحريات املغلقة البحار يف األشخاصوالبضائع لنقل أصغر سفن وهناك
وهي تنجانيقا، أو فكتوريا وبحرية األمريكية العظمى والبحريات قزوين بحر سفن مثل

منتظمة. ومواعيد مالحية بخطوط مقيدة أيًضا
املانش سفن مثل والبضائع؛ األشخاص لنقل للمضايق عابرة سفن هناك وأخريًا
اإلنجليزيتني، ودوفر سوثهامبتون وبني الفرنسية والهافر وكاليه رشبورج بني العابرة
بريطانيا جزيرتي بني األيرلندي البحر وموانئ إنجلرتا، رشق وموانئ روتردام وبني
طول عىل تكلفة أقل نقل وسائل تكوِّن التي النرويجية الساحلية والسفن وأيرلندا،
الدانمرك بني السوند مضيق عرب املعابر سفن وكذلك الطويلة. النرويجية السواحل

والدرونيل. البسفور مضيق عرب النقل تخدم التي أو والسويد،
البضائع بنقل أساًسا تهتم السفن من األنواع وهذه واألشخاص: البضائع سفن ثانيًا
نقل ولكن األشخاص، نقل وظيفة إليها ويضاف العاملية، أو اإلقليمية الهامة املوانئ بني
أو كافية، بدرجة األشخاص نقل سفن فيها توجد ال التي املناطق يف يتم هنا األشخاص
من قليل عدد السفن ولهذه كثيفة. غري عملية أصًال األشخاص انتقال عملية تكون أن
خطوًطا تكوِّن مجموعها يف ولكنها األشخاص، نقل سفن إىل بالقياس الركاب غرف
وهي البضائع، تفريغ أو شحن بعمليات ترتبط ألنها منتظمة؛ شبه أو منتظمة مالحية
بضائع — السفن هذه عىل النقل أجور فإن ثم ومن تماًما؛ فيها التحكم يمكن ال عملية
يف االنتظام الشديدة األول، النوع سفن عىل النقل أجور من بكثري أقل — أشخاًصا أو

مواعيدها.
لسفن بالنسبة ذلك يمكن ال بينما البضائع، انتظار بإمكانها السفن هذه فمثل
حمولتها تزيد ال وقد األشخاص. سفن من وزنًا أقل عادة السفن وهذه األشخاص. نقل
عادة ولكنها فيها، تعمل التي واملحيطات البحار حسب طن ألف عرشين إىل عرشة عن

110



البحري النقل

كثري؛ تأخري دون واإلقالع الشحن إمكان بعملية ذلك ويرتبط طن، آالف الخمسة دون
صغرية. بحمولة اإلقالع اقتصاديٍّا تحتمل ال الكبرية السفينة ألن وذلك

املفهوم.3 باملعنى ركَّابًا تحمل وال خالصة، تجارية سفن وهي املتسكعة: السفن ثالثًا
أي دون آخر إىل ميناء من تُنقل هي إنما بداية، أو نهاية موانئ السفن لهذه وليس
ذلك يقرتن الحال (بطبيعة املرغوبة الوجهة إىل البضائع بنقل االرتباط سوى ارتباط
متسكعة سفن وهناك دوًما). العاصفة البحار أو املحيطات يف لإلبحار السفينة بأهلية
كالبحر الداخلية املياه يف فقط تعمل صغرية وسفن والبحار املحيطات يف تعمل كبرية

املتوسط. أو البلطي
السفن هذه أن إال معينة، جنسيات لها رشكات تتبع املتسكعة السفن أن وبرغم
األمثلة أهم ومن مستمرة. بصفة الرئيسية رشكاتها مقر عن بعيدة مناطق يف تعمل قد

النرويجية. البضائع سفن ذلك عىل
اتجاه وال مواعيد بأية مقيدة وليست منتظمة غري السفن بهذه الخاصة والرحالت
قد شحنتها تُفرغ أن وبعد البضائع، إليها تُحمل التي املوانئ إىل االتجاه سوى معني
عىل مثاًال نعطي أن ويمكننا آخر. ميناء إىل شحنه عىل تتعاقد ما البضائع من تجد
هامبورج من تتجه الهندسية واألدوات السيارات من متسكعة سفينة حمولة (١) ذلك:
من شحنة لتحمل الهند إىل ذلك بعد السفينة تتجه (٢) (كيبتاون). أفريقيا جنوب إىل
طريقها. يف آخر ميناء أو الهند إىل معها السلع بعض تنقل وقد أسرتاليا، إىل القطن
تحمل الصني من (٤) الصني. إىل به وتتجه أسرتاليا من قمًحا السفينة تحمل (٣)
مصنعة سلًعا السفينة تنقل اليابان من (٥) اليابان. إىل به تتجه حديد خام السفينة
أفريقيا غرب من السفينة تحمل (٦) أفريقيا. غرب إىل ومنسوجات كهربائية وأجهزة

بريطانيا. إىل بالشحنة وتتجه وبُنٍّا كاكاًوا
املتخصصة املناطق يف املتسكعة للسفن يحدث ما نتصور أن يمكننا النحو هذا وعىل

املصنعات. أو الخام من معينة أنواع يف
السفن هذه عىل النقل أجور فإن معينة، جهة أو مواعيد بأية االرتباط لعدم ونظًرا
بل ثابتة، أسعار إىل األجور هذه تخضع وال عليها، الحصول يمكن أجور أقل هي

الراكب أن كما كثرية. بغرف زة مجهَّ غري لكنها ا، جدٍّ رخيصة بأجور ركابًا تنقل أن السفن لهذه يمكن 3

الوصول. أو للتحرك مسبقة مواعيد أية فيها يفرتض ال
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عرًضا السفينة تقبل أن يمكن أحيان ويف والطلب، العرض حسب فيها التحكم يمكن
نقل عىل معه تعاقدت قد السفينة تكون معني ميناء اتجاه يف شحنة لنقل رخيًصا
صافيًا. مكسبًا امليناء هذا إىل السفينة تحملها حمولة أية تصبح وحينئٍذ معينة، حمولة
أية كيبتاون من تحمل أن السفينة بإمكان إن نقول أن يمكن السابق للمثال عدنا فإذا
يف متجهة إنها حيث هندي؛ ميناء إىل كيبتاون من أسماًكا) أو – مثًال (فواكه حمولة
من الشحنة تصبح وبذلك أسرتاليا، إىل قطن شحنة نقل عىل تعاقدها لسبق االتجاه هذا
الشحنة تنقل أن يمكن ثم ومن السفينة، مكاسب إىل يضاف مكسبًا الهند إىل كيبتاون

مخفضة. بأسعار
ما تنقل نجدها املتسكعة السفن يف الترصف ومرونة حرية من النحو هذا وعىل
البضائع لسفن خطريًا منافًسا وتصبح العاملية، التجارية الحمولة نصف من يقرب
أو السيزال أو القطن مثل التأخري تحتمل التي البضائع مجال يف خاصة املنتظمة،

الهندسية. املعدات بعض

العاملي التجاري األسطول (4)

لحماية كبرية أساطيل إنشاء إىل األوروبية الدول اتجهت الكربى الجغرافية الكشوف منذ
يمتلك من سائًدا: كذلك األمر ظل وقد منها. املزيد عىل الحصول أو تدعيمها أو ممتلكاتها
املمتلكات، هذه يدعم أن ويمكنه أكثر، مناطق استعمار مواصلة يمكنه أضخم أسطوًال
هذه ملثل الذهبي العرص وكان مًعا. وحربية تجارية األساطيل هذه كانت نفسه الوقت ويف
القرن منتصف من الزمان، من قرنني استمرت التي املثلثة التجارة وقت هو األساطيل
رحاالت عن عبارة املثلثة التجارة وهذه عرش. التاسع القرن منتصف إىل عرش السابع

هائلة: ربح دورة تستكمل لكي السفينة بها تقوم ثالث

الحالية)، أنجوال إىل السنغال من املمتد (الساحل غانا خليج إىل الغربية أوروبا من (١)
والربتغال لربيطانيا التابعة الساحلية القالع سجون من األفريقي الرقيق تحمل هناك من

األساطيل. ذات الدول من وغريها وفرنسا
للواليات الرشقي والشاطئ املكسيك وخليج الوسطى أمريكا إىل السفينة تتجه (٢)
األمريكية املدارية املناطق منتجات وتحمل األفريقي الرقيق شحنة فتُنزل والربازيل، املتحدة

خاص). وجه عىل (الفضة املعادن إىل باإلضافة وغريه وسكر قطن من
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شحنتها تباع حيث أوروبا غرب موانئ إىل األطلنطي عرب بحمولتها السفينة تتجه (٣)
املدارية. املناطق منتجات من

رئيس — بت ويليام إن حتى املثلثة، التجارة هذه من هائلة السفن مكاسب وكانت
تجارة عىل يشجع كان — عرش الثامن القرن من الثاني النصف يف الربيطانية الوزارة
لكثرة الربيطانية واإلمرباطورية الربيطاني األسطول لنمو أساسيٍّا وازًعا بوصفها الرق

نلسون.4 األمريال رأي أيًضا ذلك وكان األرباح.
بريطانيا قامت عرش، التاسع القرن من األول النصف أواخر يف الرقيق أُلغي وحينما
كانت أيٍّا التجارية السفن تفتيش يف الحق لسفنها وأصبح الرقيق، ِحمى حامية بدور
زيادة من ومكنها كبري أسطول بناء من بريطانيا ذلك مكَّن وقد البحار. أعايل يف جنسيتها
طارق جبل مثل العالم يف املالحية الهامة النقط من الكثري واحتاللها البحار عىل سيطرتها

وسنغافورة. وعدن ومالطة
كانت البحري، النقل عالم الحديدية والسفن البخار دخل حينما حال، أية وعىل
األسطول بقاء إىل ذلك أدى وقد البحرية. الدول قائمة رأس عىل شك دون بريطانيا
الوقت يف العاملية، التجارة من كبري جزء عىل طويًال وقتًا مسيطًرا اإلنجليزي التجاري
األرضية، اإلقليمية وحدتها بتدعيم منشغلة وأملانيا املتحدة والواليات روسيا كانت الذي

الحديثة. الدولة وتكوين
مجموع من ٪٥٥ حوايل وحده يكوِّن اإلنجليزي األسطول كان القرن هذا مطلع ويف
التجارة إىل الحديثة الصناعية الدول اتجاه ولكن العالم، يف التجارية األساطيل حمولة
النرويج، رأسها عىل — عدة دول جانب من كبري اهتمام إىل بدوره أدى قد الدولية
نقص أن ذلك عىل ترتب وقد التجارية، أساطيلها بتدعيم — املتحدة والواليات واليابان،
حمولة إىل بالنسبة القرن هذا من األوىل سنة ١٥ ال خالل يف اإلنجليزي األسطول تفوق
الربيطاني األسطول أصبح (١٩١٤) األوىل العاملية الحرب بداية ففي العاملي؛ األسطول

العاملية. األساطيل حمولة من فقط ٪٤٥ نحو يشكل

ماهرين، بحارة لتدريب النهائيٍّا ميدانًا الربيطانية التجارية السفن كثرة يف يرى نلسون األمريال كان 4

للسيطرة مستمرٌّ دعم ذلك عىل ويرتتب الربيطاني. الحربي األسطول يف للخدمة بعُد فيما تجنيدهم يمكن
العالم. بحار عىل الربيطانية
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األسطول (٢) العاملي. األسطول (١) العاملي. التجاري األسطول نمو تطور :2-4 شكل
أوروبا. بقية (٥) العالم. بقية (٤) األمريكي. األسطول (٣) اإلنجليزي.

األوىل، العاملية الحرب نهاية بعد التجارية أساطيلها تنمي املختلفة الدول وظلت
السوفييتي. االتحاد إىل باإلضافة وذلك الدول، من وغريها والسويد وأملانيا إيطاليا وخاصة
اإلنجليزي، األسطول حمولة يف شديد هبوط العاملي األسطول حمولة نمو عىل وترتب
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نسبة ذلك بعد هبطت وقد القرن. هذا من األول الربع نهاية يف فقط ٪٢٥ حوايل فبلغت
نهاية منذ العاملي األسطول حمولة مجموع من ٪١٢ حوايل إىل اإلنجليزي األسطول حمولة

الثانية. العاملية الحرب
مليون ٤٩ بلغت قد كانت العاملي األسطول حمولة أن عىل واإلحصاءات األرقام وتدل
األزمات خالل جزئي انخفاض انتابها وإن ذلك، بعد ترتفع وظلت ،١٩١٤ عام طن
العاملي األسطول حمولة بلغت ١٩٤٨ ويف الخصوص). وجه عىل ١٩٢٩ (أزمة والحروب
الحمولة وصلت ١٩٦٠ ويف طن، مليون مائة إىل ارتفعت ١٩٥٥ ويف طن، مليون ٨٠ حوايل
مليون ١٨٢ إىل ١٩٦٧ ويف طن، مليون ١٥٥ إىل ١٩٦٥ يف وزادت طن، مليون ١٣٠ إىل

.١٩٧٠ منتصف يف طن مليون ٢٢٧٫٥ الحمولة بلغت وأخريًا طن،
مرات أربع من أكثر تضاعف قد العاملي التجاري األسطول فإن أخرى وبعبارة
عن يعربِّ الحمولة يف املذهل التقدم وهذا ،(١٩١٤–١٩٧٠) قرن نصف خالل يف ونصف

أساسيني: موضوعني — بوضوح ويعكس —
الحرب نهاية من يبدأ الذي القرن نصف خالل هائًال نموٍّا العاملية التجارة نمو األول:

األوىل. العاملية
اإلفادة أو تجارتها نقل يف تسهم أن تستطيع لكي املختلفة الدول أساطيل نمو والثاني:
والسويد). وهولندا (كالنرويج العاملي البحري النقل عمليات تجنيها التي األرباح من
الذي النحو عىل التجاري أسطولها حمولة أساس عىل بينها فيما الدول وترتتب

التايل: الجدول يعطيه

طن. ماليني ٣ عن تزيد التي القومية التجارية األساطيل حمولة :2-4 جدول

  األطنان بماليني الحمولة  

١٩٦٦ إىل ٪١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٦٨ ١٩٦٧ ١٩٦٦ الدولة

١٦١٫٦ ٣٣٫٣ ٢٥٫٧ ٢٢٫٦ ٢٠٫٦ ليبرييا ١

١٨٣٫٦ ٢٧ ١٩٫٦ ١٦٫٨ ١٤٫٧ اليابان ٢
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  األطنان بماليني الحمولة  

١٩٦٦ إىل ٪١٩٧٠ ١٩٧٠ ١٩٦٨ ١٩٦٧ ١٩٦٦ الدولة

١٢٠ ٢٥٫٨ ٢١٫٩ ٢١٫٧ ٢١٫٥ بريطانيا ٣

١١٧٫٦ ١٩٫٣ ١٩٫٧ ١٨٫٣ ١٦٫٤ النرويج ٤

١٧١٫٣ ١٨٫٥ ١٩٫٧ ١٨٫٤ ١٠٫٨ املتحدة الواليات ٥

١٥٥٫٨ ١٤٫٨ ١٢٫١ ١٠٫٦ ٩٫٥ السوفييتي االتحاد ٦

١٥٣٫٥ ١٠٫٩ ٧٫٤ ٧٫٤ ٧٫١ اليونان ٧

١٣٦٫٨ ٧٫٨ ٦٫٥ ٦ ٥٫٧ غ أملانيا ٨

١٢٩٫٣ ٧٫٥ ٦٫٦ ٦٫٢ ٥٫٨ إيطاليا ٩

١٢٥ ٦٫٥ ٥٫٨ ٥٫٦ ٥٫٢ فرنسا ١٠

١٢٤٫٥ ٥٫٦ ٥٫١ ٤٫٧ ٤٫٥ بنما ١١

١٠٤ ٥٫٢ ٥٫٣ ٥٫١ ٥ هولندا ١٢

١١١ ٤٫٩ ٤٫٩ ٤٫٦ ٤٫٤ السويد ١٣

٣٫٤ ٢٫٢ إسبانيا ١٤

١١٧٫٨ ٣٫٣ ٣٫٢ ٣ ٢٫٨ الدانمرك ١٥

هي طن، مليون عن التجاري أسطولها حمولة تزيد التي الدول بعض وهناك
،(١٫٤) فنلندا ،(١٫٥) يوجسالفيا ،(١٫٦) بولندا ،(٠٫٤) كندا ،(٢٫٤) الهند بالرتتيب:
وأملانيا وأسرتاليا بلجيكا وأخريًا ،(١٫١) قربص ،(١٫١) تايوان ،(١٫٢) األرجنتني

طن. مليون منها ولكلٍّ الديموقراطية،
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هي والنرويج، بريطانيا باستثناء األوىل، السبع الدول أن نجد الجدول هذا وبتحليل
قدر ونصف مرة عن زادت التجاري، أسطولها حمولة يف كبرية زيادة سجلت التي نفسها
التي تلك هي زيادة نسبة أعىل وكانت .١٩٦٦–١٩٧٠ الخمس السنوات يف عليه كانت ما
التجاري أسطولها من كبرية نسبة فإن املتحدة بالواليات يختص فيما أما اليابان. سجلتها
عام طن مليون عرش أحد حوايل العامل األمريكي األسطول حمولة كانت وقد عاملة. غري

طن. مليون ١٨ قدرها حمولة مجموع من ،١٩٦٧
األوروبية للدول التجارية األساطيل أن هي باالهتمام الجديرة الثانية واملالحظة
الذي ذلك هو نمو أدنى كان وقد الدول. من غريها من بكثري أقل بدرجة تزيد الغربية
تراوحت بينما املحسوبة، املدة يف ٪٢٠ من أقل وكلها االسكندنافية والدول هولندا سجلته

ذاتها. املدة يف و٣٠٪ ٪٢٠ بني وفرنسا وإيطاليا بريطانيا يف الزيادة
أسطول يرتفع وأن التجارية، العالم أساطيل ليبرييا تتصدر أن غريبًا يبدو وقد
وليستا محدودة، مواردهما صغريتان دولتان وهما العاملي، الرتتيب هذا إىل أيًضا بنما
التجاري، أسطولهما يدرُّه الذي الدخل عىل تعتمدان اللتني اليونان أو النرويج مثل أيًضا
هذه ومثل معني، مقابل يف السفن عىل علمها برفع تسمح دول عدة هناك أن والحقيقة
إىل راجع ذلك ولعل الجنسيات. من ذلك غري أو بريطانية أو أمريكية الحقيقة يف السفن
ومعظم أجنبي، علم رفع فتفضل بالدها يف العالية الرضائب من املالحة رشكات هرب
تسمح أخرى دول وهناك أمريكية. سفن هي بنما وعلم الليبريي العلم ترفع التي السفن
والصومال طن، ألف ٣٠٠ حوايل علمه ترفع التي السفن حمولة تبلغ الذي لبنان مثل بذلك
ترفع التي السفن ومعظم طن، ألف ٣٧٠ نحو علمه ترفع التي السفن حمولة تبلغ الذي

الحمولة). من ٪٧٢) عادية بضائع سفن هي الصومال علم
األكثر األمر أن إال التجارية، الدول ألساطيل العامة الحمولة أهمية من وبالرغم
الرئيسية، الدول هذه من لكلٍّ التجاري األسطول تركيب نحلل أن هو لنا بالنسبة أهمية
يعني وماذا السفن، من معينة أنواع امتالك أو بناء يف دولة كل اتجاه نعرف أن بمعنى
إىل معني نوع من الدولة تملكه ما نسبة هي وما حدة، عىل دولة كل لنشاط بالنسبة ذلك
للدول بالنسبة الحقائق هذه يوضح جدوًال نورد ييل وفيما النوع. لهذا العاملية الحمولة
الفصل). هذا آخر يف العاملي األسطول تحليل جدول أيًضا (راجع الذكر سابقة الرئيسية

117



-3:تحليلاألسطولالتجاريللدولالرئيسية.*
4
جدول

وسلعاألحجامالكبرية
خاماتاملعادن

ناقالت
ناقالتالبرتول

ضائع
سفنالب

الدولة

مناألسطول
٪

العاملي
منأسطول

٪
الدولة

مناألسطول
٪

العاملي
منأسطول

٪
الدولة

مناألسطول
٪

العاملي
منأسطول

٪
الدولة

 

٢١٫٦
٣١

٢٢٫٤
٥٨

٤٫٥
١٠

ليبرييا

١٦٫٩
٢٩

١٠٫٨
٣٤

١٠٫٢
٢٧

اليابان

٨٫١
١٥

١٤
٤٧

١٠٫٣
٢٩

بريطانيا

١٤٫٨
٣٦

١٠
٤٦

٣٫٤
١٣

النرويج

٤٫٣
١١

٥٫٥
٢٥

١٣٫٥
٥٤

الواليات
املتحدة

٠٫٤
٢

٤
٢٣

٨٫٣
٤٠

االتحاد
السوفييتي

٤٫٧
٢٠

٤٫٤
٣٥

٦
٤١

اليونان

٣٫٢
١٩

١٫٨
٢١

٥٫٦
٥٢

غ.
أملانيا

٤٫٥
٢٨

٣٫١
٣٦

٢٫١
٢٠

إيطاليا

١٫٥
١١

٤
٥٤

١٫٩
٢٢

فرنسا

٠٫٨
٨

٣٫٨
٥٨

٢٫٢
٢٩

بنما



وسلعاألحجامالكبرية
خاماتاملعادن

ناقالت
ناقالتالبرتول

ضائع
سفنالب

الدولة

مناألسطول
٪

العاملي
منأسطول

٪
الدولة

مناألسطول
٪

العاملي
منأسطول

٪
الدولة

مناألسطول
٪

العاملي
منأسطول

٪
الدولة

 

١
٩

٢٫٣
٣٨

٣٫٢
٤٥

هولندا

٣٫٢
٣٢

١٫٨
٣٣

١٫٨
٢٧

السويد

٠٫٥
٨

١٫٧
٤١

١٫٤
٣١

إسبانيا

٠٫٩
١٣

١٫٥
٤٠

١٫٦
٣٦

الدانمرك

٤٦٫٦
٨٦٫١

٧٢٫٤
العالم:

طن
مليون

٪٢١
٪٣٨

٪٣٢
من

٪
العالم:

األسطول
العاملي

سباملئويةاألخرىفمن M“أماالنِّ
aritim

e
Transport”1970,O.E.C.D.Paris

1970,P,129
صدر:األرقاموالنسباملئويةمنأسطولكلدولةنقًالعن:

امل *
ف.
حساباملؤل



النقل جغرافية

التالية: الحقائق السابق الجدول يعطينا
نجد: الرئيسية الثالث السفن أنواع يف الدولية املشاركة مجال يف أوًال:

البضائع سفن يف واليابان وبريطانيا املتحدة الواليات مساهمة يف كبري ارتفاع (١)
الدول هذه نجد فإننا السوفييتي، االتحاد أضفنا وإذا العاملي. البضائع ألسطول بالنسبة
يف املذكورة ١٥ ال الدول وتمتلك العاملية. البضاعة سفن حمولة ُخميس تحتكر األربع
التعادل إىل أقرب نمًطا هذا ويوضح البضاعة. لسفن العاملي األسطول من ٪٧٦ الجدول
أم كانت كبرية تجارية أساطيل تمتلك التي العالم دول كل عىل البضاعة سفن توزيع يف
عىل التجارية، األغراض ملختلف استخداًما السفن أكثر هي البضاعة فسفينة صغرية.
تمتلك العالم دول غالبية فإن ثم ومن معينة؛ سلع نقل يف املتخصصة السفن عكس

العامة. النقل سفن من النوع هذا
والواليات والنرويج واليابان وبريطانيا (ليبرييا األوىل الخمس الدول تحتكر (٢)
عن صورة هذا ويعطينا كلها. العاملية البرتول ناقالت حمولة من ٪٦٢٫٧ املتحدة)
ليبرييا أسطول أن (باعتبار الدول هذه اقتصاديات يف البرتول ناقالت تلعبه الذي الدور
عمليات يف تشارك لدول أرباح من األسطول هذا يحمله وما األمريكي) األسطول من جزء
زاد قد البرتول ناقالت أسطول فإن العموم وعىل واليونان. كالنرويج البرتولية النقل
لألسطول العاملية الحمولة ُخميس حمولته وقاربت البضائع، سفن حمولة عن كثريًا
الوقت يف البرتول أهمية مدى عىل قوي مؤرش هذا ويف أنواعه، بجميع العاملي التجاري
األوسط الرشق يف الرئيسية اإلنتاج مناطق بني املكاني التباعد نمط ويعكس الحارض،
مما املعتدلة؛ العروض يف الرئيسية االستهالك مناطق بني والكاريبي، أفريقيا وشمال

املتخصص. النقل من النوع بهذا االهتمام من مزيد إىل يدعو
الواردة ١٥ ال الدول أن البحري النقل يف البرتول أهمية عىل األخرى املؤرشات ومن
عكس هو وهذا العاملية. البرتول ناقالت أسطول حمولة من ٪٩١ تمتلك الجدول يف

البحرية. العالم دول عىل البضاعة سفن توزيع يف الحظناه الذي النمط
أيًضا نجد الكبرية األحجام ذات والسلع املعدنية الخامات بناقالت يختص فيما (٣)
من النوع هذا حمولة مجموع من ٪٨٧٫٥ تمتلك ١٥ ال الدول فهذه احتكاريٍّا؛ نمًطا
األوىل الخمس الدول أن عرفنا إذا ظهوًرا االحتكاري النمط ويزداد العالم. يف السفن
من ٪٦٥٫٧ وحدها تمتلك املتحدة) والواليات وبريطانيا والنرويج واليابان (ليبرييا
الدول بقية عىل التقارب من بيشء الحمولة بقية تتوزع بينما العاملية، الحمولة جملة

120



البحري النقل

أو الكبرية السلع نقل يف التخصص عىل دليًال التوزيع هذا ويعطينا الجدول. يف الواردة
االستهالك. أسواق إىل اإلنتاج مناطق من املعدنية الخامات

دولة: لكل التجاري األسطول تركيب مجال يف ثانيًا:

موجه — األرقام تدل كما — أنه إال الليبريي التجاري األسطول ضخامة برغم (١)
أن من ذلك عىل أدل وليس واحدة، سلعة لنقل املخصصة السفن نحو ا خاصٍّ توجيًها
الضخم، األسطول هذا من ٪٩٠ نحو وحدها تشكل املعدنية والخامات البرتول ناقالت
هذا أن شك وال التجارية. العالم أساطيل من أي يف نالحظه تخصص أعىل هو وهذا
هذا تركيب عىل ليبرييا علم تستخدم التي األجنبية الرشكات تأثري مدى بصدق يعكس
السفن أنواع بني ملحوًظا توازنًا نجد قومي أسطول أي حالة ففي التجاري؛ األسطول
أسطوًال يُمثِّل ال الليبريي األسطول إن حيث لكن األسطول، تكوين يف تشرتك التي
رفع مقابل املطلوبة الرسوم تدفع التي الرشكات ملصالح تماًما خاضع فإنه وطنيٍّا،

العلم.
بني توازنًا نجد فهنا الليبريي، األسطول لرتكيب املضادة الصورة اليابان تُمثِّل (٢)
البرتول لناقالت ٪٦٣ الياباني: التجاري األسطول ن تكوِّ التي السفن أنواع جميع
الشحن وسفن الركاب لسفن ٪٦ العامة، البضائع لسفن ٪٢٧ املعدنية، والخامات
االرتفاع أن شك وال والحيتان. األسماك صيد لسفن ٪٤ ،Container للمعبَّآت الحديثة
االحتياج صورة يعكس املعدنية والخامات البرتول يف املتخصصة الناقالت يف امللحوظ
املوارد إىل واالحتياج وأسرتاليا، األوسط الرشق من الطاقة ملوارد الياباني الصناعي
الخام الحديد رأسها عىل كثرية مناطق من الخردة) والحديد الحديد (وخاصة املعدنية

املتحدة. الواليات من والخردة الالتينية أمريكا من
الناقالت نسبة ترتفع حيث الربيطاني؛ األسطول يف نجدها نفسها والصورة
عالية بنسبة الحديثة والشحن الركاب وسفن البضائع سفن وتظهر ،٪٦٢ إىل الخاصة

.(٪٣٧)
سفن نسبة ترتفع حيث األمريكي؛ األسطول تركيب يف أكثر توازن يظهر (٣)
ترتفع كما الثلث، قرابة إىل الخاصة الناقالت وتنخفض النصف من أكثر إىل البضائع
ينعكس املتوازن الرتكيب هذا ولكن ،٪١٠ إىل الحديث والشحن الركاب سفن نسبة
األمريكي. األسطول ضمن وبنما ليبرييا أسطويل من كبرية نسبة أدخلنا ما إذا تماًما
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الناقالت نسبة فإن تماًما، الليبريي النمط عكس السوفييتي األسطول يُمثِّل (٤)
وسفن ٪٤٠ البضاعة سفن وتكوِّن فقط، الربع هي األسطول هذا مكونات يف الخاصة
العالم أساطيل بقية عن السوفييتي األسطول ويختلف .٪٨ الحديثة والشحن الركاب
من ٪٢٧ تبلغ إذ العالم؛ يف نسبة أعىل هي األسماك صيد سفن نسبة أن يف التجارية
صيد لسفن الفعلية الحمولة فإن نفسه الوقت ويف السوفييتي. األسطول كل حمولة
حمولة مجموع من ٪٥٢ حوايل تكوِّن األطنان) من ماليني (أربعة السوفييتية السمك
أو الثانية املرتبة يحتل السوفييتي االتحاد أن وصحيح بأجمعه، العاملي الصيد أسطول
الضخم األسطول هذا أن إال البحري، الصيد كمية حيث من العالم دول ترتيب يف الثالثة
عن األقوال من الكثري وهناك العالم. يف اإلنتاجية األوىل املرتبة يحتل أن به خليًقا كان
العالم. بحار كل يف السوفييتية األسماك صيد سفن تؤديها التي االسرتاتيجية املهام

السوفييتي. الصيد أسطول لضخامة الوحيد املربر هو هذا ولعل
عىل تتفوق بذلك وهي أيسلندا، أسطول حمولة من ٪٥٠ الصيد سفن وتشكل
لكن القومي، األسطول تركيب يف املشاركة نسبة حيث من السوفييتي السماكة أسطول
النسبة ارتفاع فإن العموم وعىل فقط. طن ألف ٦٠ هي األيسلندية السفن هذه حمولة
تلك يف لالقتصاد األسايس املصدر يشكل يكاد البحر صيد ألن مفهوم؛ أمر أيسلندا يف
كوبا، يف ٪٢٠ بريو، يف التجاري األسطول من ٪٢١ الصيد سفن وتكوِّن القطبية، الدولة
٪١٢ الربتغال، يف ٪١٣ الرشقية، أملانيا يف ٪١٤ بولندا، يف ٪١٥ أفريقيا، جنوب يف ٪١٧

بريطانيا. يف ٪١ كندا، يف ٪٦ إسبانيا، يف
النمط إىل أقرب فالبعض التجاري، أسطولها تركيب يف بينها فيما الدول تختلف (٥)
الياباني النمط إىل ينتمي والبعض الخاصة)، للناقالت ٪٨٢) النرويج مثل الليبريي
لسفن ٪١٠ البضاعة، لسفن ٪٢٢ الخاصة، للناقالت ٪٦٦) فرنسا مثل اإلنجليزي أو
،٪٢٠ ،٪٦٤) إيطاليا ذلك يف ومثلها الصيد)، لسفن ٪٣ الحديثة، والشحن الركاب
واإلسباني والهولندي التجاري، األملاني األسطول فإن وأخريًا التوايل). عىل ٪١ ،٪١٥
٪٥٠ من أقل إىل الخاصة الناقالت نسبة انخفاض حيث من األمريكي النمط يُمثِّلون

األسطول. حمولة من
التي الدولة سياسات مع يتكيف أسطول كل أن اآلن واضًحا أصبح أنه شك وال
يتكيف أو إلخ، … السوفييتي واالتحاد وأمريكا وبريطانيا اليابان أساطيل مثل يخدمها
األسطول يف الحال هو كما القومي، للدخل خارجي كمصدر عليه امللقاة املهام مع
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وليبرييا. بنما أسطول مثل مستعار أسطول هو أو الدانمركي، أو اليوناني أو النرويجي
مختلفة صور تظهر بحيث تركيبه، يف معينًا نمًطا األسطول يتخذ أن هذا عىل ويرتتب

السفن. من آخر أو نوع عىل الرتكيز إىل ميل أو السفن، بني التوازن من
ولكننا التجاري، العاملي األسطول تحليل يف نهاية ال ما إىل االستطراد ويمكننا
األسطول تحليل فيه يظهر الذي 9-4 جدول إىل القارئ محيلني القدر، بهذا نكتفي
Gross املسجلة حمولتها تزيد التي السفن لكافة وذلك تفصيلية، بصورة كله العاملي

الفصل). هذا آخر يف الجدول (انظر طن. مائة عن Registered Tonnage G.R.T

البحري النقل عىل االعتماد درجة (5)

داخل السكان عدد إىل التجاري األسطول حمولة بمقياسني: الدرجة هذه تقاس أن يمكن
سكانها. عدد إىل الدولة موانئ من والخارجة الداخلة التجارة كمية والثاني دولة، كل
البضائع كمية أو األسطول حمولة من الفرد (نظريٍّا) «يحوزه» ما عدد املقياسان ويعطينا
إليها توصل التي النتائج 4-4 جدول ويلخص بالطن، املوانئ من والخارجة الداخلة

الصدد. هذا يف فيجاري أندريه
ذاتها حد يف وهي األهمية، من جانب أكرب عىل حقائق عدة الجدول هذا من وتتضح

قبُل. من معروًفا كان ما بالرقم تدعم ولكنها جديدة، حقائق ليست

عىل علمها يرفرف أو تجاريٍّا أسطوًال تمتلك التي الدول من كبريًا عدًدا هناك أن (١)
املتوسط كان فإذا أرباح. من السفن هذه عائد عىل كبريًا اعتماًدا تعتمد التجارية، السفن

التايل: النحو عىل الدول تصنيف يمكن فإنه ٠٫٠٥ العاملي

السوفييتي. واالتحاد وبولندا الهند املتوسط: تحت دول (أ)
ويوجسالفيا. املتحدة الواليات املتوسط: عند دول (ب)

الغربية أملانيا – إيطاليا – اليونان – اليابان – بريطانيا املتوسط: من أعىل دول (ج)
لبنان. – كونج هونج – السويد – هولندا – فرنسا –

ثم النرويج ثم ليبرييا تتصدرها السفن): عائدات عىل شديد (اعتماد شاذة دول (د)
بنما.
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بني كبرية فوارق نجد دولة كل داخل املوانئ حركة عىل االعتماد درجة إىل بالنسبة (٢)
للشخص طن ٠٫٩٦ العاملي املتوسط كان فإذا الجدول. يف املذكورة عرشة الثماني الدول

كاآلتي: يكون الدول تصنيف فإن

ومعنى بولندا. – يوجسالفيا – السوفييتي االتحاد – الهند املتوسط: تحت دول (أ)
كبريًا جزءًا وأن ا، جدٍّ محدودة البحرية التجارية معامالتها يف تزال ال الدول هذه أن ذلك
خاص). وجه عىل (الحديدي الربي النقل بوسائل يُنقل يزال ما التجارية حركتها من
بشبكة بينها فيما ترتابط التي االشرتاكية الدول كتلة من أكثر الحقيقة هذه وتتضح
حركة يف بري توجيه ذات الهند) (باستثناء الدول هذه فإن أخرى وبعبارة جيدة. حديدية

التجاري. النقل
الغربية، أملانيا – اليونان – املتحدة الواليات – بريطانيا املتوسط: عند دول (ب)
القليل إىل باإلضافة بخدمتها، موانئها تقوم ومثيالتها هذه الدول مجموع أن هذا ويعني

التجاري. الرتانزيت عملية من
هونج – السويد – فرنسا – إيطاليا – اليابان – ليبرييا املتوسط: من أعىل دول (ج)
التجارية. حركتها خدمة إىل باإلضافة الكبرية الرتانزيت عمليات الدول هذه وتُمثِّل كونج،
هذه بمثل تسمح الطويلة البحرية جبهاتهما أن نجد وفرنسا باليابان يختص وفيما
فيما الحال وكذلك املجاورة، الدول إىل الرتانزيت أو بالدولة الخاصة التجارية الحركة

كونج. وهونج بإيطاليا يختص
النرويج. – هولندا – لبنان الرتانريت): عىل يبدو فيما أساًسا (تعيش شاذة دول (د)
لبنان ففي املجاورة. بالدول وعالقاتها مواقعها حيث من خاصة خلفية لها الدول وهذه
الرتانزيت تجارة لخدمة اآلسيوي املتوسط البحر رشق يف األول امليناء بريوت أصبحت
والكويت العراق أقل وبدرجات – سوريا – (األردن العربية الدول من كبري عدد مع
وقد فلسطني. ألرايض إرسائيل احتالل هو طارئ ظرف نتيجة ذلك جاء وقد والسعودية).
الرور منطقة بخدمة تقوم فإنها هولندا أما منافًسا. ا هامٍّ ميناءً ذلك قبل من حيفا كانت
فهي النرويج أما عامة. بصفة املختلفة بدوله الراين وحوض خاصة بصفة الصناعية
أنابيب خطوط نهاية لبنان أن ذلك إىل ويضاف السكندنافيا، الرتانزيت مناطق إحدى
الساحقة الغالبية يف تتعامل النرويج وأن املتوسط، البحر عىل والعراقية السعودية البرتول

النرويجي. «نارفيك» ميناء طريق عن يصدر الذي السويدي الحديد خام من
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واملرافئ املوانئ (6)

الجيد امليناء احتياجات (1-6)

لتسهيل وسيلة إىل البحري النقل يستخدمون الذين الركاب ويحتاج البضائع تحتاج
وكذلك املوانئ. تقدمها التي هي التسهيالت وهذه مغادرتها. أو السفن إىل الوصول
ووقود عذبة مياه من االحتياجات وهذه برحلتها. للقيام يؤهلها ما كل إىل السفن تحتاج

أيًضا. املوانئ من عليها تحصل ذلك وغري وإصالحات
ذانك امليناء؛ يشكالن متكاملني قسمني هناك أن نالحظ أن يجب للموانئ دراستنا ويف
امليناء. فيه يقع الذي املكان أو واملرفأ السفن، فيه ترسو الذي ذاته حد يف امليناء هما:
ا. تامٍّ ارتباًطا الطبيعية الجغرافية بالظروف وتفصيالته عمومياته يف مرتبط إذن واملرفأ
ارتباًطا فريتبط — منه تبدأ أو السفينة حركة إليه تنتهي الذي الجزء وهو — امليناء أما
وحركة السفن لرسو صالًحا لجعله عمل من الناس به يقوم وما املرفأ، بشكل وثيًقا
والروافع األرصفة مثل الهندسية اإلنشاءات من غالبًا يتكون إنه أي والنقل؛ التجارة
يف الجيد امليناء احتياجات وتتلخص األرضية، التسهيالت وسائل من ذلك وغري واملخازن

التالية: النقاط

العميقة املياه تكون وقد أساسه، يف الطبيعي باملرفأ ترتبط وهذه عميقة: مياه (١)
بحركة املرتبطة الضيقة الخلجان يف هو كما مؤقتة أو الواسعة، الخلجان يف هو كما دائمة
تقفل أهوسة بإقامة املياه عمق عىل املحافظة يمكن الحالة هذه ويف اليومية، والجزر املد
موانئ وهناك التالية. املد موجة تأتي أن إىل األرصفة وحول األحواض داخل العالية املياه
بريطانيا؛ جنوب يف سوثهامبتون مثل اليوم يف مرات أربع تحدث وجزر مد بحركة تتمتع

جيًدا. ميناءً يجعلها مما
الذي املرفأ طبيعة عن ناجًما للسفن يقدم الذي األمان هذا يكون وقد األمان: (٢)
لندن). أو (كهامبورج واسع نهري مصب عىل يقع الذي أو طبيعي، خليج من يتكون
بناء إىل األمر يحتاج — بريوت أو اإلسكندرية مثل — املفتوحة املوانئ من كثري يف ولكن
العالية األمواج ضد املطلوب األمان الراسية السفن تعطي لكي خارجية أمواج حواجز
عليه. ترسو الذي بالرصيف املتكرر اصطدامها نتيجة بأرضار السفينة تصيب قد التي

من السفن فيه تتحرك امليناء داخل واسع واضح مالحي ممر أو مالحية قناة (٣)
امليناء داخل القنوات أو القناة هذه تقام أن ويمكن بالعكس، أو األرصفة إىل الخارج

127



النقل جغرافية

مسار تحديد مع مستمرة بصفة الكراكات استخدام أو القاع صخور نسف بواسطة
تجتازه أن يجب الذي املمر للسفن لتحدد وباألضواء، املعروفة، البحرية بالعالمات القناة
التي املراكب حطام ونقل املمرات هذه تطهري إىل دائًما املوانئ سلطات وتسعى السفينة.
يرتك القبطان فإن صعبة عملية املوانئ داخل السفن قيادة ألن ونظًرا داخلها. تغرق قد
ظهورها بمجرد السفينة إىل يصعد الذي البحري للمرشد امليناء داخل السفينة قيادة
وقاعه، امليناء طبوجرافية عن الكثري يعرف الذي هو وحده املرشد ألن ذلك امليناء؛ خارج

الرصيف. إىل تصل لكي السفينة تسلكها أن يجب التي واملمرات
الرضورية التسهيالت من عدد توفري إىل الجيد امليناء يحتاج التموين: تسهيالت (٤)
العذبة املياه عىل الحصول التسهيالت هذه أهم ومن امليناء. تغادر أن قبل الراسية للسفن
تيار عىل الحصول أو الكهرباء، بطاريات شحن أو وتوفري الغذاء، وعىل الوقود وعىل

الرصيف. عىل السفينة رسو خالل امليناء من كهربائي
اضطرت وإال كافية، أرصفة إىل أيًضا الجيد امليناء يحتاج والروافع: األرصفة (٥)
ويرتتب حمولتها. تشحن أو تُفرغ أن قبل امليناء خارج طويلة فرتة االنتظار إىل السفن
تحتاج كذلك لتعطلها، نتيجة السفن أصحاب إىل امليناء هيئة تدفعها غرامات ذلك عىل
آخر وعدد األرصفة، عىل املثبتة الروافع من كاٍف عدد وجود إىل والتفريغ الشحن عملية
الصنادل من كاٍف وعدد الرصيف، عن بعيًدا العملية هذه لتسهيل العائمة الروافع من
املناسبة األماكن إىل بها تتجه لكي السفينة شحنات فيها تُفرغ أن يمكن التي البحرية
هذا جانب وإىل السفن. إليها تصل أن تستطيع ال قد التي األرصفة عىل الشحن إلعادة
ال كي املدربني، والتفريغ الشحن عمال من كافية عاملة قوة إىل الجيدة املوانئ تحتاج

يجب. مما أكثر املاء يف السفينة بقاء زمن يطول
بوسائل متمتًعا يكون أن يجب الجيد امليناء رشوط تتم لكي جيدة: مواصالت (٦)
املراد البضائع تجلب لكي وبرية حديدية طرق أو وقنوات أنهار بالداخل: جيدة مواصالت
امليناء يحتاج قد وكذلك الدولة. داخلية إىل تفريغها تم التي البضائع تنقل أو شحنها،
النقل إىل تحتاج التي البضائع وبعض الركاب يستقبل قريب مطار وجود إىل أيًضا الجيد

الدولة. داخل الرسيع
مساهمة رشكة أو حكومية، شبه أو حكومية خاصة إدارة ميناء لكل امليناء: إدارة (٧)
العمل ومراقبة واإلصالح، للتحسني املستمرة واحتياجاته املعقدة بمشكالته إدارته تتوىل
يف حكومية مكاتب توجد فإنه ذلك جانب وإىل ذلك. وغري والعمال العمالة ومشكالت
وإدارة للميناء، الداخيل واألمن والهجرة الجوازات وإدارة الجمارك، مكاتب أهمها املوانئ،
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وكل عامة، السلعية املواصفات ومكاتب الزراعية، والسلع األشخاص عىل الصحي الحجر
يجب ثم ومن مباًرشا، خضوًعا امليناء إلدارة تخضع ال قد الحكومية واإلدارات املكاتب هذه
ناحية من العمل لسري وتعطيل ناحية من تسهيالت هناك تكون ال كي املستمر التنسيق

أخرى.
تُفرغ التي البضائع لتخزين متعددة أبنية إىل أيًضا الجيد امليناء يحتاج املخازن: (٨)
تعدًدا الحارض الوقت يف املخازن هذه أشكال تعددت وقد امليناء، من تُشحن التي أو
هذه بني ومن للعمل، صالحة تصبح كي التوسع استمرار إىل باملوانئ يؤدي مما كبريًا؛
الضخمة الحبوب ومخازن السلع، أنواع من لكثري تصلح التي العامة املخازن األبنية
… للشحن واإلعداد بالحزم السلع تجهيز وأبنية املربدة، واملخازن Grain elevators

إلخ.
للميناء الالزمة االحتياجات آخر هي وهذه الجافة: األحواض أو الجافة األرصفة (٩)
اإلصالح بعمليات بالقيام وذلك امليناء، ودخل العمالة زيادة من تمكِّنه وهي الجيد،

السفن. يلزم مما ذلك وغري والطالء والصيانة

ورسعة والحماية، الحركة وسهولة امليناء، يف املياه عمق الظروف: هذه ضوء وعىل
تتحدد إلخ. … املخازن وتوافر إدارة وحسن أرصفته وتعدد امليناء واتساع والشحن، النقل
والحاجة السفن أحجام تغريُّ لكن فيها. تتعامل التي التجارة حجم وسعة املوانئ أحجام
أو شحن سفن أو ركاب سفن كانت سواء العمالقة، السفن أجل من متزايدة أعماق إىل
كثري مساهمة قلت فقد التقليدية؛ املوانئ يف الحركة حجم تغريُّ إىل أدى قد برتول، ناقالت
للتجارة احتكاري نشاط نمو مقابل يف اإلقليمي، أو القومي التجارة حجم يف املوانئ من
عىل تساعد التي السياسية الجوانب نُغفل أال علينا وكذلك املوانئ. من قليل عدد يف مرتكز

األول). الفصل (راجع املوانئ من عدد يف التجارية الحركة تدهور أو تنشيط
التجارة حركة يف نسبي تدهور ذكرها: سبق أمثلة إىل نعود أن يمكننا املجال هذا ويف
أو الرشقية، الدول دائرة ضمن وتشيكوسلوفاكيا الرشقية أملانيا دخول بعد هامبورج يف
اإلقليم عتبة عىل املمتاز ملوقعه نتيجة روتردام ميناء يف التجارية للحركة الهائل النمو
التجارية الحركة تركز نضيف أن يمكن وكذلك األوروبية. السوق كتلة يف الصناعي
اليهود احتالل بعد حيفا ميناء عن وتحولها بريوت ميناء يف املتوسط البحر رشق يف
النظام إىل تحولها بعد الصيني شنغهاي ميناء يف التجارة حجم تدهور أو لفلسطني،
مبارشة إىل عاد لكنه الغربية)، الرأسمالية التجارة أشكال توقف (نتيجة مبارشة الشيوعي

بعُد. فيما الرئييس التجاري نشاطه
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واألهمية املواقع حيث من املوانئ تصنيف (2-6)

املوانئ يف التجارة حجم تحديد يف آخر حاسًما عامًال هناك فإن العوامل، هذه جانب وإىل
من بكثري أعىل تجارية أحجام يف موانئها تتعامل الصناعية اإلنتاج فمناطق العاملية،
عىل للصناعة تركُّز أكرب يضم الشمايل األطلنطي املحيط ألن ونظًرا الصناعية؛ غري املناطق
أي إىل بالقياس بالبحر املحمولة التجارة يف عالية بنسبة تساهم موانئه فإن ساحليه كال

التايل: الجدول من ذلك ويتضح العالم، يف أخرى بحرية منطقة

بحًرا. املحمولة التجارة يف املئوية املحيطات مساهمة :5-4 جدول

املئوية النسبة البحرية للتجارة املئوية النسبة أجزاؤه أو املحيط

١٩٥٥ العاملي األسطول من ١٩٦٤ ١٩٦١ يف  

٥٠٫٦٥ ٤١٫٢ ٤٠٫٥ الشمايل األطلنطي

١٤٫٨٥ ١٥٫٧ ١١٫٣ املتوسط البحر

١٥٫٩٦ ١٨٫٤ ١٨ والجنوبي األوسط األطلنطي

٨١٫٤٦ ٧٥٫٣ ٦٩٫٨ بأكمله األطلنطي

٢٫٣٥ ١١٫٢ ١٨٫٩ الهندي

١٣٫٨٤ ١٣٫٤ ١١٫٢ الباسيفيكي

كبريًا ارتفاًعا نجد العاملية املحيطات عىل املوانئ ملواقع العام التقسيم هذا داخل ويف
موانئ عن عبارة املوانئ هذه مثل أن سوى يربره ال التجارة لحجم معينة مناطق يف
وسنغافورة كونج هونج الحقيقة لهذه توضيًحا األمثلة وأكرب واسعة. ملنطقة ترانزيت

وروتردام. وبريوت والسويس وعدن
املوانئ نرتب أن يمكننا — أخرى ظروف مجموعة بني من الظروف— هذه عىل وبناءً
الداخلة السفن حمولة إىل تشري امليناء أمام (األرقام التايل: النحو عىل العالم يف الرئيسية
فتشري األقواس بني املحصورة األرقام أما .١٩٦٢ ،١٩٦١ لعامي وذلك ،N.R.T. والخارجة

(.١٩٦٥ سنة السفن حمولة إىل
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سنويٍّا. طن مليون ٣٠ عن فيها التعامل يزيد موانئ :6-4 جدول

يربط بحري طريق أضخم عىل السويس قناة عبور ميناءا
الصناعية باملناطق املدارية املناطق

١٥٥ السويس

١٥٤ سعيد بور

ألوروبا ترانزيت وميناء األول، اإلنجليزي التجارة ميناء ٨٨ لندن

الشمايل األطلنطي عىل الغربية أوروبا موانئ  

أملاني هولندي ترانزيت ميناء (١٢٢) روتردام

أملاني فرنيس بلجيكي ترانزيت ميناء (٥٩) أنتفريب

األطلنطي إىل البلطيق مالحة عبور نقطة ٤١ كييل قناة

األول الفرنيس القومي امليناء ٣٨ الهافر

األول الغربي األملاني القومي امليناء (٣٥) هامبورج

األول الخامات ومستورد النكشري يف الصناعة منطقة ميناء ٣٠ ليفربول

األمريكية الصناعية للمنطقة األول امليناء نيويورك؟

املتوسط البحر  

األوروبية السوق لدول ترانزيت + قومي فرنيس ميناء (٥٧) مرسيليا

األول اإليطايل القومي امليناء (٣٤) جنوا

والغربية الرشقية الباسفيك بوابتي عىل هامة عبور موانئ (٧٠) سنغافورة

(٦٥) بنما

الباسفيك موانئ  

الرئيسية  اليابان موانئ (٦٥) يوكوهاما

(٣٤) تاجويا

(٣٢) أوزاكا
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صناعة + آسيا رشق وجنوب الصني إىل أسايس ترانزيت ميناء (٣٣) كونج هونج

بتغري متغرية وأرقامها العربي، الخليج من البرتول تصدير موانئ الفئة هذه يف ويدخل
اإلنتاج.

طن. مليون ١٥–٣٠ بني فيها التعامل جملة ترتاوح موانئ :7-4 جدول

الشمايل األطلنطي طريق عىل موانئ  

الجنوب) يف رئييس إنجليزي (ميناء ٢٨ سوثهامبتون

السويد) (موانئ ٢٠ هالسنجبورج – ١٧ ماملو
١٧ جوتبورج –

وصناعي) تجاري رئييس أملاني (ميناء ١٩ بريمن

املتوسط البحر طريق عىل هام جنوبي إيطايل ميناء (١٦) نابويل

والجنوبي األوسط األطلنطي موانئ  

فنزويال برتول تصدير موانئ ٢٤ أوروبا – ٢٩ مركايبو

الكناريا جزر يف ترانزيت ميناء ٢٩ باملاس الس

الربازييل البن تصدير ميناء ٣٠ سانتوس

الباسيفيك عىل ويابانية أمريكية موانئ  

  لوس – ٢٦ فرانسسكو سان
٢٢ أنجيلوس

  ١٧ طوكيو
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طن. مليون و١٥ ٥ بني فيها التعامل جملة ترتاوح موانئ :8-4 جدول

الشمايل األطلنطي طريق عىل الغربية أوروبا موانئ  

السويد – الدانمرك استكهولم – ١٣٠ كوبنهاجن
١١

النرويج – بولندا ٥ أوسلو ٧ جدينيا

فرنسا – هولندا (١٠) روان (١٤) أمسرتدام

أيرلندا – فرنسا ٧ بلفاست (١٦) دنكرك

بريطانيا ٩ نيوكاسل – ٧ جالكبو

فرنسا – بريطانيا ٥ رشبورج – ٧ مانشسرت

املتوسط البحر طريق عىل موانئ  

إيطاليا يف ٧ ليفورنو (١٥) فنيسيا

تركيا – اليونان ٧ إسطنبول ١٢ برييه

مرص ٨ اإلسكندرية

الجنوبي األطلنطي عىل موانئ  

األرجنتني – أفريقيا جنوب يف ٨ أيرس بوينس ١١ كيبتاون

الربازيل ١٣ ريوديجانريو

أسرتاليا يف الباسيفيك عىل موانئ ١١ ملبورن – ١٣ سدني

الرئيسية الهندي املحيط موانئ  

الهند – أفريقيا جنوب ١٢ بمباي – ١١ دربان

الهند ٦ مدراس – ٧ كلكتا

باكستان – رسيالنكا ٦ كراتيش – ١٠ كوملبو

أسرتاليا ١٤ فريمانتل
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من أكثر (تعامل رئيسيٍّا ميناءً ٦٠ بني من أن الثالثة التصنيفات هذه من ويتضح
٢٥) األطلنطي املحيط حوض يف واقعة ميناءً ٤٠ نجد سنويٍّا) األطنان من ماليني خمسة
يف رئيسية موانئ ٩ + وأمريكا أوروبا بني الشمايل األطلنطي املحيط طريق عىل ميناءً
٪٦٦ أن هذا ويعني والجنوبي). األوسط األطلنطي املحيط يف موانئ ٧ + املتوسط البحر
الحركة ملخص مع هذا ويتفق األطلنطي، بحوض مرتبطة العالم يف الكربى املوانئ من
الباسيفيكي؛ املحيط الرتتيب يف ذلك وييل .5-4 جدول يف جاء كما املحيطات يف التجارية
حركة. موانئ وكلها الرشقية، وأسرتاليا املتحدة الواليات غرب وموانئ اليابان توجد حيث
يف موانئ أربعة منها ميناءً، عرش أحد الباسيفيك حوض يف الرئيسية املوانئ ومجموع
فمجموع الهندي، املحيط يف قليلة الرئيسية واملوانئ الحركة تأتي وأخريًا وحدها. اليابان
من البرتول تصدير موانئ أن نالحظ أن علينا ولكن فقط، سبعة هي به الرئيسية املوانئ
تعيد املنتجة) العربية والدول إيران (موانئ العربي الخليج من وخاصة األوسط، الرشق

الهندي. املحيط حوض يف الحركة كم يف الطبيعي وضعه إىل امليزان
الثالثة املحيطات عىل الجغرايف واملوقع الصناعة ألهمية توضيًحا األمثلة أكثر ولعل
فيالدلفيا طن) مليون ٣٠ +) نيويورك أن هو املوانئ فيها تتعامل التي التجارة حجم عىل
يف الكربى الصناعية املنطقة ويف الرشقي الساحل عىل تقع طن) مليون ٢٥ +) وبلتيمور
وهما — أنجيلوس ولوس فرانسسكو سان يف التجارة حجم يصبح بينما املتحدة، الواليات
ذلك من أقل — األمريكي الصناعي املركز عن بعيًدا املتحدة للواليات الغربي الساحل عىل

بكثري.
عن يزيد السنوي التجارة (حجم العالم يف كبريًا ميناءً ١٥٠ حوايل هناك املجموع ويف
والبحر األطلنطي املحيط شواطئ عىل مركزين الثلثني حوايل منها األطنان) من مليونني

.(2-4 الشكل (انظر املتوسط
عميقة مياه ذو مثًال سوثهامبتون فميناء كبريًا؛ اختالًفا بينها فيما املوانئ وتختلف
روتردام ميناء بينما قدًما)، ٤٠ قدره غاطس حدود (إىل ضخمة سفنًا يستقبل أن ويمكنه
فقط). قدًما ٣٣ قدره غاطس حدود (إىل الضخمة السفن هذه مثل يستقبل أن يستطيع ال
وعىل العكسصحيح. بل روتردام، من حركة أكثر سوثهامبتون ميناء أن هذا معنى وليس
٢٠–٢٥ عن غاطسها يزيد ال الركاب سفن ومعظم الكبرية البضاعة سفن فإن حال أية
قدًما. ١٥ عن غاطسها يزيد ال والصغرية املتوسطة البضائع سفن من كثري وهناك قدًما.
هذا تزور التي السفن أن امليناء فيها يتعامل التي التجارة حجم يعني ال كذلك
هي الصغرية السفن من الكثري أن عىل الدراسات دلَّت فقد صغري؛ أو كبري نوع من امليناء
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٤-١ خريطة

التي الكبرية السفن من املوانئ عىل تردًدا أكثر ألنها امليناء؛ يف التجارة حجم ترفع التي
بعيًدا بها تذهب كبرية بحموالت أو بخطوط الرتباطها ترددها يف أطول وقتًا تستغرق
كانت ١٩٣٨ عام البلجيكي إنفرس ميناء دخلت سفينة ألف ١٢ بني فمن املحيطات، عرب
آالف ثمانية من أكثر سفينة مائة من وأقل طن، ألفي من أقل سفينة آالف سبعة هناك
طن، مليون ٦٤ حمولتها سفينة ألف ٢٥ روتردام دخلت الستينيات أوائل يف وكذلك طن.
أن يعني وهذا طن، ألف ٨٨ حمولتها سفينة ألف ٥٥ لندن فيه دخلت الذي الوقت يف

لندن. يف تلك من أكرب روتردام مع املتعاملة السفن
يف وتُفرغ تُشحن التي الحمولة وزن مقياس وهناك صعب. أمر امليناء أهمية وقياس
فيها؛ تتعامل معينة وموانئ عالية حمولة ذات معينة سلًعا هناك لكن البضائع، من امليناء
املقياس هذا أخذنا ولو األمريكية، العظمى البحريات يف الحديد خام نقل سفن ذلك مثال
لندن مليناء مساويًا أو أعىل فيه التعامل حجم يصبح سوف مثًال دولوث ميناء أن لوجدنا
للسفن الصايف الوزن أساس عىل يعتمد مقياس يُستخدم أن يُفضل ولذلك نيويورك؛ أو
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أو الركاب سفن سواء السفن كل بضم املقياس هذا ويسمح امليناء. من والخارجة الداخلة
البحرية. امليناء لحركة أصدق صورة يعطي وبذلك تمييز، دون غريها

تديرها موانئ فهناك تتوالها؛ التي اإلدارة شكل يف بينها فيما املوانئ وتختلف
الربيطاني. الكومنولث دول من وعدد وإيطاليا وفرنسا مرص موانئ مثل الحكومات؛
(مثل املوانئ من قليًال عدًدا يُمثِّل وهو البلدية، املجالس إلرشاف خاضعة املوانئ وبعض
من املوانئ إدارة فيها تختلف التي األمريكية املوانئ وهناك إنجلرتا). يف بريستول ميناء
نيويورك ميناء فمثًال الوالية، أو والدولة والبلديات الرشكات بني اشرتاك إىل خاصة رشكات
بلدية ومجلس نيوجريس ووالية نيويورك والية تضم مشرتكة هيئة إدارته يف تشرتك
كما ومنشآتها، املوانئ تمتلك الحديدية السكك رشكات بعض كانت املايض ويف نيويورك.
يف كثريًا السكك رشكات ساهمت املتحدة الواليات ويف ،١٠٤٧ عام حتى بريطانيا يف كان

املوانئ. هذه مثل تملك لم ولكنها وبلتيمور)، فيالدلفيا (مثل املوانئ إنماء

الوظيفية الناحية من املوانئ تصنيف (3-6)

أن البداية منذ نعرف أن علينا ولكن أقسام، عدة إىل الوظيفية الناحية من املوانئ تنقسم
وتجاريٍّا حربيٍّا ميناءً يكون كأن الواحد، امليناء يف الوظائف تعدد تمنع ال األقسام هذه
علينا يصعب كثرية أحيان ويف األوىل، بوظيفته غالبًا امليناء نصف ولكننا واحد، وقت يف
الواحد، امليناء يف مًعا وظائف عدة لتفاعل وظيفته، حيث من للميناء واحدة صفة إعطاء
األساسية الوظائف بعض نوضح أن من لنا بد ال فإنه ذلك ومع متكافئة، شبة وبدرجات

وحركته. امليناء بشكل الوظيفة ارتباطات عن شيئًا لنعرف املوانئ أنواع يف

الحربية املوانئ (أ)

وأهم جوهرها، يف اسرتاتيجية كبرية بحرية قاعدة أو حربي مليناء األساسية الوظيفة إن
أيًضا نجد الكبرية البحرية القاعدة ويف واسع، مرًىس هو امليناء هذا مثل يف االحتياجات
الجافة، األحواض مثل اإلصالح تسهيالت من كبري عدد جانب إىل واسعة، عديدة مرايس
الحربية السفن لبناء خاصة ترسانة الحربية) املوانئ من قليل عدد (يف أيًضا وربما
وتجهيزات السفن، هذه أنواع من واحد نوع بناء يف تخصص أو املختلفة بأنواعها

السفن. هذه بتسليح خاصة عسكرية
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فيها يتحرك التي للمياه بالنسبة الجغرايف موقعه هو الحربي امليناء يميز ما وأهم
الساحل كان إذا الحربية املوانئ تتعدد ولذلك امليناء، هذا يف الرابض الحربي األسطول
الدولة ألمن بالنسبة عسكرية أهمية ذات بحرية واجهة من أكثر للدولة كان إذا أو طويًال،
من العسكرية الدولة اسرتاتيجية تغريُّ فإن ولهذا التوسعية؛ الدولة ألطماع بالنسبة أو
إىل بدوره يؤدي آخر إىل بحر من العسكري الثقل مركز انتقال من أو دفاع، إىل هجوم

الحربي. امليناء أهمية يف تغريات
كقاعدة هام دور له كان اإلنجليزي Chatham شاثام ميناء أن ذلك عىل األمثلة ومن
لدوفر كان وباملثل عرش، السابع القرن يف الهولندية اإلنجليزية الحرب خالل بحرية
الحروب خالل املانش بحر عىل إنجليزية كموانئ عسكرية أهمية وبفنبورت وبورتسموث
نابليون سقوط بعد األهمية هذه وانتهت نابليون، إمرباطورية أيام الفرنسية اإلنجليزية
تكوين إىل تتطلع وأخذت عرش، التاسع القرن أواخر يف أملانيا توحيد وبعد ،١٨١٥ يف
األسطول نمو أهمية بدأت ،١٨٩٥ برلني مؤتمر بعد أفريقيا يف استعمارية إمرباطورية
املطلة الصغرية أملانيا موانئ من لعدد عسكرية أهمية ترتكز ومعها تظهر، األملاني الحربي
ومصب هامبورج مليناء املواجهة هليجولند جزيرة يف األخص وعىل الشمال، بحر عىل

األلب.
من عدًدا تقيم بريطانيا أخذت الربيطانية لإلمرباطورية االستعماري التوسع خالل ويف
مستعمراتها؛ من وتجارتها أمالكها لتأمني العالم من متعددة مناطق يف البحرية القواعد
حيوية قواعد إىل وتحولها البحرية املفاتيح من عدد عىل تستويل بريطانيا نجد لهذا
كله، املتوسط البحر يف يتحكم الذي طارق جبل ميناء ذلك أمثلة ومن العسكرية، ألساطيلها
الهندي. املحيط عالم إىل السويس قناة عرب يمر الذي الحيوي البحري الرشيان ذلك يف بما

