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تطور السكك احلديد يف الوالايت املتحدة 

 7171-7681ال مريكية  

 5151-5681 األمريكية  المتحدة تطور السكك الحديد في الواليات
 أ.م.د سامي صالح الصياد                                إدريس نامس دحام

 قسم التاريخ –كلية التربية للعلوم اإلنسانية  –جامعة تكريت 
 تقديم

مرحلة بداية حقبة جديدة في اقتصاد الواليات المتحدة بسبب انتهاء الحرب  5681يعد عام       
يد ك الحدالسك أدتإذ األهلية وســـن قوانين وتشــــــــريعات مهمة للنهوض بواقع الدولة االقتصادي ، 

 األطراف ، احاتها المتراميةـــــــــالتي تمتاز بمس قارةتلك الريكية ـاألمالواليات المتحدة  دورا حيويا في
تعد السكك الحديد من أهم ماتتميز به الواليات المتحدة والسيما في القرن التاسع عشر إذ و 

اهيم من انقالب في المف أحدثتهبسبب ما  اإلنسانيةاكبر عمل قامت به  بأنهاالمؤرخون  وصفها
رات الحديثة بسبب التطو  الواليات المتحدة القطاع رمزذا ه أيضااالقتصادية واالجتماعية ،  وعد 

 القتصاداأي قطاع اقتصادي دورا في تنمية  يؤد  لم  إذانطالقته ، الهائلة والسريعة التي واكبت 
الذي تركته على القطاعات االقتصادية  الواضح األثرالسكك الحديد من خالل  كما أدته األمريكي

 جارة والصناعة.األخرى والسيما الزراعة والت
ك الكبيرة بخطوط الســــــــــــــك األمريكية في الواليات المتحدة ارتبط نمو وازدهار العديد من المدن    

فقد كانت العالقة بين نمو هذه المدن والســـــكك الحديد تبادلية ففي الوقت الذي كانت تمتد  ،الحديد
وقد القى دخول القطار إلى الواليات  فيـه لتربط مـدن قائمة ترهر مدن جديدة على جانبي الخط ،
إال مالية  وأخرىطبوغرافية كثيرة منها المتحدة في الربع األول من القرن التاســـع عشـــر صــــعوبات 

محـاولة التللب على هذه المصــــــــــــــاعب بهدف  إلىأن نجـا  التجربـة في بريطـانيـا دفع األمريكيين 
 مسافة ممكنة.  أطول إلىهذه الخدمة  إيصال

 
 
 



   
 

333 

 

دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 سايم صاحل الصيادأ .م.د. 

 ا دريس انمس دحام

 1073 الاول( اكنون 71لعدد )ا

تطور السكك احلديد يف الوالايت املتحدة 

 7171-7681ال مريكية  

   -بداية ظهور السكك الحديد:
 بعض حتى جـــال بخـــاطر 5681ســــــــــــــنـــة لم يمر وقـــت طويـــل على رهور المحرك البخـــاري    

 5651األمريكيين إمكانية اسـتلالل هذا المحرك في النقل البري والسيما السكك الحديد، ففي سنة 
ين احــد ابرز المخترعين والمصــــــــــــــنع   Oliver Evans (5651-5611اوليفر ايفــان ) كتــب

ه الناس "سيأتي اليوم الذي يسافر فيالســـــكك الحديد قائال    متنبأ برهور  في مذكراته األمريكيين
في عربات تجرها المحركات البخارية من مدينة إلى أخرى بسرررررررررعة الطاار تقريبالق وسررررررررتنطل  
العربات من واشرررررررنطن في الصررررررررباف ويتناور المسررررررررافرون فطورهم في بالتيمور و دااهم في 
فيالديليفيا ويجلسرررررون إلى عشرررررااهم في نيويورك في اليوم نفسرررررهق ولكي يتحق  ذلك يج  مد 

 .(5)مجموعتين من السكك لجر العربات فتمر باتجاهين مختلفين وتتنقر ليالل نهارال"
رت أجزائه كلم تكن الســــــــــــــكك الحديد ابتكارا  منفردا  جاء به فردا  واحدا  بل انه كان نراما  ابت  

، وهكذا كانت اغلب االبتكارات في القرن التاســــــــــــــع عشــــــــــــــر وما تاله، فمن المحرك كـل على حدة
  البخاري جاءت فكرة جر العربات المركبة على سكة الحديد التي كان ي عمل بها في المناجم.