واإلسكندرية. قربص وكذلك املتوسط. البحر داخل مماثل بدور مالطة قامت وكذلك
تجارة من هام جزء عىل كونج هونج يف اإلنجليزية البحرية القاعدة سيطرت وكذلك
الصني، وبحر آسيا رشق يف إنجليزي ألسطول بحرية قاعدة كانت نفسه الوقت ويف الصني.
بمثابة فهي آسيا؛ رشق جنوب يف للمالحة حيوية أهمية وملقا لسنغافورة كان وباملثل
يف وأسرتاليا وآسيا أوروبا وبني والباسيفيكي، الهندي املحيط عاملي بني جوهري مفتاح
عىل إنجليزية مفاتيح كانت كلها وعمان الخليج إمارات واتحاد والبحرين واحد، وقت
خالل أملانيا اقرتحته الذي الطريق يف يتحكم سابًقا) (الفاريس والعربي عمان خليجي
تهديد منه الغرض وكان حديدي)، (خط برلني-بغداد خط باسم واملعروف توسعها فرتة
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أطماع إليها تنتهي كانت منطقة نفسه الوقت يف وهي الهندي، املحيط من بريطانيا أمالك
إيران. عرب الهندي املحيط إىل الوصول يف القيرصية روسيا

إىل وآسيا الهند يف البحرية املواصالت طرق أقرص مفتاح عىل تسيطر عدن وكانت
منطقة عىل يسيطر إنجليزي بحري مركز نفسه الوقت يف وهي السويس، قناة عرب أوروبا
العربية. الجزيرة وسواحل للهند الغربية السواحل إىل أفريقيا رشق من العربي البحر

الساحل يف جوانتنامو قاعدة تحتل — زالت وال — املتحدة الواليات كانت وكذلك
بنما. قناة مداخل وحماية الكاريبي البحر يف نفوذها لتأمني وذلك كوبا، لجزيرة الجنوبي
األمريكي الباسيفيكي األسطول قاعدة هاواي) جزر (يف هاربور بريل قاعدة قبلت وكذلك
امليناء لهذا اليابان رضب فإن ولهذا آسيا؛ رشق وجنوب الرشقية آسيا اتجاه يف املتقدم
الباسيفيك يف العسكرية األمريكية االسرتاتيجية كل أوقع قد أمريكا، مع حربها بداية يف
من كلٍّ عىل أُسقطت التي األمريكية الذرية القنابل ولوال طويلة، لفرتة خطري مأزق يف
زمنًا أطول أخرى طرًقا اتخذ قد اليابانية األمريكية الحرب سري لكن ونجازاكي هريوشيما
يف بحرية قاعدية بإنشاء اليابان اهتمام كان الطريقة وبنفس األمر، إليه انتهى مما بكثري
كارولني). جزر مجموعة رشق (يف الباسيفيك غرب جنوب عىل للسيطرة «تروك» جزيرة
وغرب أفريقيا شمال يف أمالكها لتأمني الحربي طولون بميناء فرنسا اهتمام كان وكذلك

أفريقيا.
اهتمامات املتحدة للواليات أصبح الدويل، التوازن تغريُّ ومع الحارض، الوقت ويف
نفوذها لتأمني العالم؛ من معينة مناطق يف جوالة حربية أساطيل أنشأت ثم ومن عاملية؛
بحرية قاعدة الفلبني تُمثِّل الغربي الجنوبي الباسيفيك ففي االقتصادية؛ ومصالحها
يف العديدة الربيطانية البحرية القواعد محل يحل أصبح الذي السابع األمريكي لألسطول
املوانئ يف الرتكيز ذلك أن يف شك وال كونج). وهونج وملقا (سنغافورة آسيا رشقي جنوب
الحربية، السفن بتطور ذلك يف مرتبًطا العسكرية، الخطط تغريُّ عن نجم قد الحربية
حامالت بواسطة املدى الواسعة الحديثة الرضب قوة عىل الرتكيز هو التطور هذا ومؤدى

املختلفة. بأشكالها للصواريخ الحاملة الذرية والغواصات الطائرات
وحلف أمريكا مصالح حماية يف بدوره األمريكي السادس األسطول يقوم وباملثل
من السوفييتي التوسع عىل الطريق ويسد األوسط، والرشق أوروبا جنوب يف األطلنطي
كانت األمريكي السادس لألسطول الرئيسية والقاعدة املتوسط. البحر اتجاه يف البلقان
رشق منطقة جعل قد املاضية سنة العرشين خالل األحداث مسار تغريُّ لكن نابويل،
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الفرنيس االستعمار خروج بعد خاصة أوروبا، وجنوب املتوسط غرب من أهم املتوسط
تجاه العربية والعسكرية السياسية االتجاهات ونمو ليبيا، واستقالل أفريقيا، شمال من
إىل والحني الحني بني السوفييتي األسطول ودخول قربص، واستقالل اإلرسائييل، التوسع
هذه كل الغربي، األسطول قاعدة من املستقلة مالطة موقف أخريًا ثم املتوسط، البحر
منطقة من السادس أسطولها قاعدة تقريب إىل تسعى املتحدة الواليات جعلت األحداث
إىل باإلضافة اليونان، يف بحري مركز عىل للحصول سعيها يف ذلك ويتمثل األحداث.
املعارضة بني الجديدة األحداث تحرك نعفي ال وكذلك فلسطني. موانئ استخدام إمكانية
املتوسط. رشق يف البحرية قواها برتكيز مرتبطة أمريكية دوافع من قربص يف والحكومة
وتغري العسكرية االسرتاتيجية بتغري تتأثر العسكرية البحرية القواعد أن نرى هكذا
هذه وكل السياسية، األحداث إىل باإلضافة الضاربة، وقوتها الحربية السفن تكنولوجية
ومن العاملي؛ للرصاع بالنسبة الحربية املوانئ عدد يف الرتكيز من مزيد إىل تؤدي التغريات
مقابل يف متضائلة أصبحت قد سنغافورة أو عدن أو مالطة أو طارق جبل أهمية فإن ثم
بقدرتها — الصاروخية الذرية الغواصات أن شك وال مثًال. برييه أو نابويل عىل الرتكيز
أيًضا أدت قد — الطويل صواريخها مدى إىل باإلضافة طويًال، وقتًا املاء تحت البقاء عىل

الحربية. املوانئ أهمية يف التضاؤل من مزيد إىل
للحروب بالنسبة محلية أهمية لها زال ما املعروفة الحربية املوانئ فإن ذلك ومع
أو قاعدة إىل حيويٍّا احتياًجا دولة لكل ألن الواحدة؛ للدولة وبالنسبة املحدودة أو املحلية
وبرست طولون ذلك عىل األمثلة أهم ومن الوطني. أسطولها فيها يرسو بحرية قواعد

لفرنسا. بالنسبة
حجًما دائمة بصفة كان الحربية املوانئ فيه تتعامل الذي التجارة حجم أن يف شك وال
هام، تجاري ميناء منه قريبًا أو العسكري امليناء جانب إىل يوجد أنه فالغالب صغريًا؛
الحربي، بورتسموث مليناء مجاورة وسوثهامبتون طولون، عن كثريًا تبُعد ال فمرسيليا
ذات نفسه الوقت يف وهي عسكرية موانئ هناك لكن فلهامسهافن. من بالقرب وكيل
شحن سفن تزورها التي وبرست إيطاليا، لجنوب بالنسبة نابويل مثل التجارة يف أهمية
كميناء ورشبورج بريطانيا، جنوب يف الساحلية والتجارة للركاب كميناء وبليموث كبرية،
القاعدة نجد الوظيفة املزدوجة املوانئ هذه مثل ويف األطلنطي، عرب املالحة لخطوط ركاب
فرانسسكو سان فخليج امليناء، شكل حسب الركاب أو الشحن ميناء عن منفصلة البحرية
يتسع ال بينما املدني، وامليناء الحربي امليناء بني التام الفصل يمكن بحيث االتساع من هو
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خليج ويتسع أنجيلوس، لوس من القريب ديجو سان ميناء يف الواضح الفصل لذلك األمر
بحر يتسع وكذلك يوكوهاما. عن بعيًدا يوكوسوكا عند حربي ميناء بني للفصل طوكيو

هريوشيما. ميناء من بالقرب Kure كوري عند حربي ميناء إلنشاء الداخيل اليابان
ثم ومن املدني؛ امليناء عن باحتياجاته يختلف الحربي امليناء فإن العموم، وجه وعىل
التجارية. املوانئ عن معقوًال بعًدا بعيدة األحيان غالب يف الرئيسية الحربية املوانئ فإن

الصيد موانئ (ب)

األسماك صيد بعمليات أكثر أو قرون بضعة منذ ترتبط التي املوانئ من عدد هناك
هما بريطانيا، رشق وموانئ الشمال، بحر عىل القديمة الهانزا موانئ ذلك مثال البحرية؛
يف مالو سان وميناء البحر، هذا وسط يف الدوجر شطوط منطقة يف بالصيد يرتبطان
تياري التقاء ومنطقة لورنس السنت مصب منطقة يف البحري بالصيد املرتبط نيوفوندالند
السمك نوع هجرة نتيجة الرئيسية الصيد مناطق تتغري أحيانًا ولكن ولربداور، الخليج
الصيد. ميناء نشاط عىل بشدة ذلك ويؤثر معلومة، غري ألسباب ألخرى منطقة يف السائد
وبالتايل الهانزا، موانئ منطقة من الباكاله سمك هجرة املايض يف األمثلة أهم ومن
بحر يف األسماك مسار تغريَّ الحديث العرص يف وكذلك نجمها. وأفول املوانئ هذه تدهور
الخربة وانتقال اإلنجليزي، بركسهام ميناء نشاط يف كبري هبوط إىل أدى مما املانش؛
الدوجر. منطقة يف أوفر الصيد حيث بريطانيا؛ رشق موانئ إىل املنطقة هذه يف املال ورأس
وظهوره القرن، هذا من الخمسينيات يف الربتغال شواطئ أمام من الرسدين انتقال وكذلك
ساحل من الرسدين اختفى محيل نطاق وعىل الكناريا، جزر ومنطقة املغرب شواطئ أمام

(القريدس). الجمربي محله وظهر األخرية، العرش السنوات خالل يف املرصية الدلتا
األنهار ومصبات خلجان يف ملحوظة بدرجة السلمون سمك قل نفسه املنوال وعىل
السلمون ظهر وقد طويلة. لفرتة عالية شهرة ذات منطقة كانت أن بعد كندا غرب يف
كمتشكا، شواطئ وخاصة الشمايل، الباسيفيكي عىل املطلة اآلسيوية الشواطئ يف بكثرة
إىل الحرفة هذه واتجهت وأمريكا أوروبا شمال يف الحيتان صيد موانئ تغريت وباملثل

الشمالية. املياه يف الحيتان النقراض وذلك العالم؛ جنوب موانئ
لقلتها نتيجة أو األسماك هجرة نتيجة املوانئ عىل تطرأ التي التغريات هذه جانب وإىل
للتغري نتيجة الصيد موانئ عىل تطرأ أخرى تغريات هناك فإن صيدها)، من اإلكثار (بعد
التغريات هذه أهم ومن الحديثة. الصيد سفن وبناء الصيد تكنولوجية يف حدث الذي
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وسفن املؤخرة، يف والعريضة الكبرية الدفة ذات Large Stern باسم املعروفة السفن
باإلضافة املراكب، ظهر عىل الجر وآالت الكبرية، والروافع الحديثة، الشباك وأنواع املصنع،

البحار. أعماق يف األسماك تجمعات عن للكشف الصدى تردد أجهزة استخدام إىل
من السماكة حرفة مكَّنت قد للصيد املخصصة السفن يف التكنولوجية التغريات هذه
من القريبة املياه يف الصيد ألهمية كبري فقدان عليه ترتب مما البحار؛ أعايل يف التوغل
من الكثري فإن وبذلك القارية، األرصفة مناطق يف البحرية الشطوط مناطق أو الشواطئ،
زة املجهَّ تلك (حتى نسبيٍّا الصغرية الصيد سفن تستخدم التي التقليدية الصيد موانئ
الرئيسية الصيد موانئ عدد يف تركيز حدث ذلك مقابل ويف أهميتها. قلَّت قد باملحرِّكات)
أسابيع املوانئ عن تغيب كبرية صيد ألساطيل القواعد من محدود عدد هناك أصبح بحيث
املوانئ من الكثري أهمية تقلُّص يف الحظناه الذي نفسه االتجاه هو وهذا طويلة، أشهًرا أو

الجديدة. للتغريات مؤهل محدود عدد يف وتركُّزها الحربية
يف الحديثة الصيد أساطيل قواعد الصيد: موانئ من نوعني اآلن هناك فإن ذلك ومع
األساطيل قواعد أمثلة ومن املحدودة، األهمية ذات القومية الصيد وموانئ البحار، أعايل
شبه جنوب يف فلوفسك برتوبا وميناء السوفييتي االتحاد شمال يف مورمانسك ميناء الحديثة
ولألسطول واألطلنطي، الشمايل املحيط يف السوفييتي لألسطول كقاعدتني كمتشكا جزيرة
البولندي «سفينمونده» سفينويس ميناء أصبح وكذلك الباسيفيكي. املحيط يف السوفييتي
املحيل النطاق وعىل واألطلنطي. الشمال بحر يف البولندي الصيد ألسطول قاعدة الحديث
بينما «األطلنطي» البحار أعايل يف املرصية الصيد لسفن كقاعدة تخدم اإلسكندرية نجد
تمارس دمياط) قرب الربج عزبة (خاصة الدلتا شمال يف التقليدية الصيد موانئ تزال ال

املتوسط. ورشقي اإلقليمية املياه يف أعمالها
غالبية أن نجد ولهذا التجارة؛ عن املنفصلة العمليات من الصيد عملية وليست
بعيدة غري تقع أو تجارية موانئ تستخدم والجديدة التقليدية البحري الصيد موانئ
أن نجد وأحيانًا األسماك، لتجارة جزئية سوًقا أيًضا تكون املوانئ هذه أن بوصف عنها،
ملركز بالنسبة تغريَّ أو الجديدة، املواصالت خطوط بواسطة تعدَّل قد صيد ميناء موقع
تكون الصيد حرفة نجد أخرى وبعبارة ا. هامٍّ تجاريٍّا ميناءً ذلك بعد ليصبح الدولة، ثقل
أو الصيد زوال مع التجارة إىل امليناء وظيفة بعدها تتحول ثم للميناء األقدم الوظيفة
صيد وظيفة امليناء يف التجارية الوظيفة تسبق أخرى أحيان ويف متفاوتة. بدرجات بقائه
الحديثة. السمك صيد أساطيل ظهور إىل أدت التي التكنولوجية للتغريات نتيجة األسماك
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فعىل صيد، موانئ — زالت وما — األصل يف كانت التجارية النرويج موانئ من والكثري
الحديدي الخط وصله أن إىل صيد ميناء النرويج شمال يف نارفك ميناء ظل املثال سبيل
الغربية أوروبا إىل املصدر السويدي الخام الحديد معه يحمل والذي كريونا من القادم

لربيطانيا. الشمايل الشاطئ موانئ معظم كانت وكذلك الشمالية. وأمريكا
صيد حرفة يف إال تتعامل ال تكاد حديثة أو قديمة صيد موانئ هناك فإن ذلك ومع
فرنسا، موانئ بعض أو لربيطانيا، الرشقي الشاطئ موانئ من عدد ذلك مثال األسماك؛
الصيد بني تجمع التي املوانئ أما كندا. يف نوفاسكوشيا جزيرة وشبة فندي خليج وموانئ
وأرصفة ومرايس الصيد سفن مرايس منفصلني: قسمني من تتكون عادة فإنها والتجارة

الركاب. أو البضائع سفن

العبور موانئ (ج)

هذه مثل تكون وقد بها، خاصة تجهيزات إىل تحتاج أنها إال املوانئ هذه مثل صغر برغم
دنكرك أو دييب أو الهافر أو سوثهامبتون مثل كبرية، تجارية موانئ من جزءًا املوانئ
كاليه مثل فقط عبور ميناء أنها هي األوىل وظيفتها تكون وقد كوبنهاجن، أو مالو أو
شديدة موانئ الحديدية السكك بقطارات الخاصة العبور وموانئ املانش، بحر عىل ودوفر
واليابان الدانمرك هي القطارات عابرات موانئ فيها يوجد التي الدول وأكثر التخصص،
ذلك وبرغم كبرية، جزر عدة من تتكونان اللتني دولتيهما يف املواصالت تسهيل أجل من
أصبح الذي الرسيع لالنتقال مالئمة غري أصبحت قد القطارات، وعابرات العابرات، فإن
الجسور تبني أصبحت قد ماليٍّا القادرة الدول فإن ثم ومن األخرية؛ السنوات هذه سمة
تحت األنفاق فكرة أخذت وكذلك نقاطها. أضيق يف الفاصلة املائية املمرات فوق الطويلة
وسرتوسرتوم سوند أودي يف يوجد الذي النفق ذلك مثال الوجود؛ إىل طريقها تأخذ املاء
أقىص يف وكيوشو هندو جزيرتي بني يربط الذي موجي-شيمونوسكي ونفق الدانمرك، يف

ودوفر. كاليه بني املانش عرب نفق إنشاء وأفكار اليابان، غرب جنوب
من متشابهة جغرافية ظروف يف دائًما توجد بالعبور الخاصة املوانئ هذه ومثل
اإلنتاجي؛ والنشاط السكان من بكثري آهلة مناطق ويف مائية، مضايق عىل مواقعها حيث
وفولكستون ودوفر هارويتش ذلك عىل األمثلة أهم ومن الحركة. كثافة إىل يدعو مما
هذه وتتعامل وبلجيكا، وهولندا وفرنسا بريطانيا بني عبور موانئ وكلها ونيوهافن،

وبريطانيا. الغربية أوروبا بني البضائع تجارة من كثري يف املوانئ
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والجنوبية الغربية أوروبا عىل تقترص أن تكاد العبور موانئ فإن العموم وجه وعىل
وضوًحا أقل وبصورة وصقلية؛ إيطاليا بني العبور موانئ وطنجة، سبتة – طارق (جبل
وكذلك اليونانية). إيجة بحر وجزر اليونان وبني وكورسيكا، ورسدنيا وفرنسا إيطاليا بني
التي هي تلك العبور، موانئ من آخر نوع النرويج ويف اليابان، يف املوانئ هذه تظهر
تلف أن من بدًال الطويلة العميقة الفيوردات — (معديات) صغرية سفن بواسطة — تعرب

الوعورة. الشديدة الشواطئ ذات الفيوردات هذه حول وتدور الطرق

التموين موانئ (د)

ذلك ومع أخرى، وظائف عن الوظيفة هذه وفصل املوانئ هذه مفهوم تحديد الصعب من
العذب باملاء تموين موانئ — الطويلة املالحة لخطوط بالنسبة تصبح املوانئ بعض فإن
بالنسبة لكنها أخرى، وظائف ذات عادية موانئ تكون قد هذه إن أي والغذاء؛ والوقود
خط طول عىل توجد التي املوانئ ذلك مثال تموين؛ موانئ تصبح معينة مالحية لخطوط
أو عدن أو طارق جبل أو سعيد (بور اآلسيوي بالرشق أوروبا غرب يربط الذي املالحة

سريالنكا). يف كوملبو
ميناء أن ذلك: عىل يدل ومما تدخلها، التي السفن لكثرة التموين موانئ قيمة وترتفع
وذلك امليناء، هذا تزور التي السفن حمولة حيث من الهندي املحيط موانئ ثاني كان عدن
مدراس مثل ميناء من بكثري أقل عدن ميناء يف التجارة حجم أن من معروف هو ما برغم

دربان. أو
فريد جزر مثل — املتناثرة الجزر موانئ بعض كانت األطلنطي املحيط ويف
وسوفا (الفليبني) مانيال كانت الباسفيكي املحيط ويف تموين، موانئ تَُعدُّ — والكناريا
تموين ومحطات موانئ سوسيتي) (جزر وبابيتي ساموا) (جزر وباجوباجو (فيجي)
ميناء كيبتاون كانت وكذلك الباسيفيكي. وسط يف نولولو وهو الجنوبي، الباسيفيكي يف

الصالح. الرجاء رأس طريق طول عىل ا هامٍّ تموين
يف متخصصة موانئ هناك كانت البخارية للسفن كوقود الفحم استخدام فرتة ويف
للسفن الدافعة القوة يف التغري ولكن الطويلة. لرحلتها لها الالزم بالفحم السفن تموين

تماًما. الحرفة هذه عىل قىض قد الديزل آالت إىل الفحم من
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الشحن إعادة موانئ (ه)

الصادرات ذلك يف سواء إقليمية، بحرية تجارة بتجميع تقوم التي املوانئ من عدد هناك
البحرية الطرق طول عىل تقع ال املحلية املوانئ من الكثري أن ذلك وسبب الواردات؛ أم
هذه مثل إىل املتجهة البضائع حمولة ترتك الكبرية البضائع سفن فإن ثم ومن الرئيسية؛
ذلك بعد البضائع هذه شحن ويعاد املنطقة، يف الرئيسية املوانئ أحد يف املحلية املوانئ
املوانئ يف املياه ضحولة تكون وقد اإلقليم، لهذا املحلية املياه يف تعمل أصغر سفن بواسطة
لتجنب الكبرية السفن يدعو آخر سببًا مثًال، أفريقيا غرب موانئ مثل جغرافية؛ ألسباب
مثل إىل التوجه عدم إىل أيًضا يؤدي التجارة حجم صغر أن إىل باإلضافة هذا املوانئ، هذه

املوانئ. هذه
وأن املتوسط، رشق إلقليم رئيسيٍّا ميناءً كانت سعيد بور أن نذكر املثال سبيل وعىل
وجنوب إيجة لبحر الرئييس امليناء هو سالونيكا أو برييه وأن كذلك، اآلن تَُعدُّ بريوت
هاركورت كبورت طويًال، وقتًا الغربية للتجارة الرئييس امليناء طارق جبل وكان البلقان.
يف الربتغالية املستعمرات ملوانئ بالنسبة ولشبونة أفريقيا، غرب ملوانئ نيجرييا) (يف

كثري. األمثلة من ذلك وغري أفريقيا،

الحرة واملوانئ الوسيطة املوانئ (و)

الفارق وهذا الوظائف، من النوع وهذا الشحن إعادة موانئ بني تشابًها هناك أن يبدو قد
أي الدولة؛ حيِّز تدخل البضائع أن فيها يحدث ال الشحن إعادة موانئ أن هو الجوهري
املوانئ أما بالرب). أو (بالبحر شحنها يعاد أن إىل امليناء يف وتظل جمركيٍّا، تعامل ال إنها
ويقومون البضائع باسترياد يقومون تجارها لكن عادية، تجارية موانئ فإنها الوسيطة
يف تتعامل لندن أن ذلك مثال أخرى؛ بالد إىل ذلك بعد بيعها يعاد ثم جمركيٍّا بتخليصها
األسواق يف يباع وجزء الداخلية األسواق يف يباع جزء الهندي: املحيط يف املستورد الشاي
إىل السلع هذه بيع يعاد ثم املدارية أفريقيا غرب منتجات يف تتعامل ومرسيليا الخارجية.
السلع من لعدد الوسيط امليناء بدور (إنفرس) وأنتفريب روتردام تقوم وكذلك أمريكا.
ميناءً عدن كانت وإندونيسيا. ملاليزيا الوسيط امليناء بدور سنغافورة وتقوم املدارية،
من لعدد بالنسبة بريوت وكذلك العربية. الجزيرة من وأجزاء أفريقيا رشق ملنطقة وسيًطا

العربية. آسيا غرب دول
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غري منطقة فهي ما ميناءٍ يف Free Zone الحرة األرصفة أو الحرة، املوانئ أما
يرتك امليناء من جزء عن عبارة دائًما هي بل مطلقة، حرة موانئ توجد وال جمركية،
يتعامل أو الشحن) إعادة موانئ (مثل التسليم جهة إىل الشحن منه ويعاد جمركيٍّا، حرٍّا

الدولة. داخل استخدامها عدم بقصد أجنبية جنسيات من أشخاص داخلها
يف وكوبنهاجن أملانيا، يف وبريمن هامبورج أوروبا يف الحرة املوانئ أمثلة أهم ومن
تجارة يخدم الذي تريستا ميناء نجد إيطاليا ويف السويد، يف واستكهولم وماملو الدانمرك،

يوجسالفيا.
حرة؛ كمنطقة امليناء من جزء الستخدام دولتني بني خاصة اتفاقات أيًضا وهناك
زائريي)، (جمهورية الكنغو لحساب الستخدامه السالم دار ميناء من جزء ذلك مثال
إلعادة اإلسباني قادس ميناء من جزء استخدام عىل وإسبانيا األرجنتني اتفاق وكذلك
النوع هذا من موانئ أربع املكسيك ويف أوروبا، إىل املتجهة األرجنتينية السلع توزيع
ذلك ومثل الوظيفة، بهذه ريوديجانريو ميناء يقوم الربازيل ويف الوسطى، أمريكا لخدمة
الدول هذه ويف هولندا، أو فرنسا أو بريطانيا يف حرة موانئ توجد وال لبنان، يف بريوت
وتدعي الشحن، إعادة حالة يف التجار إىل دفعها يعاد الجمارك ولكن السلع. جمركة تتم
من أكثر حر ميناء أنها إال فيها، حرة منطقة وجود برغم أنها روتردام ميناء سلطات
مبدأ إن «مورجان»5 ويقول حرة، موانئ خمسة املتحدة الواليات ويف آخر، حر ميناء أي

كبرية. أرباح ذات عملية ليس الحرة املوانئ

البحرية التكنولوجية بالتغريات مرتبطة موانئ (ح)

األسماك صيد موانئ يف التكنولوجية التغريات أحدثتها التي التغريات عن طرًفا ذكرنا لقد
القوة هي الرياح كانت حني املايض— ففي أخرى؛ تغريات أيًضا وهناك الحربية. واملوانئ
املوانئ نسميه أن يمكن ما أو لالحتماء، مرايس موانئ هناك كانت — للسفن املحرِّكة
الرشاعية السفن إليها تلتجئ املياه هادئة موانئ أو خلجان عن عبارة وهي املالجئ،
عادية موانئ املالجئ هذه مثل تكن ولم األمواج، وترتفع الشديدة العواصف تهب حني
للقباطنة معروفة أماكن وبعضها مستخَدمة، موانئ بعضها كان وإنما منتظمة، بصفة

.Morgan, F. W., “Ports and Harbours” London 1961, P. 76 5
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ميناء هناك تكون أن دون العاصفة، تنتهي حتى إليها بسفنهم يلجئون معينة مناطق يف
املعروف. باملعنى

السفن جعل قد — ديزل أو بخار — اآللية الدفع طاقة إىل السفن ل تحوُّ ولكن
أن الطبيعي ومن الشديدة. والرياح العواصف مواجهة عىل كبرية بدرجة أقدر الحديثة
تبارح وأال العنف، بالغة عواصف هبوب حالة يف حماية مناطق إىل السفن أكرب تلتجئ
كذلك السفينة. ملسار املوانئ أقرب هي غالبًا هنا املالجئ لكن األزمة، انتهاء بعد إال امليناء
واالتصاالت األرصاد محطات من الجوي التنبؤ ألن املفاجئة العواصف احتماالت قلت
مناطق يف الدخول تجنُّب السفن بإمكان تجعل الطقس معلومات وتوزيع الالسلكية
ألن أو السفينة، مسار لتغيري إمكانية هناك يكن لم إذا ملواجهتها واالستعداد العواصف

املحيطات). عابرة (السفن الشواطئ عن بعيدة السفينة
وخاصة — املوانئ بعض تُعد لم الحارض الوقت يف السفن أحجام لكرب ونتيجة
هذه الستخدام صالحًة — وهامبورج لندن مثل الخليجية املصبات عىل تقع التي املوانئ
الخارجية» «املوانئ أو املتقدمة» «املوانئ باسم يعرف ما نشأ ثم ومن الكبرية؛ السفن
عىل مراسيها وإلقاء بالدخول السفن هذه لغاطس يُسمح عمق ذات أماكن يف تقام التي
الكبري امليناء من دائًما قريبة املتقدمة املوانئ هذه تكون أن الطبيعي ومن األرصفة.

األصيل.
وميناء األصيل، لندن ميناء خارج التيمز عىل تيلربي ميناء املتقدمة املوانئ أمثلة ومن
بريمن، مليناء متقدم كميناء وبرمرزهافن هامبورج، يخدم متقدم كميناء كوكسهافن
ميناء الكنغو مصب عىل متادي ومليناء السني، مصب عىل لروان بالنسبة الهافر وميناء
ملتادي أعاد قد املوانئ وتعميق تطهري عمليات يف التكنولوجي التقدم لكن بنانا، هو متقدم
كثرية. أخرى موانئ يف نجدها نفسها والحالة هامشيٍّا، متقدًما ميناءً بنانا وجعل أهميتها
بناء ويعاد عادية، موانئ فرتة بعد تصبح املتقدمة املوانئ كانت األحيان بعض ويف
وجالسجو، كربيستول الخليجية بريطانيا موانئ ذلك مثال لها؛ آخر متقدم ميناء إيجاد أو
أحجام يف الزيادة الستمرار االستخدام قليلة األخرى هي أصبحت قد املتقدمة موانئها فإن
ملوانئ أماكن عىل الحصول باإلمكان يعد لم الربيطانية املوانئ من كثري ويف السفن،
لدخول الصالحة العميقة املياه ذات املوانئ وقلة كثريًا السفن حجم تضخم بعد متقدمة
تواجه أصبحت بريطانيا أن ذلك عىل وترتب طن)، ١٢٥٠٠٠ من (أكثر الكبرية السفن

الحديد. خام سفن الستقبال بالنسبة خطرية مشكلة
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أفريقيا، غرب ساحل معظم مثل متقدمة، موانئ إقامة فيها يمكن ال التي املناطق ويف
ويؤدي خاصة، صنادل بواسطة امليناء عن بعيًدا الواقفة السفينة من والشحن التفريغ يتم
حكومات بعض قامت وقد التالف، أو الفاقد نسبة وزيادة النقل تكلفة ارتفاع إىل هذا
النقل، تكلفة ورفع الوقت إضاعة لتجنب عميقة حديثة موانئ بإنشاء أفريقيا غرب دول
الذي أفريقيا غرب موانئ وأحدث كبرية، استثمارات إىل تحتاج الجديدة املوانئ هذه ولكن
أُنشئ وقد الفولتا. نهر مصب قرب غانا يف الواقع «تيما» ميناء هو املشكلة، هذه عىل تغلَّب

البوكسايت. لشحن خصيًصا البداية يف

التي املوانئ فهناك أخرى؛ أشكال ووظائفها املوانئ من األنواع هذه جانب إىل وهناك
اليونانية الجزر بني التجارة بني تختلف هذه ولكن الدولة، داخل الساحلية التجارة تخدم
وشحن ركاب سفن تستخدم وكلها — اليابان جزر بني أو الربيطانية الجزيرة حول أو
أو املتحدة الواليات أو الربازيل أو السوفييتي االتحاد يف الساحلية التجارة وبني — صغرية
فإن ثم ومن للمحيطات؛ العابر النوع من األحجام كبرية سفنًا تستخدم وكلها أسرتاليا،

الصغرية. املوانئ عن تجهيزاتها يف كثريًا تختلف الكبرية السفن هذه مثل موانئ
البرتول، مثل واحدة سلعة من تتكون لكنها ضخمة حموالت ذات موانئ أيًضا وهناك
تجهيزات باستخدامها وذلك املعروفة، املوانئ بقية عن تختلف املوانئ هذه فإن ثم ومن
ميناء ذلك مثال (املضخات)؛ والطلمبات األنابيب األسايس شكلها عىل يسيطر خاصة
البحر (يف كوراساو ميناء أو العربي)، الخليج (يف تنورة رأس أو الكويت، يف األحمدي

الكاريبي).
وذلك املوانئ؛ يف معينة ألنواع كوظيفة التجارة نخصص لم أننا نالحظ أن ويجب
بحيث األخرى الوظائف معظم مع باستمرار يتداخل املوانئ يف أسايس عنرص التجارة ألن
ذاك أو هذا يف االختالف إنما تجاري، غري وذلك تجاري ميناء هذا إن نقول أن يمكن ال

التجارة. حجم يف ي كمِّ اختالف إىل راجع
غري املوانئ بينما كبرية، ركاب سفن موانئ أيًضا هي الرئيسية املوانئ فإن وأخريًا
شك دون ذلك يرتبط حجم؛ أي من الركاب سفن تزورها ال وقد تزورها قد الرئيسية

الحركة. وكثافة املالحة رشكة وجنسية امليناء بموقع
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وأنواعها املرافئ أشكال (4-6)

واألنواع األشكال عن ط مبسَّ بموجز نلم أن إال املوانئ عن الكالم نُنهي أن قبل يسعنا ال
عليها تقع التي السواحل بأنواع ترتبط مجموعها يف األشكال وهذه للمرافئ. الجغرافية

املوانئ.
كثرية تعرجات عنها ينُجم التي الغارقة الساحلية املناطق يف توجد املرافئ ومعظم
ومن الخليج. اسم عليها نطلق والعمق االتساع متباينة صوًرا تتخذ الساحل، خط يف
بورتسموث وخليج لندن، خليج نذكر الغارقة السواحل عىل الواقعة واملرافئ املوانئ أمثلة
نذكر األمريكي الساحل وعىل (اليونان)، وبرييه (مالطة) فالتا ومرفأ وسوثهامبتون،
املتحدة) الواليات رشقي شمال يف مني (والية بورتالند مرفأ عليه يقع الذي الخليج
ساوند وبوجت فوكا دي جوان مضيق وكذلك فرانسسكو. وسان وبوسطن ونيويورك
مثل كندا، وغرب املتحدة الواليات غرب شمال يف هامة مرافئ عدة عليهما تقع اللذان
املتحدة). (الواليات وتاكوما وسياتل (كندا) وفانكوفر فانكوفر) جزيرة (عىل فكتوريا
رشقي ويف مرت، مائة املتوسط يف تبلغ أعماق ذات املنطقة هذه يف املالحية املمرات ومعظم
عىل التوايل) عىل املجاورة برتون وجزيرة سكوشيا (نوفا وسدني هاليفاكس تقع كندا
الكندي الساحل يف فندي خليج عىل جون سان خليج وكذلك مالحيٍّا. ممتازة غارقة خلجان

الرشقي.
جزيرة يف فيلمستاد فميناء غارقة؛ سواحل عىل موانئ أيًضا نجد الكاريبي ويف
األمواج من محمي الغربي، الجنوبي الساحل عىل خليجي مرفأ عىل يوجد الذي كوراساو
الهولندية الجزيرة هذه موانئ أصبحت وقد الدائمة. الرشقية الشمالية الرياح تثريها التي
خليج من ينتج الذي فنزويال برتول لشحن بالنسبة األهمية من كبري جانب عىل الصغرية
الرئيسية. العالم موانئ من أصبح فيلمستاد ميناء أن ذلك عىل وترتب الضحل، ماركيبو
سدني، عليه تقع جيًدا واسًعا ً مرفأ أسرتاليا رشق يف الغارق الساحل أعطى كذلك
يف مرفأ أحسن أنه الفرنسيون يدعي خليج عىل سوريز ديجو ميناء يقع مدغشقر ويف
ميناء مثل الغارقة السواحل عىل تقع التي املرافئ من عدًدا أيًضا نجد أفريقيا ويف العالم،
وممبسة وسرياليون، غمبيا يف وفريتون وباتورست الكمرون يف ودواال تونس، يف بنزرت
(رسيالنكا) ترنكومايل ميناء نجد آسيا ويف ديالجوا، خليج عىل وماركيز ولورينز وبريا

الجنوبية. والصني وكوريا اليابان سواحل يف عديدة وموانئ
محميٍّا ممتاًزا ً مرفأ يعطي ذلك فإن نهري بمصب الغارقة السواحل ترتبط وحينما
التكوين ذلك عىل ويُطلق األرض، داخل كبرية بدرجات كذلك يتوغل وهو الرياح، من
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جزيرة شبه يف صغرية بصورة موجود التكوين هذا ومثل الخليجي، املصب أو Ria ريا
خليج منطقة نجد املتحدة الواليات ويف إسبانيا، غرب وشمال وبريطانيا (فرنسا) بريتاني
يظهر الجنوبية أمريكا ويف النوع، هذا من ونورفولك ونيوبورت وبالتيمور تشيزابيك
وأحسن أكرب هو ريوديجانريو (ريا) ولعل وباهيا، وسانتوس ريوديجانريو يف الشكل هذا
حدود يف مياهه وعمق كيلومرتًا ٤٥ قطره خليًجا يكون الغارق فالوادي الطبيعية؛ املرافئ
مثال أحسن هانجشو إىل كونج هونج من الجنوبي الطني ساحل يكون آسيا ويف مرتًا، ٣٨
جيًدا استخداًما املستخَدمة غري الواسعة الخلجان من كثري وفيه العالم، يف الخلجان لهذه

ممتازة. كمرافئ
من لكثري السفىل الوديان غرق عن الناجمة العميقة الخلجان من آخر نوع وثمة
عادة ى تُسمَّ وهذه الجليدية. األنهار كوَّنتها وديان ولعلها الباردة، املناطق يف األنهار
واملاء، اليابس بني د املعقَّ والتداخل التعمق كثرية خلجان عن عبارة وهي ،Fiord فيورد
تصبح العميقة الفيوردات فإن ثم ومن االنحدار؛ شديدة وعرة جبلية بسواحل تتميز
تقع الفيوردات معظم ولكن الربية، للمواصالت بالنسبة عليها التغلب يمكن ال عقبة
االنحدارات، وفجائية التضاريس وارتفاع للربودة نظًرا اإلنتاج؛ قليلة قاحلة مناطق يف
لكندا، الغربي والساحل اسكتلندا غرب وشمال النرويج يف بكثرة الفيوردات وتظهر
هذه مواقع فإن وهكذا نيوزيالندا. غرب وجنوب شييل وجنوب جرينالند وسواحل وألسكا
فائدة ذات غري — كمرافئ أهميتها برغم — يجعلها النائية الباردة املناطق يف الفيوردات

الكبرية. املوانئ نمو إمكانية حيث من
الضيق الطويل اسكتلندا غرب يف Loch Fyne فيني لوخ الفيوردات أمثلة ومن
«فست» فيورد عىل نارفك تقع النرويج ويف مرت، ومائتي مرتًا ٤٥ بني أعماقه وترتاوح
باتصاله — ألنه فيوردات عىل الواقعة املوانئ أهم من هو هذا ولعل العميق. الواسع
أوروبا يف تصديره أماكن إىل السويدي الحديد بنقل يقوم — كريونا مع الحديدي بالطريق
كيلومرتًا ١١٥ طوله يبلغ إذ األبعاد؛ هائل خليج عن عبارة تروندهايم وفيورد وأمريكا،
فيورد وكذلك الشمال. ببحر يربطه ضيق مدخل مع كيلومرتات، ثمانية عرضه ومتوسط

طوًال). كيلومرت مائة (حوايل ومتشعب كبري أوسلو
من متكونة منخفضة مناطق غرق نتيجة تكونت الخلجان من آخر نوع وهناك
عن النظر وبغضِّ ،Fiard فيارد ى تُسمَّ الخلجان من شكل عنها ينُجم صلبة صخور
موانئ من عدًدا أن ذلك عىل واملثال جيدة، مرافئ ن يكوِّ الناتج الخليج فإن التكوين أصل
بينما وسوندسفال، وجيفليه كارلسكرونا مثل النوع هذا من خلجان عىل تقع السويد
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يف يظهر Foehrd فريد ى يُسمَّ ثالث ونوع (ريا)، غارق خليجي مصب عىل تقع جوتربج
شلزفج، إقليَمي يف توجد التي تلك مثل خليجية، مصبات هبوط نتيجة السهلية السواحل
جتلند ويف األملاني، كييل ميناء عليه تقع الذي ذلك وأهمها البلطيق، وسواحل هولشتني
توجد ال آرهوس وباستثناء عميقة، غري لكنها الخليجية التكوينات من عدد الدانمركية

هذه. الجزيرة شبه يف جيدة موانئ
جيدة موانئ عىل يحتوي بعضها املرافئ من أخرى أنواع توجد هذا جانب وإىل
املرفأ أن إىل االختالف ذلك يف السبب يرجع وال املوانئ، هذه مثل يضم ال اآلخر والبعض
(انحدارات للمنطقة املورفولوجي التكوين أشكال أن إىل أحيانًا يرجع ولكن جيًدا، ليس
أقدار يف تتحكم التي هي املرفأ) مدخل تسد رملية وحواجز شواطئ تكوين أو شديدة
تلعب برشية أخرى عوامل هناك كذلك امليناء، هذا مثل قيام تمنع أو ما ميناءٍ تكوين
وأن بد ال بل جيد، ميناء وجود حتمية إىل داعيًا ممتاز مرفأ وجود مجرد فليس دورها،
وعالقات برشية، وتجمعات اقتصادية، نشاطات تكونه: التي العوامل امليناء لهذا تتوافر

.Hinterland ظهري للميناء يكون أن يجب أخرى وبعبارة مكانية،
تشقيق يف دورها التعرية لعبت بركان عند تتكون التي تلك الجيدة املرافئ أنواع ومن
الرياح من محمي كبري قوس تكوين عىل الشواطئ غرق عملية وساعدت جوانبه أحد
يقوم التي املنطقة حجم لصغر إما هنا املوانئ تقوم ال األحيان غالب يف لكن واألمواج،
وعر يصبح الشاطئ أن إىل باإلضافة هذا الربكنة، ظاهرة تكرر لخشية أو الربكان، فيها
النوع لهذا مشابهة ظروف يف يقوم الذي الكبري الوحيد امليناء عدن كانت وربما املرتقى،

بركانيني. عنقني حماية يف يقوم فامليناء اليشء؛ بعض
املرافئ باسم يعرف ما جيدة مرافئ تهيئ التي األخرى الطبيعية األشكال ومن
الشائعة الجزر مجموعات تكوِّنها التي البحريات داخل تتكون املرافئ وهذه املرجانية.
لهذه املرجاني فالتكوين Atoll؛ أتول باسم واملعروفة الباسيفيكي املحيط يف االنتشار
من املرجاني التكوين بها يحيط دائرة أو قوس شكل يف واسعة بحرية عن عبارة الجزر
هذا من ممتازة محمية موانئ لتكون تصلح الباسيفيكي يف كثرية أماكن وهناك الخارج.
قاعدة إىل الثانية العاملية الحرب قبل اليابانيون حوَّلها التي تروك جزيرة ذلك مثال النوع؛

هائلة. بحرية حربية
داخل ويف كيلومرتًا، ٢٢٥ طوله كان الجزيرة هذه يف الوسطى البحرية فمحيط
(فيجي) وسوفا (هونولولو) هاربور وبريل للسفن، مرايس تصلح جزر عدة البحرية

150



البحري النقل

إال تظهر ال املوانئ هذه مثل لكن النوع، هذا من مرجانية موانئ (كوراساو) وفلمستاد
نشأة عىل تساعد التي واملكانية البرشية والعوامل الظروف من مجموعة هناك كانت إذا
لكن الطبيعية، الظروف بهذه ميلء الباسيفيكي فاملحيط امليناء؛ يقام ال ذلك وبدون امليناء،
املوانئ هذه مثل فإن العموم وجه وعىل جيدة، موانئ عليه أقيمت الذي هو منها القليل
مفتوًحا امليناء يظل كي كثرية صيانة وأعمال امليناء ملداخل مستمر تطهري إىل تحتاج

للمالحة.
تصبح إذ ساحلية؛ حواجز أو ألسنة عىل تقام أن يمكن التي املوانئ أيًضا وهناك
األماكن يف تصلح ال املوانئ هذه لكن املقابل، الساحل خط وبني بينها محمية أماكن هناك
مرتفعة غري ألنها وذلك إلخ)؛ … تورنادو أو (هاريكني العنيفة للعواصف تتعرض التي
ذلك عىل األمثلة ومن العالية. األمواج من الداخلية املنطقة تحمي لكي الكفاية فيه بما
(نيجرييا) الجوس وميناء الحواجز، هذه مثل حماية يف قام الذي (البندقية) فنيسيا ميناء
عىل كلها تقع اإلسكندرية وكذلك النوع. هذا من حاجز وراء وجزر مد مدخل يف يقع
يتجزأ ال جزءًا أصبحت التي فاروس جزيرة املايض) (يف أيًضا يحميه كان ساحيل حاجز
من الداخيل الجزء عىل يقوم جالفستون ميناء نجد املكسيك خليج ويف وامليناء، املدينة من
وفيما تآكله، ملنع املسلح األسمنت من بحوائط الحاجز هذا ُكيس وقد رميل. ولسان حاجز

الكراكات. بواسطة مياهها عمقت (الجونة) كبري مائي مسطح والشاطئ اللسان بني
نفسه املنوال وعىل داخيل. كبري ميناء إىل هيوستن تحويل اإلمكان يف أصبح وبذلك
حفر بعد كبرية ساحلية الجونة عىل يقع الذي املسيسبي دلتا رشقي موبيله ميناء نجد
وكذلك كيلومرتًا. ٦٠ حوايل طولها يبلغ الالجونة عرب واأللسنة الشواطئ أمام من قناة
ومن (أنجوال)، لوبيتو ميناء ومثله مماثل، حاجز عىل أفريقيا) (جنوب دربان ميناء أقيم
تراكم من الالجونات قاع لتطهري دائم عمل إىل تحتاج املوانئ هذه كل أن الطبيعي
تقدم مع ممكنًا ذلك أصبح وقد التآكل. من األلسنة وحماية املجرى، وتعميق اإلرسابات،

املاء. مسطحات فوق تعمل التي امليكانيكية والبناء الروافع من الحفر آالت
من تحميها جزر أمامها توجد التي الشواطئ يف يقوم املوانئ من آخر ونوع
التاريخية األمثلة ومن امليناء. إىل ذلك بعد الجزر هذه تُضم أحيان ويف واألمواج، العواصف
محمية تزال ال التي املوانئ أما (الهند). بمباي نسبيٍّا الحديثة األمثلة ومن اإلسكندرية.
بني ملقا (مضيق بنانج جزيرة يف جورجتاون وميناء كونج، هونج أمثلتها فمن بالجزر،
الشاطئ مواجهة يف الجزيرة ساحل عىل يقوم هنا امليناء أن ولو وسومطرة)، ماليزيا

املاليزي.
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الدلتاوات فروع أو األنهار مصبات عىل توجد املوانئ من أخرى مجموعة وهناك
وقد األمازون). حوض داخل يف ميناؤس (مثل الداخل يف العريضة األنهار عىل أو النهرية،
محمية جيدة مرافئ يهيئ ما الطبيعية الظروف هذه يف يجد املوانئ من النوع هذا كان
أن بعد أُهملت قد املوانئ هذه من الكثري ولكن النهر. أو املصب ضفتي وجود بواسطة
ومن النهرية. اإلرسابات تراكم استمرار إىل راجع وذلك كبري، حجم ذات السفن أصبحت
سفن استقبال باستطاعته يعد لم الذي األفون نهر عىل بريستول ميناء ذلك عىل األمثلة
امليناء مع تتعامل أن ذلك من األكرب السفن عىل وأصبح طن، آالف ثالثة من أكثر حمولتها
Avon mouth ماوث أفون ميناء ى يُسمَّ والذي مبارشة، الشاطئ عىل أقيم الذي الجديد

متقدمة). (ميناء
عنهما تحولت حتى التاريخ طوال الرئيسية مرص موانئ ورشيد دمياط ظلت وقد
لشط املشرتك املصب عىل وعبدان البرصة تزال وال واإلسكندرية. سعيد بور إىل التجارة
الحواجز يف الكراكات بواسطة الدائم الحفر بواسطة مفتوحة موانئ وقارون العرب
الجانج)، دلتا فروع من (فرع الهوجيل عىل تقع التي كلكتا وكذلك النهر. وقاع الخارجية
يف تفكري وهناك ٦٠سم. حوايل يبلغ عمًقا واملد املد بني عندها القاع مستوى يتغري والتي
للهوجيل. الطبيعي املسار عىل االعتماد من بدًال املنطقة هذه يف عميقة مالحية قناة إقامة
إال الكبري الغاطس ذات للسفن مفتوحة ليست املسيسبي مصب عىل أورليانز ونيو
مرتًا) ١١ (حوايل قدًما ٣٥ القاع مستوى تجعل التي املستمرة التطهري أعمال بواسطة
بني تجمع موانئ وهناك امليناء. إىل البحر من السفن تصل لكي ١٩٠كم حوايل ملسافة
كيانج لليانجتيس الدلتاوية الخليجية املصبات مثل نهري ومصب Estuary خليجي مصب
تجعل اإلرساب عملية ولكن التوايل، عىل وكانتون شنغهاي عليهما تقع اللذين وسيكيانج
استقبال عىل قادرة غري كانتون معها تَُعدُّ التي للدرجة صعبة عملية املوانئ عىل اإلبقاء
متقدمة كميناء كونج هونج نمو يف الرئيسية األسباب أحد هو وهذا الكبرية، السفن
ملك أنها بحكم واالقتصادية واالسرتاتيجية السياسية كونج هونج أهمية جانب إىل (هذا

لربيطانيا).
بصورة والجزر املد ظاهرة بحدوث تتميز التي تلك فهي الحقة الخليجية املصبات أما
واإلنجليزية األملانية الشمال بحر موانئ من والكثري مفتوًحا، امليناء يجعل مما متكررة؛
فرنسا ويف إلخ)، … ليفربول – هل – لندن – بريمن – (هامبورج النوع هذا من موانئ
أنتفريب وبلجيكا روتردام هولندا ويف والهافر، ونانت نازير وسان بوردو نجد أيًضا
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أسرتاليا ويف ومنرتيال، فيالدلفيا أمريكا ويف و«أوبورتو»، لشبونة الربتغال ويف (إنفرس)،
الكنغو. مصب عىل وماتادي بوما أفريقيا ويف وأدليد، وفريمانتل وبرزبني ملبورن

إىل املالحة تحتاج ال بحيث كبرية األعماق تكون الخليجية املصبات هذه من كثري ويف
املصبات بعض ولكن مرتًا)، ٧٠ حوايل الكنغو مصب يف املياه (عمق والجزر املد موجات
والجزر املد موجات أهمية إىل يؤدي مما إنجلرتا)؛ موانئ (مثل املستمر التطهري إىل تحتاج

املوانئ. من والخروج الدخول يف
كان مهما — صناعية هندسية أعمال إىل تحتاج املوانئ أن نجد كثرية حاالت ويف
األعماق. من وملزيد الحماية من ملزيد وذلك — مالئم غري أو مالئًما الطبيعي املرفأ شكل
قصرية أو طويلة — األمواج حواجز إقامة هي بالحماية الخاصة الهندسية األعمال وأهم
أحيان يف فإنه ثم ومن امليناء؛ داخل مالحية قنوات حفر عىل التعميق أعمال تشتمل وقد —
صناعية املوانئ كل أن ذلك والصناعي؛ الطبيعي امليناء تمييز البداية يف يصعب كثرية
كانت إذا أساسه يف طبيعي تكوين فهو املرفأ أما صيانتها. وعمليات وأعماقها بأرصفتها
الطبيعة تهب ال حيث صناعيٍّا؛ املرفأ يكون وقد أخرى. أو بطريقة الحماية فيه تتوافر
مثال اإلنسان، يطورها طبيعية حماية بوادر يظهر حيث أو الطبيعية، الحماية من أشكاًال
أمواج حواجز إقامة يف اإلنسان يستغلها رأس، بداية أو ساحلية رأس هناك تكون أن ذلك
عند أو الجزر، أشباه من كثري يف صناعية موانئ تقام وكذلك الطبيعي. لالمتداد كامتداد
(فنزويال). والجويرا (شييل) وفالباريزو وحيفا بريوت ذلك مثال الساحل؛ يف بروز ظهور
تمد ثم ومن ميناء، إىل الحاجة تنشأ ذلك وعىل مستقيًما، الساحل خط يكون وقد
تاكورادي ذلك مثال مختلفني؛ خطني عىل تتقابالن بحيث االتجاهني كال من األمواج حواجز
هي ومدراس (الهند). مدراس البيضاء، الدار أفريقيا)، (جنوب إليزابث بورت (غانا)،
املوسمية والعواصف الرياح تجتاح حيث العالم؛ يف الصناعية املوانئ عىل األمثلة أهم من
إىل تتحول لكنها طبيعية، مرافئ عىل موانئ وهناك بأكملها. املنطقة الرشقية الشمالية
الذي الهافر ميناء ذلك أمثلة ومن لإلرسابات، تجنبًا أو توسيعها نتيجة صناعية موانئ
وذلك املانش، بحر عىل مطلة واجهة إىل السني نهر مصب عىل مطلة واجهة من تحوَّل
جعلها ممتاز صخري حويض مرفأ عىل تقع التي ومرسيليا كبرية، أمواج حواجز بإقامة
إقامة بعد إال واملالحة التجارة حركة نمو تواجه أن تستطع لم سنة، أللفي جيًدا ميناءً
مرسيليا تريستا وتشبه الغربية، الرياح من لحمايتها كبري أمواج وحاجز أحواض سبعة

املتوسط. البحر يف كثري ذلك وغري وجنوا الجزائر وكذلك ظروفها، يف

153



النقل جغرافية

Hinterland امليناء خلفية (7)

لنقل بحرية طرق وبداية برية طرق نهاية إنها بل بذاته، قائم كيشء املوانئ تقوم ال
كبرية الخلفية كانت فكلما بخلفيته؛ يرتبط امليناء فإن ثم ومن األشخاص؛ أو البضائع
فهناك الخلفية؛ ظروف حسب ميناء كل خلفية وتختلف كبرية. امليناء أهمية أصبحت
خلفية وتنقطع امليناء إىل الربية للمواصالت واحد بطريق ترتبط التي البسيطة الخلفية
أخرى طرق من غريه مع يشتبك الطريق هذا كان إذا ولكن الطريق، هذا بانقطاع امليناء
لجذب موانئ عدة بني تنافس التشابك منطقة يف هنا ويحدث بل تتعقد، الخلفية فإن
خدمة املخدومة املناطق يف إال املوانئ بني الرصاع هذا مثل يحدث وال الخلفية، هذه تجارة
أوروبا يف إال يوجد ال هذا ومثل وبرية، وحديدية نهرية األريض: النقل بشبكات ممتازة

املتحدة). الواليات (خاصة الشمالية أمريكا من وأجزاء الغربية
قد مثًال بسيًطا، تركيبًا مركبة أو بسيطة املوانئ خلفية تصبح القارات بقية ويف
اإلسكندرية خلفية لكن والسويس، سعيد وبور اإلسكندرية بني بسيط تنافس هناك يكون
بني رصاع يحدث هنا السودان، شمال إىل تمتد أحيان ويف أسوان، إىل تمتد ما عادة
مصدر التنافس تحديد عىل ويساعد السودان، شمال تجارة عىل سودان وبور اإلسكندرية
سودان بور بينما وأوروبا، املتوسط البحر عىل تطل فاإلسكندرية وجهتها؛ أو التجارة
الحديدية املواصالت شبكة نقص فإن ذلك ومع واليابان، الهندي املحيط إىل اتجاًها أكثر
باإلضافة هذا واضحة، غري املنافسة يجعل السودان) (شمال حلفا ووادي أسوان بني
سوق =) متقدم غري محدودة)، سوق =) السكان قليل السودان من الجزء هذه أن إىل

أيًضا). محدودة وواردات صادرات تجارة =) اإلنتاج قليل محدودة)
يف متكاملة كثيفة نقل شبكة منطقة يف آخر بمثال املحدود املثال هذا قارنَّا وإذا
ميناء من التجارة جذب أجل من حادة واملنافسة ضخمة الفوارق نجد فإننا أوروبا،
من وجنوا وتريستا ناحية من وروتردام هامبورج موانئ بني شديد فالرصاع آخر؛ إىل
أملانيا). وجنوب وسويرسا والنمسا (تشيكوسلوفاكيا أوروبا وسط تجارة عىل أخرى ناحية
إىل نضيف ولكننا واألشخاص. البضائع اتجاه أو مصدر بتأثري الرصاع يتقرر هنا وكذلك
ميناء يف املعطاة التسهيالت مدى وأيًضا (رسيعة/بطيئة) السائدة النقل وسيلة نوع ذلك
إىل يؤدي ما وهو آخر، ميناء يقدمها التي للتسهيالت بالنسبة أخرى أو دولة لتجارة
وهنا تجارتها، مرور تسهيل أجل من املعنية والدولة امليناء سلطات بني خاصة اتفاقيات
أخرى، أو بصورة االتفاقيات هذه مثل تقرير يف السياسية واالتجاهات التيارات تتدخل
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تحولت أن بعد لكن تشيكوسلوفاكيا، تجارة من كثري يف تتعامل هامبورج كانت فمثًال
أملانيا موانئ إىل تجارتها من كبري جزء تحوَّل الرشقية الدول مجموعة إىل تشيكوسلوفاكيا
إىل اإلشارة سبقت وقد التجارة. اتجاه يف السياسة دور عىل عديدة أمثلة وهناك الرشقية.

السابقة. الفصول يف بعضها

السفن صناعة (8)

بناء صناعة عىل السوفييتي واالتحاد املتحدة الواليات من كلٌّ تمارسها التي السيطرة إن
الشمالية أوروبا دول احتكرتها التي السفن، بناء صناعة يف دورهما وضعف الطائرات،
فمعظم منهما؛ بكلٍّ الخاصة الظروف بعض تعكس حقيقة لهي حاليٍّا، واليابان الغربية
ثم ومن الدولية؛ املنافسة من جو يف تعمل خاصة مالحية رشكات لحساب تُبنى السفن
داخل يف املواتية العروض أحسن تجد حيث طلباتها تقدم املالحية الرشكات هذه فإن
جزء يف — تكون أن السفن بناء صناعة يف الشائع من أصبح ثم ومن خارجها؛ أو بالدها
أعمال فإنها الجوية واملالحة الفضاء أبحاث أما للتصدير. صناعة — أعمالها من كبري
بها خاص اهتمام إىل يؤدي مما االسرتاتيجية؛ األرسار من الكثري وتتضمن بالدولة خاصة
تصبح ال فإنها االتجاهات هذه يف العالية للتكلفة ونظًرا العمالقتني. الدولتني جانب من

التجارية. الطائرات ببناء الخاص القطاع يف إال تصدير صناعة
السفن، بناء بريطانيا، وخاصة الغربية، أوروبا دول بعض احتكرت طويلة ولفرتة
وهولندا وأملانيا فرنسا يف كبري نطاق عىل سفن صناعة هناك كانت جانبها إىل ولكن
أوروبا؛ غرب شمال يف خطرية تطورات حدثت مبارشة الثانية الحرب وبعد والنرويج.
دول يف الصناعة نفس يف هائل نمو مقابل يف الربيطانية السفن بناء صناعة تدهورت فقد
السفن بناء صناعة يف اليابان نمو عليه طغى ما رسعان التطور هذا لكن اسكندنافيا،

املضمار. هذا يف الدول صدارة معها تبوأت مذهلة بصورة
الرشقي الشمايل ساحلها يف األوىل منطقتني؛ يف الربيطانية السفن صناعة وترتكز
ومركزها الكاليد نهر (عىل الغربي الشمال الساحل يف والثانية نيوكاسل) مركزها (منطقة
كثرية مدن أسماء تضم كانت الرشقية الشمالية املنطقة يف الرئيسية واملراكز جالسجو)،
كانت القرن هذا بداية وعند األدنى. والتيز وسندرالند وهبورن األدنى والتني بليث منها
نهاية ويف العاملية، السفن حمولة وثلث اإلنجليزية السفن حمولة نصف تُنتج املنطقة هذه
بذلك وكانت اإلنجليزية. السفن حمولة من ٪٤٥ تصنع املنطقة هذه كانت الخمسينيات
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منطقة مبارشة تليها السفن، صناعة يف العالم يف مركزية منطقة أكرب طويلة، ولفرتة
.١٩٥٩ سنة أرقام (السويد) جوتبورج منطقة وأخريًا كاليد منطقة ثم هامبورج

منطقة كانت بينما الحديدية، السفن صناعة بنمو بدأت فقد الكاليد منطقة أما
الكاليد منطقة ظلت ولقد الخشبية، السفن صناعة يف قديم تقليد ذات الرشقي الشمال
عليها تفوقت حني ١٩٥٠ عام حتى السفن بناء يف شهرة العالم أنهار أكثر بأنها معروفة
عدًدا الكاليد منطقة بنت وقد (جوتبورج). ألف وجوتا (هامبورج) األلب مصب منطقة

إليزابث». و«كوين ماري» «كوين مثل الصيت الذائعة الضخمة السفن من
يف جيدة سفن صناعة هناك كانت فقد اإلنجليزيتني املنطقتني هاتني جانب وإىل
كمربلند (والية فرينس» إن «وبار ليفربول) (قرب وبريكنهد الشمالية) (أيرلندا بلفاست
تستحق للسفن صناعة أية لندن ومنطقة التيمز مصب عىل يكن ولم ليفربول). شمال
التاسع القرن من الثاني النصف منذ املنطقة هذه يف السفن صناعة تدهورت فلقد الذكر؛
أساس عىل الرشقي الشمال يف الصناعة هذه نَمت بينما الحديدية)، السفن نمو (بعد عرش

نيوكاسل. منطقة يف املحيل الفحم وجود
بريطانيا ترسانات تصنعها التي الجديدة السفن من الحمولة تزد لم ١٩٢٩ عام ومنذ
ماليني ١٠٫٣ العالم يف السنوية الحمولة بلغت بينما سنويٍّا، طن مليون ونصف مليون عن
ففي ١٩٢٩؛ أرقام بريطانيا فيها تخطت محدودة استثناءات وهناك .١٩٦٤ عام طن
والدليل طن، مليوني من أكثر السنوية الجديدة الحمولة كانت و١٩٢٠ ١٩١٣ سنوات
مجموع أن هو تخلفها، ثم بريطانيا موقف وجمود العالم يف السفن صناعة نمو مدى عىل
مليون بريطانيا منه أنتجت طن مليون ١٫٢ العالم يف كان ١٩٨٠ عام يف السنوية الحمولة

.(3-4 شكل (انظر وحدها طن
يستمر األوروبية الدول يف السفن صناعة نمو نجد الربيطاني الركود هذا مقابل ويف
الحايل القرن بداية عند املنتجة الحمولة كانت املثال سبيل عىل السويد ففي ثابتة؛ بخطى
قد التقدم هذا ومعظم ،١٩٥٩ عام طن ألف ٨٥٧ إىل ارتفعت طن، آالف عرشة من أقل
منذ ارتفاع دون يسري كان السويدية، السفن صناعة فمنحنى ،١٩٤٥ عام بعد حدث
الحرب فرتة خالل وتوقَّف ،١٩٢٩ ،١٩١٣ أزمتَي خالل شديد انخفاض مع ،١٩١٠ عام
وحامالت البرتول ناقالت بناء يف السويدية الرتسانات تخصصت وقد ،(١٩٣٩–١٩٤٤)
األول العميل هو الكبري النرويجي األسطول وكان الخام). (كالحديد الكبرية األحجام

السويدية. السفن لصناعة
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السفن. بناء يف الرئيسية الدول مساهمة تطور :3-4 شكل

،١٩٥٠ عام من ابتداءً متوازنًا نموٍّا الدانمركية السفن بناء صناعة نَمت وكذلك
نَمت بينما الحربني، بني فيما السويد تُنتجها كانت التي الحمولة قرابة تُنتج وأصبحت
النرويجية السفن صناعتي من ولكلٍّ الدانمرك، وسبقت برسعة النرويجية السفن صناعة
دائم عميل وجود ذلك ويعني منهما، لكلٍّ كبري تجاري أسطول وجود ميزة والدانمركية
كبريًا عدًدا السويد يف إن حيث حظٍّا؛ السويدية الرتسانات من أقل ولكنهما الدولة، داخل

السفن. ببناء املرتبطة املختلفة الصناعات من
السفن صناعة يف الثاني املركز عىل الحصول يف والسويد بريطانيا مع أملانيا وتتنافس
١٩٥٨ يف ووصل ١٩٤٩ بعد برسعة الصناعة هذه يف األملاني النمو بدأ فلقد اليابان؛ بعد
الرتسانة وصلتها إنتاجية قمة إىل بالقياس وذلك طن، مليون ١٫٤ قدرها إنتاجية قمة إىل
التوسع فإن ذلك ومع طن، مليون نصف وقدرها العامليتني، الحربني بني الفرتة يف األملانية
يف اليابان، يف مثله من بكثري وأقل السويد، يف مثيله من أقل السفن صناعة يف األملاني
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رسيع بنمو الدول بعض تميزت وكذلك طن. ألف ٨٩٠ إىل األملاني اإلنتاج هبط ١٩٦٤ عام
وقد ويوجسالفيا. وإيطاليا وفرنسا هولندا مثل الخمسينيات نهاية منذ السفن صناعة يف
فرتة خالل الصناعة هذه يف التوقف من كثريًا — هولندا وخاصة — الدول هذه عانت

الستينيات.
جاء قد العامليتني الحربني بني ما فرتة خالل أوروبا يف السفن صناعة نمو أن شك وال
الحديثة التكنولوجيات استخدام عن الربيطانية السفن صناعة تخلف نتيجة أساسه يف
الروح بينها العوامل من عدد هذا ووراء الصلب، من السفن وصناعة الصلب صناعة يف
يف الجديدة االستحداثات تقبُّل من اإلنجليزية الرتسانات منعت التي الربيطانية املحافظة
يف عنها األوروبية الصناعة يف أقل بناء نفقات إىل االستحداثات هذه أدت وقد التكنولوجيا.
الحرب، فرتة خالل األمريكيون استخدمه جديًدا تكنيًكا السويد أخذت فمثًال اإلنجليزية،
«اللحام» واستخدام صغرية، تجميع عمليات عدة إىل التجميع عملية تقسيم عن عبارة وهو
إىل الجديدة الوسائل من وغريها هذه أدت وقد السفينة. هيكل صنع يف «الربشمة» بدل

السفينة. بناء يف كثريًا الوقت تقليل
تُبنى املواصفات موحدة سفن تقديم يف األوروبية الدول وبعض السويد بدأت كذلك
التكلفة تخفيض إىل ذلك أدى وقد الكمي). اإلنتاج (كمبدأ متكاملة سلسلة صورة يف
أو لحام عامل — املهنة أساس عىل الربيطانية العمال نقابات تنظيم فإن وكذلك كثريًا.
الصناعة نوع أساس عىل القائمة السويدية العمل نقابات عكس عىل — مثًال بناء عامل
يقدمها التي املطالبات من الكثري تجنُّب عىل ساعد قد — مثًال ككل الرتسانة عمال —
مقسمة اإلنجليزية السفن صناعة فإن كذلك كاإلرضابات، ذلك غري أو معينة، مهنة عمال
تغريَّ قد الصلب ألواح ونقل صناعة ونمط املساحة، املتوسطة الرتسانات من كبري عدد عىل
أو الفحم (استرياد ساحيل نمط إىل داخلية، مناطق يف (إنجلرتا) الفحم عىل االعتماد من
املنطقة يف الصلب معامل تبني األوروبية الدول من كثريًا أن ذلك عىل ترتب وقد الوقود)،
بالسفن الصلب نقل أجور انخفاض ساعد األحيان بعض يف بل الرتسانة، عند الساحلية
األوروبية. الرتسانات إىل مبارشة اليابان أو املتحدة الواليات من الصلب ألواح استرياد عىل
تكوين بحكم طويلة فرتة منذ شائعة كانت البحرية املالحة فإن اليابان يف أما
الياباني الحضاري التقليد لكن املستمر، التنقل إىل تحتاج الجزر يف كبري عدد من اليابان
لم ثم ومن الشعب؛ عزلة تفسد ال حتى اليابانية، املياه خارج السفر يمنع كان اإلقطاعي
من عدد إنشاء أمكن ١٨٦٨ عام بعد اإلصالح عهد ويف للبحار، عابرة سفن هناك تكن
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من سفينة أول اليابان يف بُنيت ١٨٩٠ عام ويف خاصة. رشكات بواسطة الكبرية السفن
حمولتها سفنًا تبني التي للرشكات وإعانات منًحا الحكومة قدمت ١٨٩٦ ويف الصلب،
ويف شديد، ببطء يسري ظل اليابانية السفن صناعة نمو فإن ذلك ومع طن، ٧٠٠ من أكثر

اليابان. يف للصلب مصنع أول أُنشئ ١٩٠١
كبرية؛ أحجاًما بلغت قد اليابانية السفن كانت األوىل العاملية الحرب بدأت وعندما
أكثر إىل زادت طن، آالف عرشة عن تزيد ال ١٨٩٠ يف املبنية السفن حمولة كانت فقد
واحتياج الحرب بتأثري الحمولة زادت ثم ،١٩٠١–١٩١٣ بني الفرتة يف طن ألف ٥٠ من
ارتفعت طن ألف ٨٥ البحر إىل املنزلة الحمولة بلغت ١٩١٤ سنة يف سفن، إىل الدولة
الدولة أفاقت أن بعد وغريها الصناعة بهذه حل الكساد لكن ،١٩١٩ طن ألف ٦٥٠ إىل
— ١٩٢٩ سنة ففي املتكررة؛ العاملية األزمات إىل باإلضافة الحرب، تأثري من األوروبية
يزد ولم فقط، جديدة طن ألف ٦٥ البحر إىل اليابان أنزلت — رواج سنة تُمثِّل وكانت
هذا يف اليابانية الصناعة نمو فإن وهكذا الثالثينيات. خالل إال طن ٤٠٠٠٠٠ عن اإلنتاج
إىل ونضيف السفن، بناء خربات اليابانيون فيها اكتسب طويلة مقدمات له كان املضمار

كثريًا. بالبحرية االهتمام إىل أدى الذي الياباني العسكري التوسع أيًضا ذلك
يف العاملي اإلنتاج بقية عىل الياباني اإلنتاج تفوق (١٩٥٦) الخمسينيات خالل ويف
ومذهلة، واسعة بصورة الدولية التجارة نَمت أيًضا الخمسينيات خالل ويف السفن، بناء
البرتول ونقل التجارة أساطيل حمولة رفع إىل أدى مما البرتول؛ نقل قطاع يف وخاصة
عىل األساطيل هذه أصحاب من كثرية طلبات إىل هذا وأدى كثريًا، واليونانية األمريكية
تتميز تكن لم الياباني اإلنتاج تكلفة أن وبرغم جديدة، سفن إلنشاء العالم ترسانات
تلبية اليابان بإمكان كان أنه إال األوروبي اإلنتاج بتكلفة باملقارنة الشديد باالنخفاض
يف قبُل من محجوزة كانت األوروبية الرتسانات ألن أقرص؛ وقت يف السفن وتسليم الطلبات
الرتسانات بتحويل اليابانية الرتسانات يف التوسع باإلمكان كان كذلك سابقة، عقود تنفيذ
املدنيني من الصناعة هذه مهنديس من كبري عدد لوجود وكذلك مدنية، إىل العسكرية
صناعة ونمو اليابان، يف كبرية عمل قوة وجود كله هذا إىل ويضاف السابقني، والعسكريني
رءوس هروب فإن هذا وفوق السفن، صناعة يف األسس أحد تكون التي اليابانية الصلب
بصورة الصناعة هذه تنمية عىل ساعدا قد الباردة، والحرب اليابان إىل األمريكية األموال

مضاعفة.
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٤-٢ خريطة

اليابانية. البحرية الرتسانة عند ثابتًا عميًال الكبري التجاري الياباني األسطول ويشكل
يحتل وكان طن. ماليني ٦٫١ ١٩٤١ سنة يف الياباني التجاري األسطول حمولة كانت وقد
التجاري األسطول معظم كان الثانية العاملية الحرب نهاية ويف العالم. يف الثالث املركز
طن. ألف ٧٥٠ حمولته ما سوى منه املتبقي يكن ولم الباسيفيك، قاع يف غارًقا الياباني
١٩٦٤ عام الخامسة املرتبة يحتل وأصبح كبرية وبرسعة أخرى مرة األسطول بني وقد
يحتل الياباني التجاري األسطول أصبح ١٩٧٠ عام ويف طن، ماليني ١٠٫٨ قدرها بحمولة
كذلك طن، مليون ٢٧ قدرها بحمولة التجارية، العاملية األساطيل بني من الثانية املرتبة
الحمولة من مزيد إىل — الخامات ونقل والتجارة للصناعة — اليابان يف الحاجة تتزايد
يف طن مليون ٢٥ من تزايد قد وحده البرتول إىل فاالحتياج التجاري؛ أسطولها يف البحرية
وعىل ،١٩٨٠ يف طن مليون ١٣٠ إىل يصل أن ويتوقع ،١٩٧٠ يف طن مليون ٧٠ إىل ١٩٥٩
الرتسانة وتبني مضاعفة، أرقام إىل اليابانية التجارة حجم ازدياد يتوقع نفسه املنوال
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(نصف ذلك من ألكثر ومرشوعات طن، ألف ٣٠٠ وزنها برتول ناقالت اآلن اليابانية
طن. ألف مائة حدود يف خامات وناقالت طن) مليون

التوسع نتيجة شك ال — محدوًدا كان السفن ببناء االهتمام فإن أمريكا يف أما
يف مهمة كانت السفن صناعة ولكن — املتحدة الواليات يف الهائلة املساحات داخل األريض
عرص إىل السفن انتقلت وحينما الخشبية، السفن عرص خالل األمريكية نيوإنجلند موانئ
لتطور نظًرا املضمار؛ هذا يف السنني عرشات بعدة أمريكا بريطانيا سبقت والصلب الحديد
بداية بعد إال الجديدة السفن إىل أمريكا تنتقل ولم اإلنجليزية، والصلب الحديد صناعة
الصناعة الهتمام نظًرا نسبيٍّا؛ متخلفة املتحدة الواليات ظلت ذلك بعد وحتى القرن، هذا
الصناعي. اإلنتاج من ذلك وغري والقاطرات والسيارات اآلالت إنتاج عىل بالرتكيز األمريكية
إىل أدى قد الثانية العاملية الحرب خالل والتجارية الحربية للسفن أمريكا احتياجات لكن
ويف الطائرات، صناعة بعد الثانية الصناعة أصبحت حتى الصناعة لهذه ا جدٍّ رسيع نمو
٧٥ إىل الرقم هذا هبط وقد طن. مليون ١١٫٦ البحر إىل املنزلة الحمولة بلغت ١٩٤٣ عام

.١٩٥٥ عام فقط طن ألف
الرتفاع األخرى؛ السفن العاملي السوق يف تنافس أن يمكن ال األمريكية والسفن
األمريكيني السفن لصناع إعانات منح إىل بالحكومة أدى مما املتحدة؛ الواليات يف األجور
هي األطلنطي: عىل ترسانات خمس يف األمريكية السفن صناعة وترتكز .(١٩٣٦ (قانون

نيوبورت. بالتيمور، (ترسانتان)، فيالدلفيا بوسطن،
إنتاجها من جزءًا ألن وذلك تجارية؛ سفن من تُنتج مما أكرب أمريكا ترسانات لكن
إصالح بعمليات تقوم األمريكية الرتسانات أن كما األمريكي. الحربي األسطول إىل يذهب
مليون ٤٣٥ تبلغ السفن إصالح من السنوية فأرباحها األخرى، الدول من أكثر كبرية
واألحواض الرتسانات يف السفن إصالح صناعة يف دوالر ماليني ٢١٠ ب باملقارنة دوالر
السفن؛ بناء ترسانات عن توزيعها نمط يف تختلف السفن إصالح وأحواض الربيطانية،
يف الرتكز من بدًال الهامة املالحية الطرق طول عىل االنتشار إىل تميل األحواض هذه إن إذ

الصناعة. مراكز يف رأينا كما محدودة، نقط
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البحري النقل

مالحظات:

،(container (املعبآت الحديثة الشحن سفن عىل الوظيفة مختلفة السفن تشتمل (١)
األشخاص نقل وسفن األبحاث، وسفن الكيمائية، املواد وناقالت السائل، الغاز وناقالت

.Linora املنتظمة
العظمى. البحريات يف أسطولها عىل كندا أسطول يشتمل (٢)

يشتمل كما العظمى، البحريات يف أسطولها عىل املتحدة الواليات أسطول يشتمل (٣)
الحارض). الوقت يف العامل (غري االحتياطي األسطول عىل

املتحدة لألمم اإلحصائي السنوي الكتاب من ١٩٦٩ عن ولبنان مرص أرقام (×)
.١٩٦٩

“Maritino Transport” 1970, O.R.C.D. (org. for economic co- املصدر:
.operation and development Paris 1970), Table XXllb, P. 129
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الخامس الفصل

اليابس عىل للنقل املقوماتاجلغرافية

تجميعية نظرة

النقل باستثناء وحديثًا قديًما املعروفة النقل وسائل كافة عىل اليابس عىل النقل يشتمل
مرتبط وألنه الصورة بهذه األنواع متعدد اليابس عىل النقل ألن ونظًرا والجوي. البحري
فإن األخرى، الناحية من البرشية والظروف ناحية من الطبيعية بالظروف االرتباط أشد
عمليات تناهض أو تساعد التي العوامل عىل شاملة تجميعية نظرة نُلقي أن الواجب من

الحارض. ويف املايض يف الخمس، القارات سطح عىل املختلفة النقل

النقل يف العنرصالبرشي (1)

أو محلية، منطقة يف واالستهالك اإلنتاج بني تربط محضة، برشية عملية النقل كان ملا
وقبل أوًال لنا يربز البرشي العامل فإن واسع، إقليمي مستًوى عىل أو وظهريها، مدينة بني
فوقه تقوم الذي األسفل البناء يكون هو بل النقل، أنماط يف أسايس كعنرص يشء كل
العنرص إىل اإلشارة فإن شائعة، حقيقة هذه ألن نظًرا ولكن األخرى، النقل مقومات كل
شاذ نمط تفسري إىل الحاجة تدعو حينما إال التالية الصفحات يف كثريًا تظهر لن البرشي
أو ما، إقليم يف واضحة بصورة النقل يظهر ال حينما أخرى بعبارة أو النقل، أنماط من

ما. منطقة يف هائلة بصورة النقل كثافة تشتد حينما
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االقتصاد نوع إىل يشء كل وقبل أوًال يرجع إنما النقل نمط يف الشذوذ هذا وسبب
التي النباتات جمع =) الجمع اقتصاديات عليها تسيطر التي املناطق ففي السائد،
أوليٍّا فيها االقتصاد نمط يكون التي املناطق ويف والسماكة) والصيد طبيعيٍّا، تنمو
بانتقال تتحدد ضيقة أبعاد يف إال ينمو ال النقل نمط فإن تقليدي) رعي أو أولية زراعة =)
ى تُسمَّ أن يمكن أساسها يف االقتصاد من األشكال هذه أن ذلك األحيان؛ أغلب األشخاصيف
بدرجات — يتوازى فاإلنتاج اإلعاشة؛ اقتصاد أو اإلعالة أو الذاتي االكتفاء اقتصاديات
ومن للمجتمع؛ الغذائية املتطلبات مع — مختلفة برشية أو طبيعية ظروف حسب مختلفة
نجد الحاالت هذه مثل ويف الغذاء، إنتاج اقتصاديات نسميها أن أيًضا لنا يمكن فإنه ثم
يف مرتكزة أو مبعثرة العدد صغرية اقتصادية أو إنتاجية وحدات من تتكون املجتمعات
نقل وسائل تطوير إىل حاجة يف ليست بذلك وهي مبارشة، الغذاء عىل الحصول مناطق

الحدود. أضيق يف إال الغذائية باملنتجات خاصة
صورة يعكس ذلك فإن العادة، فوق بدرجات النقل فيها يتكاثف التي املناطق ويف
نطاقات الحارضيف الوقت يف املناطق هذه وتظهر الالزم، من أكثر احتكارية نشاط مناطق
منطقة أو الرور حوض مثل الصناعية، الدول داخل يف الجاذبية شديدة املساحة صغرية
وباريس ونيويورك لندن منطقة أو شيكاجو منطقة أو الجنوبي إيري بحرية ساحل
عالقات وظروف تاريخية ظروف بفضل االحتكارية املناطق هذه نَمت ولقد وموسكو.
وظائف نمو إىل باإلضافة الحديثة، الصناعة عرص يف الخامات توفر وظروف املكان
الداخلية أشكالها: بشتى التجارة خدمات وظائف رأسها وعىل العمالقة، املدن يف الخدمات
مرتبًطا االقتصادية الناحية من كان وإن الشديد، الرتكيز هذا ومثل والرتانزيت. والخارجية
يكون أصبح االسرتاتيجية الناحية من أنه إال االحتكاريني، والتجاري الصناعي بالتكامل
وهو الجديدة، الكربى الدول يف الحايل الصناعي االنتشاري النمط عكس عىل تاريخيٍّا نمًطا
فوق منها املزيد إىل يدعو مما النقل؛ وسائل كافة عىل ضخًما عبئًا يُمثِّل النقل ناحية من
شديد أمًرا أصبح املناطق هذه يف النقل وسائل من املزيد أن شك وال كثافة، من فيها ما
وإعادة ا، جدٍّ عالية املناطق هذه مثل األرايضيف فأسعار االنتباه، تسرتعي بصورة التكلفة
املوانئ) حالة (يف البحرية أو النهرية أو الحديدية أو الربية الطرق ونهايات املباني تنظيم
الربي للنقل املعلقة الطرق بناء كثرة إىل ذاك أو هذا ويدعو التكلفة، شديدة تصبح أيًضا
ية؛ حدِّ أصبحت الطرق هذه يف االستثمارات أن شك وال والربي. الحديدي للنقل األنفاق أو

أسعارها. فرتتفع املنتجة السلع عىل شك بدون تعود تكلفتها فإن ثم ومن
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مناطق داخل — االحتكارية املناطق يف النقل لوسائل الشديد التكثيف فان وهكذا
العاملية، املنافسة وجه يف املنتجة السلع عىل بالنفع يعود ال أمر — الصناعة اقتصاديات
ملواجهة األجور رفع ومطالبات األسعار رفع يف التفاعالت من سلسلة إىل أيًضا ويؤدي
الحرب)؛ صناعات نمو (أو والكساد والتضخم البطالة تفيش ثم املعيشة، نفقات ارتفاع
املشكالت هذه من الكثري لحل يتغري أن يجب املحتكرة املناطق نمط فإن ثم ومن

واالسرتاتيجية. والسياسية االقتصادية
الكتل لتوزيع يخضع عامة النقل فإن النقل، شكل يف االستثناءين هذين عدا وفيما
اإلنتاج لسلع رائجة سوًقا يساوي الكم والنوع: الكم من أساس عىل واألسواق البرشية
ذات السلع من مختارة ألنواع رائجة سوًقا يساوي والنوع ،Mass Production الكبرية
القطنية للمنسوجات رائجة سوق فالهند العالية). النقدية القيمة (وبالتايل النادرة القيمة
املعلبة واألسماك الصنع، الدقيقة القطنية للمنسوجات رائجة سوق وسويرسا العادية،
تجد املجمدة األسماك بينما أوروبا، يف الدخل ومتوسطي الفقراء بني رائجة سوًقا تجد

أوروبا. شعوب يف األغنياء عند سوقها

اليابس عىل النقل يف العنارصالطبيعية (2)

اليابس عىل النقل عىل املختلفة تأثرياتها يف منفصلة الطبيعية العنارص دراسة ألن نظًرا
صورة يف تجميعها هو العنارص لهذه شاملة دراسة أحسن فإن املجمع، املوضوع يفتت
كل يف للنقل مناهضة أو مساعدة كمقدمات الطبيعية التفاعالت كافة لتوضيح إقليمية

حدة. عىل إقليم
هي: واحد قالب يف الصفات من كبريًا عدًدا تجمع التي الرئيسية الطبيعية واألقاليم

السفانا. وأقاليم واملوسمية االستوائية العديدة: بأقسامها املدارية األقاليم (١)
وشبه املأهولة البرشية: وأقسامها والباردة، الحارة بأقسامها الجافة األقاليم (٢)

بالسكان. املأهولة
والجبال. السهول الرئيسيني: بقسميها واملعتدلة الوسطى العروض أقاليم (٣)

الشمالية. العروض أقاليم أو الباردة األقاليم (٤)
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املدارية األقاليم (1-2)

يف: بارتفاع عامة األقاليم هذه تتسم

الحرارة. (١)
الجوية. الرطوبة (٢)
الساقط. املطر (٣)

السنة، مدار عىل العنارص هذه من كلٍّ منحنيات تنظيم يف بينها فيما تختلف ولكنها
الجوية الرطوبة ودرجات األمطار كميات ارتفاع يف رتيب بتماثل يتميز االستوائي فاإلقليم
التضارييس التغاير عن الناجمة واالختالفات بسيطة، فوارق مع السنة أشهر عىل والحرارة
تظل املعدالت هذه لكن الحرارة، معدالت خفض يف سوى الواضح أثرها لها يكون ال قد
— املكاني االمتداد ناحية من — القيمة ذو الوحيد واالستثناء السنة، أشهر عىل متماثلة

األمريكي. املداري النطاق داخل يف العالية األنديز منطقة هو
والتي املختلفة، بأنواعها الكثيفة االستوائية الغابات نمو الظروف هذه عىل ويرتتب
هذه اتجاهات يف محددة طرًقا نجد ثم ومن الحديث؛ الخشبي لالستغالل بعضها يصلح
واضًحا عائًقا وتكون االخرتاق صعبة مجموعها يف االستوائية والغابات الخشبية. املوارد
عند اإلعاشة اقتصاديات نُُظم لسيادة نظًرا أساسية عملية ليس النقل ولكن النقل، أمام
أفريقيا غرب أو الكنغو أو األمازون يف االستوائية املناطق سكان من الساحقة الغالبية
الحدود، أضيق يف إال تجاري تبادل يوجد ال ثم ومن آسيا؛ رشقي جنوب جزر غابات أو
إنتاج كمنطقة الشمالية، الصناعية املناطق نفوذ دائرة يف جميًعا املناطق هذه دخول ومع
للنقل، طرق إىل الحاجة ظهرت وحيوانية) نباتية وبيولوجية (معدنية األولية للخامات
يف تظهر التي العوائق بعض وبرغم للنقل، الوحيدة الطبيعية الوسيلة هي األنهار وكانت
والكنغو األمازون أنهار أن إال األدنى، الكنغو عىل لفنجستون شالالت مثل األنهار هذه
الرشايني ن تكوِّ األنهار هذه تزال وال ممتازة، ونقل اخرتاق كطرق استُغلت قد والنيجر

الجنوبية. وأمريكا أفريقيا يف االستوائي النطاق داخل السطحي للنقل الرئيسية
محور مع متعامدة محاور يف وبرية حديدية أخرى طرق ظهرت األنهار جانب وإىل
أرضية نقل وسائل من نجده ما فإن أخرى وبعبارة له. موازية وليست النهري النقل
الرشيان لهذا مكملة وسائل إنها بل النهري، للنقل منافسة مواصالت ليست النهر غري
يف لكنها بري وبعضها حديدي وبعضها مائي بعضها الطرق من مجموعة يف الرئييس،
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خريطة (انظر األخرى الطرق من بغريها تتصل ما ونادًرا واحد، اتجاه ذات مجموعها
االستوائي). اإلقليم يف للنقل كنموذج زائريي يف النقل :٣-٦

تتحمل التي السلع من هي املنقولة املواد غالبية أن إال النهري، النقل بطء وبرغم
ثمار أو كاكاو أو بن أو أخشاب من النباتية املنتجات أو املعدنية الخامات مثل البطء
لكثرة نظًرا عالية والربية الحديدية الطرق إنشاء تكلفة فإن وكذلك إلخ. … الزيت نخيل
والكبرية، الصغرية األنهار لعبور الجسور وإقامة األشجار قطع مثل األرض تمهيد أعمال
االستوائية الرتبة يف للسري غريها يصلح ال التي األجواء كل طرق إنشاء لوجوب ونظًرا
خاليًا كان االستوائي النطاق أن نالحظ أن وعلينا كثرية، أحيان يف واملستنقعية املوحلة
للظروف نتيجة الجر أو الحمل يف استخدامها لإلنسان يمكن التي الحيوانات أنواع من
هو ضيق نطاق عىل استئناسه تم الذي الوحيد والحيوان النطاق. هذا يف اإليكولوجية
وقت منذ الهنود يفعله ملا تقليًدا البلجيكيني، بواسطة الكنغو، حوض غابات يف الفيل
تختلف أفريقيا يف الربية والطبيعة الهندي، الفيل عن يختلف األفريقي الفيل لكن طويل،
الكنغو يف الفيل استخدام فإن العموم وعىل الهند، يف الكثيف البرشي السكن طبيعة عن
األصليني، السكان ِقبل من وال البلجيكيني ِقبَل من ال النقل، عملية لخدمة موجًها يكن لم
فرسان فرقة تكوين البلجيكيني نية يف كان ألنه ا جدٍّ قليلة بأعداد تم قد استئناسه وإن

الشاسعة. الكنغو أجزاء عىل الرقابة إلحكام الفيلة تركب
عنارص بني التفاعل عملية فإن آسيا، ورشق جنوب يف املوسمية املدارية املناطق يف أما
فالحرارة االستوائي، النطاق يف شاهدناه عما تختلف الجوية والرطوبة واملطر الحرارة
الرياح هبوب أثناء نسبيٍّا هبوًطا الحرارة فيه تهبط بفصل تتميز السنة معظم العالية
هذا قرص وبرغم األمطار، تسقط وال الجوية الرطوبة تقل وبالتايل الداخلية؛ املوسمية
ظهور يف تنعكس االستوائية، املنطقة عن كثرية اختالفات إىل أدى قد أنه إال الفصل
يف األعشاب ظهور إىل يؤدي أنه كما االستوائية. من كثافة أقل وهي املوسمية، الغابات
يف محلية تغريات إىل التضارييس االرتفاع أدى كذلك األمطار. ظل يف تقع التي املناطق
الصينية الهند وجبال الصني جنوب هضاب يف هو كما الطبيعي والنبات املناخ مكونات

الهند. جزيرة شبه يف الدكن وهضبة
خلفيتها الدقة وجه عىل نعرف ال أخرى برشية ظروف مع الظروف، هذه أدت وقد
كان معظمه لكن املوسمية، املناطق يف وكثيف مستمر سكني نمو إىل فاعليتها، ومدى
قلة إىل أدى مما املبارش؛ لالستهالك هة املوجَّ اإلعاشة اقتصاديات مجتمعات من يتكوَّن
اإلقليم، هذا يف الداخلية والتجارة النقل يف الواضح النقص عن وعوًضا النقل، إىل الحاجة
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عدة أن ذلك آسيا؛ ورشق جنوب منطقة يف نشأ قد الخارجية التجارة من نمًطا فإن
اإلقطاعية اإلمارات بني ترتاوح املنطقة، يف قامت قد قديمة سياسية وتنظيمات وحدات
سيام مملكة – الهند يف املغول إمرباطورية – (الصني الكبرية اإلمرباطوريات وبني
وهذه املاليو). يف اإلسالمية والسلطنات اإلمارات – الصينية الهند يف وأنام وكمبوديا
النهضة جاءت ثم ومن والنقل؛ التجارة من قدًرا تستدعي دائًما كانت السياسية الوحدات
رشق وجنوب الصني وبحار الهندي املحيط يف والهندي الصيني البحري النقل يف املبكرة
األقاليم من بغريه اإلقليم هذا تربط التي (القوافل) الربية الطرق هناك كانت وكذلك آسيا،

آسيا. وسط جبال عرب
استئناسها يمكن حيوانات وجود عىل ساعدت قد اإليكولوجية الظروف أن شك وال
والجاموس، األبقار الحيوانات هذه رأس وعىل املوسمي، اإلقليم داخل النقل يف واستخدامها
من إليه وردت التي والخيول املوسمي، لإلقليم الجبيل الهامش يف البغال ذلك جانب وإىل
والهند الهند يف طويلة فرتة من استُؤنست التي الفيلة وكذلك املجاورة، الجافة النطاقات

الصينية.
بواسطة للنقل صالح ومعظمها األنهار، بكثرة يتميز اإلقليم فإن ذلك جانب وإىل
واملينام وامليكونج الصني، يف وسيكيانج كيانج اليانجتيس الكبرية: املحلية القوارب
أدت وقد الهندوستان. سهل يف بوترا وبراهما والجانج الصينية، الهند يف وإيراوادي
داخلية إىل السيايس والنفوذ التجارة نطاق وتوسيع النقل يف جليلة خدمات األنهار هذه
الطويل السنوي الفيضان بظاهرة عامة األنهار هذه وتتميز النهرية. األحواض هذه
يف النهرية املالحة عرقلة إىل يؤدي كان الذي األمر وهو املوسمي، املطر بسقوط املرتبط
موسم األحواضخالل الصغرية األنهار مجاري يف املياه تقل كثرية أحيان ويف املوسم، هذا

الوقت. من فرتة فها توقُّ إىل يؤدي أو أيًضا، املالحة يعرقل مما الجفاف؛
يف كذلك ظلت وإن الرئيسية، النقل وسيلة الحيوانات تُعد لم الحارض الوقت ويف
هذه يف النقل مجال الربية والطرق الحديدية السكة دخلت فلقد الريفية: املناطق من كثري
إنتاج إىل املناطق هذه من الكثري لتحول ونظًرا السكان. لكثافة نظًرا املوسمية األقاليم
كثافة وتزداد والخارجية، الداخلية للتجارة الغذاء إنتاج أو للصناعة، األولية الخامات
مثل الصناعية للخامات املنتج املوسمي اإلقليم أجزاء يف الحديث والحديدي الربي النقل
والشاي) والجوت القطن تُنتج (كلها الهند غرب ومنطقة الجانج ودلتا الهندوستان سهل
الهند أو الصني (جنوب اإلنتاج من النوع هذا إىل بعد تنتقل لم التي املناطق إىل بالقياس

املحلية). الكفاية أجل من الغذاء تُنتج تزال ال التي مجموعها يف الصينية
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املوسمية املنطقة لظروف تماًما مماثلة املناخية ظروفه تفاعالت فإن السفانا إقليم أما
أطول، زمنية فرتة الجفاف موسم وامتداد الساقطة، األمطار كمية قلة هو واحد، فارق مع
لإلقليم؛ الطبيعي النبات عىل الحشائش وسيطرة الشجري، النمو قلة ذلك عىل ترتب وقد

السفانا. بحشائش مرتبًطا اإلقليم اسم جاء ولهذا
االستوائي النطاق عكس عىل — أصبحت السفانا فإن الشجري النمو لسيادة ونظًرا
الهجرات منطقة بالفعل، كذلك كانت وقد فيها. التحرك يسهل مكشوفة منطقة —
الجنوبية أمريكا ويف خاص، وجه عىل أفريقيا يف املختلفة والقبائل للشعوب الرئيسية
الذي الحيوان لوجود صالحة السفانا منطقة أن التحرك من ويزيد عام، بوجه وأسرتاليا
أطرافها ويف أيًضا، الخيول الستخدام صالحة أنها كما األبقار. وخاصة استئناسه، يمكن
الطبيعية الظروف فإن وهكذا اإلبل. لدخول صالحة تصبح الصحراوي للنطاق املجاورة
والحركة النقل الستخدامات تصلح أن يمكن حيوانات بوجود ارتبطت قد املكشوفة

البطيئة. أو الرسيعة
تصلح كبرية نهرية نُُظم من أجزاءً أو أنهاًرا السفانا نطاقات يف أن هذا إىل ونضيف
نطاق يف النيجر نهر مسار معظم يجري أفريقيا يف النقل: وألغراض للمالحة أيًضا
يخرتق الرشقي السفانا إقليم ويف السنغال، نهر مسار وكذلك أفريقيا. غرب يف السفانا
السوباط ونهر الجبل وبحر الغزال بحر الكثرية: بروافده الجنوبي السودان النيل نهر
الزمبيزي نهَري نجد االستواء خط جنوب أفريقيا يف السفانا نطاق ويف األبيض، والنيل
ويف أفريقيا رشق السفانا يف القصرية األنهار أما الكنغو. أعايل إىل باإلضافة واللمبوبو،
روافد بعض األمريكية السفانا يف ونجد للمالحة، تصلح ال قصرية أنهار فهي أنجوال
يف وهي فرانشيسكو، ساو نهر رأسها وعىل الرشقية الربازيل وأنهار الرشقي األمازون
أسرتاليا سفانا ويف محدودة، مالحة مع األخشاب لنقل أساًسا صالحة أنهار مجموعها

كاربنتاريا. خليج يف تصب التي األنهار من صغرية مجموعة
األفريقية، السفانا أنهار عىل يقترص يكاد السفانا نطاقات يف النهري النقل ولكن
يف والسنغال ونيجرييا مايل يف والنيجر واألوسط، الجنوبي السودان يف النيل وخاصة
تُمثِّل السفانا نطاقات معظم أن وبما موزمبيق. يف األدنى والزمبيزي السنغال جمهورية
الغذائية، الكفاية إنتاج عىل تعيش مجتمعات يكونون ومعظمهم السكان، قليلة مناطق
التقليدي التنقل عىل قارصة تزال وال محدودة، كانت والتجارة النقل حركة فإن ثم ومن
نجد ولهذا وأسرتاليا؛ الربازيل سفانا يف والصيادين والجماعني أفريقيا سفانا يف للرعاة
هناك كانت إذا إال الحديدية، أو الربية الحديثة الطرق من خالية السفانا مناطق غالبية
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وذات مزدوجة) (غري مفردة حديدية خطوًطا نجد الحالة هذه ويف حديث، إنتاج مناطق
للنقل رئيسيٍّا محوًرا معه ن لتكوِّ النهري بالنقل الخطوط هذه ترتبط وقد واحد، اتجاه
الجبل، وبحر األبيض، النيل يف النهرية واملالحة السودان، حديد سكة ذلك مثال الحديث؛
الحديدية السكة وكذلك .(٥-١ رقم السودان يف املواصالت خريطة (انظر الغزال وبحر
يف بنجويال من املمتد الحديدي والخط النيجر، نهر عىل باماكو إىل دكار من املمتدة
موانئ إىل رشًقا ذلك بعد امتداده ثم وكاتنجا، زامبيا يف الغنية النحاس مناجم إىل أنجوال
لكي خاصة تجهيزات إىل وتحتاج محدودة الربية والطرق الهندي، املحيط عىل موزمبيق
يربط الذي الطريق الطرق هذه أهم ومن األمطار. موسم خالل لالستخدام صالحة تصبح
يشق الذي الطريق وكذلك األعىل. النيجر عىل باماكو مع غينيا جمهورية يف كوناكري
الحديث الربي والطريق القاهرة-الكاب) طريق من جزء (وهو وتنزانيا وروديسيا زامبيا

السالم. دار يف الجديد التصدير وميناء زامبيا يف النحاس نطاق بني
الجديدة، الطرق من مزيد إىل السياسية واالتجاهات االقتصادية النشاطات وتدفع
والخط مًعا، واسرتاتيجي اقتصادي هدفه السودان يف األبيض-واو حديد خط مثًال
(ابتعاد وسيايس زامبيا» نحاس «نقل هدفه وتنزانيا زامبيا بني اآلن يُبنى الذي الحديدي
وموزمبيق). أنجوال من كلٍّ يف الربتغال عليها تسيطر التي التصدير موانئ عن زامبيا
يُزرع حيث الربازيلية، السفانا من الرشقي القسم يف الحديث النقل كثافة تشتد وكذلك
خط يمتد أسرتاليا يف وكذلك الربازيل. يف الحديثة الزراعية النشاطات ترتكز وحيث البن

كاربنتاريا. خليج سهول إىل الرشقي الساحل عىل كوينزالند من السفانا عرب حديدي
مكشوفة بيئة ألنها السكان أو للسكن طاردة غري بيئة السفانا فإن العموم، وجه وعىل
املتخلفة واالقتصادية الحضارية ظروفها ولكن جيدة، إنتاج مقومات وفيها اخرتاقها، يمكن

الحارض. الوقت يف البسيط املواصالت نمط إىل تنتمي جعلتها
الواسعة السهلية وامتداداتها العديدة بإمكاناتها — السفانا إن نقول أن تنبًؤا وليس
وإذا — املستقبل يف وإنها وأمريكا، أوروبا يف السهلية املعتدلة األقاليم وتُماثل توازي —
ثم ومن هام؛ اقتصادي دور من املعتدلة لألقاليم ما لها سيكون — الظروف واتتها
ولو األمطار، فصلية حيث من املعتدلة لألقاليم مماثلة وهي النقل، وسائل فيها ستتكاثف
حيث من متشابهان وهما املعتدلة، األقاليم يف الشتاء برودة مقابل يف حرارة، أكثر أنها
أنهار وتخرتقها االرتفاعات، من القليل مع العام، التضارييس املنظر عىل السهول سيطرة
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السودان. يف املواصالت :٥-١ خريطة

وأمريكا أوروبا أنهار مثل ذلك يف مثلها جيدة مواصالت خطوط تصبح أن يمكن جيدة
املائية النظم يف الالزمة التعديالت بإحداث اإلنسان يقوم حينما ذلك يتم وسوف الشمالية،
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شاسعة مناطق عىل السفانا إقليم ويحتوي وأمريكا، أوروبا يف قبُل من حدث كما لألنهار،
– ذرة – (قمح املعتدلة األقاليم يف السهول مثل أرز) – ذرة – (دخن الحبوب إلنتاج
خامات تصلح التي النباتات من أخرى ألنواع صالحة أيًضا أنها عنها وتتميز شيلم)،
مصادر املعتدلة األقاليم مع لتتشابه ينقصها ما وكل والسيزال، القطن مثل صناعية
األنهار عىل الهندسية باملرشوعات تدبريها يمكن واألوىل التكنولوجيا، ونقص الطاقة،

بالتعليم. تداركها يمكن والثانية والصغرى، الكربى

الجاف اإلقليم (2-2)

يف الرشقي الشمال إىل ميل مع القديم العالم يف غربي رشقي محور يف اإلقليم هذا يمتد
عن تميزه التي الطبيعية صفاته وأهم أفريقيا، من الغربي والجنوب الجنوب وإىل آسيا
قسمني إىل يقسم أن يمكن اإلقليم لكن الجفاف، هو العالم يف األخرى الطبيعية األقاليم
(الصحراء أفريقيا يف املداري الجاف اإلقليم فهناك الحرارة؛ معدالت ضوء عىل رئيسيني
واإلقليم كلهاري)، وصحراء الهندية، ثار وصحراء والصومالية العربية والصحراء الكربى
عىل تقسيمه يمكن وكذلك إيران). إىل منغوليا من آسيا وسط (صحاري البارد الجاف
«تركستان سنكيانج أفغانستان، (إيران الهضبي الجاف اإلقليم إىل التضارييس األساس
السوفييتية تركستان يف عليا) وسهول (سهول السهيل الجاف واإلقليم منغوليا)، الصينية»،
بارتفاعها متميزة هضبية مناطق نجد القسم هذا داخل ويف األفريقية، العربية والصحراء
للبحر االنكسارية والحافة الكربى الصحراء يف تبستي وجبال الحجار هضبة مثل الواضح

العربية. الصحراء يف وعسري اليمن يف وخاصة األحمر،
فضًال النقل، ومعوقات مسهالت من كثري تتحدد األساس ذلك أو األساس هذا وعىل

الجفاف. هو جميًعا األقسام هذه بني يربط رئييس معوق عن
بني يختلف أنه ولو الجمل، هو الجاف اإلقليم يف استئناسه يمكن الذي والحيوان
الجاف النطاق يف العربي والجمل البارد، النطاق يف السنامني) (ذي البكتريي الجمل
من أصًال والخيول البغال. أحيان ويف والحمري، الخيول توجد الجمل جانب وإىل املداري.
رمز هو بينما املناطق تلك يف شائع فهو ثم ومن استئناسه)؛ نشأة حيث (من آسيا وسط
يكون فقد الحمري أما فيها. أعداده تقل ولذلك املداري؛ الجاف النطاق يف والوفرة الغنى
الزراعية املجتمعات عند استخداًما أكثر ولكنها وأفريقيا، األوسط الرشق األسايس موطنها
أيًضا الحمار ويوجد آسيا، وسط يف عنها واملداري الهضبي الجاف اإلقليم يف املستقرة
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العربية الصحاري يف الزراعية واملناطق الواحات من بالقرب يعيشون الذين الرعاة عند
ظهوره من أكثر اآلسيوية والجبلية الهضبية املناطق يف يظهر البغل فإن وأخريًا األفريقية،

األفريقي. العربي الجاف النطاق يف
هي اإلبل وكانت والجر. الحمل يف الحيوان من املختلفة األنواع هذه استُخدمت ولقد
أو آسيا وسط يف التحفظ من كثري مع الدولية أو الطويلة املواصالت خطوط تُمثِّل التي
به يتصف الذي الكبري التحمل إىل شك بدون راجع وذلك األفريقية، العربية املنطقة يف
طاقته أن عن فضًال هذا الجاف، اإلقليم يف التجاري النقل حيوانات من غريه عن الجمل
عىل تأقلًما الحيوان أكثر هو فالجمل الحيوانات؛ من وغريه الحصان من أكرب الحمل يف

الجفاف.
الهضبية، املناطق يف البغال قوافل فيه تُستخدم فكانت املحيل أو القصري النقل أما
ونوع الطريق، وطول املنقولة، التجارة نوع عىل ترتب وقد السهلية، يف الحمري وقوافل
أجزاء يف والتموين للراحة غالبيتها للقوافل متخصصة محطات نشأت أن النقل، حيوان
يف — كانت التي الكبرية املحطات الطرق تلك نهايات يف توجد كانت بينما الطريق،
وكالء تجزئة، وتجارة جملة تجارة الثالث: النشاط أشكال بكل زاخرة أسواًقا — الواقع
ومقاٍه (فنادق) خانات واالئتمانية، البنكية باألعمال تكون ما أشبه تنظيمات تجاريون،
أخرى. نقل وسائل والثقافة، لألخبار مصادر للسلع، مخازن والرتويح، للترسية ومحالت
التجارة تكدس حيث من الحالية املوانئ لوظائف تماًما مشابهة كانت أنها القول وخالصة
بني ومن واحد، مكان يف مختلفة أنواع من املواصالت من طرق عدة والتقاء والخدمات
مكة، دمشق، بغداد، مرو، سمرقند، خوقند، كشغر، نذكر: املحطات هذه من طويلة قائمة

تمبكتو. كانو، فاس، طرابلس، الفارش، أسيوط، القاهرة،
أنماط يف انعكس الذي — القوافل طرق ونهايات محطات يف الهائل الغنى وهذا
— املحطات هذه بها تعجُّ كانت التي واملالية والعلمية الثقافية املراكز ويف الرائعة املعمار

القديم. العالم يف الجاف اإلقليم بقية يف الطبيعي املدقع الفقر نقيض هو
بني يقع فهو الجاف؛ لإلقليم املوقع عالقات إىل يرجع البني التناقض هذا ولكن
ناحية، من األوروبي والعالم املتوسط البحر إقليم العصور: أقدم منذ غنية أقاليم ثالثة
ناحية من األفريقي املداري واإلقليم ثانية، ناحية من آسيا ورشق الهندي املحيط وإقليم
والوساطة النقل بعمليات القيام من كبرية إفادة الجاف العالم سكان أفاد ثم ومن ثالثة؛
يف وهم غريهم، يعرفها ال نقل حيوانات وبواسطة غريهم، يعرفها ال أرض عرب التجارية،
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(١)
(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

(٢)

(١)
(٣)

(٤)

(٥)

(٦)

(٧)

(٢)

إلمكان بوسادة املنحدر الرأس مسطح تهيئة (١) البيولوجي. النقل وسائل تطور :1-5 شكل
برشيط الحمولة ربط حرة: األيدي ترك مع الظهر عىل الحمل (٢) الرأس. عىل املتوازن الحمل
لشخصني: الحمل عمود (٤) الكتفني. عىل يوضع واحد لشخص الحمل عمود (٣) الجبهة. إىل
إىل بعُد فيما تطور وقد أشخاص، أربعة أو لشخصني الحمل عمود (٥) الثقيلة. األحمال
نقًال ،Travois اإلنسان (٧) أو الحيوان بواسطة الثقيلة األحمال لنقل املتوازيان (٦) املحفة.
.J. E. Spencer & W. L. Thomas “Cultural Geography” Willey New York 1969 عن:

(١)(٢)

حيوان عىل يوضع الذي للرسج األسايس الشكل (١) البيولوجي. النقل وسائل :2-5 شكل
السابق. املصدر عن نقًال للزحافة. األسايس الشكل (٢) الحمل.

مماثل بدور يقومون وكانوا املايض. يف واإلغريق الفينيقيني املالحني يشابهون تماًما ذلك
أو النرويجي األسطول يفعل وكما لربيطانيا، اإلنجليزي التجاري األسطول به قام ملا
الناس بني مستمر وتجاوب تام وتأقلم طبيعي ظرف استغالل لبالده: الحايل اليوناني

الطبيعي. الظرف وهذا
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حلقة زال ما الجاف العالم أن إال القوافل تجارة عىل العهد انقضاء من وبالرغم
املكانية عالقاته إىل أيًضا يعود ذلك يف والفضل الدولية، التجارة حلقات من أساسية
القرن يف الدولية القوى تصارع إىل ذلك أدى وقد والجوية. والبحرية الربية املتوسطة
كان املتوسع القيرصي الرويس فالنفوذ مجموعه؛ يف الجاف العالم عىل والحايل املايض
كل عىل الحصول يف ونجح عرش، التاسع القرن منذ ثقله بكل الجاف العالم إىل يتجه
الهندي املحيط من قادم بريطاني بنفوذ االتجاه هذا اصطدم نفسه الوقت ويف آسيا. وسط
عند املتصارعة االتجاهات هذه وقفت وقد الجاف. العالم عىل للحصول اآلخر هو يضغط
إن أي الغرب؛ يف واألناضول األرمينية والهضبة الرشق يف األفغانية اإليرانية الهضبة حدود
آسيا وسط األوىل الجاف: النطاق من السهلية املناطق ابتلعا والربيطاني الرويس التوسع
النطاق إىل يدها تمد أن القيرصية أملانيا حاولت وكذلك الجاف. الغربي النطاق والثانية
كانت اليد هذه لكن برلني-بغداد، حديد سكة يف تمثلت برية مواصالت بوسيلة الجاف
نصف فرنسا احتلَّت نفسه الهدف تحقيق أجل ومن طويًال، تستمر فلم يجب مما أطول

األفريقي. الجاف العالم
عىل للرصاع الرئيسية املنطقة كانت الجاف للعالم البحرية العالقات مجال ويف
املتوسط البحر يقرتب حيث األوسط؛ الرشق منطقة — زالت وال — املواصالت مناطق
تنافست ولقد العربي، والخليج األحمر البحر هما الهندي، للمحيط بحريني ذراعني من
إمارات حاولت قبُل ومن املنطقة، هذه عىل عرش التاسع القرن خالل وفرنسا بريطانيا
يف لفرتة ذلك وتم العاملي، النقل يف الجوهرية الحلقة هذه عىل الحصول املفككة أوروبا
التجارة استقدام من بدًال — ألنه فشل وقد لليفانت. الفاشل الصليبي االحتالل صورة
رشطان وهما وحرب، اضطراب منطقة املنطقة بجعل التجارة أوقف — واحتكارها العاملية
إىل التجارة خطوط انتقال عىل ذلك شجع وقد اإلطالق. عىل التجارة معهما تتعايش ال
وكذلك األحيان). بعض (يف مرص عرب الجنوب وإىل وأوكرانيا، قزوين سهول عرب الشمال
كل عىل جديد من الثانية العاملية الحرب خلفتها التي والرشقية الغربية القوى تتصارع
الجنوب، يف الصومال وإىل الغرب يف موريتانيا إىل الرشق يف منغوليا من الجافة املنطقة
واالتحاد أمريكا وبني والصني، السوفييتي االتحاد بني املختلفة الرصاعات كل هذا ويشمل

والصهيوني. العربي وأخريًا واألمريكي، األوروبي النفوذ وبني السوفييتي،
العاملية، االتصال طرق عىل االقتصار تعدت الحارض الوقت يف الجاف العالم وأهمية
العربية املنطقة يف البرتول وخاصة الجاف، العالم يف الجديدة الثروة مصادر إليها وأضافت
كانت الحارضوإن الوقت يف الجاف العالم يف املواصالت طرق فإن ولهذا الجافة؛ األفريقية
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الحالية املواصالت خطوط أن فربغم ومتنوعة. متعددة أنها إال شبكة، تكون أن عن بعيدة
فالطرق واحدة: اتجاهات ذات كلها ألنها بعضها مع تتنافس ال أنها إال نسبيٍّا كثرية
خطوط هي وإنما تتشابك، ال السوفييتية آسيا ووسط منغوليا يف والربية الحديدية
املواصالت بشبكة االسرتاتيجية األماكن أو املعدنية أو الواحية اإلنتاج مناطق تصل طويلة
وخاصة اإلنتاجية، الكثافة مناطق يف بها بأس ال نقل شبكة فهناك ذلك ومع السوفييتية،
وقرغيزيا شان تيان جبال ووديان رسداريا نهر (أعايل أتا طشقند-زرفشان-أملا منطقة
السوفييتي الجاف العالم يف الحديثة املواصالت فإن هذا وعىل واملعادن). باملراعي الغنية
تقطع طويلة خطوط عن عبارة إنها أي الجافة؛ الطبيعية بالظروف مرتبطة تزال ال
التي منتجعاتها يف املنتجة املناطق اتجاه يف وتسري املنتجة وال املأهولة غري الصحاري
االحتياج تكفي التي أو الدائمة املياه ذات الخصيبة الوديان الطبيعية: الظروف كوَّنتها
تيان الكبري الجبيل القوس سفوح عىل مدني أو قروي نمط يف مستقرين لسكان األسايس

كوش. شان-بامري-هند
وسط صحاري عرب الربية والطرق الحديدية الخطوط إمداد أن يف شك من ليس ولكن
يف الكبري التعمري حدث ثم ومن األماكن؛ ببعض االهتمام زيادة إىل أدى قد وسهوبها آسيا
ومرشوعات آرال بحر يف املائية الثروة ملصادر العظيمة والتنمية السوفييتية، قازاكستان
سدود صورة يف آسيا وسط إىل األوب نهر مياه بعض تحويل أجل من املقرتحة التنمية
بداية بدأ قد الحديثة املواصالت نمط أن نرى النحو هذا وعىل طويلة. تحويل وقنوات
تشابه هذا ويف العمران، مناطق إىل الجاف الالمعمور عبور الطبيعية: بالظروف مرتبطة
أن دون لالمعمور العابرة القديمة القوافل طرق النوع، ناحية من الحديثة، املواصالت
طرق من أثبت صورة والكم الشكل حيث من أخذت الحديثة املواصالت ولكن به. تأبه
أكرب، وحمولة أرسع ووسيلة باألرض) مثبَّت بري أو حديدي (طريق القديمة القوافل
االقتصادي التأثري إحداث يف بدأت الحديثة املواصالت أن االختالف يف األخرية والخطوة

واإلنتاج. التعمري تعربها: التي األرض عىل املعروف
برية أو حديدية طرق عن عبارة الحديثة املواصالت أن نجد الجاف العالم بقية ويف
تركيا، حالة يف إال معقولة نقل شبكة تكوِّن أن دون آخر إىل طرف من اإلقليم تخرتق
الجافة الهضبة من بها بأس ال أجزاءً تخدم الحديدية الخطوط من مجموعة توجد حيث
باستثناء النطاق هذا يف منعدم النهري والنقل األنهار فإن الحال وبطبيعة األناضول. يف

والنيل. الدجلة-الفرات منطقتي
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للعالم مساويًا — موقعه بعالقات — يكن لم فإنه الجديد العالم يف الجاف النطاق أما
محدودة بدائية جماعات عىل اقترص قد فيه السكن فإن ثم ومن القديم؛ العالم يف الجاف
يف األمريند ومجموعات األصليني األسرتاليني مثل الذاتي، االكتفاء اقتصاديات تمارس
املناطق هذه يف االقتصادي النمط لكن وشييل، وكاليفورنيا ونيومكسكو أريزونيا صحاري
الحديث؛ والرعي التعدين مناطق من كثري وظهرت األوروبي، االستيطان بعد كثريًا تغريَّ قد
يف الصحراوية املناطق ألن ونظًرا األقاليم. هذه يف حديدية خطوط عدة مدت ثم ومن
الغنية األقاليم بني جيدة مواصالت شبكة داخل غالبًا تقع فإنها املساحة األمريكتنيصغرية
فيها الحديث النقل ونمط كبرية فمساحتها األسرتالية الصحراء أما أطرفها. عىل تقع التي

القديم. العالم يف منغوليا أو الكربى للصحراء — القلة حيث من — مشابه

العروضالوسطى أقاليم (3-2)

منذ املكانية والعالقات الطبيعية الظروف حيث من ممتازة مناطق األقاليم هذه تحتل
وأمريكا أوروبا وخاصة الشمالية، القارات يف واسعة بمساحات األقاليم هذه وتمتد القدم،
الناحية ومن وأسرتاليا، وأفريقيا الجنوبية أمريكا يف صغرية ضيقة وبمساحات الشمالية،
وتمتد والجبال، السهول رئيسيني: نطاقني إىل األقاليم هذه تقسم أن يمكن التضاريسية
سهوب إىل أوروبا غرب يف بسكاي خليج من وآسيا أوروبا يف عريضكبري نطاق يف السهول
الجبيل النطاق أما األعظم. األوروبي السهل عىل بذلك مشتملة الغربية، آسيا يف قازاكستان
واملتقطعة املتصلة األلبية السالسل عىل ويشتمل األوروبي السهل من الجنوب إىل فيقع

املتوسط. البحر حوض يف الصغرية والسهول الوديان بواسطة
طولية نطاقات صورة يف والجبال السهول تنتظم الشمالية وأمريكا الرشقية آسيا ويف
حلقة من كجزء تمتد جبلية مناطق عن عبارة وكوريا فاليابان الجنوب؛ إىل الشمال من
الجبال هذه من الغرب وإىل تايوان، أو فرموزا جزيرة حتى الجنوب إىل الشمال من النار
غربًا يحده الذي كيانج، يانجستي حوض إىل منشوريا من العظيم الصني سهل يمتد
والنطاقات السهول تتعاقب الشمالية أمريكا ويف منغوليا. يف الجاف النطاق وجبال هضاب
لورنس سانت منطقة يف املقطع الرشقي الساحيل السهل الغرب: إىل الرشق من الجبلية
جبال نطاق الغرب إىل يليه فلوريدا، يف املدارية املنطقة يدخل أن إىل جنوبًا يتسع والذي
ثم العليا، السهول أو الرباري نطاق ثم األمريكية، العظمى السهول نطاق ثم األبالش
وفانكوفر، ساوند بوجيت (منطقة خصبة ضيقة وديان من فيها بما األمريكية الكورديلريا

كاليفورنيا). وادي
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ومنطقة األرجنتني سهول من الوسطى العروض إقليم يتكون الجنوبية أمريكا ويف
صغرية. وديان من تحتويه بما الوسطى شييل يف األنديز سلسلة الغرب إىل تليها البالتا
وسالسل أودية امتداد حيث من الوسطى للعروض مماثًال اإلقليم نجد أفريقيا جنوب ويف
ووديانها الكاروو منطقة يف تتمثل الغرب إىل الرشق من ضيقة أرشطة صورة يف جبلية
العروض هامش عىل مساحتها لضيق تقع عامة املناطق وهذه كيبتاون. ومنطقة الضيقة
الشمال إىل الصحراوي النطاق عىل يسيطر الذي الجفاف بظروف كثريًا وتتأثر الوسطى
ضيقة وديان عن عبارة أسرتاليا: يف الوسطى العروض إلقليم بالنسبة الحال وكذلك منها.
الصحراوي النطاق وبني بينها تفصل التي املرتفعة غري والجبال التالل من وسالسل
هي األسرتالية الوسطى العروض فإن ذلك وبرغم شمالها، يقع الذي الصحراوي وشبه

أسرتاليا. يف والسكان السكن حيث من كثافة األوروبية االستقرار مناطق أكثر
أقسام وضوح حيث من ممتازة ظروف الوسطى العروض يف املناخية والظروف
فال مًعا، املناخ عنارص كل تتعادل وكذلك واملطر. الحرارة حيث من جيًدا وضوًحا السنة
عىل تسيطر التي الربودة مثل — املناخية اإلقليم ظروف عىل واحد مناخي عنرص يسيطر
يسيطر الذي الدائم املطر أو الجاف، اإلقليم عىل يسيطر الذي الجفاف أو القطبي اإلقليم
كل اشرتاك حيث من فعًال معتدًال املعتدل اإلقليم كان ثم ومن — االستوائي النطاق عىل

واضحة. فصول أربع إىل وتقسيمه املناخ تشكيل يف املناخية العنارص
النشاط شكل يف واضح تأثري واملناخية التضاريسية الظروف لتفاعل كان وقد
سهًال، االنتقال تجعل الوديان أو فالسهول القديمة؛ العصور منذ النقل ووسائل البرشي
يف الصيد لجماعات بالنسبة والحيواني النباتي والغذاء املياه مصادر لتوفر كان كما
مسطح عىل كبريًا انتشاًرا البرشية املجموعات انتشار يف واضح أثر الحجرية العصور
انتقلت وحينما الجاف، اإلقليم مثل محددة مراكز حول التزاحم إىل الحاجة دون اإلقليم
هو أيًضا والسكن للسكان املنترش النمط كان الزراعة إىل الوسطى العروض مجتمعات
يحدث ولم الغابات، قطع بعد للزراعة تَُعدَّ أن يمكن التي األرايض لكثرة السائد النمط
تبلغ التي املجتمعات ظواهر من ظاهرة وهذه املدن. يف إال والسكني السكاني الرتكيز
والتجارة. الزراعة ثابتة: اقتصادية أسس عىل القائم السيايس التنظيم من عالية مرحلة
السهل إىل التنظيمات هذه منه وانتقلت املتوسط، البحر حوض يف مبكًرا ذلك حدث وقد
ال ذلك فإن الوسطى العصور مدن يف والسكن السكان تكدس عن قلنا ومهما األوروبي.
ونظرة الوسطى. العروض يف الصناعية الثورة بعد حدث الذي الهائل التكدس يساوي
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أو األوروبية الوسطى العروض وديان أو سهول يف السكانية الكثافة خريطة إىل واحدة
والريف. الصناعة وأقاليم مناطق يف الكثافة نمط بني الكبرية الفوارق توضح األمريكية

يف اإلنتاجي التنظيم وجذور أصول يف جوهري عيب إىل الحال بطبيعة ذلك ويرجع
وتصنيعها للخامات الشديد التجميع هو العيب هذا اقتصادية؛ كحرفة الصناعي النمط
للقيام املصنع حول برشيٍّا تكدًسا ذلك ويستدعي املصنع، ا: جدٍّ املساحة محدودة نقاط يف
الناحية من — فهي الزراعة أما واإلدارة. والخدمات والنقل املركب، التحويل عمليات بكل
معقولة بكثافات وانتشارهم السكان توزيع يف تعادًال اإلنسانية الحرف أكثر الجغرافية
الزراعي اإلنتاج بأن مرتبط ذلك أن شك وال للزراعة. الصالحة األرض مسطحات عىل
رأيس إنتاج الصناعي اإلنتاج بينما وثيًقا، ارتباًطا الجغرافية بالظروف مرتبط أفقي إنتاج
نهمل أن يجب ال أنه «عىل طبيعية بقوانني منه أكثر اقتصادية بقوانني أساًسا مرتبط
ومصادر املكان عالقات الصناعة: أقاليم مواقع يف أثرت التي الطبيعية القوانني من عدًدا

والخامات». الطاقة
ألن العالم جهات كل يف الوسطى العروض أهلت التي البرشية األوضاع كانت وأيٍّا
ننىس أن يجب ال فإنه الحديث، النقل شبكات تكامل حيث من العالم مناطق أكثر تصبح
له ومهدت االتجاه، ذلك يف الفعال دورها لها كان األقاليم لهذه الطبيعية الظروف أن

األقاليم. هذه أجزاء يف متكافئة بصورة
امتداًدا العالم سهول أعظم عىل الوسطى العروض تشتمل التضاريسية الناحية فمن
عريض معظمها األنهار من كبرية مجموعة السهول هذه وتخرتق خصبًا، أكثرها ومن
ففي واالتصال؛ النقل تنظيم يف األوىل الفقرية السلسلة ظهرت وبذلك الجريان، هادئ
يشبه فيما السهل أجزاء كل تخرتق التي الهادئة األنهار من عظيمة مجموعة أوروبا
االمتداد عىل بذلك متعامدة الشمال إىل الجنوب من السهل تقطع املتوازية، املحاور
والراين كالسني أنهاًرا نذكر أن ويكفي الرشق، إىل الغرب من للسهل: األصيل املحوري
محظوظة األوروبية السهول كانت كيف نعرف لكي والفولجا والدنيرب واألودر واأللب
تخرتق التي النقل طرق من العظيمة املحاور هذه لها أقامت قد الطبيعة ألن طبيعيٍّا؛

أعماقه. أعماق إىل مكان كل يف السهل
مجرد من وحولها هائلة، استفادة الطبيعية الطرق هذه من اإلنسان استفاد وقد
السهول محور اتجاه يف معظمها شق التي القنوات بواسطة متكاملة نقل شبكة إىل محاور
مائي نقل شبكة يف األنهار هذه من الكثري بذلك رابًطا — الرشق إىل الغرب من أي —
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والنقل الصناعة عليه ارتكزت الذي املتني األساس الواقع يف هي كانت عظيمة داخيل
النقل زال وما الحالية، والحديدية الربية النقل شبكات تنشأ أن قبل الثقيل، الصناعي

أوروبا. يف الثقيل الصناعي النقل عصب يكوِّن الداخيل املائي
الناجمة الربيع فيضانات صورة يف األنهار هذه يف النهري الترصيف موسمية ورغم
رشق يف — والشتاء الصيف أمطار أن إال الجبلية، املنابع مناطق يف الجليد ذوبان عن
أدنى بحد محتفًظا األنهار هذه يف املياه مستوى تجعل — التوايل عىل السهول وغرب
يف الذبذبة أحواضها تحتمل ال التي القصرية األنهار عكس عىل وكذلك للمالحة. صالح
كبرية لذبذبات تتعرض القصرية األنهار هذه مثل الذائب. الجليد أو املتساقط املطر كمية
الفصول إىل املتعادل بانقسامه — املناخ عامل فإن وبذلك منتظمة، غري فيها املالحة تجعل

األنهار. هذه يف املالحة انتظام يف هام دور له كان — الواضحة األربعة
اخرتاق وطرق ممرات العليا منابعها يف كوَّنت قد األنهار هذه فإن ذلك عن فضًال
الخصيبة الوديان ومناطق األوروبي السهل بني تفصل التي األلب جبال لسالسل جيدة

املتوسط. البحر حوض يف
يمنع حاجًزا تكن لم أنها إال كبرية، جبلية كتًال كونها برغم األلبية، السالسل وهذه
آسيا كجبال شاهقة جباًال ليست االرتفاع ناحية من فهي أجزائها؛ كل يف املستمرة الحركة
أو كالهماليا مانعة طويلة سالسل أيًضا ليست االمتداد ناحية ومن األنديز، أو الوسطى
سهول مثل متباينني إقليمني بني تفصل ال فإنها ثالثة ناحية ومن األنديز، أو هندكوش
من الرتكستان وصحاري ناحية من والسند أفغانستان وديان أو التبت، وهضبة الهند
أو ملبارديا، وسهل األوروبي السهل متشابهة: أقاليم بني تفصل إنها بل ثانية، ناحية

ورومانيا. املجر وسهول األوروبي السهل
املالحي، لالستخدام صالح بعضها طرًقا تكوِّن األنهار نجد الجبال إقليم يف وحتى
أوروبا، رشق وجنوب وسط يف الدانوب نهر هو األوروبي الجبيل النطاق أنهار وأعظم
حيث من يكن لم وإن — األهمية يف ويماثله والرصب، املجر سهل يف العديدة وروافده
السهل يصل الذي الساءون ورافده فرنسا، جنوب يف الرون نهر — والحركة الضخامة
أحواض من تتكون املتوسط البحر أنهار فإن ذلك عدا وفيما املتوسط، بالبحر األوروبي

إيطاليا. شمال يف البو نظام باستثناء مالحيٍّا األهمية قليلة صغرية محلية
الرشقي الشاطئ ويف األوروبي، السهل يف العديدة النهرية املحاور عكس وعىل
مائية شبكة الوسطى العروض يف تخرتقه األوسط األمريكي السهل فإن الشمالية، ألمريكا
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يف تمتد التي روافده املسيسبي: محور حول كلها تتمركز املالحية القيمة عظيمة طبيعية
طبيعية نقل بشبكة األمريكية الوسطى السهول مناطق أهم لتغطي هائلة مروحة صورة
أهمية أوهايو ولنهر الغرب. يف وأركنساس وامليزوري الرشق يف والتنيس األوهايو متكاملة:
بنسلفانيا يف السكاني واالزدحام الصناعة منطقة بني طبيعيٍّا يربط إنه حيث ضخمة؛

املتحدة. الواليات بوسط وأوهايو
به ونعني العالم، يف للنقل نهري نظام بأعظم النهري املسيسبي نظام ربط وقد
الرشقي القسم يف هائًال مائي نقل محور تكون التي العظمى، وبحرياته لورنس سانت
نظام بربط هناك الداخيل املائي النقل شبكة تمت وقد األمريكية، الوسطى العروض من
عىل للنقل أصبح ثم ومن الشمالية؛ األبالش سلسلة يخرتق الذي بالهدسن لورنس سانت
الذي مصبه عكس «عىل نيويورك عند املحيط عىل العام طول مفتوحة بوابة لورنس سانت
ملصلحته الطبيعة أخطاء بعض اإلنسان صحح وبذلك الشتاء»، خالل للتجمد يتعرض
مفتوحة بحار إىل تنتهي الوسطى العروض أنهار غالبية فإن أوروبا يف أما االقتصادية.
بقناة بربطه أيًضا نهايته اإلنسان صحح الذي الفولجا هو وحيد استثناء مع العام طول

األسود. والبحر الدون إىل كيلومرت ١٠١ طولها ويبلغ ١٩٥ عام ُحفرت مالحية
اخرتاقها وسهولة النسبي االرتفاع قلة حيث من أوروبا جبال األبالش جبال وتشبه
أضخم فإنها األمريكية الكورديلريا أما والغربية. الرشقية األنهار مجاري تتبع بواسطة
الجبلية، سالسلها وتعدُّد دها وتعقُّ اتساعها حيث من الوسطى العروض يف الجبلية املناطق

االخرتاق. صعبة ليست أيًضا لكنها
أو هوانجهو نهر يُمثِّله رئييس نهري ترصيف العظيم الصني سهل عىل ويسيطر
مستأنس غري نهًرا الهوانجهو نجد وأمريكا، أوروبا أنهار أهمية عكس وعىل األصفر، النهر
تحوًال مجراه تحوُّل إىل تؤدي كانت املدمرة فيضاناته من فكثري األخرية، الفرتة يف إال
أهمية كانت ولهذا الكيلومرتات؛ من مئات بضع عنه يبعد آخر مسار إىل مسار من كامًال
سكانًا. العالم مناطق أكثف من السهل هذا منطقة كانت وإن النقل، يف محدودة النهر
قيد هي التي أو عليه، أقيمت التي العديدة الهندسية اإلنشاءات نتيجة هذا كل تغريَّ ولقد

.(٥–٢ الخريطة (انظر الدرس
كيانج؛ يانجستي يكونه ممتاز مالحي طريق الجنوب من الصيني بالسهل ويحف
والوادي لهوانجهو األدنى الوادي بني تصل جيدة مالحية قناة الصينيون حفر ثم ومن
هذه ُعرفت وقد الصني. سهل من الرشقي الجزء خدمة يمكن لكي لليانجستي األدنى

العظمى. القناة باسم القناة
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الذكر يستحق نهري ترصيف فيها يوجد ال الجنوبية الوسطى العروض فإن وأخريًا
األرجنتني من كلٍّ يف الواسع ومصبه البارانا سوى — املالحية األهمية ناحية من —

وأوروجواي.