لقد كانت مشاريع السكك الحديد في الواليات المتحدة تجري على قدم وساق، فقد منح جون 
( رخصـة إلنشـاء سكة حديد 5661سـتيفن  للتكنولوجيا والذي افتتح سـنة )سـتيفن  مؤسـ  معهد 

، وعلى نذاكآبســــبب قلة االهتمام بها  تربط نهري ديالور وراريتان، إال أن هذه الســــكة لم تر النور
تم تركيبها على سكة دائرية أقامها  5681أول قاطرة في البالد سنة  الرغم من ذلك صنع ستيفن 

ـــــــــــــــمدينة هوبوكين الواقعة في والية نيوجيرســي، وقام بعد ذلك ابنه روبرت ســتيفن   ـــــــــــــــنزله بـ في مـ
، فضــال  عن (T) إلى تقنية الســكك الحديد عندما طورها لتأخذ شـكل الحرف علميابإضـافة إسـهاما 

حديد الممدودة على دعامات عرضــية خشـبية يتخللها الحصــى كانت ذلك وجد أن خطوط السـكة ال
( التي Spikeأفضـــــل األشـــــكال التي يمكن أن يأخذها بدن الســـــكة الحديد، وابتكر أيضـــــا  الرزات )

 .(8)استخدمت لربط األجزاء معا  
 وهو الوحيد 5686تموز  82أول من ابتدأ مشـــروع ســـكة الحديد في  (1)تشـــارلز كاروليعد 

ين واليتي بوكان هذا المشروع يوصل  الواليات المتحدة ،اسـتقالل الباقي من الموقعين على وثيقة 
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 قيم   أ  احتفاال  كبيرا  أنكان ســـيمول من مصـــادر خاصـــة إال  هتيمور وأوهايو، فعلى الرغم من أنبال
لحشــــــد أمام ا ح عالما  اقتصــــــاديا  جديدا ، وقد عبر كارول عن رأيه في المشــــــروعفتبانطالقه والذي 

: "اعتبر أن ما أنجز اليوم من أهم الذي ق در عدد الحاضـــــــــرين فيه بأكثر من خمســـــــــين ألفا  بقوله
األعمار التي أديتها في حياتيق وال يضررررررارعه سرررررروى توقيعي إعالن االسررررررتقالرق إن كان  مة 

 .(2)بالفعر مايضارعه"
فيها عن أهمية السكك ، مقالة تحدثت "Bankers Magazine"وكتبت مجلة االقتصاديين 

"إن فكرة إنشاء سكة حديد عابرة للقارات قد نالت في وقت مبكر   ما نصه الحديد وتاريخ بداياتها
ق في مجلته )جولة  1)أعلن القس )صررمواير باركر  5681اهتمام الشررع  األمريكيق فقبر عام 

 يد من المحيطاسرتكشا  ما وراء جبر روكي  انه لن يكون هناك أي صعوبة في بناء سكة حد
األطلسري إلى المحيط الهاديق وقد تزايد اهتمام الناس بهذا الموضرو ق ولم يكن القس صمواير 
باركر هو أور الداعين إلنشرراء السرركك الحديد بر سرربقه قبر ذلك الطبي  )صررمواير جارلو  من 

من  روالية ماسراتشروسرتس بهذا االقترافق إال إن المرجح إن المسرتكشفين لويس وكالرك هم أو
ق إال أن هذا 5688أيلور  8نادي بهذا االقتراف بعد أن كتبا تقريرهما عن الشرررررررمار ال ربي في 

 .(8)بسب  األوضا  السياسية آنذاك" 5651التقرير لم ينشر حتى عام 
لم يهتم المؤرخون والمراقبين لألوضـــــــــــاع العامة في البالد بمثل االهتمام الذي نالته خطوط 