اليانجستي. عىل الرئييس املالحة وطريق هوانجهو، تنظيم مرشوعات :٥-٢ خريطة

والبحري الشاطئي النقل أن نجد الوسطى العروض من املنعزلة الجبلية املناطق ويف
واليونان النرويج هي ذلك عىل التقليدية واألمثلة اليابس، عىل النقل من بكثري أسهل
املساحة قزمية وديانًا تاركة عديدة اتجاهات يف الجبال ألسنة تنترش حيث واليابان؛
وأقل حجًما وأكرب أرسع ألنها الساحلية؛ املالحة بينها ويربط كثيًفا، استغالًال تستغل
يف بها بأس ال سهلية امتداد منطقة وجود وبرغم الطويل، الوعر الجبيل النقل من تكلفة
شيكوكو جزيرتي وبني بينها الداخيل اليابان بحر يف املالحة أن إال هنشو، جزيرة جنوب

اليابان. لجزر واالقتصادي البرشي الربط يف جليلة خدمات أدت قد وكيوشو،
لتأمني الحديدية للسكك وكيوشو هندو بني نفق أُنشئ النقل حركة اشتداد ومع
املعتدلة العروض يف النقل لنمط النحو هذا وعىل والبضائع. لألفراد رسيعة نقل حركة
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أن ولو الشاطئية، املالحة يف كثريًا اليابان تشابه التي نيوزيلندا أيًضا نضم أن يمكن
ونفس اليابان، إىل بالقياس الكثافة حيث من املرات عرشات أقل للنقل الداخلية الحركة
يتكاثف إنجلرتا بقية يف بينما األيرلندي، والبحر اسكتلندا عىل تنطبق أن يمكن الحالة
من جزءًا بوصفها الرشقية والجنوبية الرشقية السهول منطقة يف والربي النهري النقل

األوروبي. السهل
النقل يف الحيوان استخدمت قد الوسطى العروض فإن النهري، النقل جانب وإىل
الرعوية الجماعات طريق عن األوروبية السهول إىل املستأنس الحيوان جاء وقد القدم. منذ
القديمة الحضارات أصحاب استأنس حيث املتوسط، البحر طريق وعن آسيا، وسط يف
الحديث». «الحجري النيوليتي العرص منذ والحمري والبغال الخيول األوسط الرشق يف
النقل؛ يف األوروبية السهول يف استُخدمت التي الحيوانات أكثر هو الحصان كان وقد
وحينما رسيع، ركوب كحيوان أيًضا استخدم قد ألنه ونظًرا األجواء. لهذه ملالئمته نظًرا
ما رسعان الذي الحصان معهم جلبوا قد فإنهم الشمالية أمريكا األوروبيون استوطن
أنهم اإلنسان معها يخال التي للدرجة ركوبه األمريند وأتقن كبرية، برسعة أعداده انترشت

صحيًحا. ليس ذلك ولكن األوروبيني، وصول قبل عرفوه قد
حتى التاريخية العصور طوال أوروبا يف الرئيسية النقل وسيلة الحصان ظل وقد
«عند الحمولة ثقيلة عربات جر يف أيًضا يستخدم الحصان وكان القطار. اخرتاع فرتة
تُستخدم طاقة أول الحصان كان وبذلك الجر، حركة لتسهيل قضبان عىل تجري املناجم»

والكهرباء. الديزل ثم البخار طاقة محله حلت أن إىل القطارات جر يف
الحديث النقل شبكة انتشار يف عامة الطبيعية الظروف ساهمت الحارض الوقت ويف
الخطوط مد عىل ساعدت قد والوديان السهول أن ذلك الوسطى؛ العروض كافة يف
التكنولوجي التقدم فإن الجبال يف أما كبري. رأسمال أو عناء دون الربية والطرق الحديدية
وبواسطة والجسور، األنفاق بواسطة الحديدية والخطوط الطرق مد عىل ساعد قد الحديث

«الرسبنتني». الحلزوني الطريق فكرة
الوسطى، العروض يف بكثرة متوفرة الجبلية املناطق يف الخاصة النقل وسائل أن كما
إىل مردُّه هذا أن شك وال الجافة. أو املدارية املناطق جبال يف قليلة حاالت يف تظهر بينما
املتنوعة تطبيقاتها مع الحديثة التكنولوجية ونمو االقتصادي، والتقدم السكانية الكثافة

الوسطى. العروض نطاق دول يف
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العروضالشمالية (4-2)

وهما التندرا، وإقليم املخروطية الغابات إقليم هما: رئيسيني، إقليمني العروض هذه تحتل
تصل ال الجنوبية العالم فقارات األرضية، الكرة من الشمايل النصف يف إال يتمثالن ال
من صغرية مساحة وهي الجنوبية، أمريكا جنوب أقىص يف إال العليا العروض هذه إىل
ومجموعة دلفويجو تيريا جزيرة ذلك يف بما الصخرية، والجزر الفيوردات كثرية األرض
إنتاركتيكا قارة أما جنوبًا. العرض٦٠ درجة حدود يف وكلها الجنوبية، وشتلند فلكالند
الدائم، السكن من وخالية الدائم، الجليد حقول تغطيها اليابس من ضخمة فمساحة
السكان عدد أن عن فضًال البحري، النقل تستخدم الجزر هذه فإن العموم وجه وعىل
منها: عديدة، قبائل إىل ينقسمون الذين األمريند من دلفويجو تيريا (سكان القلة يف متناٍه
مستمر تناقص يف وعددهم البحرية، الحيوانات صيد عىل تعيش وهي والياهاجان، األوتا

.((١٩٣٨ يف شخًصا ٣٦ عددهم كان (الياهاجان
الشمالية، وأمريكا آسيا من شاسعة مساحات والتندرا املخروطية الغابات وتشغل
الخليج وتيار الدافئة الهواء كتل وصول بفضل وذلك أوروبا، من محدودة ومساحات
شمال يف املخروطية الغابات نمو فرص يقلل ثم ومن الحرارة؛ درجة رفع إىل يؤدي الذي

أوروبا.
يف كبرية مستنقعات إىل تتحول واسعة سهول هي السائدة الطبيعية والظروف
توجد ولكن األدنى، واملاكنزي هدسن وخليج الغربية سيبرييا منطقة أهمها كثرية مناطق
وأيسلندا اسكندنافيا وشمال الرشقية سيبرييا يف الحال هو كما املتوسطة املرتفعات بعض
تؤدي الجبال وهذه الشمالية. املحيط جزر ومعظم وألسكا ولربادور وبافن جرينالند أو
«سفلبارد». وسبتزبرجن وبافن جرينالند يف وخاصة الدائم، الجليد من حقول تكوين إىل
املدارية، األقاليم عكس بذلك وهو املناخ، عىل السنة معظم الشديدة الربودة وتسيطر
املناطق يف وخاصة كبريًا، ارتفاًعا الحرارة درجة فيه ترتفع قد قصري، صيف هناك ولكْن
مًدى إىل هذا ويؤدي الشمالية، كندا سهول ومنطقة الرشقية سيبرييا مثل القارية الداخلية

ضعيًفا. اليومي املدى كان وإن كبري، سنوي حراري
أمريكا يف والكاريبو آسيا يف الرَّنَّة هي استئناسها يمكن التي الوحيدة والحيوانات
طويلة فرتة منذ الحيوانات هذه استُخدمت وقد القطبية. الكالب جانب إىل هذا الشمالية،
من النوع هذا بمثل إال تسمح ال املتجمدة األرض ألن الزحافات؛ جر وخاصة النقل، يف

السنة. غالبية النقل وسائل
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يعيبها لكن الجريان، بطيء ومعظمها وواسعة طويلة الشمالية العروض وأنهار
األصليني للسكان فائدة ذات األنهار هذه تكن ولم السنة، من طويلة فرتة تتجمد أنها
يف تُستخدم األنهار هذه ولكن األسماك»، صيد كانت الوحيدة «الفائدة النقل عمليات يف
ويعوق املجاري، هذه قرب املنترشة اآللية املنارش إىل األخشاب نقل يف الحارض الوقت
عرقلة يف يزيد مما املصبات؛ قبل مياهها تذوب املنابع أن الشمالية األنهار هذه يف النقل

النقل. حركة
قريب، عهد إىل واألخشاب الفراء غري تُنتج تكن لم مجموعها يف املناطق هذه ألن ونظًرا
اآلن أصبحت املناطق هذه ولكن ا، جدٍّ محدودة كانت فيها الحديثة املواصالت خطوط فإن
برية طرق بناء إىل أدى مما وكندا؛ السوفييتي االتحاد يف الهامة املعادن من عدًدا تُنتج
ببطء الحديدية السكك تمتد السوفييتي االتحاد ففي األجواء؛ كل يف لالستخدام صالحة
بالشبكة واملاس بالفحم الغني لينا وسط لرتبط لينا نهر أعايل إىل سيبرييا جنوب من
والكوبالت النيكل إنتاج منطقة من قصري حديدي خط بني وكذلك السوفييتية. الحديدية
حديد خط وأُنشئ الهامة، املعادن هذه لتصدير الينيس مصب إىل Norilisk نوريلسك يف
لننجراد يربط وآخر األبيض، البحر عىل باركانجلسك موسكو يربط القرن هذا أول منذ
الذي الربي كوليما طريق هناك ذلك جانب وإىل كوال، جزيرة شبة أقىص يف بمورمانسك
وأعايل كوليما نهر أعايل يف الغنية الذهب بمناجم أوخستك بحر عىل ماجادان ميناء يربط

األوسط. لينا نهر عىل ياكوتسك إىل ذلك بعد الطريق ويمتد إنديجاركا، نهر
شمال يربط حديدي خط أُنشئ السويدية، كريونا حديد ظهور بعد اسكندنافيا، ويف
وكريونا، جيلفار مناجم بمنطقة مارٍّا النرويج يف الشمايل األطلنطي باملحيط بوثنيا خليج

الغربية. أوروبا إىل بحًرا الحديد ينقل حيث النرويجي نارفيك ميناء إىل وينتهي
خطوط هناك فإن وآسيا، أوروبا شمال يف والحديدية الربية الطرق جانب وإىل
الشمايل البحري الطريق ولعل السوفييتي. واالتحاد النرويج يف وخاصة الساحلية، املالحة
خالل يف كله يُستخدم ال أنه ولو العليا، العروض يف املالحية الطرق أطول هو السوفييتي

القصري. الصيف
شيفرفيل يف الغنية الحديد مناجم إىل لربادور يف حديدية خطوط مدت كندا ويف
خليج عىل ترششل ميناء يربط حديدي خط يوجد كما الجزيرة، شبه وسط يف وجانيون
قليلة عليه النقل حركة ولكن الغربية، الكندية الرباري يف الربيعي القمح بمنطقة هندسن

الخط. هذا قرب متناثرة مناطق يف املعدنية املنتجات لنقل إال حاليٍّا يستخدم وال
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وطرق الطبيعية الظروف بني التفاعل مظاهر أهم تلخيص إىل نعود الفصل هذا ختام ويف
عىل تشجيًعا األرض أشكال أكثر هي السهول أن هو لنا يبدو ما وأول اليابس، عىل النقل
الجبال تقف العكس وعىل والربية، الحديثة النقل لوسائل بالنسبة وخاصة االنتقال، حركة
الجبلية»، «املمرات للعبور معينة مناطق وتحدد النقل أمام عائًقا ووعورتها بترضسها
يستدعي ذلك كان وإن األنفاق، بحفر ذلك عىل يتغلب أن استطاع أيًضا اإلنسان ولكنَّ

كبرية. وتكنولوجية رأسمالية إنفاقات
إقامة أو التسهيالت تقدم حيث من جوهريٍّا اختالًفا بينها فيما السهول وتختلف
اآلن، حتى عليه التغلب يمكن لم عائًقا تقف الجافة فالسهول النقل؛ طرق أمام العقبات
مختلفة، نقل طرق نشأة االقتصادية الظروف تستدعي حيث محدودة؛ استثناءات مع
— التندرا يف هو كما — املتجمدة والسهول للبرتول املنتجة األوسط الرشق صحاري مثل
الغابيَّة السهول تصبح وكذلك ا. جدٍّ محدودة حاالت يف إال الحديثة الطرق أمام عائًقا تقف
من الغابة سهول وتختلف الطريق. وتمهيد األشجار قطع تقتيض ألنها النقل؛ أمام عقبة
طرق شق يف أسهل واألوىل االستوائية، والغابات املخروطية الغابات فهناك املناخ؛ حيث
وبناء الكثيفة الغابات قطع يف مكلفة عمليات تستدعي الثانية بينما الحديثة، االنتقال

العديدة. واملستنقعات والنهريات األنهار لعبور الجسور
أنواع فيها تنمو التي املفتوحة السهول هي قاطبًة السهول أحسن أن شك وال
االختالف يتدخل أيًضا هنا لكن الطرق، وشق األعشاب عىل القضاء السهل فمن األعشاب،
ففي اإلستبس؛ سهول عن كثريًا تختلف «السفانا» املدارية العشبية فالسهول املناخي،
الواحد الطريق عىل عديدة جسور وإقامة األجواء كل طرق بناء إىل األمر يحتاج السفانا
أنها ولو األمطار، فإن اإلستبس يف أما الصيف. موسم يف يسقط الذي الغزير للمطر تجنبًا

السفانا. حال هو كما غزيرة ليست أنها إال صيفية،
يف النفضية الغابات سهول منطقة يف توجد حاليٍّا األرضية النقل شبكات وأكثف
حل وبذلك أوروبا، يف الزراعة انتشار منذ أزيلت قد الغابات هذه ولكن أمريكا، أو أوروبا
عىل ذلك ساعد وقد قديم. غابي سهل محل اإلنسان بواسطة زراعيٍّا منظم مكشوف سهل

املناطق. هذه يف كبريًا تقدًما املواصالت تقدم
اإلنسان دور ننىس أال يجب النقل طرق مع الطبيعية للتفاعالت دراستنا ويف
املنفعة أجل من الطبيعية العقبات األحيان من كثري يف يتخطى الذي االقتصادي والنشاط

االقتصادية.
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اليابس عىل النقل

النهري النقل (1)

الطبيعية قوالبها يف األنهار (1-1)

من أنه كما الحاالت. معظم يف أمنًا وأكثرها النقل وسائل أسبق من النهري النقل يعد
ذلك عن وفضًال الكبرية. النهرية والسفن القوارب حمولة بفضل الرخيصة النقل وسائل

البحري. النقل لتعلُّم األوىل املدرسة كان النهر أن يف نشك ال فإننا
أخرى وبعبارة املعقولة. االنحدارات ذات الهادئة األنهار يف النهري النقل بدأ وقد
كان ولقد البدائية، الجماعات عند كذلك زال وال السهول، أنهار من كثري يف النقل نشأ
استُغلت التي األنهار أقدم من والصني والسند أوروبا غرب وأنهار والفرات األدنى النيل

الداخيل. املائي النقل يف
بالصفات اليابس عىل األخرى النقل وسائل عن ككل بينها فيما األنهار وتختلف

اآلتية:

طبيعي طريق إنها بل الحديدي، أو الربي الطريق مثل بناء إىل تحتاج ال األنهار (١)
أساسه. يف

الكثرية، االنعراجات برغم تتبعها أن تضطر املالحة فإن طبيعي طريق ألنها (٢)
الطبيعية الظاهرة وتكثر النهر قوة تضعف حيث األنهار، من الدنيا األجزاء يف وخاصة

«مياندر». باسم املعروفة
خارجية؛ طاقة إىل الحاجة دون القارب تحريك يف األنهار مياه استخدام يمكن (٣)
يمكن كذلك املصبات، اتجاه يف القارب تحريك يف الجارية املياه طاقة استخدام يمكن أي
تيار اتجاه عكس الصعود يف أو القارب، توجيه يف لإلنسان العضلية الطاقة استخدام
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القارب تعطي التي الرياح طاقة الستخدام الرشاع اإلنسان ابتكر ما رسعان ولكن املاء،
القوارب إىل ميكانيكية محرِّكات إضافة أمكن وأخريًا العضلية، الطاقة من أكرب وقوة رسعة

وصنادلها. األنهار وسفن

اتجاهاتها؛ أو طبيعتها عىل املالحة يف يستخدمها التي األنهار يرتك لم اإلنسان ولكن
أن علينا ولكن يريد، حيث إىل صناعيٍّا الطبيعية املائية املجاري يمد أن استطاع فقد
بحار أو أخرى بأنهار مائي اتصال طريق إليجاد القنوات حفر الذي اإلنسان أن نالحظ
لم ألنه التضاريس؛ عامل إىل مستجيبًا إال ذلك يفعل أن املايض يف يستطع لم مجاورة،
معينة أجزاء يف املياه مناسيب ترفع التي األهوسة فكرة اكتشاف من بعد تمكن قد يكن
مكَّنت التي الفكرة هي وهذه التضاريسية. العقبات فوق والسفن القوارب ترتفع لكي
ذلك عىل مثال وأكرب كبرية. انحدارات ذات مناطق اخرتاق من الحارض الوقت يف اإلنسان
وإىل الحركة بطء إىل تؤدي القنوات يف واألبواب األهوسة كثرة فإن ذلك ومع بنما، قناة
بالرْخص؛ املتميز الداخيل املائي النقل معهما يتعايش ال رشطان وهما التكاليف، كثرة
نيكاراجوا. أو كوستاريكا يف سهلية بمنطقة تمرُّ بنما غري أخرى قناة بحفر يفكرون لذلك
املالئمة، التضاريس مناطق يف تسري األنهار بني الداخلية القنوات أغلبية فإن ولذلك

األوسط. األوروبي السهل أنهار هو ذلك عىل نموذج وأكرب
يربط أال هي تلك ببعض، بعضها األنهار ربط عملية يف هامة أخرى نقطة وهناك
إىل يؤدي ذلك ألن مًعا؛ موسميان نهران أو موسمي، غري آخر بنهر الجريان موسمي نهر
األسطول تشغيل ألن النقل؛ اقتصاديات مع يتفق وال نادر أمر وهو موسمي، نهري نقل

األنهار. مستوى انخفاض فرتة يتعطل سوف النهري
حوض تسود التي الطبيعية بالظروف مرتبط النهري النقل أن نرى املجموع ويف
الطبيعية، بالظاهرات ارتباًطا اليابس عىل النقل وسائل أكثر فإنه ولهذا حدة؛ عىل نهر كل
محطات إىل األخشاب لنقل تصلح لكنها للمالحة صالحة غري لألنهار العليا فاألجزاء
تخرتق التي تلك أو االنحدار، رسيعة غري أودية يف تجري التي النهر أجزاء أما املنارش.
عىل املستخَدمة السفن نوع يعتمد كذلك النهري، للنقل األجزاء أصلح فهي السهول؛

القاع. عمق ومدى الضيق، أو االتساع حيث من املجرى طبيعة
املناطق أنهار رئيسيني: قسمني إىل بالنقل يختص فيما العالم أنهار نقسم أن ويمكن

والباردة. املعتدلة املنطقة وأنهار املدارية،
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املدارية األنهار (أ)

الطبيعية الظروف ساعدت إذا للنقل هائلة نُُظم عن عبارة مجموعها يف األنهار هذه
فهما والكنغو، لألمازون النهري النظام األمثلة أوضح من ذلك. عىل واالقتصادية والبرشية
واحد، بمصب الدنيا املجاري يف ترتبط التي األنهار من هائلة مجموعة بل نهرين، ليسا
يف املياه مستوى أن ذلك عىل ويساعد كبريًا، إقليًما تغطي نقل نُُظم ن تكوِّ فإنها وبذلك
الدائم؛ االستوائي املطر نظام وسيادة الروافد لكثرة بسيطة بدرجات يتذبذب األنهار هذه

السنة. أشهر كل صالحة املالحة يجعل مما
املاء مستوى يف واضحة بذبذبة تتميز التي املدارية األنهار من مجموعة هناك لكن
السودان كإقليم املطر؛ الفصيل املداري النطاق يف تجري التي األنهار هي وهذه الجاري،
أو النيل مثل موسمي بفيضان األنهار هذه وتتميز آسيا. يف املوسمي واإلقليم الطبيعي،
عىل تساعد معينة مواسم يف يحدث الفيضان أن والغالب والسنغال. النيجر أو الجانج
النيل مثل — األنهار مجاري عىل الهندسية اإلنشاءات وبإضافة املوسم، ذلك خالل املالحة
صالحية برغم فإنه العموم وعىل السنة. أشهر معظم ميرسة املالحة تصبح — الزمبيزي أو
أنها النقل يف األمثل االستخدام استخدامها يؤخر مما أنه إال للمالحة عامة املدارية األنهار
املنقولة؛ السلع يف محدود حجم إىل يؤدي مما نامية؛ أو متخلفة دول داخل يف تجري كلها
عىل تعتمد الدول هذه كانت لو حتى النهرية، النقل أساطيل يف واضح ضعف وبالتايل

زائريي. جمهورية مثل النقل شبكة يف رئيسيٍّا اعتماًدا النهر

واملعتدلة الباردة املنطقة أنهار (ب)

املدارية؛ األقاليم عن األقاليم هذه يف واضًحا اختالًفا واملناخية الطبيعية املكونات تختلف
أن نجد املثال، سبيل فعىل القسمني، من كلٍّ أنهار بني واضحة اختالفات إىل يؤدي مما
سقوطها. نُُظم يف عنها وتختلف كميتها يف املداري اإلقليم من أقل األقاليم هذه يف األمطار
درجة ارتفاع عليه يرتتب مما الحرارة؛ درجات يف بارتفاع يتميز املداري اإلقليم لكن

املعتدلة. املناطق أنهار يف كثريًا أقل التبخر نجد بينما التبخر،
الصفات عىل والباردة املعتدلة املناطق أنهار يف الجارية املياه مناسيب وتعتمد
فهناك األنهار. لتلك العليا لألحواض الجغرافية واالمتدادات واملواقع العامة التضاريسية
وأنهار عالية، هضبية أو جبلية مناطق يف منابعها تقع أنهار بني كثرية فروق شك دون
كبرية بحريات عىل منابعها يف تحتوي أنهار وبني ارتفاًعا، أقل مناطق يف منابعها أخرى
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املائي، الترصيف لكمية منظم بمثابة تقوم التي الظاهرات هذه مثل فيها تظهر ال وأخرى
املطر، ظل يف وأخرى املطر مواجهة يف توجد ألنهار العليا األحواض بني أخرى وفروق
— األسباب ولهذه وحيد. بمجًرى فيها املنابع تتحدد وأخرى منابعها تتعدد أنهار وبني
فكل واحد؛ إقليم أو منطقة يف جريانهما حالة يف حتى نهران يتشابه ال — كثري وغريها

بذاته. قائم نسيج نهٍر
شاسع حوًضا يرصف منهما فكلٌّ األوب؛ عن املسيسبي يختلف املثال، سبيل وعىل
املجرى واتجاه املوقع ظروف لكن فرنسا. مساحة قدر مرات ست مساحته تبلغ األبعاد،
فاملسيسبي بينهما؛ فيما شاسعة اختالفات هناك تجعل الحوض أجزاء يف املناخ واختالف
بينما املداري، النطاق حافة عىل وينتهي املعتدل النطاق داخل معمورة سهول يف يجري
يف بارد نطاق داخل ويف الهائلة، الغربية سيبرييا مستنقعات وسط يف يجري أوب نهر
مناطق يخرتق األوب فإن ثم ومن الدنيا؛ أجزائه يف الدائم الصقيع ونطاق الوسطى أجزائه
النهري النقل حركة أن ذلك عىل ويرتتب أقسامه. معظم يف السكان نادرة أو السكان قليلة
حيث العليا؛ األوب أجزاء يف حتى باألوب، باملقارنة مضاعفة أضعاًفا أكثف املسيسبي يف

معقول. بقدر بالسكان مأهولة بمناطق النهر يمر
يعد ذاته حد يف وهذا بطيء، انحدار ذات السهول يف تجري التي األنهار ومعظم
الجريان يعني ال البطيء االنحدار لكن املالحة، يف النهر استغالل عىل مشجًعا عامًال
املياه، فيها ترسع التي الفيضانات مواسم فهناك السنة؛ أشهر خالل األنهار ملياه الهادئ
يف يحدد، الذي هو األنهار ملياه الجريان نظام فإن هذا وعىل املالحة؛ عىل خطرة تصبح وقد
الظروف من عدًدا نالحظ أن بنا يجدر املجال هذا ويف لألنهار. املالحية الصالحية الواقع،

املالحية: صالحيتها وبالتايل األنهار؛ جريان نظام يف تتحكم التي
تتلقى النهرية األحواض وهذه املحيطية. األمطار من أحواضها تتغذى التي األنهار أوًال:
بريطانيا. أو فرنسا أنهار غالبية مثل مبارشة، واملحيطات البحار من القادمة األمطار
معظم السقوط منتظمة فاألمطار الجريان؛ نظام يف كبريًا تغريًا نجد ال األنهار هذه ويف
تجري األنهار هذه كانت وإذا كبرية، غري بكميات تسقط كانت ولو حتى السنة، أشهر
غرب يف الجريية اإلرسابية الصخور معظم يف الحال هو كما — مسامية صخور فوق
يف الجارية املياه كمية يف توازن إحداث يف ا مهمٍّ عنًرصا يصبح ذلك فإن — أوروبا
مستوى نقصان حالة يف الظهور إىل لتعود الصخور يف تترسب الزائدة فاملياه األنهار،
األنهار أحواض يف املناخية الظروف أن املائي الجريان توازن يف ويزيد األنهار. يف املاء
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الجفاف أو العنيفة كالعواصف مفاجئة تغريات تعرتيها فال باالنتظام، تتصف املحيطية
صغرية، تصبح املاء مستوى ذبذبة أن ذلك عىل ويرتتب األحوال. نادر يف إال النسبي
دائمة. نهرية ملالحة الزمة رشوط وكلها والعنف، الضعف بني متقلب غري املاء وجريان
فإذا املحيطية. لألنهار بالنسبة النقيض طرف تُمثِّل وهذه القارية، السهول أنهار ثانيًا:
الذي الوقت ففي بينهما؛ فيما شديد اختالف لنا َلَوَضح كمثالني والسني الفولجا أخذنا
الفولجا حوض نجد العام، طوال ومستمرة مبارشة محيطية بأمطار السني فيه يتغذى
أشهر خالل تتجمد الفولجا منابع فإن ذلك عن وفضًال قليلة. صيفية أمطاًرا يتلقى
املياه وتستمر الشتاء، جليد ذوبان بعد الربيع يف عاٍل فيضان ذلك عىل ويرتتب الشتاء.
من الكثري السوفييت أقام وقد األمطار. لسقوط نتيجة الصيف خالل الفولجا يف العالية
طريًقا وجعله النهر جريان تنظيم بينها من كثرية، ألغراض الفولجا نهر عىل السدود

السنة. معظم ا هامٍّ مالحيٍّا
هي وهذه والقارية. املحيطية التأثريات بني مشرتكة صفاٍت تجمع التي األنهار ثالثًا:
مجاريها يف الصيف وأمطار منابعها، يف الذائب الجليد بمصادر تتغذى التي األنهار
األنهار هذه مثل فيضانات وتتسم واملسيسبي، اليانجستي مثل والدنيا، الوسطى
إىل كثرية أحيان يف يؤدي مما املياه؛ منسوب يف كبري وارتفاع هائلة جريان برسعة
ألف مائة ويُغرق يفيض قد فاليانجستي املجاورة؛ األرايض من كبرية مساحات إغراق
ألف سبعني حوايل يُغرق واملسيسبي األدنى، مجراه يف الفيضان خالل مربع كيلومرت
ومن أيًضا. األدنى مجراه يف الصغرية واملدن القرى من الكثري ويعزل مربع، كيلومرت

الفيضان. ذروة خالل للتوقف سنويٍّا يتعرض املالحة نظام أن الطبيعي
بينما منابعها مياه تتجمد التي األنهار هي وهذه التعويضية، النظم ذات األنهار رابًعا:
يعرتيه ال املاء مستوى أن ذلك عىل ويرتتب حوضها. بقية يف شتوية أمطار تسقط
أمطار تنقيض وحينما املتجمدة، املنابع مياه انحباس تعوض فاألمطار كبري؛ تذبذب
لهذه طيب مثال والراين والجريان، الذوبان يف بدأت قد املنابع مياه تكون الشتاء

التعويضية. النظم ذات األنهار

النهرية الطرق «تعبيد» أو Strombau األنهار بناء (ج)

استخدمها التي الثقيل النقل وسائل أُوىل كانت األنهار أن سابقة فصول يف ذكرنا أن سبق
اليابس داخل الثقيل بالنقل يختص فيما كذلك األنهار تزال وال طويلة، فرتة منذ اإلنسان
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الطبيعية، مخاطرها متحمًال الطبيعية، صورتها عىل األنهار اإلنسان استخدم وقد األريض.
يف األنهار يستخدم اإلنسان يزال وال وانثناءاتها، منحنياتها بكثرة امللتَزمة طرقها وطول
التعديل من ضئيل بقدر مكتفيًا العالم، جهات من كثري يف اآلن حتى الطبيعية صورتها
شأن هو وهذا إليها، أو منها السلع نقل وتأمني النهرية السفن برسو الخاص واإلنشاء
والتكيف امتداداتها، طالت مهما الطبيعية باملجاري التزام املداري: النهري النقل غالبية

موسميٍّا. أو دائًما جريانًا كان سواء املائي، جريانها نُُظم مع
السلع أن عليه ويرتتب الشديد. بالبطء يتَّسم املداري النهري النقل فإن ثم ومن
الزمن واحتمال الكبري بالحجم مواصفاتها تتحدد املدارية األقاليم يف نهريٍّا املحمولة
هي املواصفات وهذه الفاقد. من واضحة نسبة وتحمل النقل، يستغرقه الذي الطويل
نتيجة للتلف قابلة املدارية األقاليم منتجات من كثرية موارد استغالل تمنع التي بعينها
وبرغم واملانجو، كاملوز العطب رسيعة املدارية الفواكه ذلك مثال الكبري؛ والفاقد البطء

املدارية. األقاليم يف جليلة خدمات يؤدي النهري النقل فإن ذلك
اليانجستي نهر مثل املعتدلة، األقاليم أنهار بعض إىل املدارية األقاليم ذلك ويتعدى
باستخدامه يُسمح بحيث والعمق االتساع من األدنى جزئه يف النهر فهذا الصني؛ وسط يف
«ووهان» حتى فيه وتتوغل النهر تدخل البحر فسفن مكلفة؛ هندسية إنشاءات دون
حوض يف النهري النقل ويخدم كيلومرت، ألف حوايل تبلغ مسافة وهي قديًما)، (هانكو
الصينية الرشاعية القوارب وتُستخدم مليون. مائتي عىل يزيد السكان من عدًدا اليانجستي

اليانجستي. نهر من األوسط الجزء يف املالحة يف Junk باسم املعروفة التقليدية
وبنج «ووهان» بني النقل تخدم النوع هذا من قارب ألف ٢٥ من يقرب ما وهناك
،Ichang إيشانح مندفعات املسماة العنيفة املائية املندفعات عند ،Ping Chang شانج
منطقة يف املستقرين الناس من كبري عدد ويقوم بالحبال. املندفعات هذه يف القوارب وتُجرُّ
التي الكئود، العقبة هذه تخطي وبعد املندفعات. أعىل إىل السفن جر بوظيفة املندفعات
الغني. ستشوان إقليم النهرية املالحة تدخل السفن، بعض غرق إىل تؤدي ما كثريًا كانت
الطاقة، وتوليد املالحة لتنظيم املنطقة هذه يف النهر عىل ا سدٍّ مؤخًرا الصني أقامت وقد
ذلك ساعد كما اليانجستي، عىل النقل يف كبرية ثورة باألهوسة املزود السد عىل ترتَّب وقد
وتقلل رحلتها زمن تقرصِّ لكي بمحرِّكات التقليدية الصينية «الجانك» سفن تزويد عىل
مندفعات عند الرسيع التيار منطقة يف اللبان» «جر أو الحبال» «جر عمالة عىل اعتمادها

.(٥-٢ الخريطة (راجع إيشانج
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العنيفة املائية واملندفعات الشالالت عند املالحة توقف من بد ال كان أخرى حاالت ويف
العقبة، مسافة طوال النهر بحذاء حديدي أو بري طريق إنشاء ذلك عىل ويرتتب التيار.
حديدي خط ُمدَّ حيث وستانيل؛ لفنجستون شالالت عند الكنغو نهر يف ذلك تم وقد
كيزانجاني بني أقرص حديدي وخط لفنجستون، شالالت لتجنب وكنشاسا متادي بني
يف مجدلينا نهر عىل أيًضا نجدها الحالة هذه ومثل ستانيل، شالالت لتجنب وبونتريفيل

كوملبيا. جمهورية
ذات عملية املائي النقل يصبح الحضارة من معني منسوٌب يف فإنه العموم وعىل
قليلة. وبتكاليف بسهولة الثقيلة السلع نقل عىل قادر — قلنا كما — ألنه قصوى؛ أهمية
قيام إىل أدت األهمية، من كبري جانب عىل مائية طرق هناك كانت ١٩ القرن وحتى
الطرق عىل مواقعها من أهميتها تستمد األسواق هذه وكانت الهامة. األسواق من عدد
لندن منها نذكر كثرية واألمثلة والنهرية، البحرية الطرق ملتقى عند أو الداخلية، املائية
االتحاد يف أخرى ومدن اليانجستي ومدن أورليانز ونيو ونيويورك الراين ومدن وهامبورج
يزال ال النهري النقل أن إال والربية، الحديدية الطرق منافسة من وبالرغم السوفييتي.
بإنشاءاته توجيهها يف اإلنسان ل تدخَّ التي األنهار تلك خاصة واضحة، بأهمية يتمتع

املختلفة. الهندسية
منها نذكر عوامل عدة عىل تعتمد الداخيل املائي الطريق قيمة أن ننىس أال ويجب
والجريان املجرى وطبيعة الروافد واتجاه النهر واتجاه املنطقة تخرتق التي األنهار عدد
إىل تؤدي أو مهمة، داخيل مائي نقل شبكة تكوين عىل تساعد العوامل هذه وكل املائي،
صفة هو واإلنتاجي االقتصادي التكامل كان إذا خاصة املائي، للنقل واحد رشيان تكوين

املعنية. األنهار أو النهر يخرتقه الذي اإلقليم
أغراضه تخدم لكي النهرية الطرق مسارات نسبيٍّا طويلة فرتة منذ اإلنسان عدَّل وقد
الهندسية باإلنشاءات حظيت التي هي املعتدلة املناطق أنهار وكانت الرخيص. النقل يف
السادس القرن فمنذ أوروبا. يف وخاصة آنذاك، الكثيف النقل احتياجات سد أجل من
لعمليات املالئمة النهرية املجاري يف خاصة الحديد، وخام الحبوب لنقل املاء استخدم عرش
من والهدوء للراحة توفريًا أكثر ألنه الركاب؛ نقل يف النهر استُخدم وكذلك الدائم. النقل
األشخاص نقل يف هامة أدواًرا والرون واللوار السني لعب وقد الخيول. عربات يف االنتقال
يأخذ كان ليون إىل باريس من فاملسافر عرش؛ والثامن السابع القرنني خالل فرنسا يف
ثم ،Yonne يون املسمى السني رافد عىل Auxrre أوكزير حتى باريس من املاء» «عربة
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شك وال ليون. إىل النهر يركب ثم ومن الساءون؛ نهر عىل شالون إىل الخيول عربة يستقل
كما لكنها الربية، الطرق بواسطة الرحالت من وزمنًا مسافة أطول كانت النهر رحالت أن

الخيل. عربات يف املسافر يلقاه الذي الجهد من راحة أكثر قلنا
التي تلك أو العطب رسيعة السلع أو األشخاص مع النهري النقل يتعامل ال واليوم
دور لكن الكبرية. األسواق يف اليومي االستهالك صفة يأخذ رسيًعا عليها الطلب يكون
صناعية منطقة توجد ال فإنه الصناعة، مناطق عىل واضح ونفوذه هام، النهري النقل
مواقع عن الكالم ل نفصِّ أن البيان عن وغني ندر. فيما إال النهري الطريق تستخدم ال
يف الداخيل واملائي النهري بالنقل الوثيقة وعالقتها الحديث، وتطورها نشأتها يف الصناعة
فرنسا ويف واأللب)، واملاين والنكر (الراين أملانيا ويف والكاليد)، واملرزي (التيمز بريطانيا
ويف واألوهايو)، العظمى والبحريات (الهدسن املتحدة الواليات ويف وامليز)، والرون (السني

والفولجا). والدون (الدنيرب السوفييتي االتحاد
املائية واملجاري األنهار عىل رابحة مواقع إىل الصناعة تلجأ النامية الدول ويف
يُستفاد حيث مرص؛ يف الثقيلة للصناعة حلوان منطقة املعارصة األمثلة أهم ومن الداخلية.
ألف نحو بعد عىل أسوان من الحديد خام لجلب النهرية الصنادل من حديث أسطول من
استفادت نفسها وبالطريقة الشمال. من وبرتول) (فحم الطاقة موارد وجلب كيلومرت
يف متجاورين والحديد الفحم حقول وجود توافق من الهندية الثقيلة الصناعة منطقة
مصانع قامت األساس هذا وعىل الجانج. دلتا من بالقرب يصب الذي دامودار نهر حوض
ترتاص املدن من مجموعة يف والهندسية الكيميائية الصناعات من وكثري والصلب الحديد
بورنبور، رانيجانج، يايكاينجار، – إزانسول مدن أهمها: من دامودار، مجرى طول عىل

دورجابور. كولتي،
الراهن. الصناعة عرص يف عاتقه عىل امللقاة األعباء الداخيل املائي النقل يواجه ولكي
واألرصفة والصنادل السفن بكفاءة الخاصة االستحداثات من الكثري إجراء من بد ال كان
إىل النهرية األرصفة من خاصة طرق ومد املخازن، وإقامة اآليل، والتفريغ والشحن
عىل األنهار بقاء مع االستحداثات بهذه اإلنسان يقوم أن مستطاًعا يكن ولم املصانع،
بنائها» «إعادة أو «تعبيدها» أو األنهار «تمهيد» من بد ال كان ثم ومن الطبيعي؛ حالها
عىل الحركة تتكاثف حني يحدث كما تماًما الحديثة، الثقيلة النقل وسائل تقبل بحيث
الشاحنات مرور تتحمل لكي وتمهيدها توسيعها إىل يؤدي مما القديمة؛ الربية الطرق
لتوفري اإلمكان قدر مستقيًما الطريق وجعل الكثرية الحنيات تجنُّب إىل ويؤدي الثقيلة،

املسافات. وتقصري األمان
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وأكثر أكثر واتجهت الحديث، الصناعة عرص يف النهري النقل حركة اشتدت وقد
وخردة»، «خاًما والحديد كالرمال الكبرية، األحجام ذات والخامات السلع مع التعامل إىل
الصنادل، حجم ضخامة ذلك عىل وترتب الكبرية، واآلالت والسيارات واألسمنت، والفحم،
فإن ذلك عىل وللتدليل واحدة. مائية قاطرة تدفعها التي الصنادل وحدات عدد وزيادة
حمولة نقل عىل قادرة الراين نهر عىل واحدة قاطرة تقطرها أو تدفعها صنادل مجموعة
الحقيقة ويف واحدة. مرة حديدية بضاعة قطارات خمسة حمولة يعادل وزنها أو حجمها
بحركة تعجُّ السوفييتي، االتحاد أو أمريكا أو أوروبا يف الصناعي النطاق أنهار فإن
باملحرِّكات، تسري التي والقوارب والقاطرات الصنادل من ضخمة أساطيل قوامها كثيفة
معينة. خامات أو سلع يف ومتخصصة متعددة طويلة بأرصفة النهرية موانئها وتمتلئ
الخاصة والطرق الربية والطرق الحديدية السكك خطوط نهاية هي نفسها األرصفة وهذه
مبارشة السلع تنقل واألوناش فالروافع هذا وعىل إلخ). … ضيقة حديدية وطرق (أنابيب
تمهيد استدعت الكثيفة الحركة هذه بالعكس. أو الربي النقل وسائل إىل السفن من

طويلة. زمنية وفرتة مراحل عىل تم ذلك ولكن األنهار،
صعود عملية لتسهيل وذلك االنحدارات، لتعديل خاص بتنظيم األنهار تعديل بدأ وقد
تعديل ويتم األنهار، قاع من الضحلة املناطق تعميق أو املنابع، اتجاه يف والسفن القوارب
لكن السدود، عرب وإنزالها املراكب لرفع أرصفة وإقامة سدود إنشاء بواسطة االنحدارات
عند وإنزالها مركب رفع كان املثال سبيل فعىل طويًال، ووقتًا كبريًا جهًدا يأخذ كان ذلك
إىل ويحتاج ساعات سبع ،١٧ القرن يف يستغرق باريس» قرب السني «عىل دالرك بون

سجني. ومائتي حصانًا خمسني
(بوابات) «أهوسة» بُنيت بمقتضاه السدود عىل تحسني أُدخل عرش السابع القرن ويف
بحيث كثريًا، عرش التاسع القرن يف البوابات تشغيل نظام ن تحسَّ وقد السد، جسم يف
كان مما كثريًا أقل وبجهد نسبيٍّا قصري وقت يف وإنزالها السفن رفع اإلمكان يف بات
األنهار لجعل عرش الثامن القرن من ابتداءً كبرية جهوًدا فرنسا بذلت وقد املايض. يف
السدود من مزيد بإنشاء ذلك تم وقد فعًال، مالحية أنهاًرا طبيعيٍّا، للمالحة الصالحة
نهر عىل وأخريًا الساءون، نهر عىل ثم وروافده، السني حوض يف البوابات ذات واألهوسة
نهر رأسها عىل كان هامة أنهار عدة عىل كثرية تحسينات أُدخلت بريطانيا ويف امليز.
يف الصناعية املنطقة لخدمة ١٨؛ القرن يف وذلك الواسع، الخليجي املصب ذو املريزي
اهتماًما املختلفة أملانيا وإمارات بروسيا دولة وجهت أيًضا أملانيا ويف النكشاير. جنوب
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برلني، من بالقرب براندنبورج إقليم أنهار يف املالحة لتحسني نفسه القرن خالل متزايًدا
تحسني عىل منصبٍّا كان األملان اهتمام لكن األوسط. مجراه يف الراين رافد املاين، ونهر

قاعها. تعديل يصعب التي النهرية القطاعات يف مالحية قنوات إنشاء أو األنهار، قاع
والنهر ،Canal القناة مصطلحني: بني فروًقا هناك أن نالحظ أن يجب املجال هذا ويف
يقابل ما وهو له، موازية قناة إنشاء أو قاعه حفر وخاصة ما، تعديل عليه دخل الذي
لها صلة ال تماًما صناعي خلق هي القناة أن بينهما األسايس والفرق .Canalisation
حفر يف مهجور أو قديم نهري مجًرى من يستفاد أحياٍن (يف الطبيعي النهري باملجرى
أما بينها. لرتبط األنهار محاور عىل تتعامد ما غالبًا القنوات أن ذلك من وأكثر القناة).
أو طويل قطاع يف القاع حفر كان «سواء القناة إنشاء تشبه تكاد فهي األخرى العملية
ومن الطبيعي؛ النهر بمسار تماًما مرتبطة ولكنها النهر»، ملجرى ومالصقة موازية إقامة
التي العمليات عىل Strombau األنهار بناء األملاني املصطلح إطالق األوفق من أصبح ثم

رشحه. السابق النحو عىل نفسه النهر يف تقام
بإحداث األنهار صياغة إعادة من والحايل املايض القرن تكنولوجية مكَّنت ولقد
أعيدت الذي النهر عىل مثال وأكرب النهرية. والثنيات والجوانب القاع يف كاملة تعديالت
مالحي طريق صورة يف الثنيات تربط مستقيمة مجاٍر ت ُشقَّ فقد الراين؛ هو صياغته
األنهار قاع يف ترتاكم التي الرمل طبقات أوضاع وصححت والزمن، املسافة يقلل مبارش
املطلوب املجرى عن بعيد اتجاه يف اإلرساب لتوجيه القاع يف تدق خشبية حواجز بواسطة
القاع؛ تحفر التي املاء تيار قوة املرغوبة الوجهة إىل اإلرساب توجيه عىل ويساعد تعميقه.
ولقد للحفر. يدعوه مما التيار التجاه معاكسة صورة يف تدق كانت الخشبية الحواجز ألن
رأسها عىل كان الطريقة، بهذه عرش التاسع القرن خالل أوروبا أنهار من كثري «بُنيت»
اسكتلندا، يف كاليد ونهر أملانيا، يف الدانوب نهر من أجزاء وبعض واأللب، واألودر الراين

فرنسا. يف والرون والجارون واللوار بريطانيا، يف والتيمز
األنهار حيث الغربي، األوروبي السهل أنهار يف مفيدة الوسائل هذه كانت وقد
املجاري، عريضة األحواض كبرية لألنهار بالنسبة أما االتساع. وقليلة األحجام صغرية
أو موسميٍّا املائي الترصيف كان إذا خاصة املرغوبة، بالنتائج تأِت لم الوسائل هذه فإن
السوفييتي االتحاد أنهار عىل أخرى بأعمال السوفييت املهندسون قام ولهذا موسمي؛ شبه
حفر املجال هذا يف السوفييت ابتكره ما أهم من وكان الفولجا. نهر عىل وخاصة الواسعة،
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الذي املاء أن إىل ذلك ويؤدي حمولته، النهر فيها ب يرسِّ التي والجوانب املناطق يف فتحات
أمام سد إنشاء التالية والخطوة وراكًدا، ضعيًفا يصبح اإلرسابية األرصفة هذه يف يدخل
مائي خزان يتكوَّن ثم ومن والتآكل؛ الحفر عىل يساعد ال ضعيف التيار حيث الفتحات

منها: نذكر متعددة أغراض يف يُستخدم كبري

ومن الترصيف؛ موسمية عىل بذلك والتغلب السد، خلف املياه مناسيب يف التحكم (١)
فيها تتجمد قد التي تلك (إال السنة أشهر طوال االستمرار من النهرية املالحة تمكني ثم

املياه).
الكهربائية. الطاقة توليد (٢)

عىل األمثلة أكرب ومن للماء، عطىش أراٍض ري يف أيًضا الخزان بمياه االستفادة (٣)
وسط يف كويبيشيف وسد موسكو) (شمال الفولجا أعايل يف ريبنسك وخزان سد ذلك
وسد الدون، نهر عىل تسيمليانسك وسد األدنى، الفولجا يف فولجوجراد وسد الفولجا،

.(٦-١ رقم خريطة (انظر كثري وغريها األدنى، الدنيرب عىل كاخوفكا وخزان

نتيجة النهرية باملالحة االهتمام عدم من فرتة بعد — الحايل القرن أواسط ويف
سبل لتوفري الداخلية باملالحة قويٍّا االهتمام عاد — والربية الحديدية الخطوط ملنافسة
التي األعمال أن ذلك عىل ترتب وقد الكبرية، األحجام ذات والسلع للبضائع الرخيص النقل
أنها كما املايض. القرن يف عليه كانت عما كفاءة وأكثر قوية أصبحت األنهار «لتمهيد» تقام
وأوروبا املتحدة الواليات ففي السوفييتي؛ االتحاد يف رأينا كما األغراض، متعددة أصبحت
وتوليد العام، طول األنهار يف املياه مناسيب تنظيم غرضني: تخدم السدود أصبحت
ومرشوعات املتحدة، الواليات يف التنيس وادي مرشوع ذلك عىل األمثلة أهم ومن الطاقة.
هذا املتحدة، والواليات كندا من كلٍّ يف العظمى والبحريات لورنس سانت وأهوسة سدود

املسيسبي. روافد عىل وسدود كثرية أعمال إىل باإلضافة
األنهار أحواض يف مجٍد غري رشحها سبق التي بالطريقة األنهار «بناء» كان وقد
يف والجارون اللوار نهرا ذلك مثال الكبرية؛ االنحدارات ذات أو الفقري الترصيف ذات
قنوات حفر إىل واتجهوا جانبًا، النهر «بناء» مبدأ املهندسون ترك لهذا فرنسا؛ غرب
املثال سبيل فعىل اإلمكان، قدر له موازية أو بجواره وتسري النهر، مياه تستخدم جديدة
الجانبية. القناة باسم واملعروفة بوردو» «جنوبي والنجون تولوز بني الجارون قناة ُحفرت
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ريبنسك. (١) والسدود: الخزانات السوفييتية. النهرية املالحية النظم بناء :٦-١ خريطة

تسيمليانسك. (٦) (ستالينجراد). فولجوجراد (٥) كويبيشيف. (٤) كاما. (٣) جوركي. (٢)
األبيض، البحر – البلطيق قناة املالحية: القنوات كييف. (٩) كريمنتشوج. (٨) كاخوفكا. (٧)
األهمية (الحظ الدون – الفولجا قناة باملاء)، موسكو تموين (مضاعفة موسكو – الفولجا قناة
إىل مفتوح مالحي نهر إىل الفولجا ل تُحوِّ فهي ١٩٥٢؛ عام افتُتحت التي القناة لهذه القصوى
وبحر الجنوب يف األسود البحر بني والبحرية النهرية املالحة ربطت أنها كما األسود. البحر

الرشقي. الجنوب يف قزوين وبحر الشمال يف األبيض والبحر الغربي الشمال يف البلطيق
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الكركسون، ممر عرب تولوز من املتوسط بالبحر الجارون تربط التي ميدي دي قناة وهناك
Braire برير مدينة حتى األعىل اللوار بموازاة ُحفرت التي الطويلة القناة أيًضا ذلك ومثال
السني، حوض إىل الشمايل طرفيها: من مسارها القناة هذه وتستكمل أورليانز»، نيو «قرب

الساءون-الرون. حوض إىل والجنوبي
هدفها متتابعة خطط يف الرون مسار تصحيح سبيل يف كبريًا جهًدا فرنسا بذلت وقد
قنوات حفر النهاية ويف املجرى، وتعميق استقامة، أكثر النهري الطريق جعل األسايس
ليون بني فيها املجرى تصحيح صعب التي املناطق يف للنهر األيرس الجانب عىل جانبية

وآرل.

نقل شبكات إىل محاور من األنهار تحويل (2-1)

محوًرا النهر يصبح أن كافيًا يعد لم للمالحة، األنهار تمهد التي األعمال مع جنب إىل جنبًا
ستشكل فإنها متوازية تسري أنهار عدة هناك كانت إذا خاصة الداخيل، املائي للنقل واحًدا
ن تكوِّ بحيث األنهار هذه ربط إىل التفكري اتجه ولذلك مرتابطة، غري متوازية للنقل طرًقا
اتجاه ذات حركة خطوط مجرد تصبح أن من بدًال االتجاهات، متعددة مائي نقل شبكة

.(٦-٢ خريطة (انظر واحد
األحواض لربط كثرية جهود هناك كانت الشبكات هذه مثل تكوين يف التفكري وقبل
آخر إىل مجرى من االنتقال كان وقد املياه. تقسيم خطوط من بالقرب ببعض، النهرية
التي املنخفضة الحواف عرب والعربات الدواب عىل السلع حمل بواسطة املايض يف يحدث
املهجورة النهرية كالوديان القديمة، التعرية مناطق يف وخاصة املنابع، مناطق تفصل
الباليستوسني، يف الجليدية التعرية عن املتخلفة النهائية الجليدية الركامات مناطق أو
السويد، ويف املتحدة، الواليات من الرشقي والقسم كندا أنهار يف شائًعا كان هذا ومثل
الفستيوال منابع بعض «بني بولندا رشق شمال يف املازورية البحريات ومناطق فنلندا، ويف
سابًقا كوينجزبرج — كالينجراد عند البلطيق يف يصب الذي برجولتا نهر ومنابع األوسط

واألسود. البلطيق بني النهرية الطرق طول عىل روسيا ويف الرشقية»، بروسيا يف
بني النقل وساطة من الوسيلة بهذه يشتغلون سكان هناك كان األحيان غالبية ويف
يف كثريًا الظاهرة هذه انترشت وقد والشحن. التفريغ إعادة نقط عند األنهار، منابع
من وكانتا والبلجيكية. الهولندية الفالندرز وسهول إيطاليا شمال يف ١٣ ،١٢ القرنني
الهانزا مدن وتجارة إيطاليا، شمال يف الرشق تجارة آنذاك: الواسع التجاري النشاط أقاليم

الفالندر. يف
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يف اآلخر بالبعض بعضها األنهار لربط األوىل الخطوات بدأت عرش السابع القرن ويف
لنكولن إقليم يف وترنت ويثام بني صغرية قناة القنوات هذه أقدم ومن الغربية، أوروبا
القرن أواسط إىل واللوار السني تربط التي برير قناة وتعود بريطانيا، رشق يف شاير

.(١٦٤٢) عرش السابع

اتجاه (١) الغربية. أوروبا يف الداخيل املائي للنقل عصبي كمركز الراين طريق خرية٦-٢:
واأللب الفيزر يف النهرية النظم إىل ميتالند قناة بواسطة األوسط األوروبي السهل إىل النقل
بحر بني الربط الدانوبي: املالحي النظام محور إىل النقل اتجاه (٢) والفستيوال. واألودر
ورومانيا. وبلغاريا ويوجسالفيا واملجر وتشيكوسلوفاكيا النمسا عرب األسود والبحر الشمال
وبحر الراين بني الربط باريس: ومنطقة السني وحوض فرنسا شمال إىل النقل اتجاه (٣)
النظام عرب املتوسط والبحر أوروبا ووسط الشمال بحر بني جنوبًا النقل اتجاه (٤) املانش.

والرون. للساءون النهري
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وأوائل ١٨ القرن أواخر إىل فرتجع املختلفة األنهار بني الكبرية القنوات نظام أما
وإليها القنوات»، ى «ُحمَّ عرص أو القنوات عرص ى تُسمَّ التي الفرتة هي وهذه .١٩ القرن
أكثر صدر بريطانيا ففي أمريكا؛ ورشق أوروبا يف الداخلية املائية القنوات معظم ترجع
زادت فرنسا ويف و١٧٩٤! ١٧٩١ بني الفرتة يف جديدة قنوات بإنشاء ترشيًعا ٨٢ من
وقد .١٨٦٠ عام كيلومرت ٤٧٠٠ إىل ،١٨١٥ عام يف كيلومرتًا ١٢٧١ من القنوات أطوال
بحريتي «بني كندا يف ويالند قناة فُحفرت الشمالية، أمريكا يف مبكًرا القنوات عهد بدأ
«بني املتحدة الواليات يف إيري وقناة ،١٨٢٤ عام نياجارا» شالت لتجنب وإيري؛ إنتاريو

و١٨٢٥. ١٨١٨ بني إنشاؤها استغرق التي إيري» وبحرية الهدسن نهر
الوحدة ر تأخُّ أن إال مبكًرا، األنهار عىل أُدخلت التي التحسينات فربغم أملانيا، يف أما
نهاية ففي القنوات؛ وحفر النهري النقل شبكة إنشاء تأخر إىل بدوره أدى قد السياسية
خمسة نحو مقابل القنوات من كيلومرت ١٧٠٠ سوى أملانيا يف يكن لم املايض القرن
تحويل بغرض دورتمود-إيمز قناة يف املالحة افتُتحت ١٨٩٩ عام ويف فرنسا، يف آالف
الهولندية. املوانئ استخدام من بدًال األملاني، إمدن ميناء إىل األملاني الراين حوض تجارة
اإلقليم فتح بغرض Mittelland Kanal الوسطى القناة مرشوع بدأ أيًضا ١٨٩٩ ويف
الراين ومنتجات الزراعية الرشق منتجات بني متينة عالقة وإيجاد الرخيص للنقل الرشقي
وصنادل سفن تقبُّل عىل قادرة تكن ولم ،١٩١٤ عام القناة من االنتهاء تم وقد الصناعية،

طن). (ألف اإليمز بقناة باملقارنة طن، ٧٠٠ من أكثر حمولة ذات
أملانيا. جنوب يف الراين رافَدي والنكر، املاين نهَري «بناء» يف العمل بدأ ١٩٢١ ويف
يف املالحة تستكمل أن املفروض بينما الصناعية، شتوتجارت منطقة النكر مالحة وتخدم

الدانوب. عىل وكيلهايم املاين عىل بامربج بني (١٧٩كلم) املاين-الدانوب قناة املاين
يف السيارة» «وعرص ،١٩ القرن يف الحديدية» السكك «عرص أن من الرغم وعىل
االهتمام أن إال طويلة، فرتة النهرية املالحة أهمية فقدان إىل أديا وقد العرشين. القرن
الواليات يف خاصة الحايل، القرن منتصف من ابتداءً واألنهار القنوات إىل بشدة عاد
ويف الربازيل. مثل الصناعي النطاق خارج أخرى ومناطق السوفييتي، واالتحاد املتحدة
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الطلب يشتد التي املعارصة النقل أنماط من نمًطا الداخلية املالحة أصبحت الحقيقة
ييل: فيما صها نُلخِّ ميزات من له ملا منتظمة بصفة والتخصص التحسني ويدخلها عليها،

النهري النقل ومساوئ مميزات (أ)

التالية: النقاط يف الداخيل املائي للنقل العامة املميزات ص نُلخِّ أن يمكن
الربي بالطريق باملقارنة نفهمه الذي باملعنى يُشيد أو يُبنى طريق يوجد ال النهر يف أوًال:
من بالرغم وذلك املعلَّق، النقل أو التليفون أسالك أو األنابيب خطوط أو الحديدي أو
أن سبق وقد اإلرسابات. وإزالة املجرى لتعميق الكراكات استخدام الرضوري من أنه
أضيق يف إال تمهيدية أعمال إىل تحتاج ال قد املدارية ودون املدارية األنهار إن قلنا
النقل وسائل أرخص الطبيعية واملجاري األنهار يف املائي النقل يصبح ثم ومن الحدود؛

اليابس. عىل
الوزن ذات للسلع مالءمة اليابس عىل النقل أشكال أكثر هو الداخيل املائي النقل إن ثانيًا:
ذلك مقابل ويف إلخ. … واألسمنت والفحم والحديد كاألخشاب الكبرية واألحجام الثقيل
أن ويمكن سبق، فيما منها طرًفا ذكرنا التي املساوئ من عدًدا النهري للنقل فإن

ييل: فيما نُجِملها
الصناعية؛ الربية الطرق من أطول القنوات، ما حدٍّ وإىل الطبيعي، املائي املجرى أوًال:
كبرية أقواًسا ترسم أو التضاريس، لظروف مستجيبة تنحدر األنهار أن بحكم وذلك
السهلية املناطق يف الجريان قوة لضعف نتيجة أو التضاريسية، للعوائق تجنبًا
أن إال يستطيع ال اإلنسان أن إال صناعي، عمل القنوات أن من وبالرغم املنبسطة،
العمل أصبح وإال القنوات، مسارات شق أثناء الطبيعية االنحدارات إىل يستجيب
القناة؛ طول عىل والبوابات األهوسة كثرة النهائية نتيجته تكون أو التكلفة، شديد
أن نتوقع ال وبذلك عبورها، زمن إطالة عن فضًال القناة، تشغيل تكلفة من يزيد مما
وفضًال بذلك. الطبيعية الظروف تسمح حينما إال مستقيمة خطوًطا القنوات تكون
للمالحة، صالحة مختارة نقاط يف نهرين بني تصل أن يجب القنوات فإن ذلك عن

متوازيني. نهرين بني الطرق أقرص تخرتق ال القنوات فإن وبذلك
الكبرية واإلنفاقات املال رأس من عالية استثمارات إىل يحتاج القنوات حفر إن ثانيًا:
القنوات. تخرتقها التي األرايض ألصحاب تُدفع التي والتعويضات واآلالت، العمالة يف
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وتطهري جوانبها صيانة أجل من مستمرة نفقات إىل القنوات تحتاج نفسه الوقت ويف
الوظائف، مختلفة أهوسة إىل تحتاج القنوات من كثريًا فإن نفسه الوقت ويف أعماقها.

األخرى. الطرق مسارات تنقطع لكيال فوقها كثرية جسور إنشاء وإىل
املائية واملندفعات الشالالت منها طبيعية عقبات عدة النهري النقل يعرتض ثالثًا:
سببها كان سواء املاء، مستوى عىل تطرأ التي املوسمية التغريات ومنها والجنادل،

األقاليم. بعض يف الشتاء خالل املياه د تجمُّ أو املطر فصلية
أو داخليٍّا نقًال كان سواء عامة، املائي النقل يف جوهري عيب هناك وأخريًا: رابًعا
وصعوبة لحجمها نظًرا املاء؛ مركبات به تتسم الذي البطء هو هذا بحريٍّا، نقًال
الطاقة عىل تطرأ التي التحسينات برغم وذلك السيارات، إىل بالقياس مناورتها
قد مًعا والبحري الداخيل املائي النقل فإن السبب ولهذا والسفن؛ للقوارب املحرِّكة
توصيلها، رسعة إىل تحتاج ال والتي رسيًعا، تعطب ال التي السلع نقل يف صا تخصَّ
النقل بطء عىل األمثلة ومن الثقيلة. واألوزان األحجام ذات السلع — قلنا كما — وهي
اليوم ونصف يومني يف بلجيكا يف وليج أنتفريب بني املسافة تقطع السفن أن النهري
تزيد ال التي والهافر باريس بني املسافة وأن ١٥٠كلم، عن تزيد ال املسافة أن رغم

يوًما. عرش أحد يف السني نهر يف السفن تقطعها مبارش، خط يف ١٥٠كلم عن

الرئيسية النهري النقل أنظمة (ب)

القرن من الثاني النصف يف والتجارة الصناعة احتياج فإن ذكرناها، التي املساوئ برغم
الداخيل املائي النقل نمط وينترش الرخيص. النقل من النوع هذا تحسني إىل تدعو الحايل
فإن أخرى وبعبارة االقتصادي، النشاط واحتياجات األنهار ظروف له تؤهله مكان كل يف
عليه االعتماد ودرجة وحجم نوع لكن األنهار، فيه توجد مكان كل يف يوجد النهري النقل
املناطق، كافة يف النهري النقل نتتبع أن بوسعنا وليس آخر، إىل مكان من جذريٍّا تختلف
العالم من الرئيسية األماكن يف النهري النقل لخصائصوطبيعة موجز عىل وسنقترصهنا
قيمة فيها تربز مناطق ست العالم يف ويوجد النقل. أشكال من الشكل هذا طورت التي
النقل نظام السوفييتي، االتحاد يف الفولجا نظام الغربية، أوروبا هي: النهري، النقل
الربازيل، يف األمازون نظام الصني، يف النهري النقل نظام الشمالية، أمريكا يف النهري

وأورجواي. األرجنتني يف بارانا-بارجواي نظام وأخريًا
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التي األوروبية األنهار مجموعة تُمثِّل الغربية: أوروبا يف النهري النقل أنظمة أوًال:
األنظمة أكثر وهولندا، ببلجيكا مروًرا أملانيا، إىل فرنسا من األوروبي السهل تخرتق
يف صالحة هامة أنهار عدة نجد املنطقة هذه ففي النهري؛ النقل يف استخداًما النهرية
املوزيل، العديدة: (بروافده الراين امليز، الشيلد، السني، طبيعيٍّا: للمالحة أجزائها معظم

األلب. الفيزر، اإلمز، النكر)، املاين، الرور، الليب،
تربط التي القنوات من مجموعة املالحية الطبيعية املجاري هذه إىل أضيف وقد
األوروبي السهل منطقة كل أصبحت بحيث أماكن، عدة يف جميًعا األنهار هذه محاور
مكان؛ كل يف للمالحة الصالحة والصناعية الطبيعية املائية املجاري تتخللها الغربي
وهذه األدنى. بالراين وامليز بامليز، والشيلد بامليز، السني تربط قنوات مجموعة فهناك
أكثر فإن ذلك ومع بالذكر، منها واحدة تخصيص يصعب بحيث الكثرة من القنوات
البلجيكية الحدود تجاور التي والشيلد امليز بني الوصلة تلك هي أهمية القنوات هذه
طريق أنها إىل أهميتها وترجع ألربت»، «قناة باسم املعروفة القناة وهي الهولندية،
بني فيما امليز عىل البلجيكي الصناعي النطاق وواردات صادرات تجارة يخدم مخترص
فبدًال فرنسا، شمال يف الزراعي الصناعي النطاق من جزء إىل باإلضافة ونامور، لييج
يف األول بلجيكا ميناء إىل غربًا يتجه هولندا، إىل شماًال لييج بعد النقل يتجه أن من

قومي. بلجيكي ميناء يف الحركة وتنشط املسافة نخترص وبهذا أنتفريب،
عند األوسط بالراين السني أعايل تربط التي القنوات من أخرى مجموعة وهناك
باإلضافة القنوات هذه وتخدم أيًضا، األوسط الراين إىل ثم ومن وباملوزيل؛ سرتاسبورج
األملانية، السار يف والفحم الفرنسية اللورين يف الحديد إنتاج منطقة املوزيل نهر إىل
اتجاه يف والرون الساءون نظام مع مًعا األوسط والراين األعىل السني قنوات وترتبط
وحوض الراين تربط القنوات من مجموعة تمتد وهولندا أملانيا ويف املتوسط. البحر
ومن واأللب)، والفيزر (اإليمز الشمالية األملانية باألنهار والليب» الرور «ونهر الرور
قناة هي املنطقة قنوات وأهم بولندا، يف والفستيوال األودر بنهري ذلك بعد ترتبط ثم
املاين-الدانوب. وقناة املاين نهر بواسطة بالدانوب يرتبط الراين فإن وأخريًا ميتالند،
للنقل املحوري العصب يكون الراين أن لنا يوضح ٦-٢ خريطة إىل واحدة ونظرة
مجموعة بني الوصل همزة يكون — أسلفنا كما — فهو الغربية؛ أوروبا يف النهري
وهمزة السني، إىل األلب من املانش وبحر الشمال بحر إىل تتجه التي السهل أنهار
حوض حتى ورشقها أوروبا وسط وسهل الغربي األوروبي السهل أنهار بني الوصل
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الدانوب حوض ونظام الغربية أوروبا نظام بني الوصل وهمزة بولندا، يف الفستيوال
نظام مع — السني إىل باإلضافة — الوصل همزة الراين يكون وأخريًا األسود، والبحر

املتوسط. والبحر الرون
العالم، يف الداخيل املائي النقل شبكات أعقد هي الغربي األوروبي السهل وشبكة
املائي. النقل وسائل وأقدم أحدث من متباينة بأنواع وتمتلئ أقدمها، ذاته الوقت يف وهي
للسفن يمكن ال بحيث والعمق، السعة متباينة أيًضا فإنها القديم، لتاريخها ونظًرا

السفن: من التالية األنواع نجد السبب ولهذا كلها؛ تخرتقها أن الكبرية

وهي طنٍّا، ١٨٠ تتجاوز ال وحمولتها ١٨٠سم، غاطسها عمق الفلمنكية، السفن (١)
بالضيق تتسم التي الرشقي وشمالها فرنسا شمال قنوات يف الرئيسية النقل وسيلة

والضحولة.
قنوات وتنترشيف طن، و١٠٠٠ ٧٠٠ بني حمولتها ترتاوح التي املتوسطة السفن (٢)

واإليمز. ودورتموند ميتالند وقناة أملانيا غرب وشمال وهولندا بلجيكا
طنٍّا، ١٣٥٠ إىل تصل وحمولتها ٢٥٠سم، غاطسها يبلغ التي األوروبية السفن (٣)
هولندا قنوات من وأجزاء والنكر واملاين الراين يف الرئيسية النقل كوسيلة وتظهر

.(٦-٣ رقم الخريطة (انظر والهافر. باريس بني السني ويف وبلجيكا،

وتوسيع النهري، النقل وسائل لتوحيد معينة خطة اعتماد إىل األمر ويحتاج
سفن من شحن إعادة إىل الحاجة دون مبارشة النقل يمكن بحيث وتعميقها القنوات،

صغرية. إىل كبرية
الثورة بعد أُنشئت حديثة الشبكة هذه معظم السوفييتية: النهري النقل شبكة ثانيًا:
النقل وسائل وأثقل أحدث تضم فهي ثم ومن السوفييتي؛ الصناعي والتطور الشيوعية
السفن ومعظم األمريكية. العظمي البحريات يف الداخيل النقل باستثناء الداخيل، النهري
للنقل الفقري العمود الفولجا ويكون طن، ألفي عن حمولتها تزيد السوفييتية النهرية
لشبكة بالنسبة الراين مكانة يشابه بذلك وهو السوفييتي، االتحاد يف الداخيل املائي
السفن وضخامة النهر اتساع حيث من أكرب نطاق عىل ولكن الغربي، األوروبي السهل
النهرية املالحة يربط — ٦-١ رقم خريطة من يتضح كما — فالفولجا املسافات، وطول
الداخيل قزوين بحر بني ويربط األسود، بالبحر الشمال يف والبلطيق األبيض البحر بني

الدولية. للمالحة املفتوح األسود البحر وبني
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أكثر فيها السفن حمولة أنهار (١) أوروبا. ووسط أملانيا يف الداخلية املالحة :٦-٣ خريطة
ألف من أكثر فيها السفن حمولة قنوات (٣) للمالحة. صالحة غري أنهار (٢) طن. ألف من
فيها السفن حمولة أنهار (٥) طن. ٥٠٠ إىل ألف من فيها السفن حمولة قنوات (٤) طن.
السياسية. الحدود (٧) طن. ٥٠٠ من أقل فيها السفن حمولة قنوات (٦) طن. ٥٠٠ من أقل
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ت ُشقَّ التي الدون-الفولجا قناة إىل للفولجا الرئييس الدور ذلك يف الفضل ويرجع
األنهار يف التعديالت من عدد إجراء وبعد ١٠١كلم، القناة طول ويبلغ ،١٩٥٢ عام
البحر من طن ٥٠٠٠ حمولة حتى السفن انتقال ١٩٦٤ عام يف املمكن من أصبح
عند التخزين بحرية تربط التي والقنوات والفولجا الدون عرب البلطيق إىل األسود
القنوات هذه وتعرف لننجراد. النيفاثم نهر وأخريًا الدوجا، ثم أونيجا ببحرية ريبنسك
أجرى وقد عرش. الثامن القرن إىل أصلها يف وتعود مارينسكي، طريق أو قناة باسم
يومني إىل يوًما ١٨ من القناة قطع زمن فاخترصت كثرية؛ تحسينات عليها السوفييت
واألنهار وقنواته هو ويشكل كبرية، مساحة يخدم الفولجا فإن العموم وجه وعىل فقط،

كيلومرت. ألف ١١٢ حوايل مجتمعة أطوالها تبلغ مالحية مجاري بها يتصل التي
يف رئيسيان نهريان نظامان هناك الشمالية: أمريكا يف النهري النقل شبكة ثالثًا:
،(٦-٤ الخريطة (انظر املسيسبي ونظام لورنس سانت نظام هما: الشمالية، أمريكا
املائي للنقل نوعه من نظام أضخم هو العظمى لورنس-البحريات سانت ونظام
البحرية املالحة نظام إىل أقرب جعله ما التعديالت من عليه أدخلت وقد الداخيل.
شديدة بحرية موانئ إىل العظمى البحريات موانئ وتحولت النهري، النقل إىل منه
أمريكا رشق داخلية يف كيلومرتًا ٣٧٦٠ املائي الطريق هذا ويتوغل والتخصص، النشاط
بني وخاصة البحريات، وبني نفسه، النهر يف العديدة القنوات بفضل وذلك الشمالية،
العظمى البحريات يف السفن حمولة وتزيد وسوبيريير. هورون وبني وإيري، إنتاريو

طن. آالف عرشة عن
يكوِّن لكنه لورنس، سانت طريق من بكثري أقل بضائع املسيسبي طريق ويحمل
املكسيك خليج من األمريكية العظمى السهول يخرتق جيًدا طريًقا األوهايو رافده مع
من كلٌّ يتصل إذ وأيوا؛ وبنسلفانيا البحريات منطقة يف الصناعية املنطقة قلب إىل
املسيسبي طريق وينقل العظمى، البحريات مع مالحية بقنوات واألوهايو املسيسبي

والقمح. واألخشاب والحديد والقطن الفحم الكبرية: األحجام بضائع
(راجع: قبُل من املوضوع هذا عالجنا أن سبق الصني: يف النهرية املالحية نظام رابًعا:
اليانجتيس أن القول وخالصة اليابس)، عىل للنقل الجغرافية املقومات الخامس الفصل
أخرى نقل وسائل غياب مع خاصة الصني، وسط يف للنقل األسايس املحور بدور يقوم
محور يف اليانجتيس عىل يتعامد عمومه يف الحديدي النقل محور إن بل له، موازية

جنوبي. شمايل
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والشاطئية. النهرية للمالحة النسبية األهمية املتحدة. الواليات يف النهرية املالحة :٦-٤ خريطة
املختلفة القطاعات يف املائي النقل بوسائل املنقولة الحمولة عىل تدل األطنان بماليني األرقام

املكسيك. خليج وساحل املسيسبي لنهر

تربط التي القديمة الكبرية القناة عىل عديدة تحسينات الصني أدخلت وقد
تخرتق التي املائية املجاري من العديد فهناك ذلك جانب وإىل باليانجتيس، هوانجهو

الرخيص. النقل يف تُستخدم وكلها الكبري، السهل
موسم خالل املالحية وروافده األمازون أطوال تبلغ النهري: األمازون نظام خامًسا:
العمق من واألوسط األدنى األمازون ويبلغ كيلومرت، ألف ٥٨ من يقرب ما الفيضان
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عن تبُعد التي ماناوس مدينة حتى فيه تصعد أن املحيطية للسفن يسمح ما واالتساع
األمازون يف تبحر أن والصغرية املتوسطة النهرية السفن ويمكن كيلومرت، ١٦٠٠ املصب
األمازون مصب عن البلدة هذه وتبُعد بريو، حدود داخل إيكتوس بلدة حتى صعوًدا
أن النهرية للسفن يمكن الفيضان موسم خالل ويف كيلومرتًا، ٣٦٨٠ من يقرب بما
لكثرة الجفاف موسم خالل املالحة وتتوقف األمازون، روافد من كثرية روافد يف تنتقل
لإلنسان العضلية الطاقة تستخدم التي الصغرية للقوارب يمكن لكن املائية، املندفعات
الحركة أن إال الداخلية، للمالحة بالنسبة وإمكاناته النهر ضخامة وبرغم عبورها، من
يزال ال األمازون إقليم ألن وذلك الصني؛ أو الغربية بأوروبا باملقارنة ا جدٍّ ضئيلة فيه

االقتصادي. النشاط وقليل السكان قليل العذراء، األقاليم من
من الجنوبية أمريكا يف النهرية النظم أهم هو هذا بارنا-باراجواي: نظام سادًسا:
مًعا وباراجواي بارانا نهرا ويصب النهري، النقل وكثافة االقتصادي، النشاط ناحية
السفن وتتوغل ومونتفيديو، آيرس بوينس عليه تقع الذي العريض البالتا خليج يف
ذلك وبعد املصب، من ٢٤٠كلم مبعدة عىل سانتايف، مدينة حتى بارانا نهر يف البحرية
باراجواي، عاصمة أسنشن مدينة حتى النهرية للسفن بالنسبة مالحيٍّا النهر يصبح
خليج يف يصب الذي أوروجواي، نهر أما املصب. من ١٣٦٠كلم بعد عىل تقع التي
تتوقف حيث املصب)، من (٢٥٠كلم سالتو بلدة حتى للمالحة صالح فهو أيًضا؛ البالتا

املائية. املندفعات وجود نتيجة املالحة

الحديث للنقل كمثال أملانيا يف النهري النقل (ج)

منها كيلومرتًا، ٥١٤٩ للمالحة الصالحة االتحادية أملانيا يف املائية املجاري أطوال تبلغ
املائية املجاري أطوال وتبلغ السنة. طوال العادية للمالحة صالحة كيلومرتًا ٤٣٧٥
من يقرب ما طن، ألف عن حمولتها تزيد التي والصنادل السفن الستقبال الصالحة

كيلومرتًا. ٣٢٥٠
وأعمال التعديالت من كثري بعد — للمالحة الصالحة الطبيعية املائية املجاري وأهم

هي: — قبل فيما منها طرًفا رشحنا التي البناء

الهولندية. الحدود يدخل أن إىل السويرسية الحدود عىل بازل من الراين نهر (١)
حوض يف والرور الليب رأسها عىل للمالحة، هامة روافد عدة املالحي الراين نظام ويضم
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واللورين والسار لكسمبورج إىل الجبيل أيفل-هنزريك إقليم عرب يتجه الذي واملوزيل الرور،
وأخريًا بعُد، فيما الدانوب إىل واملؤدي بافاريا، شمال يخرتق الذي املاين نهر ثم الفرنسية،

الصناعية. بادن-فرتمبورج منطقة يخدم الذي النكر نهر
الطويل القطاع يخدم وهو بريمن، عند املصب حتى كاسل مدينة من الفيزر (٢)
عدا فيما املتوسطة السفن ملالحة صالح مجموعه يف وهو االتحادية، أملانيا من األوسط
األخرى األملانية األنهار بمجموعة أيًضا النهر ويرتبط الكبرية، للسفن الصالح األدنى القسم

ميتالند. قناة بواسطة
مع املشرتكة الحدود حتى هامبورج من الكبرية للمالحة صالح وهو األلب، نهر (٣)
وتشيكوسلوفاكيا الديمقراطية أملانيا داخل للمالحة أيًضا صالح لكنه الديمقراطية، أملانيا
النقل اقتصاديات يف هام دور له كان طويل نهري نظام فهو وبذلك «براغ»، براها حتى
يف الثقيلة الصناعية املنطقة يخدم فهو موحدة؛ أملانيا هناك كانت حينما الداخيل املائي
(تشيكوسلوفاكيا)، الصناعي يوهيميا وإقليم الديمقراطية)، (أملانيا العليا ساكسونيا إقليم
أهمية تضاءلت وقد ميتالند، وقناة سربي نهر بطريق برلني منطقة خدمة عن فضًال هذا

أملانيا. يف السياسية التغريات نتيجة بعيد حد إىل املالحية األلب نظام
عىل باساو حتى كيلهايم من ابتداءً بافاريا، رشقي جنوب يف «الدانوب» الدوناو (٤)
النمسا يف الدوناو مسار طول عىل ذلك بعد املالحة وتستكمل األملانية، النمساوية الحدود

األسود. البحر حتى البلقان ودول واملجر

فهي: املالحية القنوات أهم أما

الراين-الرون. قناة (١)
الراين-املاين-الدوناو. قناة (٢)

الشمال). بحر عىل إمدن وميناء الرور بني تصل (التي دورتموند-إيمز قناة (٣)
واأللب. والفيزر اإليمز بني تصل التي ميتالند قناة (٤)

االتحادية أملانيا يف النهري بالنقل املشتغلة السفن عدد كان الستينيات أواسط ويف
من ماليني خمسة حوايل حمولتها مجموع وسفينة، صندل بني نهرية وحدة ٨٨٠٠ نحو
الداخيل واملائي النهري النقل وأهمية داللة لنا يوضح ضخم رقم ذاته حد يف وهذا األطنان،
١١٧٠٠ تعادل ١٩٣٦ عام يف املائي النقل بواسطة املنقولة الحمولة كانت وقد أملانيا. يف
ويف ،١٩٦١ عام يف طن/كم مليون ٤٠٠٤٤ إىل مذهلة بصورة ارتفعت طن/كلم، مليون
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املجاري أطوال من كيلومرت كل عىل السنة يف النقل حمولة كثافة متوسط بلغ ذاتها السنة
بلغت التي كفرنسا بدولة باملقارنة ا جدٍّ عاٍل رقم وهذا طنٍّا، ٧٥٦٥ نحو املالحية املائية
لنا يتأكد وبهذا فقط، طنٍّا ١٢٠٣ السنة طوال الطويل للكيلومرت الحمولة متوسطات فيها

أخرى. مرة أملانيا يف النهري النقل ضخامة
التايل: النحو عىل الداخيل املائي النقل يحملها التي السلع وترتتب

فحم. الحمولة مجموع من ٪٣٠ •
والرمال. البناء مواد الحمولة مجموع من ٪٢٠ •

معادن. الحمولة مجموع من ٪١٥ •
وهيدروكاربورات. وحبوب أخشاب الحمولة مجموع من ٪٢٥ •

الحركة حجم حيث (من التايل النحو عىل املائية الشبكات يف النقل ترتيب وكان
والتعامل):

الراين. نهر موانئ ٪٦١٫٢ •
االتحادية. أملانيا كل يف القنوات ٪١٧٫٦ •

والنكر. املاين نهَري حمولة ٪١٥٫٦ •
والدانوب). والفيزر (األلب النهرية الشبكة بقية حمولة ٪٥٫٦ •

النهري، النقل شبكة يف الراين لنهر العادي غري الثقل التوزيع هذا من ويتضح
الرئييس النقل محور بأنه وثانيًا االقتصادي، النشاط بكثافة أوًال مرتبط ذلك أن شك وال

أوروبا. ووسط االتحادية أملانيا يف
يتفوق ديوزبرج ميناء ولكن عالية، حموالت يف تتعامل كثرية موانئ الراين وعىل
بذلك وهو األطنان، من مليونًا ٣٥ الستينيات أوائل يف بلغت تعامل بحمولة جميًعا عليها
إال الضخم امليناء هذا يف للحركة الدقيقة التنظيمات وبرغم العالم، يف نهري ميناء أكرب
أطوال وتبلغ حوًضا، ثالثني عىل امليناء ويشتمل مستمرة، بصفة تتزايد التعامل كثافة أن

.(٦-٥ رقم الخريطة (انظر كيلومرتًا أربعني جميًعا أرصفته
يف تاله امليناء، هذا يف فيها املتعامل السلع مجموع من ٪٤٠ حوايل الفحم احتل وقد

والبرتول. الحبوب ثم الحديد، خام رأسها وعىل املعدنية، الخامات ذلك
كبرية صناعية ملجموعات تابع بعضها النهري للنقل رشكة ٣٠٠ االتحادية أملانيا ويف
يف الثانية املكانة النهري النقل يحتل العموم وعىل املتحدة، الراين أسطول رشكة مثل
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ميناء رشكة مانسمان
لصناعة األنابيب

ميناء
هوخفلدر

ميناء زيخية

ميناء زيخية

ميناء ألزوم
(الصلب ا7تحدة)

ميناء ڤالزوم
(مصنع صلب)

ميناء رشكة فالزوم

 ميناء
أورزوي

ميناء
شميلجرن

(مصانع الصلب
ا7تحدة)

نهر الراين

أرصفة ميناء الرور

دير جرات

الراين-بروسيا
ميناء هومبورجر

نهر الرور
ميناء دويزبرج-الرور

نهر الرور

يناء دويزبرج
أرصفة م

ميناء رشكة راين هاوزن
للحديد والصلب

ميناء رشكة مانسمانانانانان
لصناعة األنابيب

ميناء
هوخفلدر

مممممميناء زيخية

ميناء زيخية

ميناء ألزوم
(الصلب ا7تحدة)

ميناء ڤالزوم
(مصنع صلب)

ميناء رشكة فالزوم

ميناء
أورزوي

ميناء
شميلجرن

(مصانع الصلب
ا7تحدة)ة)

نهر الراين

أرصفة ميناء الرور

دير جرات

الراين-بروسيا
ميميميميميناء هومبورجر

نهر الرلرورورور
ميناء دويزبرج-الرور

نهر الرور

يناء دويزبرج
أرصفة م

ميناء رشكة راين هاوزن
للحديد والصلب

الغربية). (أملانيا الراين نهر عىل دويزبرج-الرور ميناء تخطيط :٦-٥ خريطة
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اليابس عىل النقل

كانت الستينيات أوائل ففي الحديدية؛ السكك بعد وذلك االتحادية، أملانيا يف الداخيل النقل
التايل: النحو عىل املختلفة النقل وسائل أنصبة

الحديدي. للنقل ٪٤٦ •
النهري. للنقل ٪٣٦ •
الربي. للنقل ٪١٦ •

األنابيب. بواسطة للنقل ٪٢ •

األخص وعىل املاضية، العرش السنوات خالل كثريًا تغريت قد الصورة هذه أن شك وال
عليه. كان عما كثريًا زاد الذي النقل من األنابيب نصيب

الحديدية السكك (2)

اليابس عىل النقل ثورة (1-2)

تتسم العاملية، الحضارة تاريخ يف جديدة مرحلة األرض سطح عىل الحديدي النقل يُمثِّل
ثورة إحداث إىل الحديدي النقل أدى وقد النقل. وسائط من كواسطة والقوة بالرسعة
واضح تغريُّ إحداث إىل أدى كما القارات، سطح عىل الجغرافية املكان عالقات يف حقيقية
أن يمكن العموم وجه وعىل الحديث. االقتصادي النشاط أقاليم يف اإلنتاجية العالقات يف
املكان غزو بفوائد اإلنسان واجهت ظروف خلق إىل أدى قد الحديدي النقل إن نقول

والزمان.
كافة إىل ينرصف أنه أو فيه، مبالًغا الحديدية السكك لدور التأكيد هذا يبدو وقد
يف أقل أنه وبرغم — األمر واقع يف الحديدي الطريق لكن تخصيص، دون النقل وسائل
عىل النقل وسائل يف الصناعية الثورة التمثيل تمام يُمثِّل — املائي الطريق من حمولته
الكرة يابس عىل الحجم الكبري النقل وسائل أرسع — يزال وال — كان فقد اليابس؛

جميًعا. الوسائل هذه أرخص مجموعه يف يزال ال وهو األرضية،
العالقات خاللها من انتظمت التي الوسيلة يُمثِّل الحديث البحري النقل أن وصحيح
املمهد كان الحديدي النقل أن أيًضا صحيح ولكنه املعارصة، املتشابكة العاملية التجارية
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الرشايني ن كوَّ الذي فهو املعارصة؛ الكثيفة العاملية التجارية العالقات هذه لنشأة األول
املكان آفاق فتح الذي وهو الحديث، االقتصادي النشاط حولها بُني التي الرئيسية
الحضاري البناء إطارات داخل والزراعي الصناعي اإلنتاجي النشاط تكاثف أمام الجغرايف

الصناعي.
مجايل يف اإلقليمية العالقات تنظيم إعادة إىل أدى الحديدي النقل فإن أخرى وبعبارة
صورة يف — البحري النقل أن حني يف اليابس، من املعمور السطح عىل والتجارة اإلنتاج
وآخر؛ معمور يابس بني لرتبط النقل عملية عليه تُستكمل متحرك، جرس هو — مجردة
املائة، يف مائة خالصة نقل وسيلة — أيًضا مجردة صورة يف — إذن البحري فالنقل
النقل وظيفة من مستَمد وهذا مربحة. عملية وتجعلها العاملية التجارة لحركة تستجيب

املائي. السطح فوق وجرس كمعرب األساسية البحري
النقل مع اشرتاكه جانب إىل هامة، أخرى وظيفة عىل فيشتمل الحديدي النقل أما
— يزال وال — كان الحديدي النقل أن هي تلك الخالصة؛ النقل وظيفة يف البحري
يراد التي األقاليم يف االقتصادية األنشطة من كثرية أنواع توظيف يف بكفاءة يُستخدم

اقتصاديٍّا. غزوها
تذكرنا ما إذا تتضاعف اليابس عىل الحديدي النقل أهمية فإن كله، هذا عن وفضًال
األسايس ونشاطه عمرانه مجال وأن أرضيٍّا، كائنًا بوصفه اإلنسان مأوى هو اليابس أن
واالسرتاتيجي والسيايس واالقتصادي العمراني تنظيمه فإن ثم ومن القارات؛ سطح هو
عنارص أكرب تُشكِّل األرضية النقل وسائل تنظيم أن ذلك عىل ويرتتب اليابس. إىل مشدود
اإلنتاج يف الفعلية اإلنسان نشاطات مبارشة بصورة وتعكس البرشي، التجمع عىل التأثري
هذه ممارسة يف ورغباته خططه تعكس التي القوة بنفس التجاري، والتبادل والتنقل
البكر. األقاليم يف أو كافيًا، استغالًال املستغلة غري املناطق يف األنشطة من املختلفة األنواع
إذن فهو وثباتًا، حمولة وأكثرها األريض النقل وسائل أرخص هو الحديدي النقل أن وبما

فعالية. أكثرها
للمدينة» مقياس إال هي ما الحديدية الخطوط «أطوال إن كثريًا: قيل هذا ويف
عىل الحكم يمكن إنه أيًضا: وقيل ،Railroad mileage is an index of civilization

الحديدي. النقل شبكة شكل من واالجتماعي االقتصادي التقدم درجة
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الحديدية؟ السكك أهمية تقلصت هل (2-2)

من الكثري أن إال االقتصادي والتنظيم النقل يف الحديدية للسكك األهمية هذه من بالرغم
قمتها عربنا قد وإننا ازدهرت، مرحلة أدوات تُمثِّل الحديدية السكك أن يرى الدارسني
عىل هذه نظرهم وجهة هؤالء ويبني النقل، عالم يف جديدة تكنولوجية استخدامات وبدأنا
وتراث قريب، ماٍض بقايا الحديدية السكك أن نتائجها خالصة تؤكد واقعية دراسات
العرص وليدة الحديدية السكك أن يف شك ال إذ التفكك؛ مرحلة دخل اقتصادي نظام
وفتح الصناعة أقدام تثبيت يف جبارة مساهمة أسهمت وقد األوىل. صوره يف الصناعي
السكك ظلت وقد والسلعي. والزراعي املعدني االقتصادي االستخدام أمام شاسعة آفاق
الزمان، من قرنًا قاربت ملدة اليابس عىل للنقل األسايس النمط عىل مسيطرة الحديدية

القرن. هذا من الثاني الربع منذ عليه كانت مما أدنى مرتبة إىل تهبط وبدأت
االقتصاد متطلبات لكل االستجابة عىل قادرة تُعد لم الحديدية السكك أن والحقيقة
العوامل هذه أهم ومن املتداخلة. العوامل من كبري عدد إىل راجع هذا يف والسبب الحديث،
األخرى: النقل وسائل جانب من الحديدي النقل تواجه أصبحت التي الشديدة املنافسة
سبق وقد الداخيل. املائي النقل عىل وملموس واضح فالتحسن واملستحدثة؛ منها القديمة
قفزة قفز قد الطرق عىل الربي والنقل التنويه. من ملزيد يدعو ال بما ذلك عالجنا أن
يف السبق له منافًسا والشاحنة السيارة وأصبحت القرن، هذا من الثاني الربع منذ رسيعة
منتصف منذ تفوقه يركز الجوي والنقل الحديدية، السكك يف تتوفر ال التي الحركة مرونة
قوي كمنافس للدخول فرتة منذ ويسعى الناس، نقل لحركة أكرب استيعاب عىل القرن هذا

معينة. سلع نقل مجال يف
تغريات إحداث إىل الصناعة مضمار يف الكثرية التقنية التغريات أدت ثانية ناحية ومن
رأس كان البرتول عرص أن شك وال الصناعات. ملواقع الكالسيكية الصورة يف مماثلة
مواقعها من الصناعات بعض زحزحة إىل أدى وأنه الصناعة، تقنية يف املؤثرة العنارص
لكن الصناعة، مواقع موضوع يف لإلسهاب مجال هنا وليس الفحم. مصادر جوار العتيدة
النقل أهمية من كبريًا قدًرا سحب قد البرتول عرص أن عىل — كمثال — نركز أن يهمنا
أهميتها نَمت أن بعد الطبيعي، والغاز للبرتول األنبوبي النقل وسائل بظهور الحديدي
من ا مهمٍّ حيًِّزا يشغل كان الذي الفحم من بدًال الحديثة، الصناعة يف للطاقة كمصادر

الحديدي. النقل حمولة
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الخامات من كثري تخلص يف أثر من الجديدة للتقنية ما نُغفل أن يمكننا ال وكذلك
وهو النقية، املعدنية الركائز نقل عىل واالقتصار املناجم، أماكن يف شوائبها من املعدنية
الصناعة. وأماكن املوانئ إىل الداخلية املناجم من الحديدي النقل حمولة تقليل يف أثر ما
اإلنتاج نواحي يف الخاصة متطلباتها الصناعة عالم يف األوتوماتية للثورة أن يف شك وال
الذيوع لها يُقدَّر حينما النقل، عالم يف الخاص نمطها لها يكون سوف وأنه واالستهالك،

الحديثة. الصناعة تكنولوجية يف سائد كنمط واالنتشار
من كبري قدر تحوَّل أن منذ ورتبته، مكانته عن نزل قد الحديدي النقل أن والخالصة
من بيشء — نقول أن يمكننا هذا وعىل األخرى. الطاقة مصادر إىل الفحم عن الصناعة
الفحم، سيادة بعرص مرتبًطا كان الحديدية السكك سيادة عرص إن والتعميم: التجاوز
الصناعة عرص سادت التي واالرتباطات الرشوط مجموعة عن ان يعربِّ كانا سويٍّا وإنهما

الحايل. القرن وأوائل املايض القرن خالل األول
الحديدي؛ النقل إىل حاجة يف نعد لم أننا ذلك من نفهم أن يجب ال فإنه حال أية وعىل
بني من «فرًدا» أصبح بل اليابس، عىل النقل وسائل عىل «ملًكا» يعد لم أنه حدث ما فكل
بنفس العالم أجزاء يف شائعة ليست الحقيقة هذه وحتى األرضية، النقل وسائل مجموعة
وكثافة صغرية بمساحات تتميز التي املناطق عىل تقترص أن تكاد هي بل والقوة، الدرجة
وبعبارة الصناعة. تقنية يف وتغري واألنبوبي، والجوي والربي النهري النقل وسائل يف
األوروبية الصناعة مناطق يف القيادي مركزها عن تخلَّت قد الحديدية السكك فإن أخرى
يف الوسطى املحطات من كثري فيها أُقفلت التي املناطق هي وهذه الكثيفة. واألمريكية
للنقل الناجحة واملنافسة املسافات قرص عن الناجمة للخسارة تجنبًا الحديدية الطرق

املرن. الربي
ال حيث القارات داخلية يف وخاصة الكبرية، املساحات ذات والدول املناطق يف أما
الحديدي النقل فإن الثقيلة، واألوزان الكبرية لألحجام بالنسبة أرخص نقل طرق توجد
النقل دراسة من بجالء هذا ويتضح األرضية، النقل وسائل يف السائد العنرص زال ما
من كلٍّ يف والغربي األوسط القطاعني ويف عامة، بصورة السوفييتي االتحاد يف الحديدي
وجمهورية والربازيل واألرجنتني الهند ويف الصني ويف أسرتاليا ويف املتحدة، والواليات كندا

والسودان. نيجرييا يف بعيد حد وإىل وزائريي، الجنوبية، أفريقيا

222



اليابس عىل النقل

الحديدية السكك تطور (3-2)

النقل كوسيلة منشئها أصل استخدامها، وبدايات األول، الحديدية السكك موطن يؤكد
اإلنجليزية املناجم عند نشأ الحديدي للنقل شكل فأول الصناعة، لعرص بالنسبة الناجحة
عربات فوقها تدفع خشبية ألواح عن عبارة الحديدي الطريق كان األصل ففي واألملانية؛
فكرة جاءت وقد املصانع. إىل ذلك بعد مائيٍّا تُنقل حيث النهر، ضفة إىل املنجم من الفحم
الطريق العربات عجالت حفرت أن بعد العربات دفع عملية لتسهيل الخشبية األلواح
ألواح استخدام شاع ١٦٧٠ ومنذ لالستخدام. صالح غري ًسا مرضَّ وعًرا جعلته بحيث
بألواح غطيت والتكرس التآكل من األلواح هذه ولحماية املناجم، غالبية عند الخشب
التجربة أمام ظهرت العربات، يف الخشبية محل املعدنية العجالت حلت وحينما حديدية،

املعدن. فوق املعدن النزالق نتيجة الدفع سهولة
املغطاة الخشبية األلواح فاستبدلت برسعة، تتواىل واالبتكارات التحسينات أخذت ثم
كولربوكديل مناجم عند ١٧٦٧ عام يف الزهر الحديد من بقضبان الحديد، بصفائح
لكن درهام. مناجم عند ١٧٩٤ ويف شفيلد مناجم عند ١٧٧٥ عام ويف ،Coalbrookdale
ظلت فإنها شيوعها وبرغم التعدين، مناطق عىل مقتًرصا ظل النقل وسيلة يف االبتكار هذا
الترضس شكل يف تعديل أي دون الطبيعية بمواصفاتها األرض إىل ثبت قضبان عن عبارة
الصلب من قضبان صنع أمكن حتى القضبان خامة عىل يطرأ أخذ التحسني لكن األريض،

الكوك. فحم باستخدام الجديدة الحديد صهر طرق اكتشاف إثر عىل ١٨٢٠ عام
ظلت فقد والحركة؛ الدفع وسيلة تحسني الحديدي النقل يف الثانية الخطوة وكانت
الدفعة وكانت (الخيول). الحيوانية العضلية الطاقة أو البرشية بالطاقة تدفع العربات
ففي الجر؛ أو الدفع يف عضوية غري طاقة استخدام هي الحديدي النقل يف الكربى
جالسجو مدينة يف ذلك وكان ناجحة. بخارية آلة أول J. Watt وات جيمس صمم ١٧٦٩
بناء من برمنجهام يف Boulton-Watt بولتون-وات رشكة تمكنت ١٧٧٥ ويف (اسكتلندا)،
اآللة استخدامات ذلك بعد وتوالت للفحم. منجم من املياه لضخ شغلت بخارية آلة أول
دفع كقوة استخدامها أمكن أن إىل الدفع1 يف وكقوة الصناعة يف محرِّكة كقوة البخارية

للبخار تجربة أول ١٧٨٨ نوتنجهام، قرب للنسيج مصنع يف البخارية اآللة استُخدمت ١٧٨٥ يف 1

١٨٠٢ عام كان التشغيل دخل بخاري قارب أول لكن اسكتلندا، بحريات إحدى عىل لقارب دفع كطاقة
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التي تلك بخارية قاطرة أول كانت فقد ١٨١٣؛ عام يف املناجم عند الحديدي النقل يف
التاين نهر عىل النهرية واألرصفة املناجم بني الفحم عربات لجر ١٨١٣ عام استُخدمت
سبق بخارية لقاطرة فعيل استخدام أول ويقال: بريطانيا)، شمال يف كاسل نيو (منطقة
الساعة. يف أميال ٣٫٥ القاطرة رسعة وكان ،١٨٠٤ عام ويلز جنوب مناجم منطقة يف ذلك
يف األكرب الفضل يرجع (١٧٨١–١٨٤٨) G. Stephenson ستيفنسون جورج وإىل
طرق مع املنافسة عىل وقادرة نافعة نقل وسيلة أصبحت حتى البخارية القاطرة تحسني
االقتصاد احتياجات إلحاح تحت الخطوة هذه جاءت وقد املالحية. والقنوات الربي النقل
القرن من األول الربع يف الصناعي التقدم إن إذ النكشاير؛ إقليم يف الكثرية وضغوطه
الكبرية، واألوزان األحجام ذات للسلع بالنسبة كفاءة ذات نقل وسائل إىل يدعو املايضكان
خط أول افتتح ١٨٢٥ سبتمرب ٢٧ ويف ومانشسرت. ليفربول بني والقطن الفحم وخاصة
كاسل. نيو جنوبي ودارلنجتون، ستوكتون بني ذلك وكان الركاب. لنقل العالم يف حديدي
بني املزدوج الحديدي الخط نجح ١٨٣٠ ويف فقط، كيلومرتًا ١٥ الخط هذا طول وكان
نصفها. النقل وتكاليف الخيل، عربة رسعة ضعف كانت رسعته ألن ومانشسرت؛ ليفربول
،١٨٣٧ عام بعد وخاصة الحديدية، الخطوط انتشار الخط نجاح عىل ترتب وقد
٢٥٢٠ بلغت قد بريطانيا يف الحديدية الخطوط أطوال كانت حتى ١٨٤١ سنة تأِت ولم

كيلومرتًا.
التي والرشكات الحديدية السكك رشكات بني وعنيفة شديدة منافسة معركة ودارت
ألنه الجديد؛ الحديدي النقل حليف كان النجاح لكن للنقل، كوسيلة القنوات تستخدم
طويلة مسافات السلع نقل من يمكن كان مما الحديدية للقضبان موحد بمقياس تميز
والتفريغ للشحن تتعرض البضائع فيه كانت الذي الوقت يف وذلك شحنها، إعادة دون
السعة املتغرية القنوات تلك يف تسري التي السفن وتغري القنوات حجم الختالف مرات عدة
رسعة أن يف شك وال والفاقد. التالف وكثرة النقل بطء دواعي من ذلك كان وقد والعمق.
من الخوف دون والغذائية، التموينية السلع نقل إمكانية إىل أدى قد الحديدي النقل
وبناءً وعمالها، املدن فقراء بني وخاصة الحياة، تكاليف خفض عىل ساعد مما عطبها؛

رشكة شغلتها نهرية ركاب سفينة أول ١٨٠٧ أيًضا، اسكتلندا يف والفورث الكاليد نهَري بني القناة عىل
املحيط تعرب (سفانا) بخارية سفينة أول ١٨١٩ املتحدة، الواليات يف الهدسن نهر عىل بولتون-وات

يوًما). ٢٩ يف املسافة (قطعت ليفربول ميناء إىل سفانا ميناء من األطلنطي
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كافة ضد األوىل معركتها يف ظافرة الحديدية السكك خرجت مشرتكة األسباب هذه عىل
األخرى. األرضية النقل وسائل

بريطانيا خارج الحديدية السكك انتشار نمط (4-2)

هذا بدأ عرصية، نقل كوسيلة بريطانيا يف الحديدية السكك حققته الذي النجاح بعد
ضعيفة، كانت البدايات لكن وخارجها، األوروبية القارة يف ينترش النقل من النمط
الخطوط ذلك مثال الركاب؛ نقل لخدمة بضواحيها العواصم ربط عىل تقترص أن وتكاد
بوتسدام، وبرلني وفرساي، وباريس جرمان وسان باريس بني مدت التي القصرية
وليون-سان حاليٍّا)-تساركوي-سيلو، (لننجراد بطرسبورج وسان ونورمربج-فريث،
مدن بني لرتبط قليًال تطول الخطوط أخذت ذلك وبعد (مشلني). وبروكسل-مالني إتيني،
واإلسكندرية-القاهرة، بطرسبورج-موسكو، وسان ليبزيج-درسدن، ذلك مثال رئيسية؛
٥٧٠ فرنسا يف الحديدية السكك أطوال بلغت املثال سبيل وعىل ونيويورك-ترنتون.
السنة يف الربيطانية الحديدية السكك أطوال ُخمس كانت أي ١٨٤١؛ عام يف كيلومرتًا

ذاتها.
الخطوط هذه بداية أن إىل أساسه يف راجع الحديدية الخطوط قرصأطوال يف والسبب
الرشكات ومعارضة محدوًدا التمويل جعل مما األوروبية؛ الدول غالبية يف حكومية كانت
خطوط الجديدة الخطوط هذه جعل يف وناجحة فعالة األخرى بوسائل النقل تتوىل التي
وعىل العواصم). إىل الغنية الضواحي من األفراد (نقل مرتًفا نشاًطا تخدم قصرية ركاب
وظائفها. أركان أحد وهو التجاري، النقل عن بعيدة الحديدية السكك ظلت النحو هذا

املايض القرن من األربعينيات وأوائل الثالثينيات فرتة ظلت املثال سبيل وعىل
النقل ومزايا مساوئ عن العنيف والجدل الوطيس الحامية املناقشات فرتة فرنسا يف
وحينما التكاليف، يف واقتصاد ورسعة أمان من يوفره ما مدى حيث من الجديد، الحديدي
معركة بدأت الثالثينيات، أواخر يف بريطانيا يف الحديدية السكك نجاح بوادر ظهرت
وأخريًا الحديدية، الخطوط ملد امتيازات الرشكات منح حول فرنسا يف وترشيعية جدلية

االمتيازات. هذه بمنح يقيض ترشيع ١٨٤١ سنة يف وصدر الرشكات، ضغط نجح
مدت فقد مبكًرا؛ نجاًحا بلجيكا يف الحديدية الخطوط القت فرنسا عكس وعىل
البلجيكية، السهول منطقة معظم يف منظمة حديدية نقل شبكة البلجيكية الحكومة
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١٨٣٣ منذ جديدة خطوط وإنشاء الحديدي النقل إدارة يف الحكومة واستمرت
خطوط تقيم الرشكات وأخذت الخطوط، إنشاء عن الدولة كفت حني ،١٨٥٠ حتى
ومنافسة بعضها، مع واالندماج التوسع يف الرشكات أخذت فرتة وبعد جديدة. نقل
أن أو ،١٨٧٠ منذ الرشكات امتيازات رشاء إىل بالحكومة أدى مما الحكومية؛ الخطوط
الحديدية، الشبكة نصف تمتلك الدولة أصبحت ١٨٧٤ ويف ،١٨٧٣ منذ اتفاقات معها تربم

الشبكة. هذه ثلثَي تمتلك أصبحت ١٨٨٠ ويف
بروسيا. مملكة كانت أكربها صغرية عدة إمارات بني سياسيٍّا ممزقة أملانيا كانت وقد
حول والريب الشك من بكثري الحديدية الخطوط ارتبطت فقد السيايس الوضع لهذا ونظًرا
وابتالع الكبرية، اإلمارات نفوذ زيادة إىل تؤدي أن من والخوف مدها، من األسايس الهدف
فبعضها أملانيا، يف الحديدية السكك لنشأة مختلفة أشكاًال نجد ولهذا الصغرية؛ اإلمارات
كمرشوعات ترك وبعضها والحكومات، اإلمارات حساب عىل أُنشئت قومية خطوًطا كان
حكومية مجهودات فيه ساهمت الثالث والبعض والرشكات، األفراد من للمستثمرين فردية
أملانيا، يف متكاملة حديدية شبكة إنشاء عىل تهيمن أن بروسيا مملكة حاولت وقد وفردية.
بسمارك جاء أن إىل متعثرة املحاولة هذه ظلت وقد بزعامتها. السيايس للتوحيد كوسيلة
العوامل فإن وهكذا الحديدية. الخطوط رشاء ذلك بعد له وتم ،١٨٦١ يف أملانيا ووحد
السيايس التفكك مرحلة يف فهي أملانيا؛ يف الحديدية الخطوط امتداد وراء كانت السياسية
نقل شبكة أصبحت السيايس التوحيد مرحلة ويف مرتابطة، غري مبعثرة خطوًطا كانت

متكاملة.
أوروبا يف الحديدي للنقل املختلفة البدايات إن نقول: أن نستطيع العموم وجه وعىل
إىل أوًال موجًها الحديدي النقل كان حني ففي بريطانيا؛ يف حدث عما كثريًا اختلف قد
يف نجده الفردية، الرشكات مجهودات عىل وقائًما بريطانيا، يف الصناعة مناطق خدمة
االستثمارية الرشكات جانب من متعارضة خلفيات ذات عالقات يف يقع األوروبية القارة
(كل الحديدية الخطوط مد يف والرشكات الدولة اشرتكت وحينما القومية. واالتجاهات
جانب أكرب استقطاب هو الطبيعي الهدف كان متزامنة) أو مختلفة أوقات ويف حدة عىل
الحركة مناطق يف األفراد نقل يف ذلك تمثَّل وقد الرسيعة، األرباح ذات النقل حركة من
االقتصادية؛ وخلفياتها وضواحيها الكربى املدن بني تحدث التي تلك شك بدون الكثيفة،

والعواصم. املدن حول واضح برتكيز األوروبية الحديدية الخطوط تميزت ولهذا
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ل تدخُّ إىل بعُد فيما القومية واالتجاهات الرشكات بني املصالح تضارب أدى وقد
النقل شبكات عىل الدولة سيطرة إىل النهاية يف األمر مهد الذي وهو أكرب، حكومي
النهائية النتيجة وكانت الرشكات. مع فعالة مشاركة أو عامة ملكية صورة يف الحديدية
الحديدية، الخطوط مرشوعات يف القومي االتجاه يتغلب أن الحكومية السيطرة لهذه
ومن الحديدية. الشبكة تنفيذ يف مختلفة عنارص تداخل يعني كان القومي االتجاه وهذا
االسرتاتيجية، واألهداف السياسية واألغراض للدولة، األريض التكامل العنارص هذه أهم
ملتطلبات االستجابة مع جنب إىل جنبًا الحال بطبيعة هذا اإلقليمي، التوسع واتجاهات
هذه كانت وقد تنميتها. يراد التي واملناطق فعًال، املوجودة الصناعة مناطق يف النقل

الربيطانية. الحديدية النقل شبكة توجيه يف األول العامل االقتصادية املتطلبات
الحديدية الشبكات امتداد وراء كانت التي القومية االتجاهات فإن العموم، وجه وعىل
فقد — مبارشة وفوائد ربح ذات عملية الحاالت من الكثري يف تكن لم وإن — األوروبية

ييل: فيما صها نُلخِّ أن يمكن التي الوجيهة مربراتها لها كانت
الحديدي النقل مجاالت يف االستثمارية الفردية واملساهمات الرشكات من الكثري إن أوًال:
وهذا إنجليزيٍّا). رأسمال كان كثرية أحوال (يف أجنبي رأسمايل بتواجد تتميز كانت
الوقت يف النامية الدول لحساسية املماثلة القومية للحساسية دافًعا كان ذاته حد يف
يرمي القومي االتجاه كان ثم ومن االستثمارية؛ األجنبية األموال رءوس تجاه الحارض
إىل يشء كل وقبل أوًال ترمي مختلفة واتفاقات برشوط هذه األموال رءوس تكبيل إىل

معني. زمن ذو بامتياز وإلزامه حركته تقييد
يف تلك عن جذريٍّا تختلف كانت األوروبية القارة يف الجغرايف املكان عالقات إن ثانيًا:
الحدود تكن لم الحايل) القرن أوائل (ويف املايض القرن ففي الربيطانية؛ الجزيرة
والحروب؛ للنزاعات مثاًرا كانت بل «آمنة»، حدوًدا األوروبية الدول ملعظم السياسية
مبدأين: الحديدية خطوطها توجيه يف الدول تراعي أن الواجب من كان ثم ومن
أهمية عىل الرتكيز وثانيهما الحدود، مناطق إىل وسهلة رسيعة مواصالت تأمني أولهما
الدولة، أنحاء كافة من الحركة خطوط فيه تلتقي الذي الرئييس املركز بجعلها العاصمة
يف الحال هو كما اآلن، إىل الطابع هذا تحمل األوروبية الحديدية الخطوط تزال وال

السوفييتي. واالتحاد تقسيمها) (قبل وأملانيا وبلجيكا وإسبانيا فرنسا
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الحديدية. الخطوط (١) .١٨٦٠ عام املتحدة الواليات يف الحديدية الخطوط :٦-٦ خريطة
١٨٤٠ عام يف الحديدية الخطوط أن يالحظ الدولة. لغرب العابرة الخيل عربات طرق (٢)
خط أطول وكان الرشقي. الساحل منطقة يف املدن بني قصرية امتدادات عىل مقصورة كانت
عابر واحد خط هناك يكن ولم واشنطن، ثم نيويورك إىل بوسطن من املمتد هو آنذاك حديدي
كما — ١٨٦٠ عام ويف البحريات، ومنطقة الرشقي الساحل بني لريبط األبالش جبال لسلسلة
حديدية نقل شبكة أصبحت أن إىل برسعة الحديدية الخطوط نَمت — الخريطة من يتضح
الرشقي الشمال منطقة عىل اقترصت الحديدية الشبكة ولكن مفردة. خطوط مجرد وليس
عن بعدنا كلما تدريجيٍّا كثافتها يف تقل الشبكة هذه كانت وقد البحريات. وإقليم الساحل بني
ومحور الساحل بني الجنوبية السهول منطقة يف مفردة خطوًطا تصري حتى الرشقي الشمال
بعُد، امتدت قد الحديدية الخطوط تكن فلم النهر، هذا من الغرب إىل أما املسيسبي. نهر
تكمل كانت التي الخيل عربات القديمة: النقل وسيلة إىل ينتقل أن املسافر عىل يتعني وأصبح

املتحدة. للواليات والغربي الرشقي الشاطئ بني الطريق

الحديدية السكك ى ُحمَّ (5-2)

من األول النصف يف الحديدية السكك انتشار يف شديد بطء هناك كان إذا أنه املالحظ
غري جديدة نقل وسيلة تقبُّل الطبيعي من فليس طبيعيٍّا، أمًرا كان ذلك فإن ،١٩ القرن
أال الطبيعي من وليس التشغيل، يف كفاءتها درجة وال توفره الذي األمان مدى معروف
تقبُّل عدم اإلنسانية: الطبيعة مع تماًما تتفق هذا يف وهي السائدة، النقل وسائل تحاربها
تخف حتى جديد كل تجاه واملجددين املحافظني فئتي إىل الناس وانقسام برسعة، الجديد

الجديد. صالحية بثبوت املعارضة
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شديد، نهم صورة يف هذا تقبُّلهم كان الجديد، الوليد يتقبلون الناس أخذ وحينما
القارة يف الحديدية» السكك ى «ُحمَّ باسم بعُد فيما ُعرف ما ظهر ١٨٥٠ عام فبعد
يف الخصوص (وعىل عامة بصفة العالم من أخرى أجزاء ويف خاصة، بصفة األوروبية
الحديدية» السكك ى «ُحمَّ حرارة درجة ملعرفة مقياس لدينا يوجد وال املتحدة)، الواليات
١٨٤٠ عام ففي العالم؛ يف الحديدية السكك أطوال بها نتتبع أرقام بعض من أحسن
وقفزة ،١٨٥٠ عام ٣٨٠٠٠كلم إىل قفزت كيلومرت، ٨٠٠٠ العاملية الحديدية األطوال كانت
العاملية الحديدية الشبكة أطوال كانت السنة تلك ويف .١٨٨١ عام ٢٦٣٠٠٠كلم إىل أكرب

التايل: النحو عىل القارات عىل موزَّعة

١٧٢٠٠٠كم أوروبا

١٥٠٠٠كم آسيا

٤٠٠٠كم أفريقيا

١٦٥٠٠٠كم أمريكا

٧٠٠٠كم أسرتاليا

الشبكة أطوال بلغت — الحديدية السكك ى ُحمَّ عىل قرن مرور بعد أي — ١٩٥١ عام ويف
ومنذ وحدها. ٣٥٠٠٠٠كلم ب منها املتحدة الواليات تختص كيلومرت، ١٣٠٠٠٠٠ العاملية
الجديدة الخطوط باستثناء الحديدة، الخطوط طول يف كبري تغريُّ يحدث لم التاريخ ذلك
تجمدت بينما النامي، العالم يف أي الجنوبية؛ وأمريكا آسيا مناطق وبعض أفريقيا يف
إن بل األخرى، النقل وسائل ملزاحمة نظًرا وأوروبا الشمالية أمريكا يف الحديدية الخطوط
الخطوط، بعض عىل الحركة وقف إىل هو واألمريكية األوروبية املناطق من كثري يف االتجاه

الخطوط. من كثري يف املحطات وإقفال

الحديدية السكك يف تكنولوجية مشكالت (6-2)

الحديدية الطرق (أ)

الطريق ذلك يف مثله الكثرية، مشكالته له فإنه مصنوًعا؛ طريًقا تُمثِّل الحديدية السكك ألن
الحديدية السكك استفادت وقد اإلنسان. فيها يتدخل التي الداخلية املالحة طرق أو الربي
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وشق النهرية املالحة وتحسني الربية الطرق إنشاء عن املتجمعة الخربات من كثريًا
الخيل، عربات تسلكه كانت الذي القديم الطريق ذلك الربي بالطريق ونعني القنوات.
إنشاءات يقتيض كان القديم الربي الطريق أن فربغم الحديث. الربي الطريق وليس
االنحدارات بتسوية الخاصة مشكالته له كانت أنه إال الحديث، الطريق من كثريًا أقل
تقام التي واملعابر الجبلية)، املناطق يف تتلوى التي (الطرق «الرسبنتني» وعمل وتدريجها
السابقة الخربات من الحديدية الطرق مهندسو استفاد وقد إلخ. … املائية العوائق فوق
يف عليهم يُطلق كان الحديدية الخطوط بناء عمال أن ذلك إىل تشري التي األدلة ومن كلها.
عىل يُطلق كان الذي االسم وهو ،Navvies االسم الحديد السكك عهد أوائل يف بريطانيا

القنوات. بنائي
توضع بحيث األرض تمهيد رضورة كانت الحديدي الخط بناء مشكالت وأول
انحداًرا منحدرة أم سهلية كانت سواء مستوية، أرض عىل الخشبية وعوارضها القضبان
جرس، األرضفوق مستوى عن ترتفع أن الخط مسارات لبعض بد ال كان ثم ومن طفيًفا؛
الخط يحتفظ لكي وذلك املجاورة؛ األرض مستوى عن منخفضة مسارات لها يحفر أن أو

اإلمكان. قدر عام باستواء يحتفظ أن أو أسفل، أو أعىل إىل بسيط بتدرُّج
السيارة، مثل املنحدرات ارتقاء من تمكِّنه ال الضخمة القطار كتلة أن إىل ذلك ويرجع
٨ أو ٧ إىل يصل االنحدار أن (بمعنى ٪٨ أو ٪٧ انحداره طريق ارتقاء تستطيع التي
طرقها انحدارات فتقاس الحديدية السكك أما املنحدر). طول من مرت كل يف سنتيمرتات
الجيد الحديدي والطريق مرت. كل يف مليمرتات انحدار بمعنى املائة؛ إىل وليس األلف إىل
الحديدية الطرق يف االنحدارات وتصل األلف، يف ٥ عن انحداراته تتعدى ال الذي ذلك هو

أقىص. كحد األلف يف ٢٥ إىل الجبلية
منحنيات وجود اإلمكان يف يعد لم ،١٨٥٠ عام بعد خاصة القاطرة، رسعة تطور ومع
عند الخطوط يف الكبرية األقواس ظهرت ولهذا الحديدي؛ الخط يف صغرية أقواس ذات
العموم وعىل معقولة.2 برسعة سريه يف يستمر أن للقطار يمكن حتى وذلك اتجاهها؛ تغيري
ظهور عليهما ترتب قد الحديدي، النقل إىل الحاجة وازدياد القطار صناعة تقدم فإن

الخط يف الحنيات قطر فإن كيلومرتًا، ١٠٠–١٢٠ رسعة عىل سريه مواصلة من القطار يتمكن لكي 2

ُقطر كان إذا ٥٠كلم/ساعة حوايل إىل القطار رسعة وتنخفض مرتًا، ٧٥٠ تكون أن يجب الحديدي
فقط. مرت ٥٠٠ الحنية

230



اليابس عىل النقل

أنفاق حفر األمر اقتىض وقد مساره. وتثبيت الحديدي الطريق إنشاء يف كبرية مهارة
التضاريسية، العوائق حول الدوران الحديدي الطريق يتجنب كي الجبلية املناطق يف كثرية
نقل زمن وتوفري الطريق طول يف االقتصاد النقل: عالم يف مهمته إنجاز من يتمكن ولكي
األلبية األنفاق مجموعة الحديدية السكك هندسة إنجازات أضخم ومن والركاب. السلع

كيلومرتًا.3 ١٩٫٧ طوله يبلغ الذي سمبلون نفق وأطولها وسويرسا، إيطاليا بني
تعرب التي الطويلة الجسور أو الجبلية، األودية يف العالية الجسور أيًضا وهناك
الواسعة. الخليجية املصبات أو املستنقعات، مناطق تعرب التي تلك أو الواسعة، األنهار
الذي وذلك اسكتلندا، يف Firth of Forth فورث خليج يعُرب الذي الجرس ذلك أمثلة ومن
الذي وذلك وكونستانزا، بوخارست بني فودا ترشنا بلدة عند رومانيا يف الدوناو يعُرب
الحديدية السكك أرباح ولوال األمريكية، يوتا والية يف سولت جريت بحرية من جزءًا يعُرب

املكلفة. الهندسية األعمال بهذه القيام أمكن ملا املرتقبة أو الفعلية

القاطرات ورسعة الجر قوة (ب)

القاطرات قوة زيادة مشكلة بنجاح، الحديدي النقل جابهها التي األخرى املشكالت ومن
املسافات قطع يف الزمن واختصار القطار رسعة زيادة أولهما هدفني: تحقيق أجل من
وكان الزمانية. والفواصل املكان عالم عىل سيادته جدارة عن الحديدي النقل يثبت لكي
ركاب عربات كانت سواء العربات، من كبري عدد جر عىل القطار قدرة زيادة ثانيهما
فعًال ويصبح النقل، أجرة يف التوفري من الحديدي النقل يتمكن لكي وذلك بضائع، أو
ومواصفات رشوط حسب طبًعا األخرى، الوسائل مع املنافسة عىل قادرة نقل وسيلة

النهري. للنقل بالنسبة العالية الحديدي النقل أعباء ل تحمُّ عىل القادرة السلع
البداية يف حصانًا ٢٠ قدرها طاقة من زادت القاطرات قوة أن ذلك عىل ترتب وقد
ثمانية إىل قوتها تصل قاطرات هناك إن بل الحارض، الوقت يف حصان ٥٠٠٠ متوسط إىل
كانت وكذلك العربات. من كبري عدد لجر أو الطويل الرسيع للنقل تُستخدم حصان، آالف

وقد املايض. يف اليوم يف مرت نصف حفر يمكن كان أنه صعوبتها ويؤكد صعبة، عملية األنفاق حفر 3

حفر يف استُخدمت التي الهيدروليكية الحفر آالت بفضل يوميٍّا أمتار عرشة إىل القدر هذا زيادة أمكن
سمبلون. نفق
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يف شخص وخمسمائة ألف أو ألف إىل زادت شخص مائتي نحو البداية يف القطار حمولة
البداية، يف األطنان من مئات بضعة البضائع قطارات حمولة كانت وباملثل الحارض، الوقت
قطارات املتحدة الواليات ويف األطنان. من و٢٠٠٠ ١٥٠٠ بني ما إىل اآلن تصل بينما
كيلومرتًا ٤٠ من زادت فقد القطار رسعة أما طن! آالف ثمانية إىل حمولتها تصل بضائع
٩٠ بني يرتاوح متوسط إىل املايض، القرن من والستينيات الخمسينيات يف الساعة يف
أكرب برسعات تسري قطارات املتحدة الواليات ويف الراهن. الوقت يف الساعة يف و١١٠كلم
يف الدفع آلة تطور نتيجة التقدم هذا كان وقد ١٣٠–١٥٠كلم. متوسطها يف تصل بكثري،

الديزل. إىل البخار من القاطرة
إىل القطارات رسعة زيادة عىل الدفع يف الكهربائية الطاقة استخدام ساعد وقد
عىل عامل قطار وأرسع األرض، سطح عىل للنقل بالنسبة خيالية تكون تكاد رسعات
تبلغ الذي ،Tokaido توكايدو أكربيس خط املسمى طوكيو-أوزاكا خط هو اآلن األرض