هيمنت على الســـاحة األمريكية وخيال األمريكيين، إذ أصـــبحت القطارات رمزا  الســـكك الحديد التي 
ألمريكا الحديثة، فقد جســـدت التفوق األمريكي في االقتصــــاد والتصــــنيع الحدي، في العالم، إال إن 
إنشـــــاء الســــــكك الحديد لم يأت بمجرد فكرة عابرة أو اقترا  قدمه أحد المهندســــــين أو الرحالة دونما 

ـــحس ــــ ـــمتوخاة من هذه  لفة والمردودات االقتصادية الهائلةاب للكـ ـــاريع،الـ ــــ ــــ ــــ ــــ يق فضال عن تحق المشـ
 .(6)األمريكيالرفاهية للمجتمع 

إلى اكتشـــــاف ثروات ســـــاحل المحيط  5621لقد أســـــفرت حمى البح، عن الذهب منذ عام 
ك ثال، اعة التي تفصل الشرق عن اللرب، فقد كانت هنادي واكتشاف حقيقة المساحات الشاساله

طرق للوصـــــول إلى ســـــاحل المحيط الهادي، وكلها كانت صـــــعبة إذ تعاني قوافل المســـــافرين على 
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طول الممرات باتجاه والية كاليفورنيا وشـــــــــــــمال غرب المحيط الهادي من العواصـــــــــــــف الثلجية في 
 .(6)فصل الشتاء

أرســــــل الكونجر  في أوائل خمســــــينيات القرن التاســــــع عشــــــر خم  رحالت اســــــتقصــــــائية 
 (جيفرســـــــــــون ديفيز)ســـــــــــتكشـــــــــــاف الطرق بعناية، وكانت هذه الحمالت بإشـــــــــــراف وزير الحرب ال

Jefferson Davis (5681-5685) الذي أصبح رئيسا للواليات المتحالفة إبان الحرب األهلية ،
ــــــــــمالية إلى اللواء  ـــــــــــ ، فبدأ Isaac Stevens (1) (إسحاق ستيفن)فقد أسند مهمة مسح المنطقة الشـ

عمليات المســح من ســانت بول في والية منيســوتا وعلى طول نهر مســيســيبي إلى والية ميســوري، 
ــــــــــــــــطت هذه البعثة مناطق كثيرة وصـــوال  إلى  ومن ثم إلى بوجيه ســـاوند في والية واشـــنطن، وقد غـ

قد تم و المناطق الجبلية في والية مونتانا، مما اسـتدعى إجراء دراسة شاملة للمنطقة الجبلية هناك، 
إذ تمت مناقشتها باستفاضة  5611االنتهاء من إعداد تقارير البعثات وقدمت إلى الكونجر  عام 

 .(51)5685إال انه لم يجر  القيام بالبناء الفعلي حتى بداية الحرب األهلية عام 
 

 -السكك الحديد: مراحر تطور
( تطلبت الحرب مد خطوط السكك حديد التي يجب أن تصل 5681 – 5685بين عامي )

إلى كاليفورنيا، وهذا يحول دون االهتمام بالخط الشـمالي، وكان من نتيجة الحرب هو بناء السكك 
الحديد في الواليات الوســـــــــطى من االتحاد الفدرالي والوصـــــــــول فيما بعد إلى المحيط الهادي، ففي 

أصــــدر الكونجر  قانونا  أســــ  بموجبه شــــركة ســــكك حديد المحيط الهادي  5682أيار عام  15
، األمريكي رئي  البرلمان Colfax Schuyler (55)(كولفاك  شــويلر)الشــمالية ووقع هذا القانون 

، 5682تموز  1في  (5681-5685) وتمــــت الموافقــــة عليــــه من قبــــل الرئي  أبراهــــام لنكولن
وضـــمت قائمة المؤســـســـين أســـماء رجال من والية مين، ومنيســـوتا، وأريلون، وكاليفورنيا، وأوســـاط 

 )جون ســــــــــــــي فيرمونــت( تجــاريــة وســــــــــــــيــاســــــــــــــيــة، وقــادة بعض وحــدات الجي ، وكــان من بينهم
John.C.Vermont من نيويورك، وهو أول مرشـــــــــــح للرئاســـــــــــة من جانب الحزب الجمهوري، و 