الساعة. يف ١٨٥كلم رسعته متوسط
خط وسجل ٢٤٠كلم/ساعة! بلغت رسعة — التجارب يف — الخط هذا سجل وقد
كهربائية قاطرات سجلت بينما ١٧٥كلم/ساعة، متوسطها رسعة واشنطن نيويورك
متوسط يبلغ فرنسا ويف التجارب. يف ٢٥٠كلم بلغت رسعة النوع هذا من أمريكية
خط من قطاع عىل رسعة أقىص وسجلت ١٢٠كلم، وباريس مرسيليا بني القطار رسعة

الساعة. يف كيلومرت مائتي بلغت وقد ،١٩٦٧ عام تولوز-باريس
وكندا أمريكا ففي اإلنسان؛ لتخيُّل األقىص الحد هي التجريبية الرسعات هذه وليست

اآلن. مسجل هو مما أعىل رسعات ذات نفاثة قاطرات الستخدام محاوالت وغريهما
كثريًا تُكلِّف بل اقتصادية، ليست العالية الرسعات أن معروًفا يكون أن يجب لكن
القطارات تشغيل يمكن ال ألنه خاصة؛ حديدية خطوط إىل وتحتاج الطاقة، استهالك يف
تقتيض ألنها اقتصادية؛ ليست أنها كما واحدة. خطوط عىل مًعا والبطيئة الرسيعة
يركبون الناس غالبية بينما تستهلكها، التي الهائلة الطاقة تربر كي طويلة مسافات

السنوي. العمل موسم خالل محدودة مسافات
سار أنه لوال تحقيقه املستطاع يف يكن لم الرسعة يف الهائل التطور فإن العموم وعىل
إشارات يف الكهربائي املركزي والتحكم القضبان صالبة يف مماثل تقدم مع جنب إىل جنبًا
وتنظيم املسارات عىل الدقيقة والرقابة الخطوط، تحويالت ويف بالقطارات، الخاصة املرور

الفرامل). أو (الكابحات القطار إيقاف أجهزة وتقوية متناهية، بدقة السري أوقات
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الحديدي والنقل الوقت بني العلمي التنسيق (ج)

آخر إىل مكان من االنتقال زمن تقصري يف نجحت قد الحديدية السكك أن القول خالصة
املايض يف سجلت رسعة أقىص كانت فقد الحايل؛ العرص باحتياجات مرتبطة بصورة
الروماني العرص يف كيلومرتًا ١٤٥ التايل: النحو عىل الربية الطرق عىل لالنتقال البعيد
عرش التاسع القرن يف اليوم يف و٢٤٠كلم املعروفة) الرومانية للطرق الفرسان (باستخدام
كانت املايض يف الرسعات متوسط ولكن ساعة)، ٢٤ ملدة الخيل بعربات متواصل (سفر
الخيل. بعربات الواحد اليوم يف ١٢٠كلم حوايل أي القصوى؛ الرسعات هذه نصف عادة
الحديدية السكك بواسطة اليوم يف ١٢٠٠كلم مسافة قطع يمكن كان ذلك مقابل ويف
الطرق يف املسافة هذه نصف وحوايل الغربية، أوروبا يف عرش التاسع القرن أواخر خالل
يمكن الحارض الوقت ويف إنشائه. بداية عند سيبرييا خط مثل الكفاءة؛ القليلة الحديدية
أو كيلومرت ٢٥٠٠ حوايل املتوسط يف تقطع أن الكهرباء أو بالديزل تسري التي للقطارات

الواحد. اليوم يف أكثر
القطارات تنظيم إن بل إبرازه، يهمنا ما كل هي املجردة صورتها يف الرسعة وليست
الحديدي. النقل يف أهمية األكثر العنرص هي اإلنسان باحتياجات مرتبطة مواعيد يف
العرص متطلبات إىل االستجابة يف الحديثة الحديدية السكك نجاح إن أخرى وبعبارة
مدن بني معينة قطارات مواعيد تنظيم ذلك عىل دليل وأكرب منجزاتها. أكرب هي الحديث
اليوم يف بيته إىل والعودة أعماله قضاء من األعمال رجل يتمكن بحيث الحركة، بينها تشتد
الساعة يف باريس القطار يرتك باريس-سرتاسبورج: قطار ذلك عىل األمثلة ومن نفسه.
رجل إن أي دقائق؛ وخمس ساعات أربع يف (٥٠٠كلم) املسافة ويقطع صباًحا، الثامنة
فرتة يف املعنية الرشكات مع بأعماله ويقوم سرتاسبورج يف ظهًرا يصل أن يمكن األعمال
باريس ويصل مساءً السابعة قطار يركب ثم مبارشة، الغداء فرتة بعد تبدأ التي العمل
من األعمال رجال تمكن تليفونية أجهزة القطارات هذه مثل ويف مساءً. عرشة الحادية
من وأكثر بمنازلهم، االتصال أو معها، يتفاوضون التي الرشكات أو بمكاتبهم االتصال
أن يمكن وسكرتارية ومكاتب للحالقة، صغري بمحل مزودة القطارات هذه فبعض ذلك

مختلفة. بلغات العاجلة والتقارير الهامة املكاتبات إلنجاز الرحلة خالل تستأجر
البالد من وغريها وأملانيا وبريطانيا فرنسا يف هذه األعمال» «قطارات مت ُعمِّ وقد
ألرقام مضنية دراسة يقتيض القطارات هذه مثل تسيري فإن الحال وبطبيعة املتقدمة.
يف أكثر أو واحد قطار إعداد يمكن حتى املتنقلني، ونوعية معينة، مدن بني الحركة
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املسافرين حركة عىل الدراسة هذه تقترص وال الحركة. لكثافة استجابة الواحد، اليوم
الربية، الطرق أو الجوية الخطوط عىل اليومية السفر حركة لتشمل تمتد بل بالقطارات،
الداخيل الطريان خطوط فإن وبالفعل املتنقلني، من عدد أكرب وتجتذب تستوعب لكي وذلك
من عدًدا سحبت التي األعمال» «قطارات منافسة من تشكو بدأت وفرنسا بريطانيا يف

قبُل. من عليها املرتددين
يعكس املتقدم العالم يف الرسيع النقل الحتياجات العلمي التنظيم هذا أن يف شك وال
التي الرسعة أن فهي الحقيقة أما تحقيقه. إىل الحديدية السكك تسعى وهدًفا حقيقة
املتنقلني متطلبات بني التوفيق من الحديدي النقل مكَّنت قد القاطرات قوة يف تحققت
التحسينات من بمزيد الحديدية، السكك أن فهو الهدف وأما للقطار. استخدامهم وبني
والطائرة. السيارة مع املنافسة ميدان جديد من دخلت والخدمات، الراحة وسائل كافة يف
يف مرتقب نجاح تحقيق من تمكِّنها كبرية مميزات تمتلك الحديدية السكك أن شك وال
متفوقة تزال ال فالطائرة (٥٠٠–١٠٠٠كلم)، املتوسطة املسافات يف األشخاص نقل ميدان
القصرية، املسافات يف القطار من أقدر والسيارة طويلة، مسافات عىل النقل مجال يف
للعدد بالنسبة التشغيل وتكلفة الوقود يف االقتصاد هي الحديدية للسكك األساسية وامليزة

والطائرة. بالسيارة مقارنًا القطار، يقلهم الذين األشخاص من الكبري

البضائع ونقل الحديث التكنيك (د)

بعد األشخاص، نقل ميدان يف الكرَّة ويعاود نفسه ينظم بدأ الحديدي النقل كان وإذا
والبضائع السلع نقل ميدان فإن أفضليته، منه سحبت قد والطائرة السيارة كانت أن
يف الحديدي النقل عىل حكًرا — النهري النقل أقاليم يف التحفظات بعض مع — زال ال
السكك وجود جوهر هو البضائع نقل فإن الحقيقة ويف مًعا. والطويلة املتوسطة املسافات
تقوم التي الخلفية اختصار يف وهو تطورها، ومحرِّك ابتكارها ُمسبِّب فهو الحديدية؛

الحديدي. النقل كينونة عليها
إىل (بالقياس ا جدٍّ طويلة فرتة ظل الحديدية السكك بواسطة البضائع نقل إن
عىل متحرك رصيف إما وهي املعروفة: البضاعة عربات يستخدم الحديدية) السكك عرص
جوانب ذات أو بأكملها، مقفلة عربات وإما البضائع، فوقه توضع الحديدية العجالت
الكبرية، األحجام ذات والنباتية والصناعية املعدنية الخامات لنقل مفتوح، سقفها بينما
تطور وقد كالبرتول، السائلة املواد لنقل «الفنطاس» عربات وإما الحيوانات، لنقل أو
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ذات مختلفة مواصفات ذات شاحنات نجد فأصبحنا جميًعا، األسس هذه عىل الربي النقل
الربي النقل وأن خاصة الحديدي، للنقل قوية منافسة إىل هذا أدى وقد النقل. يف كفاءة
الربي النقل ألن ذلك الشحن؛ وسائل تعدد عدم حيث من تكلفة وأقل وأرسع مرونة أكثر

انطباق. خري الباب» إىل الباب «من شعار عليه ينطبق الذي هو
مجموعه يف أنه أولهما مجالني؛ يف الربي النقل عىل متفوًقا ظل الحديدي النقل لكن
أقدر أنه وثانيهما يحمله، الذي الكبري للحجم نظًرا الشاحنات؛ من التشغيل يف أرخص
لنقل االقتصادي األدنى الحد ُقدِّر وقد الطويلة. املسافات يف املنافسة عىل الشاحنة من

كيلومرت. ٣٠٠ بمسافة الحديدية بالسكك البضائع
بواسطة البضائع نقل عىل تسيطر ظلت الخط» «نهاية مشكلة فإن ذلك وبرغم
ونهاية بداية يف العملية وتتكرر وتُفرغ، تُشحن أن يجب فالبضائع الحديدية؛ السكك
ابتكرت املتكرر، والشحن التفريغ عملية يف والتالف الفاقد ولتقليل الحديدي. الطريق
،(Container الكبري الصندوق (من «الصندقة» نظام الربيطانية الحديدية السكك هيئة
البضائع تعليب عن عبارة النظام وهذا النظام، هذا عنها األخرى الحديدية السكك ونقلت
توضع مصنفة، وأحجام أبعاد ذات ضخمة خشبية صناديق يف واحدة وجهة إىل املتجهة
وفر وقد قضبان. عىل متحرك ونش بواسطة آليٍّا عنها ترفع أو الحديدية السكك عربة عىل
الصناديق هذه مثل يف بالبضائع تأتي التي فالسيارة الجهد؛ من كثريًا الصندقة نظام
الصندوق برفع «الونش» يقوم ثم ومن القطار؛ عربة بمحاذاة أو قرب تكون حتى تتقدم
إىل نقص والشحن التفريغ يف العاملة األيدي عدد فإن وبذلك القطار، عربة عىل ووضعه
أو فاقد هناك يعد ولم مذهل، حد إىل والشحن للتفريغ الالزم الوقت ونقص األدنى، الحد
يقترص ولم قبل. من سائًدا كان الذي الصغرية الطرود بنظام باملقارنة البضائع يف تالف
نقليات عىل املدفوعة التأمينات قيمة تقليل إىل تعداه بل املحاسن، هذه كل عىل األمر
الجسمية الحوادث حالة يف إال ممكنًا، يعد لم الطريقة بهذه الفاقد ألن الحديدية؛ السكك
الصغرية الطرود إسقاط القطارات لصوص بوسع يعد ولم القطار، انقالب أو كاالصطدام

الضخمة. العبوات هذه يحركوا أن ممكن غري أصبح فلقد القطارات؛ سري أثناء
بتجميع تقوم التي الشحن رشكات عاتق عىل وقع قد الصندقة عملية عبء لكن
أيًضا الرشكات هذه وعىل الكبرية، الصناديق هذه داخل واحدة وجهة يف املرسلة البضائع

املرغوبة. نهاياتها إىل الطرود وتوزيع الصناديق تفريع
بل البحري، النقل يف والتفريغ الشحن عمليات رسعة عىل الصندقة نظام ساعد وقد
وبالرغم والسفن، الحديدية السكك بني النقل عملية أثناء الفاقد وتقليل أيًضا، والجوي
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مرتبطة مشاكل بعض هناك أن إال الصناديق بواسطة النقل جناها التي الفوائد من
من الصندوق يحمل هل ذلك مثال باألوناش؛ رفعها وطريقة الصناديق،4 أحجام بتوحيد
يكون أن يقتيض ذلك ولكن وأرسع، أسهل أعىل من الرفع أن شك وال أسفل؟ من أم أعىل
بإضافة املشكلة هذه عىل التغلب ويمكن بداخله. الذي الوزن ليحتمل قويٍّا الصندوق قاع
النقل عمليات خالل للصدأ تتعرض اإلطارات هذه ولكن الصندوق، حول حديدية إطارات
إطارات توضع ولهذا مكلف؛ لكنه الصلب، من اإلطارات صناعة يمكن وقد البحري،

باألملنيوم. مغطاة حديدية
خاصة صناديق فهناك تحملها؛ التي البضائع نوع حسب الصناديق أنواع تعددت وقد
أو الزجاجية السلع لحمل داخيل تنظيم ذات أخرى وأنواع واللحوم، (الربادات) للثالجات
املختلفة، بأشكاله البناء طوب لنقل مفتوحة صناديق وهناك الدراجات. أو الفخاريات،
املسحوقة السلع لنقل الهواء بضغط زة مجهَّ أخرى وصناديق البيوت، أسقف وقرميد
تفريغ أو ملء عمليات أثناء سحبه أو املسحوق ضغط من تمكِّن وهذه (البودرة).

الصندوق.
الصندقة، فكرة فإن بكثرة، ونقلها وتبادلها السلع وإنتاج القياسات لتوحيد ونظًرا
النقل يف العالية الكثافة ذات املناطق يف كافية تُعد لم أنها إال تماًما، ناجحة كانت وإن
رشكة يف الصندوق داخل السلع ترتيب عمليات يف تأخريًا تتضمن فالصندقة السلعي؛

التايل: النحو عىل هي املوحدة الصناديق أحجام 4

أمتار ٣٫٠٤ × ٢٫٤٣ × ٢٫٤٣ = قدم ١٠ × ٨ × ٨

أمتار ٦٫٠٩ × ٢٫٤٣ × ٢٫٤٣ = قدم ٢٠ × ٨ × ٨

أمتار ٨٫٢٣ × ٢٫٤٣ × ٢٫٤٣ = قدم ٢٧ × ٨ × ٨

أمتار ٩٫١٤ × ٢٫٤٣ × ٢٫٤٣ = قدم ٣٠ × ٨ × ٨

مرتًا ١٢٫١٩ × ٢٫٤٣ × ٢٫٤٣ = قدم ٤٠ × ٨ × ٨
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جديدة تطبيقات عدة فإن لهذا الواحد، االتجاه يف املنقولة السلع تجميع أجل من الشحن
الصناعية. الدول من عدد يف كبريًا نجاًحا القت قد السلع نقل مجال يف

مجرورة، شاحنات يف تجمع السلع أصبحت الشمالية أمريكا يف الحديدي النقل ففي
من فكها بعد الحديدية السكة عربة فوق هي كما بحمولتها الشاحنات تلك تُرفع ثم
حديدي رصيف عن عبارة الحديدية السكك عربات أصبحت النحو هذا وعىل الجرار.
عىل النقل الطريقة هذه ى وتُسمَّ بعجالتها، كاملة شاحنة فوقه يحمل عجالته، عىل يجري

.Piggy-back traffic الظهر
يف الشاحنة عجالت تدخل بمقتضاها الطريقة هذه عىل تعديالت أُدخلت فرنسا ويف
األنفاق مع يتفق بما الشاحنة ارتفاع لتقليل وذلك القطار، عربة سطح عىل معدَّة جيوب
الطريقة هذه ى وتُسمَّ تحتها، من تمر التي الجسور أو الحديدية الخطوط تعربها التي
يوجد الذي األسرتايل الكانجرو بحيوان لها تشبيًها Kangarou System الكانجرو نظام
إىل الحاجة عدم الكانجرو طريقة مزايا وأهم الصغار. فيه يحمل جيب أو كيس بطنه يف
ظهر فوق بالشاحنة يصعد فالجرار األمريكية؛ الطريقة يف يحدث كما الونش استخدام
وينطلق إليه تربط آخر جرار يستقبلها الوصول محطة ويف يرتكها، ثم الحديدية العربة
النقل عملية يف األيدي من عدد إشغال وتقليل الرسعة مزية أيًضا هذا ويف وجهتها. إىل بها

الكتاب). هذا من الثامن الفصل املصور، القسم (انظر الحديدي
ذات السلع من معينة ألنواع أخرى أفكاًرا الحديدية السكك يف الناقلون ابتكر وقد
الخاص والطني واألسمنت، الحديد وخام كالفحم صندقتها، يسُهل ال والتي الكبري الحجم
هذه مثل لشحن يومي استمرار هناك يكون أن برشط وذلك والصيني، الفخاريات بعمل
هذا يف املبتكرات أهم ومن املصانع. إىل املناجم من مثًال آخر: إىل ثابت مكان من السلع
ال واحدة، مواصفات ذات النقل عربات من ثابت عدد من يتكون بضاعة قطار الصدد
تحت — الحديد وخام الفحم حالة يف — العربات وتمر البعض، بعضها بني رباطها يفك
تفتح وهناك وجهته. إىل القطار يقلع ثم عربة، كل داخل محدودة شحنة يفرغ أنبوب
يكمل ثم العربات، بعدد خاصة فتحات يف حمولتها لتُفرغ أوتوماتيكيٍّا أسفل من العربة
دون يومية رحالت بعدة يقوم أن للقطار يمكن وهكذا املنجم. إىل متجًها دورته القطار
وقد يذكر. تالف أو فاقد ودون البرشية، اليد جانب من كبري ل تدخُّ ودون يذكر، توقف
الدائري القطار ى تُسمَّ التي الطريقة بهذه أنه الربيطانية الحديدية السكك هيئة قدرت
باستخدام السنة يف الفحم من طن ماليني خمسة نقل يمكن Merry-go-round املرح

العادية. بالطريقة عربة ٢٠٠٠ استخدام من بدًال العربات، من ٢٠٥
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املحافظة من ملزيد خاصة، سلع لخدمة موجهة العربات من مختلفة أنواع وهناك
بغطاء زة املجهَّ الثقيلة، الصلب وملفات صفائح تنقل التي العربات ذلك مثال عليها؛

الجو. عوامل من امللفات عىل للمحافظة منزلق حديدي
فإن ظهره فوق الشاحنات نقل إمكانه يف أصبح قد الحديدي النقل كان وإذا
السوائل، تنقل التي الحديدية العربات نقل اإلمكان يف أصبح فقد أيًضا؛ حدث قد العكس
بها يتجه ضخم جرار إىل تربط كبرية مجرورات فوق الكيميائية، املواد وبعض كالبرتول
عند األوىل مرتني: الحمولة تفريغ إىل الحاجة دون وجهتها، صوب الربي الطريق عىل
ومعنى الحمولة. هذه إليه املتجهة املكان أو املصنع عند والثانية الحديدية، السكة محطة
الوصف من وملزيد كبرية. بنسبة الوقت وتوفري النصف، إىل النقل عمليات اختصار هذا

الكتاب. هذا من املصور القسم الثامن الفصل يف املستحدثات هذه بعض راجع
يف الحديدية السكك أدخلتها التي االستحداثات أشكال جميع تتبع يمكننا وال هذا
تتبعها فإن أخرى، مرة السلعي النقل استقطاب ومحاولة النقل، مشكالت ملواجهة العالم
عىل تنطوي كلها إنها نقول: أن ويمكننا اليشء. بعض األسايس موضوعنا عن يخرجنا قد
أن ذلك إىل نضيف أن ويمكننا األجور. ورخص واألمان الرسعة مبدأ لتطبيق محاوالت

األمان. من ملزيد األوتوماتيكية اإلشارات ونظام القضبان إىل تمتد التحسينات

الحديدي النقل متاعب (7-2)

البرشية العمالة (أ)

سببها مستعصية مشكالت هناك فإن الحديدي، النقل يف املذكورة التحسينات برغم
التكنولوجي التقدم أن جديد من يُثبت وهذا املادي، العنرص وليس البرشي العامل الرئييس
إىل بالقياس بسيطة املادية العالقات ألن وذلك عامة؛ البرشي التقدم من بكثري أرسع
التقدم فإن هذا وعىل والتداخل. والتشابك التعقيد الشديدة والحضارية البرشية العالقات
السكك عمال أو الشحن عمال إرضابات كثرية أحيان يف يعوقه النقل تكنيك أحرزه الذي
كانت سواء البضائع، تكدس إىل هذا ويؤدي الحديدية. السكك صناعة عمال أو الحديدية
ذلك عىل ويرتتب األنواع. مختلفة شاحنات أو القياس، موحدة صناديق أو عادية، طروًدا
عالقاته يف البرشي العامل يجبُّها التكنولوجي، التقدم يجنيها التي املكاسب جميع أن

الدويل. املجتمع أو الواحد املجتمع يف االجتماعية املستويات جميع داخل املتفاعلة
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ذلك الربي، بالنقل باملقارنة به يختص عيبًا الحديدي للنقل فإن ذلك، جانب وإىل
من العمالء بني الشخصية املواجهة تتضمنها التي املبارشة العالقة تلك توجد ال أنه هو
عادة الحديدية السكك فهيئات الربي، للشحن رشكة مدير أو صاحب وبني الشاحنني
السلعي النقل وإدارة الشاحن بني املبارشة املسئولية فيها تنتفي كبرية إدارية أجهزة

الفاقد. أو والتلف التأخري يف املسئولية تحديد يصعب وبالتايل الحديدي؛

املنافسة سوق يف الحديدي النقل (ب)

أن نجد الحديدي، النقل يف البرشي العامل يسببها التي املصاعب هذه من الرغم عىل
منافسة مواجهة يف السلع، نقل يف أقدامها تثبيت يف نجحت قد عامة الحديدية السكك
الداخيل املائي النقل ذلك يف بما األخرى، األرضية النقل وسائل كافة جانب من متزايدة
تفقد املضمار هذا ففي األشخاص؛ نقل يف تماًما ذلك غري الصورة ولكن الجوي. والنقل

والجوي. الربي الطريق مواجهة يف وخاصة كثرية، أرًضا الحديدية السكك

املتحدة الواليات من مثال املنافسة؛ سوق يف الحديدي النقل

طن/ميل). (بليون السلعي النقل مجال يف أوًال: :1-6 جدول

الجوي النقل البرتول أنابيب الربي النقل النهري النقل الحديدية السكك  

٪ طن/ميل ٪ طن/ميل ٪ طن/ميل ٪ طن/ميل ٪ طن/ميل السنة

٠٫٠٠٢ ٠٫٠١٤ ٩ ٥٩ ٩ ٦٢ ١٨ ١١٨ ٦٣ ٤١٢ ١٩٤٠

٠٫٠٣ ٠٫٣١٨ ١٢ ١٢٩ ١٦ ١٧٢ ١٥ ١٦٣ ٥٧ ٦٢٨ ١٩٥٠

٠٫٠٦ ٠٫٧٨٠ ١٧ ٢٢٨ ٢١ ٢٨٥ ١٧ ٢٢٠ ٤٥ ٥٩٥ ١٩٦٠

٠٫١٥ ٢٫٦٠٠ ٢١ ٣٩١ ٢٢ ٣٨٨ ١٥ ٢٧٤ ٤٢ ٧٤٢ ١٩٦٧
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شخص/ميل). (بليون األشخاص نقل مجال يف ثانيًا: :2-6 جدول

الجوي النقل املدن† مرتو الربي* النقل النهري النقل الحديدية السكك السنة

٪ شخص/ميل ٪ شخص/ميل ٪ شخص/ميل ٪ شخص/ميل ٪ شخص/ميل  

٢ ٠٫٦ ٢٫٧ ٠٫٩ ٢٦ ٩ ٤٫٣ ١٫٥ ٦٥ ٢٣ ١٩٣٩

١٠ ٦٫٧ ١٫٣ ٠٫٨ ٣٤ ٢٢ ٢٫١ ١٫٤ ٥٣ ٣٥ ١٩٤٩

٦٧ ٨٥٫٥     ٢٠ ٢٥ ٢٫٧ ٣٫٣ ١٣ ١٣ ١٩٦٩

الخاصة. السيارات عىل يشتمل ال وبذلك فقط، «بالباصات» النقل املقصود مالحظات: *
يف الحديدية السكك يف أُدمج وقد فقط. املدن وحدود نطاقات داخل الكهربائي الحديدي النقل أنواع املقصود †
Information Please Almanac, العرشية) الكسور يف التعديل بعض (مع عن نقًال األرقام .١٩٦٩ أرقام

.1970, P. 185

التايل: النحو عىل الجدولني نتائج ص نُلخِّ أن ويمكننا
النقل يزال وال النقل، وسائل كل حمولة يف كبرية زيادة نجد السلعي النقل مجال يف أوًال:
إىل اتجاًها هناك لكن السلعية. الحمولة ُخميس عن تزيد بحصة مسيطًرا الحديدي
واألنبوبي، الربي النقل حصة يف متزايد ارتفاع إىل بالقياس املئوية نسبته يف التناقص
العظمى). البحريات يف النقل عىل يشتمل (الذي النهري النقل حصة يف واضح وتذبذب
التايل النحو عىل الوسائل هذه يف الزيادة نسبة كانت قرن ربع نحو يف أنه والخالصة
النهري النقل ،١٨٠ الحديدية السكك :(١٠٠ = األساس سنة ١٩٤٠ سنة (باعتبار

.١٨٥١٤ الجوي النقل ،٦١٢ األنبوبي النقل ،٦٢٦ الربي النقل ،٢٣٢
أن علينا يجب أنه إال نسبة، أقل سجلت قد الحديدية السكك حمولة نمو أن رغم
خارسة أصبحت وإال الحديدية، الخطوط لشبكة بالنسبة للنمو حدوًدا هناك أن ندرك
يف النمو هذا عن املسئولة هي طرأت التي التكنولوجية التحسينات وأن اقتصاديٍّا،

الفرتة. تلك يف تزد لم الحديدية الخطوط أطوال ألن الحمولة؛
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والربي. الجوي النقل جانب من القوية املنافسة نلحظ األشخاص نقل مجال يف ثانيًا:
وارتفعت ،١٩٣٩ عام يف املسافرين ثلثَي نحو بنقل تساهم الحديدية السكك كانت وقد
العاملية الحرب نتيجة كان االرتفاع ذلك أن شك وال .١٩٤٤ عام ٪٧٤ إىل املساهمة هذه
الحرب نهاية ومنذ العسكرية. لألغراض والربي الجوي النقل عمليات واتجاه الثانية،
وإنشاء رسيعة برية طرق وافتتاح والطائرات، السيارات إنتاج يف الرسيع النمو أدى
لتفوقهما والربي الجوي النقل إىل املسافرين جذب إىل كثيفة، داخلية جوي نقل شبكة

الجوي). (الطريق والرسعة الربي) (الطريق باملرونة الحديدي النقل عىل
اإلنتاجية مراكزها وتباُعد املتحدة الواليات مساحة عظم أن فيه شك ال ومما
وسائل وجه يف بنجاح نشاطه ملمارسة مثاليٍّا مجاًال الداخيل الطريان أعطى والحيوية
كاالتحاد الشاسعة، املساحات ذات الدول يف أيًضا يحدث ما هو وهذا األرضية، النقل
يف الطريان رشكات ومنافسة التكنيكي التقدم فوارق مع وكندا، وأسرتاليا السوفييتي

األخرى. الدول إىل بالقياس املتحدة الواليات
املناطق: من نوعني يف إليه املسافرين اجتذاب يف نجح فقد الربي النقل أما
املناطق يف والثانية املتحدة، الواليات رشق يف الهائلة املدينية الكثافة منطقة أولهما
1-3 الشكل (راجع الحديدية السكك خدمات فيها تقل التي الواسعة والرعوية الريفية

و٦-٩). ٣-١ [والخرائط]5
وسائل بني من الوحيدة، الوسيلة كانت الحديدية السكك أن نجد فإننا لهذا ونتيجة
–١٩٣٩ خالل السنوات األشخاصخالل نقل خدمة يف نقًصا سجلت التي املذكورة، النقل
النحو عىل كانت ١٩٦٩ أرقام نجد فإننا ،١٠٠ = ١٩٣٩ أرقام اعتربنا فإذا .١٩٦٩

التايل:

.٪٥٦٫٥ الحديدية السكك •
.٪٢٢٠ والبحريات) (النهري الداخيل املائي النقل •

.٪٢٧٣ (الباصات) العام الربي النقل •
.٪١٢٥٠٣ الجوي النقل •

النارش. 5
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الحديدية، السكك عن املسافرين جذب يف األخرى النقل وسائل نجاح من الرغم وعىل
نقل وسائل أكثر هي السيارة وأن أمانًا أكثر هو القطار أن تؤكد اإلحصاءات فإن
الحقيقة: لهذه داللة أكثر إبراز إىل التايل الجدول يحتاج وال للحوادث، تعرًضا األشخاص

املتحدة. الواليات يف السري حوادث :3-6 جدول

شخص/ميل مليون لكل الوفيات عدد الوفيات عدد شخص/ميل مليون النقل وسيلة

١٩٦٨ ١٩٦٦ ١٩٦٨    

٢٫٤٠ ٢٫٤٠ ٣٦٥٠٠ ١٥٣٠٠٠٠ خاصة سيارات
وتاكيس

١٫٣٠ ١٫٢٠ ٥٣٠ ٤٢٠٠٠ عىل خاصة سيارات
الرئيسية الطرق

٠٫٢٤ ٠٫٢٢ ١٦٠ ٦٦٦٠٠ الباصات

٠٫١٠ ٠٫١٢ ١٣ ١٣١٠٠ الحديدية السكك

٠٫٣٠ ٠٫٢٤ ٢٥٨ ٨٦٩٠٠ الداخيل الطريان

ومقاييسها الحديدية القضبان (ج)

من النوع هذا استمد ومنها الحديدي، للنقل الخاص الطريق الحديدية القضبان تشكل
مثبتة الحديدية القضبان من متوازيني خطني من الحديدي الطريق ويتكون اسمه، النقل
ظروف حسب املسلحة الخرسانة من أو حديدية (أو خشبية عوارض بواسطة األرض إىل
بحيث جيًدا، األرض وتمهد «فلنكات»، العوارض هذه ى وتُسمَّ العوارض)، وتآكل البيئية
رسعة حسب مختلفة وأعداد بطرق الفلنكات تُثبَّت ثم كبرية، انحدارات هناك تكون ال

الحديدية. القضبان تُثبَّت الفلنكات هذه وعىل القطارات، ووزن
الحديدي، النقل عليه يقوم الذي األساس الخاصهو الحديدي الطريق هذا ألن ونظًرا
الحقيقة يف وهو الحديدية، السكك يف األهمية بالغ صيانته إىل يوجه الذي االهتمام فإن
مستمر وتفتيش وتغريات إصالحات دائًما هناك الحديدية: السكك لهيئات الشاغل الشغل
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عن الخروج وحوادث االنزالق أو لالهتزازات منًعا والقضبان، الفلنكات ثبات مدى عىل
الذي النسبي األمان أساس هو الحديدي الخط تأمني فإن أخرى وبعبارة واالنقالب. الخط

األخرى. األرضية النقل وسائل إىل باملقارنة الحديدي النقل به يتمتع
وعربات القاطرات وثقل (الرسعة الحديدي النقل عىل طرأت التي التحسينات وكل
القضبان يف مماثلة كثرية تحسينات حدوث لوال تتم أن لها كان ما البضاعة) أو الركاب
القضيب من الواحد املرت وزن كان الحديدية السكك عرص بداية ففي الحديدي؛ والطريق
مقاومة وملضاعفة كيلوجراًما، ٥٠ اآلن وزنه متوسط وأصبح كيلوجراًما، ٢٠ الحديدي
كيلوجراًما. و٨٠ ٦٥ بني ما إىل املتحدة الواليات يف املرت وزن ارتفع والرسعة للنقل القضبان
أوروبا يف عديدة محاوالت هناك فإن ثم ومن غالبًا، تكلف الثقيلة القضبان هذه مثل لكن
العوارض إىل مثبتة طويلة قضبان استخدام ذلك مثال جديدة؛ بابتكارات التكلفة لتقليل
القضبان قاعدة وتتكون تقويته، لزيادة الصلب من بطبقة تحيط (بالستيك) مرنة بمواد
مرت مائة ألطوال بعضها إىل القضبان تلحم السري ولنعومة البالستيك، أو الكاوتشوك من
يتمدد لكي القضبان طرف يف متقابلة بزوايا مشطوفة القليلة الفواصل جعل مع أكثر أو

السري. يزعج فاصل ترك دون ينكمش أو الطويل القضيب هذا
ويف القضيبني، بني واحد باتساع تتميز ال الحديدية الطرق فإن ذلك جانب وإىل

هي: مقاييس، ثالثة العالم

مرت. ١٫٠٦ أي بوصات؛ و٦ أقدام ٣ قضبانها اتساع يبلغ التي وهي الضيقة، السكة (١)
مرت. ١٫٤٣ أي بوصات، و٨٫٥ أقدام ٤ قضبانها اتساع ويبلغ العادية، السكة (٢)

مرت. ١٫٦ أي بوصات، و٣ أقدام ٥ فيها القضبان اتساع يبلغ التي العريضة السكة (٣)

االستثمار وخلفيات ظروفها عىل بناءً املقاييس هذه من واحًدا الدول اتخذت وقد
فيها أُنشئت قد أفريقيا يف الربيطانية املستعمرات من كثريًا أن واملالحظ واألهيل. الحكومي
تستخدم العالم أجزاء معظم ولكن الرسيع. النقل يعوق ما وهو ضيقة، حديدية خطوط
املقياس كان وأيٍّا العريض، املقياس السوفييتي االتحاد يستخدم بينما العادي، املقياس
ففي مختلفان، مقياسان هناك كان إذا إال شيئًا يعني ال ذلك فإن الدولة، تستخدمه الذي
نقط عند وشحن تفريغ من يتضمنه ملا مكلفة؛ عملية الحديدي النقل يصبح الحالة هذه
يف الحديدي النقل معوقات بني من ذلك كان وقد املختلفة. املقاييس ذات الخطوط التقاء
الرشكات بخطوط تلتقي عادي) (مقياس الحكومية الرئيسية الخطوط كانت حينما مرص،

امتيازاتها. انتهاء بعد الضيقة السكك هذه مرص ألغت وقد ضيقة). (سكة األهلية
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عقبات إقامة إىل فعًال وتؤدي لها، مثيل ال حالة أسرتاليا يف املقاييس تعدد ويُمثِّل
الهند يف مخفضة بصورة نجدها الحاجة هذه ومثل الحديدي، النقل أمام لها داعي ال

والربازيل.
إقليم ويف الضيقة، الحديد السكة نجد وكوينزالند الغربية أسرتاليا إقليَمي ففي
الجنوبية وأسرتاليا فكتوريا إقليَمي ويف املقياس، العادية الحديد السكة ويلز نيوساوث
يبني كان إقليم كل أن إىل راجع االختالف وسبب العريضة؛ الحديدية السكة تسود
سلطة وجود وعدم عامة، مركزية خطة غياب ويف لغريه، مغاير وقت يف الحديدية خطوطه
تحدث األسرتالية الحديدية الخطوط مقاييس يف االختالف هذا وبسبب نفوذ، ذات مركزية
ليقطع يوًما ١٤ يستغرق فالقطار الحديدي؛ النقل يف للبضائع وتلف للوقت كبرية إضاعة
مقياس لتغري نظًرا أسرتاليا؛ يف بريث مدينة إىل ويلز نيوساوث يف سدني مدينة من الرحلة
فكتوريا يف والعريض ويلز، نيوساوث يف العادي املقياس مرات: ثالث الحديدي الطريق
الرحلة هذه تستغرق أن يمكن بينما الغربية، أسرتاليا يف والضيق الجنوبية، وأسرتاليا
برضورة أسرتاليا شعرت وقد موحد. حديدي مقياس هناك كان لو فقط أيام خمسة
تربط التي للخطوط بالنسبة التوحيد خطة تنفيذ بدأت ١٩٦١ عام ومنذ القياس. توحيد
ُحوِّل حينما ،١٩٦٨ عام يف مرحلة أول تنفيذ تم وفعًال ذكرها، السابق األقاليم عواصم

الغربية. أسرتاليا يف وكالجوريل بريث مدينتي بني العادي املقياس إىل الضيق الخط

الحديدية الخطوط أنماط (8-2)

هي األقاليم معظم يف الحديدي النقل شبكة كثافة ومدى الحديدية الخطوط أطوال إن
هي: عنارص، أربعة تفاعل نتاج

بمبدأ األخذ أي الواسع؛ بمعناها الصناعية الحضارة مضمار يف التقدم درجة (١)
للتسويق. اإلنتاج

السكان. كثافة (٢)
الطبيعية. املوارد استغالل يف التقدم درجة (٣)

التضاريس. شكل (٤)

الثالثة فالعنارص الحديدية؛ الشبكات من مختلفة أشكاًال مًعا العنارص هذه وتُنتج
ورشق بريطانيا يف الحال هو كما كثيفة، شبكة تكوين يف واضًحا دورها تلعب األوىل
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األملانية. الحديدية السكك أداء :٦-٧ خريطة
انفصال عىل ألملانيا السيايس االنقسام وتأثري الحديدية الخطوط عىل للحركة النسبية األهمية
أملانيا من كلٍّ يف مخالف توجيه لها جديدة اقتصادية مراكز تكوين نتيجة الثقيلة؛ الحركة

والرشقية. الغربية

أخرى مناطق بني من إيطاليا، وشمال األملاني الراين ونطاق فرنسا وشمال املتحدة الواليات
الجبلية املناطق يف محددة بمسارات الخطوط شبكة التضاريس أشكال وتحدد كثرية.
الحديدية الخطوط ذلك عىل الجيدة األمثلة ومن السهول. مناطق يف واسعة بشبكة أو
الشمايل الفرنيس السهل يف شبكة صورة يف واملنترشة فرنسا، جنوب يف املسارات املتحددة

.(٦-٩ الخريطة (انظر
ويتضح التصدير، موانئ وبني بينها الحديدية الخطوط اتجاه اإلنتاج مناطق وتحدد
أسرتاليا يف الحديدية الخطوط شبكة توضحه كما األرجنتني، يف البمبا سهول يف هذا

.(٦-١٠ ،٣-٦ الخريطة (انظر شديد بوضوح ونيجرييا وزائريي أفريقيا وجنوب
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جاوة أو الصني ففي حديدية؛ شبكة لوجود دافًعا وحدها السكانية الكثافة وليست
يف العربة لكن رخيص. الحديدي النقل أن من بالرغم وذلك قليلة، حديدية خطوًطا نجد
وجود لهما يكن لم رشطان وهما والبضائع، األفراد تنقل بكثرة الحديدية الخطوط مد

بعيدة. غري فرتة إىل الصني يف واضح
يف بوضوح يتدخل خامًسا عنًرصا السابقة األربعة العنارص إىل نضيف أن ويمكننا
القومية السياسية الحدود هو ذلك الحديدية؛ والشبكات الخطوط عىل الحركة كثافة مدى
أرشنا أن سبق وقد مًعا. النقل وحركة الشبكة كثافة انخفاض إىل بالرضورة تؤدي التي
تقسيمها بعد أملانيا حالة أيًضا ذلك ويؤكد ،(٣-٣ رقم الخريطة (انظر قبُل من ذلك إىل

.(٦-٧ الخريطة (انظر

كثيفة. حديدية لشبكة نموذج الفرنسية، الحديدية السكك أداء :٦-٨ خريطة

هي: الحديدية، الخطوط يف أنماط ثالثة بني نميز أن يمكننا أنه القول وخالصة
االخرتاق. وخطوط للقارات، العابرة والخطوط الكثيفة، الشبكة

ازدحام منطقة تخدم التي الحديدية الشبكة هي وهذه :Net work الكثيفة الشبكة أوًال:
بلجيكا. أو موسكو، الرور، أو لندن كمنطقة والخدمات، اإلنتاج يف وكثافة سكاني
عديدة نقاط يف ومتقاطعة متوازية متقاربة، حديدية خطوط من عادة الشبكة وتتكون
يف التشبع درجة املحلية الشبكات بلغت وقد جيدة. خدمة املنطقة بخدمة تقوم لكي
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الواليات رشق وشمال وبريطانيا الغربية وأملانيا بلجيكا مثل الدول، أو املناطق من عدد
يف العكس عىل بل جديدة، حديدية خطوًطا نجد ال الحاالت هذه مثل ويف املتحدة.
تُبنى ذلك مقابل ويف أخرى. خطوط عىل الخدمة تقليل أو لخطوط إلغاءً الحاالت بعض
كثافة بها تشتد التي املناطق يف املسافات لتقصري الخطوط بعض بني جديدة وصالت
بغرض أيًضا تُبنى الجديدة الوصالت هذه ومثل األشخاص. نقل أو السلعي النقل
حسب عليها، الرسيعة أو البطيئة الحركة قطارات تحويل أو الشبكة، شكل تبسيط

الحال. مقتضيات
تزيد التي املناطق بعينها هي الكثيفة الشبكات هذه بمثل تتمتع التي واملناطق
واضحة. خسارة لها يسبب مما الحديدية؛ للسكك األخرى النقل وسائل منافسة فيها
فقدت قد الحديدية السكك بأن االعتقاد إىل الكثريين دعا الذي السبب هو هذا كان وقد
برشية نشاطات من فيها بما املناطق، هذه فإن — قبل من قلنا وكما — ولكن عرشها،
كثافة جانبها إىل وتدعو قبُل، من كثيفة حديدية شبكة نشأة إىل دعت قد كانت متعددة،

نفسها. لألسباب األخرى النقل وسائل
من منها، طرًفا ذكرنا أن سبق خارقة، جهوًدا الحديدي النقل هيئات ركزت وقد
بنجاح الوقوف من الحديدية السكك لتمكني وتسهيله؛ الحديدي النقل تحسني أجل
تقليل أو الحديدية الخطوط بعض إقفال كان وقد األخرى. النقل وسائل منافسة أمام
موقفها لتحسني الحديدية السكك هيئات اتبعتها التي الوسائل بني من عليها، الحركة
يقلل فهو حكيم؛ تراجع الواقع يف لكنه تراجع. أنه عىل ذلك يؤخذ وقد املنافس.
أخرى. مناطق يف املنافسة عىل املقدرة من ويزيد الناجحة، غري الخطوط خسائر من
٢٠٠٠ فرنسا يف الحركة وجه يف أُقفلت التي الحديدية الخطوط أطوال بلغت وقد
أُقفلت بريطانيا ويف .١٩٥٨ عام كيلومرت ألف ١٥ إىل ارتفعت ،١٩٣٨ عام كيلومرت
تقارير واقرتحت ،١٩٤٩–١٩٦١ أعوام بني الحديدية الخطوط من كيلومرت ٦٧٠٠
أخرى. خطوط عىل الحركة إقفال من مزيًدا ،١٩٦٣ عام Beeching بيتشنج لجنة
كم) ألف ٤٢٥) ١٩١٦ عام القمة الحديدة السكك أطوال بلغت املتحدة الواليات ويف
ألف ٣٥٥ وإىل ١٩٤٠ عام كم ألف ٣٩٣ إىل ثم ،١٩٢٥ عام ٤١٧كلم إىل انخفضت
قد األمريكية الحديدية السكك أطوال من كم ألف ٦٢ أن ذلك ومعنى .١٩٦٩ عام كم

.١٩٢٥–١٩٦٩ الفرتة يف أغلقت
من الثاني النمط هو هذا :Trans-continental للقارات العابرة الخطوط ثانيًا:
االقتصادي تركيبها يف املختلفة البعيدة األرايض ربط منه والهدف الحديدية، الخطوط
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للقارات العابرة الخطوط نجد النهاية ويف واسعة. ومسافات مساحات عرب والسكاني
أمثلة ومن دول. عدة أو واحدة دولة عرب متباعدين بحرين أو محيطني بني تربط
أجزاء يربط الذي سيبرييا حديد خط الواحدة، الدولة داخل للقارات العابرة الخطوط
شبكة استكملنا وإذا البلطي. البحر إىل الباسيفيكي املحيط من السوفييتي االتحاد
حديديٍّا خطٍّا نجد سوف األوروبية والدول السوفييتي االتحاد بني الحديدي االتصال
الغرب. يف األطلنطي واملحيط الرشق يف الباسيفيكي املحيط بني يربط للقارات عابًرا
املتحدة والواليات كندا يف الشمالية ألمريكا العابرة الخطوط مجموعة أيًضا وهناك
نقاط. عدة يف والباسيفيكي األطلنطي املحيطني تربط التي وهي ،(٦-٩ خريطة (راجع
أمريكا ويف الغرب. إىل الرشق من للدولة العابر الخط أيًضا نجد أسرتاليا ويف
ويف والباسيفيكي. األطلنطي املحيطني بني ليصل وشييل األرجنتني الخط يعُرب الجنوبية
بريا هما نقطتني (يف الهندي املحيط بني يربط لكنه االتجاهات، معقد عابر خط أفريقيا
هي واحدة نقطة يف الجنوبي األطلنطي واملحيط تنزانيا) يف السالم ودار موزمبيق، يف
هنا ومن وزامبيا، وزائريي أنجوال الخط هذا يعُرب وبذلك أنجوال)، يف بنجويال-لوبيتو
موزمبيق، إىل (روديسيا) زمبابوي عرب جنوبًا يتجه منهما القديم اتجاهني: إىل يتفرع

السالم. دار إىل وتنزانيا زامبيا عرب شماًال يتجه اإلنشاء) مرحلة (يف والحديث
عابر خط فيها يوجد ال أنه إال الحديدي، النقل استخدام يف أوروبا سبق وبرغم
وبرغم القارة، عبور الوحيد هدفها مسبقة خطة عىل بناءً أو الهدف، بهذا أُنشئ للقارة
جاء وقد أخرى. قارة أي من أكثر ربما كثرية، عابرة خطوًطا اآلن أوروبا يف فإن ذلك
بعضها، إىل ربطت ثم ومن بعضها؛ من القومية الحديدية الشبكات اقرتاب نتيجة هذا
بحر موانئ إىل إيطاليا يف املتوسط البحر من العابر الخط ذلك مثال دولية؛ باتفاقات
يف األلب جبال يف طويلة أنفاق عدة أجله من ُحفرت والذي وهولندا، أملانيا يف الشمال

والنمسا. سويرسا
إسطنبول من يمتد الذي الرسيع الرشق قطار أوروبا يف العابرة الخطوط وأشهر
من املمتد الجزء فإن الحقيقة ويف ولندن. وباريس وشتوتجارت وفيينا ببلجراد ويمر
برلني-بغداد خط من كجزء بهدفسيايس، أُنشئ قد ويوجسالفيا بلغاريا عرب إسطنبول
العربي الخليج يف بريطانيا مصالح تهديد إىل ويهدف العثمانية، والدولة أملانيا بني لريبط
أملانيا بني تحالف هناك كان حيث القرن، هذا بداية يف ذلك وكان الهندي. واملحيط

والفرنسية. اإلنجليزية اإلمرباطوريتني ضد العثمانية والدولة النمسا وإمرباطورية
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املتحدة. للواليات العابرة الحديدية الخطوط :٦-٩ خريطة

باريس بني الشمال إكسربيس ألوروبا العابرة األخرى الخطوط بني ومن
البحر وإكسربيس وباريس، مدريد بني الجنوب وإكسربيس بربلني، مروًرا وموسكو
لندن، إىل ودوفر وكاليه بباريس مروًرا لندن إىل مرسيليا من املتوسط-بريطانيا
وميونخ. وإنسربوك وميالنو بفلورنسا ومروًرا بنابويل، مبتدئًا روما-برلني وإكسربيس
املعابر وجود نالحظ أن ويجب أخرى، كثرية عابرة خطوًطا أوروبا يف نجد أن ويمكننا
والسويد. الدانمركية والجزر بريطانيا من كلٍّ إىل الحديدية الطرق تكمل التي البحرية
(وخاصة الفرنسية املوانئ من بحمولته القطار تنقل بحرية عبَّارات فهناك
املقابلة، اإلنجليزية املوانئ إىل (روتردام) والهولندية (أوستند) والبلجيكية كاليه)
واملوانئ ماملو إىل أخرى دانمركية وموانئ كوبنهاجن بني بانتظام تعمل أخرى وعبَّارات
الجديد الجرس لكن البسفور. مضيق عىل عبَّارات هناك كانت وقد املقابلة. السويدية
ألول الحديدي العبور سهل قد املضيق هذا فوق ١٩٧٣ عام أواخر يف افتتاحه تم الذي
الدول يف القومية الحديدية الشبكات بني االنتقال يسهل ومما وآسيا، أوروبا بني مرة
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العاملي املقياس وهو الحديدية، للقضبان موحًدا مقياًسا تتخذ كلها أنها األوروبية
بوصات). و٨٫٥ قدم ٤)

عن عبارة النمط وهذا :Intragressive, Iine of Penetration االخرتاق خطوط ثالثًا:
سكاني. تجمع أو إنتاج منطقة توجد حيث الداخل صوب ما ميناء من يمتد خط
مثل محدودة، مناطق باستثناء األوروبية، القارة يف الظهور نادرة الخطوط هذه ومثل
(خط األوروبي السوفييتي والشمال (نارفيك-كريونا) اسكندنافيا شمال يف البلند إقليم

كوتالس-أوختا-فركوتا-سالكهارد).
امتدت حيث النوع، هذا من ١٨٥٠ يف الفرنسية الحديدية السكك نمط كان وقد
العاصمة مركزه نجمي إشعاع صورة يف مدينة ١٢ إىل باريس من الحديدية الخطوط
وشالون، ديجون وبني ونانيس متز بني منعزلة حديدية خطوط توجد وكانت الفرنسية.

ومرسيليا. وأفنيون Alés أليه وبني وليون، اللوار) أعايل (عىل Raonne روان وبني
وبطبيعة اإلنجليزي. الحديدي النقل يف اإلشاعي النمط هذا ظهر ١٨٦٠ عام ويف
يف والسبب إنجلرتا، شمال يف منعزلة خطوط مع اإلشعاع، هذا مركز لندن كانت الحال
إىل راجع وبريطانيا فرنسا يف املايض القرن يف النحو هذا عىل االخرتاق خطوط ظهور
تتبع أن الخطوط هذه عىل كان وأنه الحديدية، الخطوط من أقدم التجارة خطوط أن
عىل قادرة أنها وتُثِبت اقتصاديٍّا، ناجحة استثمارات تصبح لكي والنقل التجارة حركة

األقدم. الطرق ومنافسة التجاري النقل استيعاب
نفس يف الحديدية الخطوط امتداد سبب لنا يفرس التجارة بطرق االرتباط وهذا
املحوران ذلك مثال املالحية، النهرية والطرق القنوات تسلكه كانت الذي االتجاه
هذان ويتقاطع والسفرن-الهمرب. املرزي-التيمز، بريطانيا: يف النهري للنقل القديمان

بريطانيا. يف الكبري الصناعي املركز برمنجهام، عند املحوران
خريطة أي دراسة من واضحة ظاهرة االخرتاق طرق فإن األخرى، القارات يف أما
للنشاط محدودة مناطق تظهر حيث املدارية، املناطق يف وخاصة الحديدية، للخطوط
تكون حيث أو التصدير، بميناء يربطها حديدي طريق إىل تحتاج الداخل، يف االقتصادي
عىل كثرية واألمثلة الدولة. ميناء إىل حديدي خط منها يمتد ثم ومن الداخل؛ يف العاصمة
والربازيل. وبريو أسرتاليا وشمال وتايالند وبرما إثيوبيا يف الحديدية االخرتاق خطوط
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الحديدية الطرق أن يالحظ الحديدي. النقل لسيادة نموذج نيجرييا، يف النقل :٦-١٠ خريطة
بالنسبة نجده نفسه والحال لآلخر، مكمًال مساره يف يجري كل بل تتنافس، ال والنهرية
وبذلك لها، موازية تجري ما ونادًرا الحديدية، الخطوط محور عىل تتعامد التي الربية للطرق
الحظ الحديدية. الخطوط عليها تسيطر رئيسية محاور عن عبارة النيجريية النقل شبكة فإن
الجوس يف التصدير ميناءي بني الرئيسية اتجاهاتها يف مرتبطة الحديدية الخطوط أن أيًضا
وهي للتصدير، املوجهة والتعدينية الزراعية الخامات إنتاج مناطق وبني هاركوت، وبورت
القطن نطاق (١) االقتصادي: النشاط مناطق تمثيل. أصدق االخرتاق خطوط تُمثِّل بذلك
ألغراض الحديدية الخطوط إليه تمتد الرشقي الشمال يف جديد نطاق (٢) السوداني. والفول
واالقتصادي. السكاني التعمري يف الرغبة إىل باإلضافة الدولة، من املنطقة هذه يف اسرتاتيجية
منطقة (٦) الزيت. نخيل نطاق (٥) واملطاط. األخشاب نطاق (٤) والقطن. الكاكاو نطاق (٣)
إينوجو يف (لجنايت) الفحم منطقة (٧) والكوملبايت). (القصدير جوس هضبة يف التعدين

النيجر. دلتا يف الجديدة البرتول إنتاج منطقة (٨)
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الحديدية الخطوط ملكية (9-2)

ففي الحديدية؛ الطرق ملكية شكل يف الدول اختلفت الحديدية السكك عرص بداية منذ
املتحدة. الواليات يف الحال كان وكذلك خاصة. برشكات الحديدي النقل بدأ بريطانيا
الجديدة الوسيلة لهذه الدولة امتالك إىل واضًحا امليل كان فقد األوروبية القارة يف أما
الحديدية، الخطوط عىل الدولة أرشفت وأملانيا وبلجيكا فرنسا ففي النقل؛ وسائل من
يف الحديدية الخطوط بإقامة لها سمح قد كان التي الخاصة الرشكات امتيازات واشرتت
بطريقة الدولة وإرشاف الخاصة، الرشكات مبدأين: نجد وهكذا الحديدي. العرص بداية

للدولة). كاملة ملكية – خاصة رشكات تأميم – مساهمة وطنية (رشكات أخرى أو
ونتيجة حديدية. خطوًطا تمتلك التي الرشكات من كبري عدد بريطانيا يف كان وقد
هذه بإدماج يقيض ١٩٢١ عام قانونًا الربيطانية الحكومة أصدرت واملضاربة، للتضارب
الحديدي. النقل مجال يف التنظيم من كنوع رئيسية، رشكات أربع يف املتعددة الرشكات
وهكذا .(١٩٤٨ (عام كله الحديدي النقل بريطانيا أممت الثانية العاملية الحرب وبعد
ملكية مبدأ عىل تسري العالم يف قليلة أخرى ومناطق وبوليفيا، املتحدة الواليات أصبحت
ملكية من مختلفة وأشكال أنواع العالم بقية يف يسود بينما الحديدية، للخطوط الرشكات

الحديدية. السكك إدارة يف مؤثرة بنِسب مساهمتها أو الدولة
الحديدية، للخطوط الرشكات ملكية دراسة يف ممتًعا مثاًال املتحدة الواليات وتعطينا
عىل الرشكات بني أشدها عىل املنافسة كانت أمريكا يف الحديدية السكك عرص بداية ففي
١٨٥٠ عام يف هناك كانت املثال سبيل وعىل محدودة. مناطق يف والبضائع الركاب اجتذاب
بفلو مدينتي بني يربط ٤٠٠كلم، طوله واحد، حديدي خط عىل تعمل رشكة عرشة أحد
الواليات يف كان ١٩١١ عام ويف الهدسن)، نهر أعايل (عىل الباني ومدينة إيري) بحرية (عىل
واملضاربات الحادة املنافسات لكن الحديدي. النقل يف تعمل رشكة ١٣٠٠ من أكثر املتحدة
إىل أدى قد ،Trust ترست أو Pool تجميع يف الرشكات اندماج إىل باإلضافة واألزمات،
أقوى صورة يف الكبرية الرشكات وخروج الضعيفة الرشكات بيع) أو إفالس (أو إخراج
تسيطر تكاد الرشكات من ١٠٥ توجد (الستينيات) الحارض الوقت ويف احتكاًرا. وأكثر
رشكة أن الرشكات اندماج أمثلة ومن األمريكية، الحديدية النقل شبكة كل عىل تماًما
وأصبحت وأوهايو، توليدو رشكة إليها ضمت N.Y.Central System املركزية نيويورك
الشبكة طول من ٪٥) األمريكية الحديدية السكك أطوال من كيلومرت ألف ١٦ تمتلك بذلك
طن مليون و١٦٥ الركاب) حركة من ٪١١) راكب مليون ٤٥ سنويٍّا وتنقل األمريكية)
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هذه اندمجت الستينيات أواسط ويف األمريكية)، البضائع حركة من ٪١٣) البضائع من
وأوهايو. شيزابيك رشكة مع الرشكة

Atchison وسانتايف» توبيكا «أتشيزون هي األمريكية الحديدية السكك وأكربرشكات
التي الحديدية الخطوط من كيلومرت ألف ٢١ تمتلك التي ،Topeka and Santa Fe Road
الخطوط رشكات من رشكة كل وتمتلك أنجلوس. ولوس شيكاجو بني والية ١٢ عرب تمر
وخطوًطا والعربات والقاطرات اإلصالح وورش ومخازنها محطاتها األمريكية الحديدية
إىل تنتمي الرشكات هذه كل ولكن الحديدية، خطوطها عن فضًال وتليفونية، تلغرافية
إنشائه منذ الحديدي النقل لتحسني كثريًا يخطط الذي األمريكية» الحديدية السكك «اتحاد
صورة يف تعمل البضاعة عربات أن إال لعرباتها، الرشكات ملكية من وبالرغم ،١٩٢٣ عام

كثريًا. والشحن التفريغ لعمليات البضائع تتعرض ال حتى الرشكات بني تجميع

الحديدية السكك عن رقمية حقائق (10-2)

الوقت يف الصناعة عالم يف الثقل ذات الصناعات من الحديدي النقل صناعة أصبحت
واإلداريني والخرباء واملهندسني العاملة األيدي من كبرية أعداًدا تضم فهي الحارض؛
أحيان ويف والقاطرات، للعربات ومصانع ورش عىل كثرية أحيان يف تشتمل كما والفنيني،
الصناعة عالم يف أخرى قطاعات إىل الحديدية السكك ورشكات هيئات نشاط يمتد أخرى

والخدمات.
الخدمات. من كثريًا تحتكر األمريكية الحديدية السكك رشكات أن رأينا أن سبق وقد
الباب من النقل مبدأ وتحقيق النقل يف تكامل إحداث أجل من برية شاحنات أيًضا وتمتلك
بها تقوم التي العمليات ضخامة عن فكرة التالية األسطر تعطينا أن ويمكن الباب. إىل

والصناعة. والخدمات النقل عالم يف الفرنسية الحديدية السكك
الوطنية الفرنسية الحديدية السكك رشكة أسهم من ٪٥١ الفرنسية الحكومة تمتلك
منها الحديدية، الخطوط أطوال من كم ألف ٣٦ (١٩٦٩ (عام الهيئة ولهذه .S.N.S.F
بخارية قاطرة ٦٥٠٠ الخطوط هذه عىل وتشتغل املكهربة، الخطوط من كيلومرت ٩٠٠٠
عربة ألف ٣٧٥ الكهربائي، بالدفع تسري قاطرة و١٤٠٠ ديزل، قاطرة و٣٠٠٠ (فحم)

شخص. ألف ٣٦٠ بالرشكة ويعمل وشحن، ركاب
محطات امتالك الرأيسيف التكامل ويتمثل أفقي. وتركُّز رأيس بتكامل الرشكة وتتميز
لبناء مصنًعا ٣٩ وامتالك الطاقة، من ساعة كيلووات مليون ١٧٠٠ حوايل تُنتج كهربائية
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الرشكة تمتلك كما (عبَّارات)، العبور وقوارب الشحن وسيارات والعربات القاطرات
التكامل ويتم عبور. وسفينة للبضائع أخر وثالث للركاب سفن ثالث منها سفن ثمانية
يف ومصالح أسهم أيًضا ولها والهندسية. امليكانيكية الصناعة رشكات مع مايل باشرتاك
األفقي الرتكيز أما األخرى. النقل رشكات بعض بينها ومن ومالية، صناعية رشكة ٩٠
والفنادق، والباصات السياحية السيارات من كبري لعدد الرشكة امتالك صورة يف فيظهر
مجموعها بلغ للعمال مدنًا تمتلك وكذلك العمال. تدريب ومراكز مدارس إىل باإلضافة

مسكن. ألف مائة من أكثر
كيلومرت، مليون ١٫٢٥ حوايل اآلن العالم يف الحديدية السكك أطوال وتبلغ هذا
االتحاد يف ألًفا و١٣٥ املتحدة الواليات يف ألًفا و٣٥٥ أوروبا يف كم ألف ٤٠٠ حوايل منها
الحديدية الخطوط أرباع ثالثة حوايل الثالثة األقاليم هذه تمتلك أخرى وبعبارة السوفييتي.
التايل: النحو عىل الحديدية الخطوط أطوال حيث من األوىل العالم دول وترتتب العالم. يف
كلم، ألف ٧٢ كندا كلم، ألف ١٣٥ السوفييتي االتحاد كلم، ألف ٣٥٥ املتحدة الواليات
كم. ألف ٣٨ الربازيل كلم، ألف ٤٤ األرجنتني كلم، ألف ٤٤٫٦ أسرتاليا كلم، ألف ٥٧ الهند
مقاييس يف كبرية باختالفات األخرية األربع الدول يف الحديدية الخطوط وتتسم
والباقي العادي املقياس ذات الخطوط من كم ألف ٢٦ الهند ففي الحديدية؛ خطوطها
األرجنتني ويف الضيق، النوع من الخطوط نصف من أكثر أسرتاليا ويف ضيقة. خطوط
ويف ضيقة، خطوط ألًفا و١٥ عادية، خطوط كم آالف وخمسة عريضة، خطوط ألًفا ٢٤

العادي. املقياس ذات الخطوط من عالية نسبة تسود الربازيل
الخطوط من كم ألف ٣٦ ففيها أوروبا؛ يف حديدية شبكة أطول فرنسا وتمتلك
بأطوال الغربية أملانيا ذلك يف تليها املكهربة، الخطوط من كم آالف تسعة منها الحديدية،
بريطانيا ثم املكهربة، الخطوط من كم آالف ٨٫٥ منها كلم، ألف ٣٤ قدرها حديدية
األطوال من كم ألف ٢١ إيطاليا ويف مكهربة، آالف ستة منها كم ألف ٢٩ قدرها بأطوال
يف املكهربة الحديدية الخطوط يف نسبة أعىل بذلك وهي مكهربة، ألًفا ١٣ منها الحديدية
خطوط عىل موزَّعة الحديدية الخطوط من كم ألف ٢٨ اليابان وتمتلك األوروبية. الدول
منها كم آالف (سبعة الرشكات وخطوط مكهربة) كم آالف ٥٫٤ منها ألًفا ٢١) الدولة

مكهربة). آالف ٥٫٨
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الخاصوالتخطيط االستثمار بني الحديدية السكك (11-2)

السوفييتي االتحاد من نموذج

قاري مسطح يف الحديدية الخطوط إنشاء بني للفرق تطبيقية دراسة املثال بهذا نقصد
أكرب لتأمني يسعى كان الذي الفردي االستثمار عهد بداية يف السوفييتي، كاالتحاد كبري
التنمية برامج مع النقل وتفاعل تكامل أجل من املدروس التخطيط وبني األرباح، من عائد
أفراًدا أو رشكات — الفردي االستثمار عرص يف العفوية أن ذلك معنى وليس االقتصادية،

ناجحة. اقتصادية عملية يكن لم —
املناطق أو الحركة ملناطق دقيقة دراسة يتطلب كان االستثمار ذلك مثل إن بل
هذه ولكن اقتصادي. ونشاط حركة إىل الحديدي النقل خط فيها يؤدي أن يمكن التي
يؤجل ذلك ألن االقتصادي؛ للنشاط جديدة أراٍض بفتح تغامر لم الفردية االستثمارات
من كبري إطار ضمن ذلك تتحمل أن الحكومات تستطيع بينما طويلة، فرتة أرباحها
االتحاد يف الحديدية الخطوط إلنشاء موجزة دراسة ييل وفيما االقتصادية. التنمية خطط

والسوفييتي. القيرصي عهدين: يف السوفييتي

القيرصية عهد يف (أ)

األوروبية الدول من كثري عن متأخرة الحديدية السكك ى» «ُحمَّ القيرصية روسيا عرفت
(العاصمة) بطرسبورج سان بني امتد حديدي خط أول أُنشئ ١٧٣٨ ففي الغربية؛
جرتزنر. فوق األملاني املهندس أنشأه ،Tsarkoie-selo تساركوي-سيلو وضاحيتها
وموسكو، بطرسبورج بني ١٨٥١ عام يف رئييس خط أول أُنشئ حتى طويلة فرتة ومضت
يف كانت بينما كيلومرت، ١٥٠٠ الروسية الحديدية الشبكة أطوال بلغت ١٨٦٠ عام ويف

كيلومرت. ألف خمسني عن زادت قد التاريخ ذلك يف املتحدة الواليات
اآلفاق لفتح أساسية رشايني الحديدية الخطوط يف يرون األمريكيون كان وبينما
من الجديدة الوسيلة القيرصبهذه حكومة تهتم لم االقتصادي، التقدم أمام للبالد الواسعة
ذلك ويتمثل واملغامرين، املضاربني أيدي يف الحيوي املجال هذا تركت بل النقل، وسائل
الحديدي النقل «ملوك» شهدت التي الفرتة وهي ،١٧٧٠–١٨٨٠ بني الفرتة يف تمثيل أصدق
وقد .Polyakov وبولياكوف Dervoz ودرفوز Von Meck مك فون أمثال من روسيا، يف
االقتصادية النشاطات ترتكز حيث األوروبية؛ روسيا عىل اهتماماتهم «امللوك» هؤالء قرص
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فكانت الدولة بقية أما طائلة. أرباًحا الحديدية الخطوط تجني أن يمكن وحيث الحديثة؛
الحديدية الطرق شق عملية — املستثمرين هؤالء عند — تربر لم بحيث فقرية متخلفة

فيها.
كانت ١٨٨٠ عام ففي وتَوزعها؛ أطوالها يف محدودة الحديدية الخطوط ظلت وهكذا
— تنفذ القيرص حكومة بدأت بالذات السنة هذه ويف كيلومرت. ألف ١٩ الحديدية األطوال
الدافع أن وواضح آسيا، وسط يف الرتكمان بالد إىل يمتد حديديٍّا خطٍّا — الجيش بواسطة
ويف وعسكري. اسرتاتيجي دافع هو القيرص حكومة جانب من الخطوة لهذه الجوهري
الرتكمانية اإليرانية الحدود عىل (مرو) Merv مريف بلدة إىل الخط هذا وصل ١٨٨٦ عام
كمحطة التاريخية الشهرة ذات سمرقند، مدينة إىل الخط وصل ١٨٨٨ عام ويف حاليٍّا.
ظهرت الخط هذا إنشاء من قليل وبعد التاريخية. العصور كل طوال رئيسية قوافل
من املنطقة تلك صادرات زادت فقد التجارة؛ أمام آسيا وسط فتح يف االقتصادية أهميته

األوروبية. روسيا إىل والفراء والقطن الجلود
وعسكريٍّا، الرويسسياسيٍّا التوسع دعم يف الرغبة إىل سيبرييا حديد خط إنشاء ويعود
وكانت .١٨٩٢ عام سيبرييا خط إنشاء يف بدأ وقد الرتكستان. حديد خط مثل ذلك يف مثله
هذا إتمام قبل شاقة رحلة األوروبية روسيا إىل سيبرييا عرب فالديفوستوك من الرحلة
ليكمل وآمور، وينيس وأوب إيرتش أنهار من أجزاءً يستخدم أن املسافر عىل كان إذ الخط،
الرحلة مشقة ورغم الخيل، ظهور عىل أو والزحافات، العربات بواسطة الربي االنتقال
الطريق عامة بصورة وهو واألورال، فالديفوستوك بني واضح درب ثمة هناك كان فقد

الجديدة. الحديدية السكك التزمته الذي
يف االخرتاق سهلة املناطق سيبرييا حديد خط أنشئوا الذين املهندسون اتبع وقد
التاييجا فتجنبوا الجغرافية، العوائق مناطق عن اإلمكان قدر مبتعدين الغربية، سيبرييا
ولكنهم أوب، نهر حتى الجنوبي حدها بحذاء وساروا السيبريية، املخروطية) (الغابات
بالخط والتفوا كثرية، جبلية مناطق اخرتاق إىل مرغمني اضطروا الوسطى سيبرييا يف
آمور وادي من استفادوا الخط من الرشقي القسم ويف بايكال، بحرية جنوبي الحديدي
عام يف أي شاقة؛ سنوات عرش بعد فالديفوستوك إىل وصلوا حتى منشوريا وسهول
تحت عام، كل الحديدي الخط من كيلومرت ٧٠٠ مد بمعدل يسري العمل كان وقد .١٩٠٢
املناطق يف ُحفرت التي األنفاق عدد بلغ وقد املاهرة. األيدي وقلة القاسية املناخ ظروف
عابر حديدي خط أطول بذلك وهو كيلومرت، ٧٨٠٠ الخط طول ويبلغ نفق، ٣٠٠ الجبلية

أجمع. العالم يف للقارات
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اليابانية الروسية الحرب خالل برسعة سيبرييا حديد سكة أهمية ظهرت وقد
يوًما ٥٠ يستغرق كان الذي لندن، إىل طوكيو من االنتقال أن كما .(١٩٠٤-١٩٠٥)
رسعة أن مع سيبرييا، حديد سكة عرب يوًما ١٦ يستغرق كان السويس، قناة عرب بالبحر
الخط. هذا قطاعات معظم يف الساعة يف كيلومرتًا ٣٥ عن تزد لم الوقت ذلك يف القطارات
عمر فقد الطريق، هذا افتتاح من سنوات عرش خالل ظهرت قد االقتصادية األهمية لكن
امتداًدا تَُعدُّ منطقة وهي إيرتش؛ نهر حول اإلستبس مناطق وأوكراني رويس فالح مليون
يف الحديدية األطوال بلغت ١٩١٣ عام ويف األوروبية، روسيا جنوب يف السوداء لألرايض

كيلومرت. ألف ٦٧ روسيا

السوفييتي العهد يف (ب)

أجل من جهوده كل يوجه الشيوعي الحزب أخذ ١٩١٧ عام القيرصي العهد انتهاء بعد
أن يمكن الذي األساس النقل وسائل تطوير يف يرى وكان صناعيٍّا. الجديدة الدولة تطوير
املخططني نظر يف مرموًقا مكانًا يحتل الحديدي النقل وكان االقتصادي. النمو عليه ينبني
السوفييتية الدولة بها مرت التي السياسية الظروف لكن مناطقها. وتباُعد الدولة لضخامة
السكك بتطور االهتمام فإن ذلك ومع كثريًا، التنمية خطط تعطيل إىل أدت نشأتها بداية يف
حركة خطوط إىل املفردة الحديدية الخطوط فحولت مرٍض، بشكل يسري كان الحديدية
االقتصادية الخطط بدأت وتدريجيٍّا ذلك. تستدعي التي املناطق من كثري يف مزدوجة
ظهور ذلك جرَّاء من وكان جديدة. حديدية طرق إنشاء ومعها التطبيق، إىل طريقها تأخذ
بني تربط األورال، رشقي جديدة شبكة وظهور األوروبية، املنطقة يف كثيفة حديدية شبكة

املنطقة: هذه يف أهداف ثالثة تخدم وكوزباس، والرتكستان األورال أقاليم

الرشق. إىل الغرب من املعدنية والخامات والبرتول واملعدات اآلالت نقل (١)
الغرب. إىل الرشق من والحبوب والخشب الفحم نقل (٢)

الشمال. إىل الجنوب من والقطن واملعادن البرتول نقل (٣)

الهامة الحديدية للخطوط األساسية املحاور أصبحت الثالثة األهداف هذه عىل وبناء
التايل: النحو عىل

يف الحديدية الطرق باكورة هذا كان وقد :Turk sib تركستان-سيبرييا خط (١)
هذا ويبدأ ،١٩٣٠ عام فيه العمل وبدأ األورال. رشق منطقة يف السوفييتي التخطيط
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عاصمة — أتا» «أملا مدينة إىل سيبرييا، حديد خط عىل نوفوسيبريسك، مدينة من الخط
بعُد فيما استُكمل وقد كيلومرت. ١٤٠٠ الخط وطول السوفييتية، قازاكستان جمهورية
قازاكستان من الرشقي القسم الخط هذا فتح وقد القديمة. تركستان خطوط إىل ليصل
السيبريية التاييجا وخشب كوزباس إقليم من الفحم عليه ويُنقل شن، تني جبال وسفوح
واحدة سيبريسك نوفو وتُمثِّل الشمال. إىل والجلود والبرتول القطن مقابل قازاكستان إىل
ومسابك والحديد للصلب ومصانع (تعدين سيبرييا يف الصناعية املراكز وأكرب أهم من
أتا» «أملا مدينة سكان زاد الخط هذا إنشاء ومنذ والطائرات). للجرارات ومصانع للمعادن
مليون نصف عن اآلن يزيدون وهم سنوات، عرش خالل ألًفا ٢٣٠ إىل شخص ألف ٦٠ من

شخص.

٦-١١ خريطة

جنوبًا ويتجه سيبرييا خط عىل بافلوفسك برتو من ويبدأ كاراجندا: حديد خط (٢)
حقول استغالل تنمية عىل الخط هذا ساعد وقد بلكاش. بحرية إىل يمتد ثم كاراجندا، إىل
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إىل أدى كما الصناعية، األورال منطقة إىل منها يُنقل التي كاراجندا، يف الغنية الفحم
عند وخاصة بلكاش، بحرية حول توجد التي الكبرية النحاس مناجم استغالل إمكانية

كونرادسكي.
يربط األهمية؛ من كبري جانب عىل خط وهو :Iougsib الجنوبي سيبرييا خط (٣)
ويبدأ للفحم. الكبري املنتج كوزباس وإقليم الشمالية بقازاكستان الجنوبية األورال منطقة
مع يتقاطع (حيث تسلينوجراد بمدينة ويمر األورال يف جورسك ماجنتو مدينة من الخط
أتا)، أملا خط مع يتقاطع (حيث األوب نهر أعايل عىل بارناول مدينة ثم كاراجندا)، خط
الخط هذا ويخرتق األعىل. الينيس عىل أباكان مدينة إىل وينتهي كوزباس، إقليم يخرتق ثم

كبرية. تعدينية مناطق عدة ويربط قازاكستان شمال يف الزراعة أقاليم
وترويتسك كارتالي ومدن ماجنتوجورسك بني ويربط الجنوبي: األورال خط (٤)
مع الخط، هذا ساعد وقد األورال. جنوب يف هامة تعدين مناطق وكلها وشيليابنسك،
يف الثقيلة الصناعة مراكز أهم من واحدة ماجنتوجورسك جعل عىل األخرى، الخطوط

السوفييتي. االتحاد

االستغالل أمام الشمالية املناطق بعض فتحوا قد السوفييت فإن ذلك جانب وإىل
الشمال يف مركز معظمها الحديدية الخطوط من مجموعة بواسطة الحديث التعديني
ويمر الشمالية األورال طرف إىل يمتد الذي ذلك الخطوط أهم ومن األوروبي. السوفييتي
الجنوب يف الفولجا بحوض املنطقة ويربط الشمايل، الدفينا وحوض البتشوار بحوض
أوختا، وبرتول فركوتا وفحم املنطقة، أخشاب الخط هذا وينقل الغرب. يف ولننجراد
األوب، نهر مصب عىل سالكهارد بلدة إىل األورال شمال عرب فركوتا من الخط مد وحديثًا

األدنى. األوب حوض يف الطبيعي الغاز مناطق من غنية منطقة ظهرت حيث
حيث األوسط؛ لينا حوض إىل سيبرييا خط من حديدي خط ملد آخر مرشوع وهناك
ووصل سيبرييا خط عىل تايشت مدينة من املرشوع بدأ وقد كبرية. تعدينية ثروة توجد
وتهدف لينا، نهر أعايل عىل وكرينسك كوت أوست وإىل أنجارا، نهر أعايل عىل براتسك إىل

لينا. أواسط عىل ياكوتسك مدينة إىل ذلك بعد الخط مد إىل الخطة
قد حديث، اقتصادي نشاط لتأسيس كوسيلة الحديدي بالنقل االهتمام فإن وهكذا
والوسطى الغربية سيبرييا يف للنقل تركيز إىل — عاًما ٣٥ حوايل خالل يف — أدى
فحم يف املتمثلة الغنية الطاقة مصادر استغالل حسن عىل شك بدون وساعد والرتكستان،
هذا حدا وقد والفولجا). األورال (بني باشكرييا إقليم وبرتول وكاراجندا، كوزباس حوَيض
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اقتصاديٍّا «قلبًا» املنطقة تلك يف أنشأ قد السوفييتي االتحاد أن القول إىل بالكثري النشاط
الدولة من األوروبي القسم يف املكثف االقتصادي النشاط عىل االعتماد من بدًال جديًدا،

فقط.

الربي النقل (3)

كان حينما وذلك اإلنسان، عرفه الذي النقل وسائل أسبق هو الربي النقل أن يف شك ال
وحينما وظهره، وكتفيه رأسه عىل الحموالت بعض ينقل أو قدميه، عىل ويتحرك يتنقل

هما: واضحني؛ قسمني إىل الربي النقل نقسم أن ويمكننا الحيوان. استأنس

الطرق عىل االنتقال أي ممهد؛ طريق وجود دون اليابس عىل والتحرك النقل (١)
وتعبيدها. تمهيدها أجل من ل تدخُّ أي دون الطبيعة مهدتها كما الطبيعية

مختلفة. بوسائل اإلنسان مهدها طرق عىل والتحرك النقل (٢)

بواسطة املمهدة الطرق من أسبق الطبيعية الطرق عىل النقل يكون أن الطبيعي ومن
يزال ال فهو الطبيعية؛ الطرق عن استغنى قد اإلنسان أن ذلك معنى ليس ولكن اإلنسان،
النطاقات يف الحيوان قوافل أو الحمالني قوافل بواسطة التقليدي النقل يف يستخدمها
تمهيد إىل يدعو ما واالقتصادية البرشية الظروف من يوجد ال حيث أو اقتصاديٍّا، املتخلفة
أو الصحاري أو الوعرة أو العالية الجبلية النطاقات يف والتجارة الحركة قلة مثل الطرق،

البدائية. االستوائية الغابات

الطبيعي الربي الطريق (1-3)

السهول، تخرتق التي الطرق تحدًدا أقلها الطبيعية الربية الطرق أشكال من كثري هناك
ومانعة واضحة طبيعية عوائق وجود لعدم نقطتني بني التنقل إمكانات تتعدى حيث
النهرية األودية وتحدد االخرتاق). صعبة والغابات العريضة واألنهار املستنقعات (باستثناء
الجبلية الطرق تتحدد وكذلك والوسطى. العليا األنهار أحواض يف واضحة طبيعية طرًقا
الحصول ونقط بأماكن الجافة والنطاقات الصحاري يف الطرق وتتحدد الجبلية، باملمرات
الواضحة الطبيعية االخرتاق طرق األنهار ضفاف تشكل االستوائية الغابات ويف املياه. عىل
محدد غري يصبح الطبيعي الطريق فإن واألحراش األعشاب نطاقات يف أما واملأمونة.
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التسهيالت أو التحديدات هذه يف يتداخل لكن — السهول مناطق مثل ذلك يف مثله —
آخر عىل طريق تفضيل إىل تؤدي متعددة عنارصبرشية الطبيعي الربي للطريق الطبيعية
ثانوية طبيعية طرًقا األخرى الطرق اعتبار إىل يؤدي مما طريق؛ عىل الحركة تكثيف أو

احتياطية. أو
واملجتمعات القبائل عدوانية مدى هي نذكرها أن يجب التي البرشية العنارص وأهم
قدرتها وعدم ضعفها مدى أو ومصالحتها، مساملتها مدى أو الطريق، بها يمر التي
الشاغل همها كان — نشأت حينما — الدول أن نجد ولهذا الطريق. حركة عرقلة عىل
إما وذلك أيًضا)، الحال بطبيعة والبحرية (والنهرية الربية والنقل التجارة طرق تأمني
من أجزاء تمر التي املجتمعات مع اتفاقات بعقد وإما والعسكري، السيايس نفوذها بمد

أراضيها. عرب الطريق
(انظر سبق. فيما متعددة مرات الطبيعي الربي الطريق إىل أرشنا أن سبق وقد
الحيوان قوافل طرق كانت الربية الطبيعية الطرق وأشهر والخامس)، الثالث الفصلني
يف تنتظم — تزال وال — كانت اإلنتاج مناطق أن ذلك وسبب القديم؛ العالم يف والحمالني
نتيجة — أصبح الذي وأوروبا) املتوسط (البحر املعتدل النطاق األقاليم: من مجموعتني
الثانية املجموعة ملنتجات ودائمة رائجة سوًقا — السكانية وكثافته الحضارية لخلفيته
بني وفيما وآسيا، أفريقيا يف واملوسمي املداري النطاق بها ونعني اإلنتاجية؛ األقاليم من
يمتد فاصل كنطاق الجاف العالم يقف املتنوعة اإلنتاجية األقاليم من املجموعتني هاتني
بد ال كان ولهذا الغرب؛ يف األفريقية الصحراء إىل الرشق يف منغوليا من شاسًعا امتداًدا
الذي الرئييس الحيوان هي اإلبل كانت ثم ومن الجاف؛ النطاق تخرتق أن العاملية للتجارة

للقارات. العابرة الطرق تلك طول عىل القديم النقل عليه اعتمد
القوافل وطرق وأوروبا، املتوسط والبحر الصني بني الحرير طريق نتذكر أن ويكفي
املداري اإلقليم بني الكربى الصحراء وطرق املتوسط، والبحر الهندي املحيط بني العربية
ويمكن القديمة. الطبيعية الربية الطرق عىل النقل أهمية لندرك املتوسط، والبحر األفريقي
القديمة التجارية الحركة قدر عىل للداللة األخرى الطرق بعض أسماء ذلك إىل نضيف أن
من املتوسط البحر وحوض ناحية من والشمال البلطيق بحر بني العنرب طريق وتنوعها:
والرشق الصني بني (Jade اللون أخرض كريم (حجر اليشب أو اليشم طريق ثانية، ناحية

األوروبية. وروسيا الصني بني الشاي وطريق وأوروبا، األوسط
الشمال؛ نحو تطرًفا وأكثرها الطبيعية، الربية الطرق أحدث من هو الشاي وطريق
للغابات الجنوبي للحد محاذيًا ويسري منغوليا، يف الجافة املنطقة أطراف يعُرب كان فقد
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لهذا موجزة دراسة نقدم أن ويمكن الرويس. والسهل سيبرييا يف الباردة املخروطية
عرش، السابع القرن يف الطريق هذا ظهر فقد القديمة؛ الطبيعية للطرق كنموذج الطريق
الزحافات وعربات العجالت عربات النقل: وسائل من مختلفة أنواع فيه تُستخدم وكانت
كانت كالجان. ومدينة — الشاي طريق يبدأ حيث — بكني بني اإلبل، وقوافل والنهر
ضفاف (عىل Kiakhta وكياختا كالجان وبني اإلمرباطوري، الطريق تستخدم العربات
حق للمغول كان بايكال) لبحرية الرشقي الشاطئ عىل يصب الذي ،Orhon أورخون نهر

جوبي. صحراء عرب اإلبل بقوافل التجارة نقل
ينقلون الروس التجار كان حاليٍّا) (لننجراد بطرسبورج حتى كياختا من وابتداءً
ى يُسمَّ بطرسبورج حتى أركوتسك من الطريق وكان أشهر. ستة تستغرق رحلة يف التجارة
املخروطية للتاييجا الجنوبية بالحافة يلتزم قديم طبيعي طريق وهو ،Tract الرتاكت
الجليد يغطي حيث الشتاء، فصل خالل تتم الرحلة معظم وكانت والسيبريية. الروسية
النقل أن كما النقل. أمام عقبة هناك تكون ال وبذلك واملستنقعات، واألنهار األرض
لعربات خالًفا الصلب، الجليد عىل أكرب برسعة يسري كان الثقيلة الزحافة بالعربات
إىل يؤدي مما املوحلة؛ الذائب الجليد أو املطر أرض يف الصيف يف تسري التي العجالت
النقل احتياج عن فضًال هذا العجالت. انكسار أو للتوقف ويعرضها العربات، سري بطء
إىل شك بدون يؤدي مما لألنهار؛ العابرة الجسور إىل املؤدية الطرق التزام إىل الصيفي

الطريق. إطالة
القرن إىل استخدامه تاريخ ويرجع الشاي، طريق من أقدم هذا الرتاكت وطريق
صوب روسيا ودولة موسكو إلمارة والسيايس التجاري التوسع كطريق عرش، الخامس
رأسها وعىل الصينية، السلع لنقل عرش الثامن القرن يف ذلك بعد استخدم وقد سيبرييا.
لنقل الرتاكت طريق استخدام ظل وقد الفرتة. بتلك روسيا إىل دخوله يؤرخ الذي الشاي،
طريق محل سيبرييا حديد خط حل وقد و١٩٠٣. ١٧٧٥ بني الفرتة طول عليه الشاي

التاريخ. ذلك منذ الرتاكت
إنشاء بعد (وخاصة بعُد فيما كوَّنت كثرية، أسواق ازدهرت الرتاكت طريق طول وعىل
الطبيعي من كان وقد الحارض. الوقت يف الكبرية السيبريية املدن نواة سيبرييا) حديد خط
أهم ومن النقل. حركة ملوسمية نتيجة موسمية؛ أسواًقا الرتاكت طريق أسواق تكون أن
إربيت وكانت .(٣-٢ الخريطة (انظر برم إربيت، تيومن، توبلسك، أركوتسك، األسواق تلك
املوقع بحكم وذلك للشاي، مركزية أسواًقا تمثالن حاليٍّا) (جوركي نوفوجراد وبخني
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الغربية، سيبرييا يف الرتاكت طريق نهاية عىل تقع إربيت فمدينة منهما، لكلٍّ الجغرايف
تلك يف األورال سلسلة يخرتق الذي تورا ممر عن بعيدة غري الرشقية، األورال سفوح وعىل
وبذلك األورال، جبال الطريق يخرتق أن بعد الفولجا عىل تقع نوفوجراد وبخني املنطقة،
األوروبية روسيا وأسواق مدن عىل والتوزيع (إربيت) للتجميع سوًقا منهما كلٌّ تصبح
سوق تُعقد بينما (شباط) فرباير شهر يف تُعقد إربيت سوق وكانت نوفوجراد). (بخني
وعىل الروسية. املدن من الجملة تجار إليها يِفد حيث (تموز)، يوليو شهر يف نوفوجراد
عىل الهامة األسواق يف مرات سبع أو ست يباع الصني من اآلتي الشاي كان العموم وجه
وتعدد النقل لنفقات نتيجة كثريًا زاد قد سعره يكون أن بعد أوروبا ويصل الطريق، طول

التجار. بني تبادله
واملسافرين؛ النقل لخدمة الطريق طول عىل كثرية محطات الروس التجار أقام وقد
لخدمة (فنادق) وخانات الخيول وتغيري العربات، وإصالح تغيري عمليات هناك كانت فقد

والرشاء. للبيع أخرى خدمات ومحالت الركاب،
حددتها ومسارات دروب عن عبارة الطرق كانت عرش السابع القرن يف أوروبا ويف
عند األنهار تعُرب الطرق هذه وكانت الناس. وأقدام الخيل وحوافر العربات عجالت
املستنقعية، املناطق حول االلتفاف إىل مضطرة كانت كما الضحلة)، (املناطق املخاضات

الفالحون. يرميها التي الحقول مخلفات مساراتها وتعوق
التضاريس؛ وعرة املناطق كانت إذا خاصة للغاية بطيئًا كان السري أن القول وخالصة
إسبانيا شمال يف وبورجوس مدريد بني املسافة تقطع الخيل عربة كانت املثال سبيل فعىل
من حاًال بأحسن املتحدة الواليات يف الربية الطرق تكن ولم يوًما. ١٨ يف كيلومرت) ٢٠٠)
الطرق مع تتشابه الهند جنوب يف املكدامية الطرق تزال وال األوروبية. القارة يف مثيالتها
إىل املدن خارج تتقلص الهندية الطرق فهذه عرش؛ السابع القرن يف واألمريكية األوروبية
الرمال يف العجالت تغوص ال كي حجرية معابر عىل األنهار تعُرب ومعظمها ضيقة، دروب
الهند أنهار معظم أن إىل ذلك ويرجع نادًرا، إال األنهار عىل جسور توجد وال الناعمة،
تلك يف املياه تجري ال كثرية أحيان (يف الجريان موسمية األحواض صغرية أنهار الجنوبية
تصبح الجسور بناء تكلفة فإن ثم ومن فقط)؛ أشهر ثالثة أو شهرين لفرتة إال األنهار
الهند، يف عامة الربية النقل حركة ضعف عن فضًال هذا السنة، معظم عائد بال استثماًرا

السلع. تجارة عىل الحديدي النقل يسيطر حيث
البيئة ظروف عىل شديد باعتماد تتميز الطبيعية الربية الطرق أن القول وقصارى
للنقل بالنسبة األمطار مواسم خالل االرتياد صعبة وعرة الطرق فتصبح الجغرافية،
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األقاليم معظم أو عرش السابع القرن أوروبا يف ذلك كان سواء والعجالت، بالعربات
نفرس أن يمكننا ولهذا الحارض؛ الوقت يف الجنوبية وأمريكا وآسيا أفريقيا يف املدارية
ال التي الحصوية الرملية باملناطق آسيا غرب يف القديمة الربية الطرق ارتباط ظاهرة
القديمة الربية الطرق ارتباط نفرس وباملثل الشتوي. املطر موسم خالل أوحال إىل تتحول
النمو كان وكذلك الجريي. الحجر تغطي التي اللومية أو الطباشريية بالرتبة أوروبا يف
الغابيَّة، املناطق الربية الطرق تجنبت ثم ومن الربي؛ النقل أمام عقبة الغزير النباتي
املعتدل النطاق يف كاإلستبس املكشوفة، والحشائش بأرايضاألعشاب اإلمكان قدر والتزمت

املداري. النطاق يف والسفانا
كان فإنه غابية، منطقة دخول عىل الطريق تجرب التضاريسية العقبات كانت وحينما
الحركة، أمام مفتوًحا الطريق وإبقاء األشجار قطع يف كبريًا جهًدا يبذل أن اإلنسان عىل
النقل أمام العديدة الطبيعية املعوقات ذكر يف كثريًا نستطرد أن يمكن النحو هذا وعىل

املشكالت. هذه ملثل الحلول من كثريًا أوجد قد التكنولوجي التقدم لكن الربي.

امُلَعبَّد الطريق (2-3)

الطريق سطح بتسوية ل تدخَّ قد اإلنسان أن يف الطبيعي الطريق عن امُلَعبَّد الطريق يختلف
مقاومة ظاهرة الطريق تجعل صلبة مواد بإضافة وذلك مختلفة، وتكنولوجيات بوسائل
التي األرض لصفات مغايًرا تركيبًا امُلَعبَّد الطريق يصبح وبذلك السائدة، املناخية للظروف
وال األمطار موسم يف وِبرك وحول إىل األرض تحولت إذا موحًال يصبح ال فهو عليها؛ يمر

الجفاف. موسم يف رمليٍّا أو ترابيٍّا يصبح
األرض من جزءًا وتجعله امُلَعبَّد الطريق أمام تقف التي الوحيدة املناخية والعقبة
ويماثلها العاملية، املرتفعات أو الباردة العروض يف الثلوج تساقط ظاهرة هي به املحيطة
الشتاء. ثلوج مثل الحدوث موسمية ليست لكنها املتحركة، الرملية الكثبان ظاهرة القوة يف
األحجار، هي صلبًا األرض سطح لجعل اإلنسان استخدمها التي األساسية واملادة
مادة أنها كما املناخية. للظروف ومقاومتها العجالت، سري مقاومة عىل لقدرتها وذلك
الجغرافية. البيئات معظم يف االنتشار شائعة ذاته الوقت يف وهي التشغيل، صعبة ليست
كان قديًما استخدامها صور وأشيع مختلفة. صور يف األحجار اإلنسان استخدم وقد
يف كاٍف بعمق ويُثبَّت العلوي، سطحه يُصقل األحجام، متشابه «بالط» صورة يف قطعها
عىل ُصنعت التي الطرق وأشهر املنسوب. متساوي سطًحا الطريق يعطي بحيث الرتبة،
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يف األنديز جبال (يف اإلنكا دولة وطرق القديم، العالم يف الرومانية الطرق كانت النحو هذا
بريو).

كثريًا تختلف لكنها البناء، حيث من الرومانية للطرق مشابهة اإلنكا طرق كانت وقد
ثم ومن والخيول؛ العجالت بواسطة للنقل ة معدَّ كانت الرومانية فالطرق توظيفها؛ يف
معينة، زوايا عن تزيد ال بحيث الطرق انحدارات يراعون روما يف الطرق «مهندسو» كان
أساًسا معدَّة فكانت اإلنكا طرق أما الهبوط. أو الصعود الحيوان عربات معها تستطيع ال
يف قيمة ذات حيوانات يستأنس لم اإلنكا شعب إن إذ ونقل؛ حمل كوحدة اإلنسان لحركة
االنحدارات زوايا مشكلة فإن هذا وعىل .١٦ القرن بعد إال العجلة يعرفوا ولم والجر الحمل
كانت اإلنكا طرق فإن ثم ومن اإلنكا؛ دولة يف الطرق «مهنديس» أمام وجود لها يكن لم

املنحدرات. عند الصخر يف منحوتة «ساللم» صورة يف بالدرج مليئة
كانت وكذلك أمامها. عقبة املنحدرات تقف لم إذ باالستقامة؛ اإلنكا طرق اتسمت وقد
بتقصري الرحلة زمن لتقرص اإلمكان، قدر مستقيمة خطوط يف تسري الرومانية الطرق
أضعف مع للسري تضطر الطرق هذه كانت الجبلية املناطق يف لكن نقطتني. بني املسافة
الطرق أُهملت وقد طويلة. أقواس يف تسري يجعلها كان مما التضارييس؛ االنحدار زوايا
يُحافظ الصغر متناهية بقايا سوى منها باقيًا يعد ولم الدولة، سقوط بعد الرومانية
الرومانية الطرق منذ الربي النقل يشهد لم الواقع ويف خلت. عظيمة حضارة كآثار عليها
الطريق لبناء يعد ولم الطرق، بناء يف واضًحا تدهوًرا شهد العكس عىل بل يُذكر تقدم أي

السيارة. وظهور الصناعي االنقالب بعد إال أهمية
كانت القديمة الصينية فالطرق واإلنكا؛ الرومان عىل امُلَعبَّدة الطرق تقترص ولم هذا
حركة لتسهيل محفورة مسارات الجبلية، املناطق يف إليها، ويضاف بالحجارة، ُمعبَّدة
تالل عرب اليانجتيس بحوض الصني شمال يربط كان الذي الطريق ذلك مثال العجالت؛
كانت الباجندا طرق لكن طرق. بناة بأنهم أوغندا، يف الباجندا اشتهر وقد لنج. تسن
األعشاب من ى تُنقَّ كانت وإنما املفهوم، باملعنى تُعبَّد لم ثم ومن اإلنسان؛ لحركة تُستخدم
الترايت من الحمراء، الرتبات ساعدت وربما السنة، طول الحركة أمام مفتوحة لتظل
لكثرة ما، نوًعا صلبًا الطريق سطح بقاء عىل االستوائية، األفريقية املنطقة هذه يف وغريه،
«الطوب» يشبه ما إىل تتحول الحمراء الرتبات هذه مثل أن املعروف إذ عليه؛ الحركة
وارتفاع الداخل إىل الجريية مكوناتها ب ترسُّ إىل يؤدي مما املبارشة؛ لألمطار بتعرُّضها

سطحها. وتصلُّب ملوحتها،
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تُعبِّد لم األوسط الرشق يف القديمة العليا الحضارات أن باملالحظة جدير هو ومما
ووجود والشام العراق سهول يف القليلة األمطار بنسبة مرتبط هذا ولعل برية. طرًقا
الفيضية الرتبة يف هذا كان سواء ُمعبًَّدا، طريًقا يستدعي ال الذي الصحراوي الحمل حيوان
إيران، هضاب أو الضيقة، الساحلية الليفانت سهول أو وواحاتها، الشام بادية أو العراقية
أدى قد الدلتا، يف العديدة وفروعه مرص، يف النيل وجود أن يف شك وال السند. سهول أو
النقل وأن خاصة العظيمة، الطبيعية الطرق هذه يف النهري بالنقل املرصيني اهتمام إىل
يف أو الحيوان ظهور عىل الربي النقل من بكثري أكرب وأحجاًما أوزانًا يحمل كان النهري
وفروعه النيل محور عىل ومتعامدة وقصرية، قليلة الربية الطرق كانت ثم ومن العربات؛

العديدة. الدلتاوية
بالطرق االهتمام يكن لم صغرية وإقطاعيات إمارات إىل أوروبا تقسيم فرتة خالل ويف
عاصمة حول كلها تركزت التي الطرق، بناء يف معينة خطة هناك تكن ولم كبريًا، الربية
والطرق الجسور بناء عىل الطرق بناء أعمال اقترصت ثم ومن الحاكم؛ قلعة أو اإلمارة
الطرق هذه بناء من الهدف كان وقد الفروض. أحسن عىل كيلومرتات لبضعة إليها املؤدية
وسيلة كان الطريق إن أي تخرتقها؛ التي التجارة عىل العبور ورضائب املكوس فرض
النقل استخدام شيوع إىل الوسطى العصور يف الطرق نقص أدى وقد األموال. لجمع

الغربية. أوروبا يف النهري
من واحًدا كان واسع إقليمي نطاق عىل مركزية سياسية سلطة نقص أن يف شك وال
بدأت وحينما وصيانتها. الطرق ببناء االهتمام وقلة الربي النقل تدهور يف األسباب أهم
السابع القرن خالل األوروبية القوميات دول صورة يف تظهر الكبرية السياسية الوحدات
الدولة، تخرتق طويلة طرق صورة يف جديد من تظهر الربية الطرق بدأت بعده، وما عرش
ا، هامٍّ اقتصاديٍّا عامًال ذلك إىل نضيف أن يجب ولكن البعيدة. بأقاليمها العاصمة وتربط
الجغرافية الكشوف بعد التزايد يف التجارة حجم أخذ عرش السابع القرن من فابتداءً
من املدارية املنتجات تجارة عىل والسيطرة ناحية، من الجديد العالم استيطان وبداية
الصناعية، الثورة بدأت عرش الثامن القرن ويف ثانية. ناحية من الهندي املحيط عالم
واملدينة املصنع نشأة الغربية: أوروبا داخل دوره يأخذ االقتصادي النشاط تكامل وأخذ
والحاجة الريف، من الغذاء تأمني إىل والحاجة املدن، تلك يف السكان وتكدس الصناعية،
بطرق متزايد اهتمام إىل املتكاملة النشاطات هذه أدت وقد الصناعية. الخدمات تأمني إىل

الربي. الطريق بينها ومن النقل،
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طرق وهي املكدامية؛ الطرق باسم املعروفة الطرق إنجلرتا يف ظهرت ١٧٧٥ ويف
رصف يف الطريقة وهذه أملس. سطح مع بالحجارة الرصف فيها يُستخدم نة، محسَّ
فرنسا ويف وتلفورد. وماكادم متكاف األشخاص: من ثالثة لجهود نتيجة جاءت الطرق
أدى وقد .١٨٣١ عام والجسور بالطرق خاصة أبحاث إدارة إنشاء بعد الطرق تحسنت
طن بني ما إىل تصل سلع حمل عىل قادرة ثقيلة نقل عربات استخدام إىل الطرق ن تحسُّ
يف كيلومرتًا ثالثني من يقرب ما إىل القصوى رسعتها وتصل أقىص، كحد ونصف وطن
املعارصة وحيويته أهميته الربي للطريق جعلت التي الكربى القفزة ولكن الواحد. اليوم
بتغري ارتبط قد الطريق صناعة يف الحديث التطور إن أي السيارة؛ ابتكار إىل راجعة
استخدام إىل الجر، يف للحيوان العضلية والطاقة العربة عىل االعتماد من الربي النقل وسيلة

امليكانيكية. الطاقة

والسيارة العربة (3-3)

األشخاص لنقل العجالت عربة ر وطوَّ القدم، منذ الحربية العجلة استخدام اإلنسان عرف
حوايل السومريني عند العجلة وجود إىل يشري األدلة من لدينا ما وأقدم ذلك. بعد والسلع
وأنها العراق، سهول يف شائعة كانت امليالد قبل الثالثة األلف حدود يف وأنها ٣٥٠٠ق.م،
كريت يف املينوية الحضارة أصحاب واستخدمها ٢٥٠٠ق.م، حوايل السند وادي دخلت
عن — املرصيون وعرفها نفسه التاريخ يف األناضول يف شائعة كانت كما ٢٠٠٠ق.م،
حوايل الصني يف أيًضا العجلة وتظهر ١٦٥٠ق.م.6 حوايل ملرص— الهكسوس غزو طريق

هونان). إقليم يف أنيانج (حضارة ١٤٥٠ق.م
ُعرفت وقد فقط. (دوالبني) عجلتني تستخدم التي تلك هي العربات أنواع وأقدم
لفرتة مرغوب وغري محدوًدا ظل استخدامها لكن بعُد، فيما األربع العجالت ذات العربة
معه يدور قرًصا بنجاح يطوروا أن يستطيعوا لم القدماء أن إىل ذلك ويرجع طويلة.
أن يمكن وفيما ويساًرا. يمينًا العربة تلفُّ عندما األماميتني العجلتني يربط الذي املحور

واالستخدام الفخار، دوالب يف كما األفقي االستخدام مبدأين: عىل (الدوالب) العجلة استخدام ينطوي 6

قبل الفخار عجلة عرفوا املرصيني لكن مًعا، املبدأين ما حضارة تعرف أن املتوقع وكان النقل. يف الرأيس
فعجلة أوروبا، وشمال كريت يف تماًما العكس وحدث النقل، يف العجلة استخدام من األقل عىل سنة ألف

الفخار. عجلة استخدامهم من قرنني بحوايل أقدم عندهم النقل
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ظلت ولهذا أيًضا؛ ذلك تحقيق من الرومان يتمكن لم الرومانية اآلثار من نستخلصه
بدون ولكنها استخدامها، لسهولة طويلة، لفرتة االستخدام شائعة العجلتني ذات العربة

األربع. العجالت ذات العربة من للنقل كفاءتها يف أقل شك
هناك كانت بل الثقيل، للنقل العربة تطوير أما الرئيسية العقبة هي هذه تكن ولم
حلقة استخدام هي الشائعة الطريقة كانت املايض ففي العربة؛ إىل الحيوان ربط مشكلة
الكتفني قوة يتجنب الجر كان وبذلك العربة، إىل تشده الحيوان، رقبة يف توضع الجلد من
السحب لقوة جيد استخدام إىل يؤدي وال الحيوان، تنفس يعوق كان مما بالرقبة؛ ويكتفي
من اإلنسان تمكن امليالدي عرش والحادي العارش القرن ويف الحيوان. عضالت يف الكامنة
الجلد من إسار عن عبارة كانت الطريقة وهذه العربة؛ إىل الحيوان ربط طريقة تغيري
وال الحيوان، طاقة لكل أمثل استخدام إىل يؤدي مما األكتاف؛ لوح فوق يستقر الناشف
شاع وقد املنقولة. السلع ووزن العربة سطح ازدياد أيًضا ذلك عىل وترتب تنفسه، يعوق

عرش. الثالث القرن من ابتداءً الطريقة هذه استخدام
املناطق يف أكثر أو عام ألفي استغرق ربما ا، جدٍّ بطيئًا كان التطور فإن هذا وعىل
الحيوانية، الشد وقوة العجلة ملبدأي أمثل استخداًما يطور أن لإلنسان أمكن حتى املختلفة،
تستخدم عربة أول السادسعرشظهرت القرن ففي برسعة؛ االستحداثات تتالت ذلك وبعد
لها تتعرض التي الصدمات امتصاص شأنها من كان التي حديدية) (زنربكات اليايات
أو العربة، لركاب الراحة من كبريًا قسًطا أمنت وبذلك الطريق، عىل دوراتها يف العجالت
عامة أوروبا هجنت عرش الثامن القرن ويف للكرس. القابلة للسلع بالنسبة األمن من قسًطا
الركوب. خيول عن تختلف للجر الخيول من أنواًعا — خاصة بصفة بريطانيا ويف —
عضلية طاقة املهجنة، الساللة يف تثبيتها يف املختصون نجح التي األساسية الصفة وكانت
حصان يميزان كانا اللذين والجمال الرشاقة عكس عىل وذلك للحصان، كبري وحجم كبرية
منتصف ويف كبرية، حيوانية جر طاقة تطوير أمكن وبذلك الرسعة، أجل من الركوب
العربة بناء وهي النقل، عربات تطوير يف األخرية الخطوة جاءت عرش التاسع القرن

أطنان. وتسعة ستة بني تراوحت أوزان بحمل لها تسمح بطريقة
أن بعد املايض القرن من الثاني النصف يف ذروته بالعربات النقل بلغ هذا وعىل
ربط طريقة – العجلتني ذات العربة – العجلة عام: آالف ثالثة إىل ألفني خربة له اكتملت
األربع العجالت ذات العربة – الصدمات المتصاص اليايات ابتكار – العربة إىل الحيوان
فأصبحت مسطحها باتساع تسمح بطريقة العربة بناء – للجر قوية خيول تهجني –

ممتازة. سلعي نقل أداة
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الثورة ثمارها اقتطفت حتى التكنولوجية املعارف تلك كل اكتملت إن ما ولكن
ثم ومن الداخيل االحرتاق غرفة ابتكار ثم البخاري القطار بابتكار النقل يف الصناعية
اكتملت أن فبعد الرشاعية. السفن إليه آلت الذي املصري تماًما تشابه هذا يف وهي السيارة،
حمولة وازدياد البحرية، والتيارات الرياح واستخدام البحرية املالحة فن يف اإلنسان معارف

السفن. دفع يف الرياح من بدًال البخار طاقة باستخدام الكربى الثورة جاءت السفن،
استخدمها اإلنسان أن لنا يوضح بالعربات النقل تطور فإن العموم وجه وعىل
الربي النقل اتبعها التي نفسها هي عليها سار التي املبادئ أن لدرجة جيًدا، استخداًما
معينة مدن بني منتظمة خطوط يف العربة استخدام اإلنسان عمم فقد بعُد؛ فيما الحديث
ظهرت اإلنجليزي والريف لندن منطقة ففي عرش؛ السادس القرن أواخر من ابتداءً
زيادة إىل املستمرة التحسينات أدت ١٦٦٩ ويف ،١٦٣٥ منذ الطائرة» «العربات خطوط
تكن لم الرسعة هذه لكن الواحد! اليوم يف كيلومرتًا ٨٠ إىل الطائرة العربات تلك رسعة
كانت الشتاء أمطار ألن فقط؛ الصيف فصل خالل ويف الجيدة، الطرق عىل إال شائعة

كثريًا. الحركة تعرقل
من تنطلق منتظمة خطوط العربات لهذه كانت عرش السابع القرن أواخر ويف
… وأدنربة وشسرت ونيوكاسل أكسرت إىل املختلفة: االتجاهات شتى إىل لندن من مركزها
عرشة يف تُقطع وأدنربة لندن بني املسافة كانت عرش الثامن القرن منتصف ويف إلخ.
اإلمكان يف جعل اإلنجليزية املكدامية الطرق انتشار عن الناجمة التحسينات لكن أيام،
الطرق ن تحسُّ استمرار ومع ،١٧٧٦ عام من ابتداءً أيام أربعة يف ذاتها املسافة قطع
١٨٣٦ ويف الجواد، راكب رسعة تبلغ أن (إكسربيس) الرسيعة العربات هذه بإمكان أصبح

فقط. ساعة ٤٦ يف تُقطع وأدنربة لندن بني املسافة أصبحت
املصنوع الغطاء ذات السلع نقل عربات إىل موجًها االهتمام كان ذاته النحو وعىل
خطوط العربات لهذه أصبح عرش الثامن القرن منتصف من وابتداءً السميك، القماش من
أخرى مدينة ١٦٨ ب برمنجهام مدينة تصل خطوط هناك كانت املثال سبيل فعىل منتظمة؛
بني والرحالت العربات عدد زاد بقليل الحديدية السكك عرص بدء وقبل ،١٧٦٠ عام يف
رحلة ١١٩ إىل ومانشسرت برمنجهام وبني األسبوع، يف رحلة ١٢٢ إىل وبرمنجهام لندن
الداخيل، املائي النقل ولكن أسبوعيٍّا. رحلة ٦٨ إىل وليفربول برمنجهام وبني أسبوعيٍّا،
الحال كان وكذلك العربات. تلك عىل السلعي النقل من أرخص كانا البحري والشاطئ
باملنافسة كثريًا املائي النقل وسائل اكرتاث عدم إىل أدى مما األشخاص؛ لنقل بالنسبة
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تغريت ما رسعان النظرة هذه لكن بالعربات. النقل جانب من ظهرت التي الضئيلة
كوسيلة وانتشاره الحديدي النقل بظهور الحقيقية باملنافسة املائي النقل وسائل وشعرت
حينما الداخيل املائي النقل تلَّقاها التي الثانية الرضبة وجاءت اليابس. عىل للنقل رسيعة

الوجود. إىل السيارة ظهرت
مشكلتني أهم لكن املخرتعني، من كبري عدد ملجهودات نتيجة السيارة اخرتاع جاء وقد
عجالت ابتكار (٢) السيارة. لتحريك الحجم معقول جهاز اخرتاع (١) كانتا: السيارة يف
يف Benz بنز مع اسمه يظهر (الذي G. Daimler داملر جوتليب وإىل للسيارة، مالئمة
يف الداخيل االحرتاق غرفة اخرتاع يف الفضل يرجع األملانية) مرسيدس سيارات رشكة
١٨٨٨ ويف السيارة. لتحريك معقول حجم ذو محرك هناك أصبح وبذلك ،١٨٨٥ عام
وقد الطريق، عىل السري حركة لتسهيل الهوائية اإلطارات J. Dunlop دنلوب جون ابتكر
املايض القرن أواخر يف ذلك بعد السيارة بها مرت التي العديدة التطورات عىل ترتب
وأنواع الخاصة السيارات أي الواسع؛ بمعناها السيارة أصبحت أن الحايل، القرن وأوائل
األخرى. الربي النقل وسائل مجموعة بني من أساسية نقل وسيلة املختلفة، الشاحنات

أنها كما املتوسطة. املسافات ويف املدن يف املسيطرة النقل وسيلة أصبحت وكذلك
مد فيها يصعب التي املناطق يف وخاصة املناطق، من عدد يف الرئيسية النقل وسيلة
وإما املنحدرات) زوايا وحدة التضاريس (وعورة طبيعية ألسباب إما الحديدية، الخطوط
الحديدية الخطوط إنشاء معها يصبح ال متوسطة إىل قليلة نقل (حركة اقتصادية ألسباب
لسهولة النامية املناطق من كثري يف السائد النقل نمط السيارة أصبحت وكذلك رابًحا). عمًال
السيارة أصبحت وأخريًا الحديدية. الخطوط إنشاء بتكاليف باملقارنة اقتصاديٍّا تشغيلها

رسيعة. برية طرق شبكة تمتلك التي املتقدمة الدول من كثري يف األشخاص نقل نمط
الصفات من عدد إىل الذكر، سابقة بمواصفاته الربي، النقل يف السيارة تفوق ويرجع

ييل: ما الصفات هذه وأهم األخرى. الوسائل إىل بالقياس تميزها التي

محدوًدا. وقوًدا ويستهلك نسبيٍّا، صغري حجم ذو املحرك أن (١)
غري الطرق مناطق يف لالستخدام قابلة تجعلها للسيارة الهوائية اإلطارات أن (٢)
وال وعر، حجري غري نسبيٍّا صلب درب السيارة احتياج كل إن إذ جيًدا؛ تعبيًدا امُلَعبَّدة
تتفادى أن يمكن السيارة ولكن والجليد. والرمال الوحول هي: األساسية والعوائق رميل،
املغطاة الطرق تساعد ال وكذلك عريضة. بإطارات زة مجهَّ كانت إذا والرمال الوحول
(سالسل مكلفة غري محدودة بإضافات تفاديه يمكن ذلك ولكن السري، عىل بالثلوج

خاصة). إطارات أو حديدية
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املدن؛ شوارع يف تامة بمرونة استخدامها يمكن شاحنة) أو (خاصة السيارة حجم (٣)
الحديدي النقل أما للباب». «الباب من للنقل الفعلية الوسيلة هي السيارة فإن وبالتايل
استخدام بدون يتم وال الربي، النقل من استعارة الحقيقة يف فإنه للباب» الباب «من

الحديدية. السكك محطات إىل السوق أو املصنع من السيارة
فحيث خاصة، رشوط توفرت إذا الحديدي النقل من أوفر مجموعه يف الربي النقل (٤)
ومتوسطة االتجاهات، متعددة نفسه الوقت ويف كثيفة. غري والناس السلع حركة تكون
وسيلة هو ويصبح التشغيل، نفقات يف اقتصاًدا أكثر يكون الربي النقل فإن املسافات،
املناطق ويف املساحة، صغرية والدول النامية، الدول يف غالبًا ذلك ويحدث املسيطرة. النقل
ذات سلعي نقل حركة هناك فليست لبنان، عىل كثريًا الرشوط هذه وتنطبق الجبلية.
فيها السلعي النقل ويقترص املتقدمة. البالد يف الصناعة تحتاجها التي كتلك كبرية أحجام
وتركُّز فيها، الجبيل النطاق وجود مع للبنان، الصغرية واملساحة التجزئة، تجارة عىل
الربي النقل يصبح أن عىل ساعدت عوامل كلها بريوت، يف الخدمات عالم يف العمالة
كثيفة فيها الربية الطرق شبكة فإن ولهذا الدولة؛ يف للنقل األسايس النمط هو بالسيارات
الطرق أهمية من ويزيد السكان. لعدد بالنسبة كبري السيارات وعدد بمساحتها، باملقارنة

األوسط. الرشق دول بعض لتجارة ترانزيت دولة مجموعها يف أنها لبنان يف الربية

السيارة أهمية حول رقمية حقائق (أ)

ويدل الحديث، الربي النقل عنارص من ا هامٍّ عنًرصا أصبحت السيارة أن القول قصارى
التالية: الرقمية الحقائق بعض ذلك عىل

متعددة: سنوات املتحدة: الواليات يف الركوب سيارات مبيعات (١)

املباعة السيارات عدد السنة املباعة السيارات عدد السنة

٦٦٦٦٠٠٠ ١٩٥٠ ٤٠٠٠ ١٩٠٠

٦٦٧٥٠٠٠ ١٩٦٠ ١٨١٠٠٠ ١٩١٠

٨٨٢٨٠٠٠ ١٩٧٢ ١٩٠٦٠٠٠ ١٩٢٠
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:١٩٦٧ الهامة الدول يف السيارات إنتاج (٢)

باآلالف السيارات عدد الدولة باآلالف السيارات عدد الدولة

١٥٤٣ إيطاليا ٨٩٧٦ املتحدة الواليات

٩٤٩ السوفييتي االتحاد ٣١٧٣ اليابان

٩٤٧ كندا ٢٤٨١ أملانيا

٣٦٦ أسرتاليا ٢٠١٠ فرنسا

٣٦٣ إسبانيا ١٩٤٧ بريطانيا

ييل: ما تأكيًدا الحقائق هذه يزيد ومما
الواليات يف السيارات متعلقات من وغريها واإلطارات السيارات مبيعات جملة بلغت أوًال:
من ٪٢٠ نحو تساوي القيمة وهذه دوالر. مليون ٦٦٧٧٣ نحو ١٩٦٩ عام املتحدة
٪٥٨ نحو تساوي كما املتحدة، الواليات يف العام ذلك يف التجزئة مبيعات جملة قيمة

ذاتها. السنة يف أيًضا الدائمة السلع مبيعات جملة قيمة من
كانت ١٩٦٨ عام مبيعاتها قيمة حسب مرتبة عاملية رشكة ١٥ أكرب بني من أنه ثانيًا:

التايل: النحو عىل سيارات رشكات أربع هناك

دوالر مليون ٢٢٧٥٥ مبيعاتها قيمة كانت موتورز جنرال

دوالر مليون ١٤٠٧٥ مبيعاتها قيمة كانت فورد رشكة

دوالر مليون ٧٤٤٥ مبيعاتها قيمة كانت كرايزلر رشكة

دوالر مليون ٢٩٢٥ مبيعاتها قيمة كانت فاجن فولكس رشكة

جنرال هو: عرشة الخمس الرشكات بني من الرشكات هذه ترتيب وكان
بلغ وقد .١٥ ال فاجن وفولكس السادسة، وكرايزلر الثالثة، فورد األوىل، موتورز
١٥ ال الرشكات مبيعات مجموع من ٪٤٠ األربع الرشكات هذه مبيعات مجموع
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والرشكات العاملية البرتول رشكات عىل موتورز جنرال رشكة تفوقت وبذلك الكربى،
مليون ١٤٠٩١) الثانية (نيوجريس) أويل ستاندرد كانت فمثًال الضخمة، الصناعية
مليون ٨٣٨١) الخامسة إلكرتيك وجنرال دوالر) مليون ٩٢١٦) الرابعة وشل دوالر)

دوالر).
منها يهمنا ما وكل الرشح، من مزيد إىل حاجة يف ليست السابقة األرقام ومجموعة
يف والسلع األشخاص نقل يف السيارة أهمية نمو الشك تقبل ال بصورة تؤكد أنها هو
من للسيارات املنتجة الرشكات وضخامة السيارات، إنتاج ارتفاع بدليل املعارص، عاملنا

الكربى. العاملية الرشكات بني
الخاصة الركوب سيارات إنتاج بني النسبة أن نجد السيارات إنتاج مجال ويف

التالية: األرقام ذلك عىل وتدل متكافئة، غري الشحن وسيارات

املتحدة.* الواليات يف بنوعيها السيارات إنتاج :4-6 جدول

باآلالف الشحن سيارات باآلالف الركوب سيارات باآلالف الكيل املجموع السنة

٩٣١ ٢١٤٧ ٣٠٧٨ ١٩٤٦

١٤٨٣ ٧٧٤١ ٩٢٢٣ ١٩٦٤

١٨٥٣ ٨٨٠٥ ١٠٦٥٨ ١٩٦٨

Information Please Almanac, 1970 – World عن: نقًال السيارات عن األرقام مجموع *
.Almanac 1974

منتج أكرب بوصفها املتحدة الواليات يف السيارات نوَعي إنتاج السابق الجدول يوضح
ييل: ما منه ويتضح العالم، يف للسيارات

بنوعيها السيارات إنتاج يف العامة الزيادة نسبة كانت و١٩٦٨ ١٩٤٦ بني الفرتة يف (١)
.٪٢٠٠ الشحن سيارات ويف ،٪٤١٠ الركوب سيارات يف الزيادة ونسبة ،٪٣٥٠

مجموع من ٪٣٠ نحو تساوي املنتجة الشحن سيارات كانت ذاتها الفرتة يف (٢)
.١٩٦٨ عام فقط ٪١٨ نحو إىل النسبة هذه هبطت وقد .١٩٤٦ عام املنتجة السيارات
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االستخدام تعكس الركوب سيارات يف اإلنتاج بزيادة االهتمام أن النِّسب هذه وداللة
وسائل جانب من كبرية منافسة بالشاحنات النقل يجد بينما األشخاص، نقل يف لها املتزايد
اقتصادية عملية ليس بالشاحنات النقل أن نتذكر أن علينا ولكن والنهرية، الحديدية النقل
أرخص الركوب سيارات ثمن أن ذلك إىل نضيف أن ويجب الطويلة، للمسافات بالنسبة
ومن الشاحنات؛ عمر من بكثري أقل الركوب سيارات عمر وأن الشاحنات، ثمن من بكثري
الشاحنات، إنتاج من بكثري أكرب بدرجة ينمو أن يحب الركوب سيارات إنتاج فإن ثم
سيارة أن هو ذلك الركوب؛ سيارات إنتاج زيادة إىل يؤدي آخر عامًال ذلك إىل ونضيف
هذا لها ليس والقطارات الشاحنات بينما الفرد، باستهالك مباًرشا ارتباًطا ترتبط الركوب

الشخيص. االرتباط
ترتَّب مما الركوب؛ سيارات اختيار يف كثرية نفسية عوامل ل تدخُّ إىل ذلك ويؤدي
«الذوق» عامل ل وبتدخُّ السيارات، تلك من مختلفة وطرازات وأشكال أنواع إنتاج عليه
ابتكار أجل من شديدة منافسة العاملية اإلنتاج رشكات دخلت «املتانة» عامل من أكثر
الركوب سيارة وأصبحت الجمهور، ِقبل من املرغوبة التحسينات وإدخال «املوديالت»
لكن املالبس، مثل ذلك يف مثلها دائمة، سلعة وليست سنوية استهالكية بسلعة أشبه بذلك
الدول أو املتقدمة الدول يف كبرية بنسبة يظهر الركوب لسيارات االستهالكي النمط هذا
إال يظهر يكاد وال واألمريكية)، العربية البرتول دول بعض (مثل الفاحش الثراء ذات

النامية. الدول غالبية يف ا جدٍّ محدودة بصورة

الحديثة الطرق (4-3)

لكي ولكن معينة، ومسافات مناطق يف ناجحة نقل وسيلة بنوعيها السيارة إن قلنا
التي الحديثة الطرق تمهيد من بد ال كان عالية كفاءة ذات نقل وسيلة السيارة تصبح
انتشار مع برسعة وانترشت األسفلت طرق ظهرت ولهذا األمثل؛ األداء من السيارة تمكِّن
ملتطلبات طبيعية استجابة هو الحديث الطريق فإن هذا وعىل بالسيارات؛ النقل نمط
الطريق جانب وامتأل اإلمكان، قدر الحنيات واستقامت كثريًا، الطرق وسعت فقد السيارة؛
ينطلقون الذي الطريق حالة عن أساسية معلومات وإعطائهم السائقني إلرشاد باإلشارات
معينة عمليات هناك تكون حينما خاصة إشارات تضاف وكذلك العالية. برسعاتهم عليه

التوسيع. أو اإلصالح أو كالحفر الطريق، يف

274



اليابس عىل النقل

ألغراض كافية القديمة الطرق تُعد لم رسعتها، وتطور السيارات أعداد زيادة ومع
عوائق بوجود ذلك ويرتبط حنياتها. وتقليل منها، أجزاء توسيع بعد حتى الربي، النقل
الدول لجأت ولهذا باهظة؛ تعويضات بإعطاء إال منها التخلص يمكن ال ثابتة عمرانية
يف األرض تشق الواحد، االتجاه ذات الواسعة الطرق من جديدة شبكة إنشاء إىل املتقدمة
الرئيسية املدن اتجاه يف فرعية وصالت منها وتخرج املسافات، لتقصري مستقيمة خطوط
طويلة، لفرتة مرور رسوم عليها يفرض الطرق هذه من والكثري الطريق. يتجنبها التي
الطريق صيانة أجل من استثمارية ألغراض ولكن القديم، الطريق لجباية مماثل كنوع
الحوادث، حاالت يف والسيارات األشخاص إسعاف مثل عليه، الرضورية الخدمات وتوفري
أوتوبان ى تُسمَّ أملانيا ففي املختلفة؛ الدول يف مختلفة اصطالحات الطرق هذه عىل ويُطلق
،Autoroute أوتوروت فرنسا ويف ،Autostrade أوتوسرتاد إيطاليا ويف ،Autobahn
ترنبايك أهمها عدة أسماء املتحدة الواليات ويف ،Motorway موتورواي بريطانيا ويف

الرسيع. الطريق ى يُسمَّ مرص ويف ،Turnpike
ولم الكبرية. املدن بني النقل خدمة هو الرسيعة الطرق هذه من األسايس والهدف
وبذلك البطيئة، الريفية النقل وسائل لتجنب وذلك تخرتقه، أنها برغم الريف تخدم تُعد
القديمة الكثيفة الشبكة اإلسفلتية: الطرق من شبكتني تمتلك أصبحت املتقدمة الدول فإن
الريفية املدن بني وتربط الريفيني، السكان احتياجات وتخدم الريف داخل تتعرج التي
الرسيعة االخرتاق طرق من محدود عدد من املتكونة الحديثة والشبكة الصناعية، واملدن
القديمة. الطرق وشبكة الرئيسية املدن إىل وصالت عنها تتفرع رئيسية محاور صورة يف
وله الرسعة، لعنرص ا تامٍّ خضوًعا خاضع بذاته، قائم عالم هو الرسيع والطريق
تقاطعات وقرب املدن، خارج وصيانة وقود ومحطات وحانات مطاعم به: الخاصة خدماته
(اختصار «املوتيالت» أقيمت وأنفاق) جسور بواسطة إال تلتقي ال (التي الرسيعة الطرق
أقيمت وكذلك املسافرين. حركة الستيعاب بالسيارات) العابرين فنادق = موتور-هوتيل
الكثيفة الحركة استيعاب عىل قادرة تُعد لم التي املدن مشارف عند املوتيالت هذه مثل
بعض من املدن حرمان إىل الرسيع الطريق يميل وهكذا الرسيع. الطريق بها يأتي التي
والفنادق الطرق وازدحام املرور كثافة اشتداد مع خاصة الخدمات، قطاع يف وظائفها
أدى فقد املجال؛ هذا يف الحديدي الطريق مع الرسيع الطريق يتشابه وبذلك املدن، يف
محطة حول خدمات مركز ظهور إىل املدن، عن اليشء بعض بعيًدا الحديدي الخط مرور
املدن ظهرت وبذلك املحطة، حول كبرية أو صغرية مدن نَمت كثرية أحيان ويف القطار،
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الربية الطرق عىل الحركة كثافة املتحدة. الواليات رشق شمال يف الربية الطرق :٦-١٢ خريطة
يوميٍّا. عابرة سيارة آالف عرشة عن السيارات أعداد فيها تزيد التي الرسيعة

ذاته واالسم القديمة، املدينة عىل للداللة املدينة باسم مرص يف عنها يُعربَّ والتي املزدوجة،
الجديدة. املدينة عىل للداللة «املحطة» مصطلح إليه مضاًفا

نَمت وقد املحطة. وبحمدون بحمدون يف واضحة نفسها الظاهرة نجد لبنان ويف
التي للدرجة ودمشق، بريوت بني الرئييس الربي الطريق بفضل كثريًا، املحطة بحمدون
كلمة أضيفت بينما إضافات، بدون بحمدون هي وأصبحت محطة، كلمة الناس معها نيس
لكونهما نتيجة اتصل قد بينهما فيما العمران أن وبرغم األصلية، بحمدون إىل «الضيعة»
إىل األصلية بحمدون عن النسبية األهمية ل تحوُّ أن إال الرئيسية، االصطياف مراكز من
مركز فوجود العام؛ الحكم هي الواقع يف إنها بل فريدة، ظاهرة ليست املحطة بحمدون
األصلية املدينة تركد بينما حوله، تتكون التي النواة نمو رسعة إىل يؤدي رئييس مواصالت

الفرعية. املواصالت ظل يف
ممنوع هو بل مرغوب، غري الحديثة الرسيعة الطرق جوانب عىل املدن نمو ولكن

الرسيع. والنقل التنقل للطريق: األساسية الوظيفة انتفت وإال قانونًا،
وتعد الكثافة، بنفس املتقدمة الدول كل يف الرسيع الطريق نمط ينترش ولم هذا
كثيفة أسفلتية طرق شبكة بوجود مرتبط هذا ولعل ذلك. يف حظٍّا األقل الدول من فرنسا
اتجاًها اآلن فرنسا يف فإن ذلك وبرغم كثيفة، حديدية نقل شبكة إىل باإلضافة قبُل، من
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تقوم التي التعديالت مع جنب إىل جنبًا املحورية، الرسيعة الطرق من مجموعة بناء إىل
الرسعة. مع لتتالءم الراهنة الطرق شبكة يف بها

أملانيا. يف (األوتوبان) الرسيعة الربية الطرق :٦-١٣ خريطة

277



النقل جغرافية

بني الفرق الحظ الشمالية. أمريكا يف األسفلتية الربية الطرق شبكة كثافة :٦-١٤ خريطة
يف للطرق املنخفضة والكثافة وكندا، املتحدة الواليات من الرشقي القسم يف العالية الكثافة

القارة. غرب

عن منفصلة رسيعة طرق شبكة تبني أن الدول بعض فضلت ذلك عكس وعىل
األوروبية الدول أوىل هي — النازي الحكم خالل — أملانيا كانت وربما القديمة، الشبكة
لالتصال برية بمحاور بربلني أملانيا أجزاء لرتبط «األوتوبان» شبكة بإنشاء اهتمت التي

االقتصادية. الدوافع جانب إىل اسرتاتيجية، بدوافع مرتبًطا كان ذلك ولعل الرسيع،
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بناء إىل الدول دفعت حاالت ثالث هناك كانت إنه نقول أن يمكننا العموم وجه وعىل
الرسيعة: الطرق

شبكة فيها أُنشئت وحينما كافية، أو جيدة الربية الطرق من شبكتها تكن لم دول (١)
السكك مزايا ألن وذلك مهملة؛ فأصبحت الربية بالطرق االهتمام قل الحديدية الخطوط
وحينما املايض. القرن أواخر خالل الربي النقل من بكثري أكرب كانت النقل يف الحديدية
حديثة؛ برية نقل شبكة إلنشاء مهيأة الظروف كانت السيارة عرص الدول هذه دخلت

الرسيعة. الطرق إىل موجًها االهتمام كان ثم ومن
الحديدية الخطوط فيها نشأت الجنوبية، أمريكا كدول الجديدة النامية الدول (٢)
من كان الكثيف الربي النقل مضمار الدول هذه دخلت وحينما الربي، الطريق عن مبكرة

الرسيعة. الطرق بينها ومن الحديثة، األسس عىل الربي النقل شبكة تنشئ أن األوفق
يف النقل حركة تكاثف نتيجة الرسيع الربي النقل إىل الحاجة فيها اشتدت دول (٣)
وبلجيكا وأملانيا املتحدة كالواليات الرئيسية، الصناعية الدول هي وهذه أشكالها. شتى

إلخ. … وإيطاليا وبريطانيا

عابرة رسيعة طرًقا نجد ال فإننا أساسه، يف قومي عمل الرسيع الطريق أن وبما
تربط وصالت وجود من يمنع ال هذا ولكن الحديدية، السكك يف رأينا ما نحو عىل للقارات،
الغربية أوروبا يف حادث هو كما السياسية، الحدود عرب القومية الرسيعة الطرق بني
التي الربية الطرق هي رسيعة) وغري (رسيعة األمريكية الربية الطرق ولعل والوسطى.
الرشقي الساحل بني كندا خط ذلك عىل األمثلة ومن للقارات. عابرة نعدها أن يمكن
ألسكا. إىل ألربتا والية يف أدمنتون من كندا عرب يمتد الذي Alcan ألكان وطريق والغربي،
الحرب. بعد ما وفرتة الثانية العاملية الحرب خالل عسكرية ألسباب الطريق هذا أُنشئ وقد
عدالة بغري تتوزع الشبكات هذه أن العالم يف الربية الشبكات خريطة من ونالحظ
الطرق ألطوال تركيز أكرب الغربية وأوروبا املتحدة الواليات ففي املختلفة؛ العالم أجزاء يف
بقية يف الطرق تظهر بينما بالباصات، النقل وخدمات الخاصة، السيارات وأعداد الربية
الدول من عدد يف الربي النقل تكثيف إىل اتجاه وهناك وحيدة. بمحاور محدودة العالم
إىل باإلضافة الرشقية، أوروبا ودول والصني السوفييتي االتحاد رأسها وعىل االشرتاكية،

وبريو. وبوليفيا الربازيل وخاصة الالتينية، أمريكا دول
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نقل كوسيلة األنابيب (4)

بمصادر الخاصة النقل مجاالت يف ثورة يعد األنابيب بواسطة النقل أن فيه شك ال مما
املاء لنقل استُخدمت قديمة، فكرة باألنابيب السوائل نقل وفكرة والغازية. السائلة الطاقة
وأشياء الطبيعي، والغاز البرتول نقل ولكن املساكن)، أو الحقول (يف آخر إىل مكان من
نقل عىل السنني من عرشات بضع اآلن مضت وقد حديث. أمر األنابيب بواسطة أخرى،
البعد كان املتحدة، الواليات يف الوسيلة هذه البتكار الرئييس الدافع ولعل أنبوبيٍّا. البرتول
يف الرئيسية استهالكه ومناطق الجنوبية، الواليات يف البرتول إنتاج مناطق بني املكاني

الرشقية. الشمالية الواليات
األنابيب خط أهمها من العالم، يف أنبوبي نقل شبكة أكرب املتحدة الواليات وتمتلك
تكساس يف البرتول حقول بني يربط الذي The Big Inch الكربى البوصة باسم املعروف
أطوال وتبلغ املتحدة. الواليات رشقي شمال يف الرئيسية الصناعة مراكز وبني والخليج،
مجموعة األوسط الرشق ويف كيلومرت، مليون نصف قرابة األمريكية األنبوبية الشبكة
ولبنان. سوريا يف التصدير وموانئ والسعودية العراق برتول بني األنابيب خطوط من
السعودية البرتول حقول بني «التابالين» هو األوسط الرشق يف األنابيب خطوط وأطول
وقطره كيلومرت، ١٦٠٠ طوله ويبلغ لبنان)، يف صيدا (جنوب الزهراني يف التصدير وميناء
يف أنابيب خط أطول يوجد الرشقية أوروبا ودول السوفييتي االتحاد ويف مليمرت. ٧٦٢
يف البرتول حقول بني كيلومرت ٤٨٠٠ يمتد الذي الصداقة» «خط املسمى هو العالم،
الخط هذا بناء من السوفييت انتهى وقد أوروبا. رشق يف الكوميكون دول وبني األورال
يتكون وبذلك وأملانيا، النمسا يف األنابيب بخطوط يوصل أن ويمكن ،١٩٦٣ عام الطويل

للقارات. عابر أنبوبي خط أطول
الطاقة. مصادر من هام كمصدر األهمية من مزيًدا يلقى الطبيعي الغاز أصبح وقد
وقد باألنابيب. ونقله الغاز استخدام يف أيًضا الرائدة الدولة املتحدة الواليات كانت وقد
شبكتها من أطول املتحدة الواليات يف الطبيعي الغاز بنقل الخاصة األنابيب شبكة أصبحت

كيلومرت). ألف ٣٥٠ من (أكثر الحديدية
مصادره اكتشاف تعدد بعد الغاز لنقل أنبوبية خطوًطا تنشئ أوروبا أخذت وقد
الغاز لنقل كبرية شبكة السوفييتي االتحاد ويف فرنسا). – إيطاليا – (هولندا أوروبا يف
الستغالل البرتولية إيران حقول إىل أنبوبيٍّا خطٍّا مدت أنها كما األنابيب. بواسطة الطبيعي
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الرشق دول من الوحيدة الدولة هي إيران فإن وبذلك الطاقة، من الكبري املصدر هذا
الغاز. لنقل أنابيب فيها توجد التي األوسط

يف توفريًا النقل وسائل أكثر أنه األنابيب بواسطة والغاز البرتول نقل أثبت وقد
عند التكلفة شديد أنه األنبوبي النقل يف األساسية واملشكلة املائي، النقل باستثناء التكلفة،
الربي. والطريق الحديدية السكك مثل ثابتة بل مرنة، نقل وسيلة ليس أنه كما إنشائه.
اتجاهات ذات وتصبح وتتشابك تلتقي الربية والطرق الحديدية الخطوط كانت وإذا
متعددة نقل وسيلة جعله يمكن ال إنه إذ كذلك؛ ليس األنبوبي النقل فإن متعددة، نقل
لكي األعىل حده إىل يشغل أن يجب األنابيب خط فإن وأخريًا عالية، بتكلفة إال االتجاهات

مربًحا. استثماًرا يصبح
هي كانت وإن أنبوبيٍّا، تُنقل التي املواد فقط هي واملاء والغاز البرتول وليس
ذكرت كلما الذهن إىل تتبادر تجعلها التي للدرجة الوسيلة لهذه استخداًما املواد أكثر
الواليات ففي أخرى: مواد لنقل األنابيب تستخدم الحارض الوقت ففي األنابيب. خطوط
بتسربج بني باملاء ممزوًجا املهروس الفحم لنقل كيلومرتًا ١٦٨ طوله أنابيب خط املتحدة
الصلب من أنبوب تجريبيٍّا: رائًدا مرشوًعا بريطانيا تنفذ الحارض الوقت ويف وكليفالند.
(إقليم ويكفيلد يف الطاقة محطة إىل والتون يف الفحم حقول من يمتد مليمرتًا ١٢٧ قطره
املمزوج الفحم كرس من طنٍّا ٤٠ ينقل واملفروضأن مرت، ١٧٠٠ األنبوب طول كشاير) يور
سايد سفرن مصنع إىل باألنابيب الكيماوية املواد تُنقل وكذلك الواحدة. الساعة يف باملاء
األنبوبي النقل مبتكرات وآخر اإلمرباطورية. الكيماوية الصناعات لرشكة التابع الجديد
إىل والنمساوية والسويرسية الفرنسية األلب جبال يف العليا املراعي من األلبان نقل هو

السفىل. األودية يف ومنتجاتها األلبان مصانع

املعلق النقل (5)

املناطق يف األشخاص لنقل بالنسبة املعلق النقل قيمة يعرف معظمنا أن من بالرغم
النقل. من النوع هذا يؤديها التي الخدمة مدى نعرف ال أننا إال (التليفريك)، الجبلية
يمس وال فوقه، يمتد حبل من معلًقا يظل النقل أن هو املعلق النقل يف األسايس واملبدأ
وأودية غابية، أو وعرة أرايض يعُرب أنه هو املعلق النقل مميزات وأهم نقله. أثناء األرض
من ذلك وغري امليل، شديدة ومنحدرات وخوانق االتساع، مختلفة وأنهاًرا العمق، مختلفة
النقل يوفر وبذلك االقتصادي، النقل دون حائًال تقف التي الطبيعية والعقبات العوائق
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تعرب التي الهندسية اإلنشاءات بشتى القيام اإلنسان حاول ما إذا باهظة تكاليف املعلق
الطريق. يف املوجودة العوائق

وكانت عاًما. ٧٥ حوايل إىل يعود بل تماًما، حديثة نقل وسيلة ليس املعلق والنقل
اإلنجليز املهندسون صمم ١٩١٤ عام قبل وفيما املجال، هذا يف رائدة اإلنجليزية الرشكات
بني تراوحت أجواء ويف العالم، من مختلفة مناطق يف املعلق للنقل مرشوعات عدة ونفذوا
عام أُنشئ الذي املعلق النقل خط املرشوعات هذه أقدم ومن واملدارية. القطبية األجواء
السلع بنقل ويقوم ميًال، ٤٧ الخط هذا ويمتد كوملبيا، جمهورية يف األنديز جبال يف ١٩١٣
غورها يصل خوانق مساره خالل ويعُرب مرت، ٥٦٠٠ نحو إىل يصل ارتفاع إىل املختلفة

مرت. ألف من أكثر إىل
يف وخاصة األوىل، العاملية الحرب بعد كثريًا املعلق النقل تكنولوجية تحسنت وقد
مرشوعاتها من كثريًا بريطانيا صدَّرت و١٩٣٩ ١٩٢٠ بني وفيما ثقيلة، سلع نقل مجال
املعلق الخط ينقل حيث جمايكا؛ يف البوكسايت مناجم ذلك مثال مختلفة؛ مناطق يف
أقام كندا يف Algoma الجوما مناجم ويف الواحدة، الساعة يف الخامة من طنٍّا ١٦٠
دالن أسمنت معامل يف وكذلك الساعة. يف طن ٥٠٠ طاقته املعلق للنقل خطٍّا اإلنجليز
بطاقة غانا يف البوكسايت مناجم ويف الساعة، يف طنٍّا ٢٢٠ طاقته النرويج يف Dalen

الساعة. يف طن ٣٠٠ تشغيل
يقطعها، التي واملسافة الوزن مجايل يف متواضًعا املعلق النقل كان ١٩٣٩ عام وحتى
وسائل من الوسيلة هذه عىل كثرية تحسينات دخلت الثانية العاملية الحرب انتهاء وبعد
دخلت كما الساعة، يف طن ٥٠٠ والحمولة كيلومرتًا، ٨٠ حوايل املسافة فبلغت النقل،
البرشي. العنرص عىل االعتماد وتقليل األمان لزيادة التشغيل يف األوتوماتيكية عنارص
ومزيد املعلق، النقل يقطعها التي املسافات من مزيد إىل هو الحارض الوقت يف واالتجاه
خامات دخلت وقد أقل. وتكلفة والتفريغ، الشحن يف األوتوماتية وزيادة الحمل، طاقة من
تكلفة يف واالقتصاد والراحة واألمان القوة من مزيد لتوفري املعلق النقل صناعة يف جديدة
من أنعم لتصبح النايلون من عجالت الجديدة الخامات أهم ومن املستخَدم. الصلب
سبائك من بدًال صناعية جديدة وسبائك األسالك، عىل جريانها أثناء الحديدية العجالت

الصلب.
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اجلوي النقل عن موجز

للطريان التاريخي التطور (1)

خالل من إال تحقيقه يُستَطع لم لكنه العصور، طوال اإلنسانية يراود حلًما الطريان كان
تقليد إمكان يف ترتكز الطريان عن اإلنسان تخيالت وكانت العرشين. القرن تكنولوجية
عرصنا تكنولوجية لكن منفرًدا، الطريان شخص كل إمكان يف يصبح أنه بمعنى الطيور،
دفعة بهم يطري الناس من كبري لعدد يتسع كبري بجسم فإذا ذلك؛ من أكثر له حققت
الطيور، تستطيعه مما أكثر األضعاف مئات إىل تصل مسافات بهم ويتعدى واحدة،
يحلم يزال ال اإلنسان لكن النسور. تستطيعه مما أعىل إىل املرات عرشات بهم ويرتفع
ويتنقل الطيور، تصعد كما به تصعد نفاثات أو أجنحة صورة يف فردي، طريان بتحقيق

التحقيق. عن بعيًدا ليس ذلك ولعل الطيور. تفعل كما
االنسيابي بشكلها الطائرة شيوًعا أكثرها أنواع، ثالثة عىل اليوم الطريان عالم ينطوي
مركبات وأخريًا ،Helicopter الهليكوبرت العمودية الطائرة ذلك جانب إىل وهناك املعروف.

.Hovercraft الهوفركرافت الهوائية الوسادة
الرشاع سفن من البحرية املالحة لتطوير سنة ٥٠٠ حوايل اإلنسان استغرق لقد
ميكانيكية دفع بطاقات املزودة الحديثة السفن إىل املجهول العالم كشف بها أتم التي
فن وتطوير الجوي النقل عىل للسيطرة فقط عاًما ٢٥ حوايل استغرق لكنه مختلفة.
و١٨٩٧؛ ١٨٩٠ بني كانت الجو1 من أثقل بأجهزة الطريان تجارب فأول الجوية. املالحة

الطائرة ابتكار فكرة الهواء) من أخف الغازات من بأنواع ُمعبَّأ (بالون املنطاد بواسطة الطريان سبق 1

بالدخان). ميلء (بالون ١٧٨٢ فرنسا يف Montgolfier مونتوفليه أخوان صممه ناجح بالون أول بكثري.
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باريس، قرب بتجاربه وقام Avion أسماه للطريان جهاًزا C. Ader أدر كلمنت صنع فقد
بعده تحطمت األرض، مستوى من بالقرب مرتًا ٢٥٠ ملسافة ناجح بطريان انتهت التي
من عدد يف الطريان محاولة يف الرسيع التقدم من عرص بداية كان ذلك لكن الطائرة،

املتحدة. الواليات ويف األوروبية، الدول
الطريان يف W. & O.Wright رايت وأورفيل ويلبور األخوان نجح ١٩٠٣ عام ويف
منها نذكر الطريان عالم يف كثرية أسماء ملعت و١٩١٤ ١٩٠٠ بني الفرتة ويف الحقيقي،
.Santos Dumont ديمون وسانتوس Voisin فوازن ،Farman فارمان ،Blériot بلريو
الطريان يف جديدة مرحلة بدأت (١٩١٤–١٩١٨) األوىل العاملية الحرب انتهاء وبعد
الفنية التطورات من مزيد إىل أدت للطريان قياسية أرقام عدة وسجلت والتجاري، املدني
Alcock & براون واملالزم الكوك جون الكابتن قام ١٩١٩ عام ويف الطائرات، بناء يف
بعد أيرلندا يف وانتهت نيوفوندالند من بدأت األطلنطي عرب جوية رحلة بأول Brown
منتظم طريان خط أول افتتح ذاتها السنة ويف ميل. ١٩٠٠ فيها قطعا طريان ساعة ١٦

ولندن. باريس بني
من ُعِرب قد املانش وكان الطائرة، اخرتاع من عاًما ١٦ بعد األطلنطي عبور تم وهكذا
جوية رحلة أول تمت ١٩٢٤ ويف الطائرة. اخرتاع من أعوام ستة بعد أي ١٩٠٩؛ يف قبُل
دوجالس. طائرات أربع فيها استُخدمت مارتن، األمريكي امليجور بقيادة العالم حول
ألف و٢٧ يوًما ١٥ نحو بعد االنطالق) (نقطة سياتل إىل العودة يف طائرتان نجحت وقد
وبنائها، الطائرة رسعة عىل كثرية تعديالت دخلت الثالثينيات خالل ويف طريان.2 ميل
وبريطانيا وأمريكا أملانيا يف ا جدٍّ رسيعة تحسينات إىل أدت الثانية العاملية الحرب لكن

.de Rozier دروزيه الفرنيس مصممه الجو يف وارتفع فرنسا، يف بالهيدروجني ميلء بالون أول ١٧٨٣ ويف

.Meusnier موزنيه الفرنيس الجنرال صممه يرتفع، أن بعد للدفع بمحرك مجهز بالون أول ١٧٨٤ ويف
ويف .Haenlein هنلني األملاني املهندس صممه غازي بمحرك مجهز حقيقي منطاد أول ١٨٧٢ ويف
أميال عدة طار حصانًا، ١٦ بمحرك مجهز الهنغاري شفارتز ديفيد صممه معدني منطاد أول ١٨٩٧
رحلة أول يف طار الذي Zeppelin زبلني جراف األملاني مجموعة املناطيد أشهر وتحطم. برلني حول

.١٩٠٠ عام قصرية
أول وكانت يومني، من أقل أي ساعة؛ ٤٥ واستغرقت ١٩٥٧ عام تمت العالم حول طريان رحلة أقرص 2
جاليجر الكابتن بها قام التي هي مرات) أربع الجو من (ملئت توقف بدون العالم حول جوية رحلة

أيام. أربعة نحو أي ساعة؛ ٩٤ يف الرحلة وقطع ،B, 50 الطائرة القالع من بطائرة ١٩٤٩ عام
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الطائرة عىل مستمرة والتعديالت التحسينات زالت وما السوفييتي. االتحاد يف ذلك وبعد
رسعة فوق ورسعة السوفييتي)، واالتحاد املتحدة (الواليات أكرب حمولة أجل من املدنية
االتحاد ومرشوع الكونكورد، طائرة إلنتاج املشرتك وفرنسا بريطانيا (مرشوع الصوت
عالم بعد تدخل لم لكنها الصوت)، من األرسع T u نوع من واحدة إلنتاج السوفييتي

التجاري. التشغيل

الطائرة يف التحسني مواصفات (2)

املاضية العرشين السنوات يف كبرية جهوًدا الطائرات ومصممو الطريان مهندسو بذل لقد
عىل قدرتها جعلت مواصفات من اليوم إليه وصلت ما إىل بالطائرة الوصول أجل من
باستمرار قائمة املنافسة يف القدرة هذه زيادة وإمكانية كبرية. النقل مجاالت يف املنافسة
ء تبوُّ من الطائرة مكَّنت التي املواصفات بعض ييل وفيما والتعديالت. التحسينات إدخال

النقل: مجال يف بها بأس ال مكانة

إىل معينة بزاوية مثبَّت مستٍو سطح عن عبارة األجنحة كانت الطائرة: أجنحة (١)
ارتفاع وكان الطريان. لخط بالنسبة خاصة زاوية له كانت فقد وبالتايل الطائرة؛ جسم
أن أثبتتا والتجربة الدراسة ولكن الجناح، أسفل من الهواء ضغط عن ينُجم الطائرة
الوقود؛ يف تقليل مع للطائرة أكرب بارتفاع يسمح األعىل سطحه يحدب الذي الجناح
العلوي التيار ويمر والسفيل، العلوي تيارين إىل املحدب الجناح أمام ينقسم فالهواء
الجناح وراء أسفل إىل ينحدر ثم كبري، ضغط له يكون أن دون الجناح فوق من برسعة
ارتفاع عىل فيساعد أسفل من الجناح عىل يضغط الذي األسفل للتيار دفع قوة معطيًا
يأتيان املحدب الجناح ذات الطائرة ارتفاع قوة ثلثَي أن الدراسة من اتضح وقد الطائرة.

الجناح. أعىل عىل الهواء ضغط انخفاض من
وقد نشأتها. منذ الطائرة محرك يف الداخيل االحرتاق غرفة استُخدمت الدفع: قوة (٢)
الطاقة وكانت السيارات). محرِّكات مثل (مثله «البستون» محرك باسم املحرك هذا ي ُسمِّ
الهجوم بدء قبل ،١٩٣٩ عام ويف الطائرة، مراوح إدارة إىل ل تُحوَّ املحرك عن الناجمة
قوة تغيري إىل توصلوا قد األملان كان الثانية، العاملية الحرب وبداية بولندا عىل النازي
واملحرك نفاث. محرك إىل البستون محرك من الحربية، طائراتهم أنواع بعض يف الدفع
يف إما غالبًا)، (كريوسني الثقيل الوقود احرتاق عن الناجم الساخن الغاز يستخدم النفاث
طاقة إىل يؤدي مما خلفية؛ فتحة من الخروج يف وإما ،Prop Jet الطائرة مراوح إدارة
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الطائرة الحارض الوقت يف نسميه الذي النوع هو وهذا ،turbo jet للطائرة كبرية دفع
قوة أعطاها مما الطائرات؛ مراوح إدارة يف النفاث املحرك األملان استخدم وقد النفاثة.
انتصاراته األملاني الجوي للسالح وسجل البستون، طائرات من أعىل وارتفاعات مناورة

املعروفة.
قليل الجو أصبح كلما كبرية برسعة تدور أن يجب الطائرة مراوح أن املعروف ومن
ارتفعت كلما أكرب برسعة املراوح حركة تزيد أن الطائرة عىل كان أخرى وبعبارة الكثافة.
أو البستون املحرِّكات قوة كانت ومهما قوي. محرك وجود يستدعي أمر وهو الجو، يف
أما ارتفاعاتها. يف تتعداه أن املراوح طائرات معه تستطيع ال سقًفا هناك فإن النفاثة،
قوة ألن وذلك املراوح؛ طائرة من أعىل سقف إىل االرتفاع قدرتها ففي النفاثة الطائرات
مع ولكنها املراوح، مثل الهواء كثافة بقلة كثريًا تتأثر ال النفاث املحرك من الغاز دفع
معينة كمية إىل يحتاج النفاث املحرك ألن معينة؛ ارتفاعات تتعدى أن تستطيع ال ذلك
العالية االرتفاعات يف يقل األوكسجني أن ومعروف االحرتاق، يحدث لكي األوكسجني من
أعىل، كحد قدم ألف ٧٠ ارتفاع إىل تطري أن تستطيع النفاثة الطائرة فإن ذلك ومع كثريًا،
ألف و٤٠ ٣٠ بني هو النفاثة الركاب وطائرات التجارية الطائرات ارتفاع متوسط ولكن
املراوح. طائرات يف قدم ألف و٣٠ ١٥ بني ما إىل املتوسط ذلك ينخفض بينما فقط، قدم
عىل الطريان يف البستون طائرات من أكرب وقوًدا النفاثات تستهلك الوقود: (٣)
طائرات عن يقل الوقود من استهالكها لكن متوسطة، برسعات أو منخفضة، ارتفاعات
والعكس قدم، ألف ٢٥ عن ارتفعت ومتى الساعة يف ميًال ٤٥٠ الرسعة تعدت متى البستون
كثريًا ارتفعت إذا ملراوحها أقوى تشغيل إىل تحتاج التي البستون لطائرات بالنسبة تماًما
بكثري أرخص النفاثات تستخدمه الذي الثقيل الوقود أن نالحظ أن ويجب رسعتها. وزادت
تشغيل فإن هذا وعىل البستون؛ طائرة تستخدمه الذي العايل األوكتني ذي البنزين من

البستون. طائرات من اقتصاًدا أكثر مجموعه يف النفاثات
فإنها البستون لطائرات الطريان سقف النخفاض نتيجة والصوت: االهتزاز (٤)
اهتزاز كثرة إىل يؤدي مما السفىل؛ الجو طبقات يف الهواء ضغط لتغري كثريًا تتعرض
املراوح صوت يرتفع أن الطبيعي ومن الجوية. «املطبات» يف وقوعها وكثرة الطائرة
الطائرة تغلبت وقد الجو، يف عاليًا وارتفعت الطائرة رسعة زادت كلما كثريًا واملحرك
وبانتظام الهوائية، الضغوط تأثريات عن بعيًدا العايل بارتفاعها املساوئ هذه عىل النفاثة
العالية االرتفاعات يف القوة زيادة إىل حاجة يف يعد لم الذي النفاث، املحرك صوت
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أقدر أصبحت بحيث الطائرة جسم بناء ن تحسُّ أيًضا ذلك يف أسهم وقد العالية. والرسعات
الصوت. عزل عىل

للهبوط خاصة مدارج إىل والربية املائية الطائرات تحتاج واملدارج: املطارات (٥)
يبلغ بينما كيلومرتات) خمسة (حوايل قدم ١٥٠٠٠ املائي املدرج طول ويبلغ واإلقالع،
أن املطارات احتياجات وأهم كيلومرتات)، أربعة (حوايل قدم األريض١٢٠٠٠ املدرج طول
تكون أن وكذلك اإلمكان، قدر والدخان الضباب ظاهرة تكرر من خالية مناطق يف تكون
يجب ذلك جانب وإىل الطائرات، هبوط أو إقالع تعرقل التي الرسيعة الرياح من محمية
للطائرات الكبري الثقل لتحمل خاصة مواصفات حسب مبنية األرضية املدارج تكون أن
فوقها. من األمطار مياه انرصاف يسهل بحيث مصممة تكون وأن وإقالعها، هبوطها أثناء
لييل إضاءة بنظام زة مجهَّ تكون أن الدولية املطارات يف األساسية الصفات ومن
الذي هو الناجح واملطار ونهاًرا، ليًال املطارات تعمل لكي املطار ساحة ويف املدارج عىل
أو الخروج يف املسافر يقتضيه الذي الوقت يف ممكن اقتصاد أكثر والبضائع للركاب يوفر

والطائرة. املطار أبنية بني الدخول
يؤدي الذي الضباب أهمها من الطريان، عىل مختلفة تأثريات للجو وتأثريه: الجو (٦)
املالحي الراديو ذلك عىل تغلَّب وقد القصوى، الحاالت يف والهبوط اإلقالع ف توقُّ إىل
األوتوماتي. الهبوط عىل ويساعد الطائرة ارتفاع عن معلومات يعطي الذي والتليفزيوني
لتسخني خاصة بأجهزة تالفيه أمكن خطًرا الطائرة جسم عىل املتجمع الثلج ويشكل
تراكم يمنع الذي بالقدر الطائرة، طريان يف املؤثرة الحساسة األماكن من وغريها األجنحة

الثلوج.
املشكالت من والضغط الحرارة ناحيتي من الطائرة كابينة هواء تكييف كان وقد
إضافية أوكسجني بكمية الطائرة تزويد ذلك إىل ويضاف الحديثة، التجهيزات حلتها التي
الجو تقلبات عىل التغلب أمكن أنه ذكرنا أن سبق وقد التكييف. أجهزة تعطل حالة يف
ارتفاعات عىل الطريان بإمكانية الهوائية واملطبات الطائرة مسار تعاكس التي والرياح
يف إال البحر سطح فوق قدم آالف عرشة تتعدى ال العنيفة الجوية التقلبات إن إذ عالية؛

قليلة. أحوال
التي الطائرات باستثناء كاملة أمان وسائل فيها توجد ال النقل وسائل كل األمان: (٧)
املتعارف األمان وسائل بكافة الطائرة تُزوَّد ثم ومن الحوادث؛ احتماالت كل فيها تُدرس
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األمان أجهزة من عليه متفق هو بما طائراتها تُزوَّد ال التي الرشكات كل وتقع عليها،
هي: تراعى التي األمان أشكال وأهم العقوبة. طائلة تحت

قبل عليها دولية مواصفات ذات وفحوص اختبارات وإجراء الطائرة بناء مادة (أ)
للطريان. صالحيتها تقرير

لكل بالنسبة عليه متفق زمني جدول حسب الطائرات يف الصيانة تتم أن يجب (ب)
باإلجهاد. تصاب التي القطع يف مستمر تغيري ذلك إىل ويضاف الطائرات، من طراز

يُسمح وال وصحيٍّا، فنيٍّا ومجازين مدربني ملالحني إال الطائرة بقيادة يُسمح ال (ج)
كل يف األقل عىل طياران هناك يكون أن يجب كما طويلة، رحالت بالطريان للطيارين
إىل تؤدي قد القيادة طاقم عىل مرضية عوارض أية لتجنب له، ومساعد القائد طائرة:

الكوارث.
رحلتها، طوال الجو حالة عن بيانات لتلقي بالراديو زة مجهَّ الطائرة تكون أن (د)
مكان عىل للتعرف الجوية؛ الرحاالت متابعة بها املنوط باملطارات اتصال عىل تظل ولكي

الطوارئ. حالة يف رسيعة إنقاذ عملية ولتأمني طريانها خالل الطائرة
أوتوماتي. هبوط بجهاز مزودة الطائرة تكون أن (ه)

يف النجاة (صديرية) وأطواق األوكسجني وأجهزة الوقاية أحزمة تتوفر أن يجب (و)
الطائرة. مقاعد كل

الطريان رشكات عىل نتائجها تعميم ورضورة الطريان، حوادث لكل دقيقة دراسة (ز)
الحوادث. تلك مسببات من تفاديه يمكن ما تفادي إلمكان

أو الركاب طائرات يف الكيميائية املواد أو املتفجرات مثل معينة سلع نقل منع (ح)
التجارية. البضائع

حدوث من يمنع ال االحتياطات هذه بمثل الطائرات تزويد أن ندرك أن ويجب هذا
اإلجراءات. هذه مثل تُتخذ لم إذا الحوادث قدر نتصور أن لنا لكن الكوارث، بعض

خوف إزالة منها رئيسية موضوعات عدة الركاب راحة موضوع يتضمن الراحة: (٨)
وقد والضوضاء. التنفس وضيق االهتزازات إىل املؤدية األسباب وإزالة الطريان، من الناس
هو الخوف كان وقد النظري. منقطع نجاًحا السبيل هذا يف الحديثة الطائرات نجحت
لتصورهم وذلك ويهابونه، بالطائرات السفر يخشون الناس تجعل التي العقبات أكثر
األرض عىل السطحية النقل وسائل من للحوادث عرضة أكثر الجو، يف وهي الطائرة، أن
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وسيلة من خطورة أقل الطائرات جعلت قد املشددة األمان احتياطات لكن املاء، عىل أو
.(3-6 الجدول (انظر الشائعة بالسيارات االنتقال

كثريًا، الطائرة اهتزاز نسبة تقليل إىل العايل الطريان عىل الطائرة قدرة أدى وقد
أمان بمدى املسافرين أقنع قد ذاته حد يف وهذا العنيفة، الجوية التقلبات عن وإبعادها
الطائرة. سقوط إمكان عىل مؤًرشا أو دليًال تؤخذ كانت االهتزازات ألن ذلك الطائرة؛
التي الضوضاء تقليل إىل أدى قد النفاث واملحرك الصوت عوازل استخدام فإن وكذلك
نلحظها نفسها والنتيجة كثريًا. الركاب آذان وتُضايق املراوح، طائرات بها تتصف كانت

الالزم. باألوكسجني وإمدادها الجوي والضغط الكابينة حرارة تكييف يف
بوسائل يتميز بالطائرات السفر فإن ذكرها، سبق التي األمان وسائل جانب وإىل
األتربة وجود عدم ذلك مسببات وأول النقل، وسائل من غريه من أكثر العادية الراحة
ويضاف األحيان. بعض يف البحر وركاب بل والسيارات، القطارات ركاب تضايق التي
الطيب واألكل مريحة، إلغفاءة استخدامه يمكن الذي املريح، الطائرة كريس ذلك إىل
أضافت وقد ا. خاصٍّ اختياًرا يُخرتن الالتي املضيفات ِقبل من الجذابة والخدمة واملرطبات
يشعر علوي طابق يف وصالونًا السينمائي للعرض شاشًة (الجامبو) العمالقة الطائرة
ولكن العادي، الطائرة حجم من بدًال ثابتة واسعة نقل وسيلة يف والسفر بالتحرك املسافر
العرص متطلبات أحد وهو الرسيع، االنتقال هو الطريان يوفرها التي الراحة وسائل أكرب

الطريان. سوى يقدمها أن يستطيع ال التي الحديث
رخيصة انتقال وسيلة بأنها األخرى النقل وسائل عىل الطائرة تتفوق الرُّْخص: (٩)
أن — أخرى أشياء بني من — ذلك إىل يؤدي ومما املبارش، والتنقل الطويلة املسافات يف
ذلك قلل وقد العسكري. الطريان يجريها التي األبحاث من كثريًا يستفيد املدني الطريان

تكلفتها. جملة من قلل وبالتايل املدنية؛ الطائرات بناء رشكات عند األبحاث تكلفة

الجوي النقل بعضمساوئ (3)

فيما نوجزها أن يمكن بالطائرة الخاصة املساوئ بعض نجد املميزات هذه مقابل ويف
ييل:

كانت سواء الجو، طبقات إىل ورفعها الطائرة لتحريك للطاقة كبري استخدام هناك (١)
محملة. أو فارغة
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ارتفاع إىل يؤدي وهذا الصافية، حمولتها إىل بالقياس ا جدٍّ كبري الطائرة وزن (٢)
بينما طنٍّا، ٥٠ بنحو يُقدَّر الطائرات لحمولة العام فاملتوسط والركاب؛ السلع نقل أجور

وحجمها. نوعها حسب طن ومائتي مائة بني يرتاوح الطائرة وزن
تكلفة يف كثرية إضافات إىل إليها، اإلشارة سبقت التي األمان احتياجات تؤدي (٣)
تحتاج ولهذا للطائرات؛ املستمرة الصيانة ذلك إىل ويضاف الطائرات، وتشغيل إنتاج
النفقات هذه تواجه أن تستطيع لكي كفئًا تشغيًال طائراتها تشغيل إىل الطريان رشكات

األخرى. النقل وسائل يف نظري لها يوجد ال التي
شديد عنًرصا يزال ال الجو أن إال واملطارات الطائرات يف الحديثة التجهيزات برغم (٤)
إىل العاصف الجو يؤدي كثرية أحيان ويف الطائرات، هبوط أو إقالع تأخري يف الفعالية
أخرى؛ مناطق إىل الطريان خطوط وتحويل مطارات عدة أو مطار يف الحركة إقفال
إىل نقلهم وإعادة املسافرين إقامة مصاريف (تحمل النقل رشكات خسارة يضاعف مما

العاصفة). انتهاء بعد األصلية وجهتهم
كبريًا وقتًا أن إال الحديثة، الطائرات حققتها التي العالية الرسعات من الرغم عىل (٥)
اإلحصائية املتوسطات دلَّت وقد املطار. إىل املدينة من انتقالهم خالل املسافرين عىل يضيع
بما الطائرة ركوبه إىل بيته من خروجه من وقتًا يضيع اإلنسان أن عىل املتقدمة الدول يف
واملطار املدينة بني الضائع الوقت نسبة وتختلف كيلومرت. ٥٠٠–٦٠٠ طريان وقت يوازي
التنقل يف يُفقد الوقت من ٪١٥ أن اإلحصاءات قدرت فقد الجوية؛ الرحلة طول حسب
(لندن الرحلة تستغرقه الذي الوقت مجموع من وذلك ونيويورك، لندن مدينتي األريضيف
من ٪٤٢ ويفقد نيويورك)، مدينة – الدويل نيويورك مطار – الجوية الرحلة – املطار –
املفقود الوقت نسبة زادت وقد أمسرتدام. إىل لندن من قصرية جوية رحلة خالل الوقت
ويف الطائرات، اختطاف حوادث من خوًفا املطارات، يف الدقيق التفتيش نتيجة العالم يف
راجع وذلك املتوسطة؛ الرحلة وقت ُمجمل من ٪٥٠ عن املفقود الوقت يزيد النامية الدول
اإلداري الجهاز كفاءة أو خربة قلة مع واحد مطار عىل الحركة كثافة أو املطارات قلة إىل

املطارات. تلك يف املسافرين خدمة وجهاز

حتى الطريان عالم يف الباب» إىل الباب «من نقل نظام يوجد ال فإنه الحقيقة ويف
التنقل بطء فإن وبذلك املدينة، وسط إىل املطار من التنقل يف الهليكوبرت استخدام برغم
املسافات يف وخاصة ميزاته، من كثريًا الجوي النقل يفقد واملطار املدينة بني األريض

عليها. والقطار السيارة تفوق إىل يؤدي مما القصرية؛
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العاملي الجوي النقل يف الرئيسية الشبكة (4)

وبالذات الشمايل، الكرة نصف يف أماكنها تحتل املتقدمة والدول الصناعة مناطق ألن نظًرا
بني تمتد التي تلك هي للطريان حركة أكثف أن نجد فإننا الشمايل، األطلنطي شاطئ عىل
ترتكز العاملية الجوية والحركة الخطوط أرباع ثالثة أن والواقع الشمالية. وأمريكا أوروبا
هو وهذا الشمالية، أمريكا وداخل أوروبا داخل ويف الشمالية، وأمريكا أوروبا بني فيما
الخريطتني (قارن األرضية النقل ووسائل البحري، النقل يف الكثيف التعامل نطاق نفسه

العاملية). والجوية البحرية للمالحة و٧-١ ٤-١
من والجوي البحري للنقل األساسية املحاور وامتداد نمط بني التشابه لنا ويتأكد
أوروبا من الرئييس الجوي الخط ذلك مثال الوسيلتني؛ من كلٍّ يف الحركة خطوط تتبع
املالحة لخط االمتداد نفس يتبع يكاد الذي األقىص، والرشق الهند إىل األوسط الرشق عرب
البحرية واملالحة الطريان خطوط تتبع من نفسها الصورة وتتكرر االتجاه، هذا يف البحرية
يف التشابه وهذا الجنوبية، أفريقيا أو الجنوبية أمريكا وبني الشمالية أمريكا أو أوروبا بني
القارتني بني الربط واحدة: أسباب إىل يرجع النقل وسائل من الوسيلتني هاتني اتجاهات
الجنوبي واألطلنطي األقىص والرشق الهندي املحيط عالم وبني ناحية من الشماليتني
اقتصاديٍّا ويتكامالن اإلنتاج أشكال يف متميزتني منطقتني بوصفهما الثانية، الناحية من

املختلفة. النقل جسور عرب مًعا بربطهما
بني ما فرتة منذ الجوية الشبكة شكل يف كبريًا تغريًا نجد ال أيًضا السبب ولهذا
اتجاهات عليها تأسست التي االقتصادية فالظروف الراهن؛ وقتنا إىل العامليتني الحربني
الحركة تكاثف إن بل يذكر، كيفيٍّ تغريُّ دون قائمة زالت ال الثالثينيات يف الجوية الخطوط
بني االقتصادية التكاملية قوة مدى أخرى مرة أكد قد الستينيات يف االتجاهات ذات عىل

املذكورة. األقاليم
قد العكس فإن كبري، تغريُّ ينتبْه لم العاملية الجوية للخطوط العام الشكل كان وإذا
ومراكز جديدة استثمار أماكن بظهور وذلك املختلفة، للدول الداخلية الخطوط يف حدث
الزمن، حيث من نقل وسيلة كأوفر الطائرة أهمية ظهور إىل باإلضافة جديدة، تسويق
الجوي النقل تكاثف ظاهرة وتتضح األعمال. ورجال الناس بني الرسيع التنقل روح ونمو
وكندا املتحدة الواليات رأسها وعىل الكبرية، املساحات ذات الدول يف جلية بصورة الداخيل
السوق دول عىل أيًضا هذا ينطبق أن ويمكن وأسرتاليا، والربازيل السوفييتي واالتحاد

واحدة. أرضية وحدة اعتربناها إذا املشرتكة األوروبية
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٧-١ خريطة

هذه من ويتضح الدويل، الجوي للنقل األسايس الهيكل ٤٠ الخريطة دراسة وتعطينا
هما: الطريان، لخطوط أساسيَّني َعني تجمُّ هناك أن الدراسة

ومجموعة «ب» العرض. درجات مع العالم حول تدور التي الخطوط مجموعة «أ»
جنوبية. شمالية مسارات تتخذ التي الخطوط

حقيقتها يف وهي الجوية». «الحلقة أحيان يف الدائرية الخطوط مجموعة ى وتُسمَّ
إىل أوروبا من وتمر الكربى الدائرة أو الشمالية الحلقة هي األوىل حلقتني: من تتكون
الحلقة هذه ويكمل اليابان، إىل ثم ومن الباسيفيكي، املحيط إىل عربها ثم الشمالية أمريكا
أوروبا ثم ومن موسكو إىل األقىص السوفييتي الرشق من السوفييتية الجوية الخطوط
من يمتد كبري قوس عن عبارة الواقع يف فهي الثانية الحلقة أما الغربية. وأوروبا الرشقية
يف ى يُسمَّ القوس هذا وكان األقىص. الرشق إىل والهند األوسط الرشق عرب الغربية أوروبا
السوفييتي االتحاد أرايض القوس هذا يتجنب مالحظ هو وكما الذهبية. الحلقة أحيان
هذا يلتحق اليابان ويف مبارشة، بأوروبا وأسرتاليا آسيا ورشق الهندي املحيط عالم ويربط
الحلقة تكتمل ثم ومن الشمالية، أمريكا إىل للباسيفيك العابرة الطريان بخطوط القوس

أوروبا. إىل األطلنطي عرب ذلك بعد
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ثالث إىل فتنقسم الجنوب إىل الشمال من مساراتها تتخذ التي الخطوط مجموعة أما
والجنوبية. الوسطى بأمريكا الشمالية أمريكا تربط التي الخطوط «أ» هي مجموعات،
تربط التي الخطوط «ج» والوسطى. الجنوبية بأمريكا أوروبا تربط التي الخطوط «ب»
الطريان خط هو رابًعا خطٍّا املجموعات هذه إىل نُضيف أن ويمكننا بأفريقيا. أوروبا
من اتجاهني: إىل يتفرع ثم ومن الشمايل؛ القطب عرب والسكا اسكندنافيا بني القطبي
من كثريًا أقرص طريق وهو اليابان، إىل ألسكا ومن الغربي، األمريكي الساحل إىل ألسكا
الشمايل. الباسيفيك وعالم أوروبا بني الجوي بالنقل يختص فيما الكربى الدائرة طريق
١٩٥٤ عام ففي عليه؛ والسلع الناس إقبال ازداد الطريان عالم يف للتحسن ونتيجة
شخص/ميل، بليون ٢٥ يساوي األشخاص نقل مجال يف العاملي الطريان نشاط كان
الرقم، هذا عن بشدة الطريان أداء ازداد وقد .١٩٦١ عام شخص/ميل بليون ٥٨ إىل ارتفع
شخص/ميل بليون ١٣١ األداء بلغ وحدها املتحدة الواليات يف أن ذلك عىل يدل ومما
األداء هذا نقرب ولكي ،١٩٧٢ عام شخص/ميل بليون ١٦٤ إىل وارتفع ،١٩٧٠ عام يف
١٧٠ بلغ أمريكا يف ١٩٧٠ عام يف الطائرات استخدموا الذين عدد فإن األذهان إىل
(إقالع الجوية الرحالت عدد وأن ،١٩٧٢ عام مليونًا ١٩٥ عددهم وارتفع شخص، مليون
شيكاجو، يف أوهارا املطار من رحلة ألف ٦٤٢ نحو ١٩٧١ عام بلغ ١٩٧١ عام وهبوط)
كنيدي مطار من رحلة ألف و٣٨٠ كاليفورنيا، يف بيتش لونج مطار من رحلة ألف و٥٨٨

املدينة). تلك يف مطارات أربعة (أحد نيويورك يف
مطارات عدة نشأة إىل أدت قد النقاط بعض يف الجوي النقل حركة كثافة أن واملالحظ
نجد نيويورك يف فمثًال الطريان، حركة من نوع يف متخصص منها كلٌّ الواحدة املدينة يف
الواليات خارج الطريان يف املتخصص الدويل كنيدي مطار متخصصة: مطارات أربعة
الجوارديا ومطار األمريكية، الدويل النقل حركة من ٪٥٠ من أكثر ترتكز وفيه املتحدة،
الطويل، الداخيل النقل يف املتخصص نيوآرك ومطار القصري، الداخيل النقل يف املتخصص
للهليكوبرت. محطات خمس خدمة إىل باإلضافة هذا الخاصة، للطائرات بيرتبورو ومطار
تحظى قومية رشكات يُمثِّل منها الكثري الجوية، الرشكات من كبري عدد العالم ويف
يف كبريًا الخاصة الرشكات عدد كان وقد خسائرها. لتغطية حكومية مالية بمساعدات
وتجهيزاتها. رأسمالها يف صغرية رشكات تُمثِّل كانت لكنها القرن، هذا من األول النصف
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طريان رشكات أو هيئات يف الصغرى الرشكات تلك من كثري اندمجت للمنافسة ونتيجة
ويوجد والربي. الحديدي النقل لرشكات الخاص االستثمار عهد يف حدث كما تماًما كبرية،
للنقل، ضخمة هيئات بعضها الخاصة، الجوية الرشكات من عدد أكرب املتحدة الواليات يف
طائراتها تؤجر أو قصرية، طريان خطوط عىل تعمل صغرية رشكات زال ما منها وكثري

املتسكعة. السفن نظام بعيد حد إىل تماثل وهي الطلب، حسب
حركة لتنظيم دوليٍّا اتحاًدا الكربى الرشكات كوَّنت الثانية العاملية الحرب نهاية ومنذ
هذا ويساعد النقل. حركة وتكاثف الجوية الخطوط لنمو منها استجابة العاملي، الطريان
هذه بني محاسبي نظام عىل بناءً أخرى إىل رشكة من املسافر انتقال إمكان عىل االتحاد
دولة، ٣٣ حرضته باريس يف الجوي للنقل مؤتمر أول عقد ١٩١٩ عام ويف الرشكات.
املتحدة الواليات تحُرضه لم لكن النقل، يف الجو الستخدام مشرتكة لوائح لتقرير وذلك
شكل إلصدار شيكاجو مؤتمر عقد ١٩٤٤ عام ويف والربازيل. والصني السوفييتي واالتحاد
بخالف أنه ذلك كامًال؛ يكن لم االتفاق ولكن الجوية للمالحة الدويل القانون أشكال من
عىل الدولة سيادة فإن — قرصت أم طالت — معينة حدود إىل تمتد التي اإلقليمية املياه
عالية ارتفاعات عىل حتى — الدولة أجواء عبور فإن ولذلك نهاية، ال ما إىل تمتد أجوائها
لكن أساسية حريات خمس إىل شيكاجو مؤتمر انتهى وقد مسبق. إذن إىل يحتاج —

جماعية. صورة يف يتم لم كلها عليها االتفاق
وحق االضطرارية) الحاالت يف (إال الهبوط دون الدولة أجواء يف الطريان حق فهناك
إنزال حق وهناك دولة. ٦٤ مندوبو عليهما وافق وقد ركاب. أو بضائع نقل دون الهبوط
امتيازان وهما والربيد. البضائع وشحن الركاب نقل وحق والربيد، والبضائع الركاب
أقرتهما وقد والشحن. التفريغ فيها يتم التي للدولة التابعة الجوية للرشكة فقط ن يُخوالِّ
املسبق باالتفاق — أخرى طريان لرشكة تخول التي تلك هي الخامسة والحرية دولة، ٤٤
األخرية الحرية وهذه الوطنية. الطريان رشكة حقوق بنفس والبضائع الركاب نقل حق —
هذا وعىل فقط. الثنائية الدولية لالتفاقات خاضعة ألنها املندوبني؛ موافقة إىل تحتْج لم
الجوي، النقل عرقلة إىل كثرية أحيان يف يؤدي مما القومية؛ السياسات تتداخل النحو
التي الكبرية الطريان رشكات تمتلكها التي القوى ضد قومية رضورة يبدو ذلك ولكن

العاملي. الجوي النقل الحتكار تؤهلها
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األخرى الهوائية النقل وسائل (5)

١٩٣٩ عام اخرتاعها يف الفضل يعود التي الهليكوبرت هناك فإن الطائرة جانب إىل
وامليزة الجنسية، األمريكي املولد الرويس I. I. Sikorsky سيكورسكي إيفان إيجور إىل
كبرية مهابط إىل تحتاج ال وبذلك عموديٍّا، وتهبط ترتفع أنها للهليكوبرت الرئيسية
ومدى والدفع، االرتفاع وظيفتَي يف تُستخدم املراوح ألن محدودة؛ الرسعة لكن كالطائرات،
مستقبًال للهليكوبرت فإن الحربية، مزاياها عن وفضًال أيًضا. محدود للهليكوبرت الطريان
يف تُستخدم وهي والسلع، لألشخاص بالنسبة املدى، املحدود املبارش النقل عالم يف كبريًا
التي املناطق وإسعاف واإلنقاذ الكثيفة والغابات الوعرة األرايض فوق الكشف عمليات
واملدن. الغابات يف الواسعة الحرائق أو الجليدية االنهيارات أو الفيضانات تحارصها
والجسور. املرتفعة املباني إىل الثقيلة البناء مواد رفع يف الهليكوبرت من أنواع وتُستخدم
وسط إىل املطارات من والربيد الركاب نقل الحارض الوقت يف لها مدني استخدام وأكثر
عن بعيدة املطارات فيها تقع التي الدول يف أو أمريكا، وخاصة املتقدمة، الدول يف املدن

املدينة.
الهواء. من املنخفضة الطبقة يستخدم الذي النقل من حديث نوع هي والهوفركرافت
لرفع أسفل إىل موجه توربني بواسطة هوائية وسادة عىل تسري مركبة عن عبارة وهي
وتسري الدفع. لحركة بمراوح زة ومجهَّ املاء، أو األرض سطح فوق ١٦٠سم حوايل املركبة
وتسري ممهد، طريق إىل حاجة بدون املستوية شبه األرض عىل عادة املركبات هذه
فيعطيها باملاء املركبة جسم احتكاك بذلك وينتفي األمواج، عن تبتعد بحيث املياه فوق
زيادة إىل هو الهوفركرافت مجال يف البحوث واتجاه الرسيعة. القوارب من أكرب رسعة
أن شك وال املاء. أو األرض سطح عن االرتفاع عىل قدرتها وزيادة الطريان عىل رسعتها
يف بارًزا مكانًا تحتل سوف — الالزمة التحسينات عليها أُدخلت ما إذا — الهوفركرافت
كثريًا تكلف التي والجسور الطرق إنشاءات إىل االحتياج دون القصرية املسافات عىل النقل

الحارض. الوقت يف
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ملحقمصور

والحديدي البحري النقل لتطور

الرشاعية السفن بناء لفن التاريخي التطور (1)

.Goldsmith-Carter, G., “Sailing Ships”, Hamlyn, London 1972 عن: نقًال الصور
عىل الحبوب لنقل يُستخدم كان الربدي من مصنوع مرصي بدائي قارب :1 الصورة
واملحمل الربدي من املصنوع الرشاع الحظ ق.م. سنة ٣٠٠٠ من أكثر منذ النيل طول

كبري. مجداف صورة يف الدفة ظهور مع الخفيف، الخشب من صاريني عىل
سنفرو امللك ببنائه أمر الذي املرصي البحري األسطول سفن من واحدة :2 الصورة
ه تُوجَّ كانت السفينة أن الحظ واملتوسط. األحمر البحرين يف للتجارة (٢٩٠٠ق.م)

القماش. من املصنوع والرشاع مجاديف، بستة
إىل تصل كبرية حمولة ذات الفينيقية السفن كانت فينيقية. لسفينة نموذج :3 الصورة
الفينيقيون بنى وقد والكريتية. املرصية السفن بعيد حد إىل تشبه وكانت طن. ٣٠٠
البحارة مهارة وبرغم القراصنة. من التجارية السفن لحماية رسيعة حربية سفنًا



النقل جغرافية

باملالحة التزموا أنهم إال رحالتهم، بعض يف الربيطانية الشواطئ وبلوغهم الفينيقيني
النورسمن. مثل الواسعة البحار يف يغامروا ولم الشواطئ قرب

امليالدي. الثاني القرن املتوسط، البحر يف الحبوب لنقل رومانية سفينة :4 الصورة
يُستخدم كان الذي «البغلة» ى يُسمَّ الذي النوع من رشاعني ذات عربية سفينة :5 الصورة
الوسطى العصور يف األوروبية السفن مع السفينة هذه تتشابه البحار. أعايل يف للتجارة
وقد األسفل. جزئها يف القديم بالشكل تحتفظ لكنها العام، التصميم يف (الكارافيل)
واملستخَدمة للبغلة املشابهة «السمبوك» منها السفن من مختلفة أنواع العرب لدى كان
للحركة مؤهلتان سفينتان وهما و«البدن» «الزاروق» ومنها األحمر، البحر يف اليوم إىل
عمان وخليج عدن خليج يف بكثرة ويستخدمان الضحلة، املياه يف واملالحة الرسيعة
واألشخاص السلع نقل يف استخدامها إىل السفن هذه رسعة أدت وقد العربي. والخليج

املهرَّبني.
مكون الهند) (رشق كروماندل ساحل من هندي صيد قارب ماران» «كاتو :6 الصورة

املقدمة. يف مقوسة خشبية قطع وخمس سميكة، خشبية ألواح سبعة من
إىل حمولتها تصل الصني، شمال يف النهرية هوانجهو سفينة «شووان» :7 الصورة

طنٍّا. عرشين
(جانك). الرشقية الصني سواحل من تجارية سفينة :8 الصورة

الجنوبية. الباسفيك جزر من أصله هاواي، جزر من مزدوج «كانو» :9 الصورة
مدغشقر. يف الساكاالفا قبيلة واحدة، عوامة ذو قارب :10 الصورة

أكرب بلغت وقد الحربية. الطويلة سمن) (النور الفايكنج لسفن نموذج :11 الصورة
الفايكنج وكان مقاتل، ألف وتحمل مجداًفا ١٢٠ وبها طوًال، مرتًا ٩٠ السفن هذه أنواع
املتوسط. والبحر والغربية الشمالية أوروبا مياه كل يف طويلة تجارية برحالت يقومون
سفنًا يبنون وأخذوا الطويلة السفن هذه بناء عن وا كفُّ امليالدي ١٦ أو ١٥ القرن ويف

املتوسط. البحر لسفن مشابهة
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الوسطى، العصور خالل األوروبية التجارة لسفن نموذج Carrack كاراك :12 الصورة
أمريكا، لكشف كوملبس استخدمه الذي النوع هو وهذا وجنوا، البندقية سفن وخاصة

طن. و٦٠٠ ٢٠٠ بني حمولتها وترتاوح أربعة، أو برشاعني زة مجهَّ سفينة وهي
هنري بناها Henry Grâce à Dieu الكبري هنري ١٦ القرن سفن أكرب :13 الصورة
بأربعة زة مجهَّ اإلسباني. األسطول تهديد ملواجهة (١٥١٤) بريطانيا ملك الثامن
املدى. متوسط مدفًعا ١٣٠ ثقيًال، مدفًعا ٢١ وتحمل طن، ألف نحو وحمولتها أرشعة
البحار. سطح عىل رشاًعا) ٦٣) أرشعة حملت سفينة أكرب «أسكس» :14 الصورة
القراصنة. لتضليل مختلفني بلونني جانباها فُطيل التمويه؛ تستخدم سفينة أول وكانت
٥٤) الربيطانية الهند رشكة تمتلكه كانت الذي الضخم األسطول من واحدة وكانت
آالف وثالثة سفينة ١٤ الرشكة أعارت وقد طن). ألف ٤٥ حمولتها مجموع سفينة
الوقت. ذلك يف الرشكة قوة عىل يدل مما ١٧٩٥؛ عام الربيطانية األمريالية إىل بحار
من لعدد رحلة كل يف جنيه آالف عرشة نحو يربحون السفن هذه قباطنة وكان
رحلتهم أثناء لحسابهم البضائع من طنٍّا ٥٠ نقل حق تخويلهم منها االمتيازات
إىل عودتهم يف واألفيون والسكر التوابل من طنٍّا وعرشون الرشق، إىل أوروبا من

أوروبا.
بُنيت «بروسيا»، السفينة الصلب، من مصنوعة رشاعية سفينة أضخم :15 الصورة
بخمس زة مجهَّ مرتًا، ١٧ وعرضها مرتًا ١٣٢ طولها طن، آالف ٨ حمولتها ،١٩٠٢
مزودة وكانت الخمس. الصواري ذات الوحيدة السفينة بذلك وهي الصلب، من صواٍر
وقد املياه. وضخ األوناش وتحريك واملرىس، ورفعها، األرشعة إلنزال بخاريني بمحركني
كانت حيث شييل، هامبورج خط عىل وتخدم األملانية البحرية P لرشكة تابعة كانت

األملانية. الكيميائية الصناعات الحتياجات النرتات تنقل
قبل الجرائد يف نُرش «متسكعة» شحن سفينة وصول موعد عن إعالن :16 الصورة
تابعة السفينة أن الحظ شحناتهم. الشاحنون يعد لكي شهرين بنحو السفينة وصول
لها ليس وسويرسا النمسا بني صغرية إمارة وهي ليختنشتاين، إمارة علم) ترفع (أو

بحرية. شواطئ
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الحديثة الشحن وتكنولوجية الحديدي النقل تطور (2)

.Day, J. R, “Trains”, Hamlyn, London 1969 عن: نقًال الصور
من وهو ،١٨٠٤ عام لنجتون ستوكتون-دار خط عىل الفحم ينقل قطار :17 الصورة

عاًما. ٢١ ب ستيفنسون قاطرة قبل تريفثيك، رتشارد ابتكار
الشكل من واحدة وهي ،١٨٤١ عام ُصنعت أملانية بخارية قاطرة «مينشنر» :18 الصورة

تطويرها). (بعد األوىل البخارية للقاطرات العام
بعض أصبحت كبرية) صناديق يف البضائع (نقل «الصندقة» لنظام نتيجة :19 الصورة

للصناديق. اآليل النقل الحظ الصناديق. هذه شحن يف تتعامل الركاب موانئ
الحديدية، السكك عربات ظهر عىل بشحناتها الربية املقطورات نقل طريقة :20 الصورة

.Piggy-back باسم املعروف األمريكي النقل نظام وهو
متحرك. ضخم ونش بواسطة القطار عربة إىل املقطورة حمل يتم كيف :21 الصورة

بدون الحديدية السكك عربات فوق املقطورات نقل يف الفرنسية الطريقة :22 الصورة
الكانجرو، نظام الحظ العربة. فوق املقطورة دفع يف الجرار يُستخدم ونش: استخدام

ارتفاعها. من ليقلل خاص جيب يف املقطورة عجالت تهبط حيث
إىل حمولتها تُفرغ قطار عربة األيمن الجانب عىل آليٍّا، الفحم نقل طريقة :23 الصورة
مجرى إىل منه يهبط كبري وعاء يف الفحم يتجمع العربة، يف سفيل باب بواسطة أسفل
التي الربية املقطورات من مجموعة يف يصب حيث أعىل إىل متحرك معدني) (مجرى آيل
العمل ويدير يراقب واحد شخص سوى تستخدم ال العملية أن الحظ جرار. إىل تُربط

الصورة. يسار أعىل يف الكابينة من اآليل
وذلك خاصة، برية شاحنة إىل خاصة حديد سكة عربة من األسمنت نقل :24 الصورة

اإلنساني. العامل ل تدخُّ دون الهواء، ضغط بواسطة
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باملواد مليئة حديد سكة عربة يحمل جرار معكوًسا: الباب» إىل الباب «من :25 الصورة
املصنع. إىل الحديد السكة محطة من برية مقطورة فوق الكيميائية

أن يعني املونوريل اليابان. يف املستخَدم Alweg نوع Monorail املونوريل :26 الصورة
فنظام اآلن. حتى املعنى بهذا مونوريل يوجد ال ولكن واحًدا، قضيبًا يستخدم القطار
سطح عىل تجري املطاط من إطارات ذات عجالت أساس عىل قائم الياباني «الويج»
ويساعد طويلة. زعنفة صورة يف القطار حوله يستقر الذي األفقي الخراساني القضيب
من مجموعات أربع هناك أن األفقي األسمنتي القضيب هذا فوق القطار توازن عىل
الكهربائي السلك يمتد األفقية العجالت مجموعة بني فيما األفقي، الكاوتشوك العجالت
يغذي الخراساني القضيب جانبَي عىل وتجري القطار داخل مثبتة الوضع أفقية الذي
املونوريل من النوع هذا من ويوجد أيًضا. القضيب جانبَي إىل مثبَّت بالطاقة، القطار
ويربط طوكيو يف يوجد الذي الخط هو أطولها واليابان، أمريكا يف قصرية خطوط عدة
السيارات؛ منافسة يف املونوريل ينجح لم اآلن وحتى كيلومرتًا). ١٣) املطار وبني بينها

اليابان. يف أرباح تحقيق عىل قادر غري فهو ولهذا
بعجالت يسري أيًضا وهو ،Safege املسمى املونوريل من الفرنيس النوع :27 الصورة
القضيب إىل معلق بأنه الويج نوع عن يختلف لكنه أفقية، عجالت تُسندها املطاط من
كيلومرت مائة برسعة ويسري للمونوريل جيد مثال وهو فوقه. راكبًا وليس الخراساني
الفرنيس النوع توضحان الصورتان فقط. راكبًا ١٢٥ تحمل العربة لكن الساعة، يف

كثريًا. الزوار إليه ويجتذب اللوار، عىل شاتونيف يف أقيم الذي
بمحرك يسري الفرنيس Aerotrain الهوائي القطار للمستقبل: أفكار :29 الصورة
بواسطة واتجاهه بتوازنه ويحتفظ هوائية، بوسادة األرض عن ويرتفع صاروخي
تنخفض حينما تُستخدم الكاوتشوك من بعجالت زة مجهَّ والعربة أفقي. أسمنتي قضيب
كيلومرتًا ٣٧٥ القصوى رسعته وصلت األسمنتي. الخط عن تخرج حينما أو الرسعة
يحتاج لكنه املرشوع، هذا الحكومة تساند باريس، قرب التجريبية رحلته يف الساعة يف

فقط. مقاعد ستة سعتها كانت ُجربت التي العربة وأن خاصة كثرية، أبحاث إىل
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