رجل أعمال معروف من والية بنســــــــــــــلفانيا،  Ji.Edgar Thompsonثومســــــــــــــون( )جـاي ايدجر 
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)الكســــــــــــــنــــدر ميشــــــــــــــيــــل( من واليــــة الينوى، والمصــــــــــــــرفي المعروف  Grant)جرانــــت( والجنرال 
Alexander Mitchell ام روي (  من والية ويســــكونســــن، و(M.Royce  ،من والية منيســــوتا

 .(58)هموغير   Bingham Joh)جون بينكهام( وعضو الكونجر  
 ا  ( مليون دوالر 8) ا  ( مليون دوالر 511وضـــــع قانون إنشـــــاء الشـــــركة الجديدة رأ  مال قدره )

( منها تدفع نقدا ، وتم أيضا  إقـــــــرار ميثاق الشركة، وعلى الرغم من ذلك فأن %51منها لألسهم و)
 (51)عالمشرو ن الممولين عن تمويل هذا الرروف لم تكن مواتية بسبب الحرب، إذ أحجم الكثير م

أجريت عمليات إعادة التنريم على الشــــــــركة،  5686في عام بعد الحرب األهلية وتحديدا و 
وكـان على الحكومـة تقديم المســــــــــــــاعدات لها من خالل منحها األراضــــــــــــــي وتوفير الرهن العقاري 

دون موافقة الكونجر ، في حين كان من من والســـــندات، إال أن هذه التســـــهيالت ال يمكن منحها 
 .(52)5668نهاية عام  إلى ماقبلرر أن تبدأ أعمال البناء في غضون شهرين وتستمر المق

بدأ العمل بهذا المشـــــــــروع في المدة المقررة وتميزت أعمال البناء بالســـــــــرعة في إنجازها من 
خالل الســــباق بين الشــــركات المنفذة، وم نحت هذه الشــــركات تراخيل لمد خطوط الســــكك الحديد 

ن في هذا قدر ممكن من الدعم، وكان العاملو  منها الحصــــــــــــــول على أكبر شـــــــــــــرقا ، وكانت اللاية
( 861المجال هم من الجنود السابقين والمهاجرين األيرلنديين الذين استطاعوا مد خطوط بمسافة )

الوســــــــــــطى للمحيط  اطقالمنواليات اريلون ، وأالســــــــــــكا  و ايداهو ، و مونتانا ، أي في ميال  في 
الشــــركات في عملها أيضــــا  على المهاجرين الصــــينيين الذين اســــتطاعوا إنجاز ، واعتمدت  الهادي

ويبدو ان سبب ذلك  .(51)( ميال  من السكك الحديد كانت أجزاء منها عبر الجبال5168أكثر من )
 يعود الى مهارة العمال الصينيين في هذا المجال.

ـــــــة  ( 58)(إن نجـــــــا  شــــــــــــــركـــــــة )جـــــــاي كوك ـــــــل الفي والي ـــــــا في تموي  ةحكومـــــــفيالديليفي
 

أثناء الحرب األهلية جعلت منها الشــــــركة المفضــــــلة لتمويل شــــــركات بناء خطوط الســــــكك الحديد، 
وكانت مناطق المحيط الهادي تضـــــــــــم واليات  أالســـــــــــكا، كاليفورنيا، هاواي، اريلون، واشـــــــــــنطن، 
ايداهو، وايومنغ، حريصـــة على أن تصـــبح هذه الشـــركة المالية هي الممول الوحيد لشـــركة الســـكك 

جراء دراسة مستفيضة على  طول الطريق المقتر  للسكة الحديد الح ديد، وبعد تمديد المفاوضات وا 
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ي ذلك أبرز المهندسين ف دسي شركة )جاي كوك( نفسها وتولى جورج ميلنور روبرت من قبل مهن
 .(56)الوقت إدارة عالقات الشركة المالية مع شركات تنفيذ األعمال

)برينرد( في والية منيســـوتا والواقعة على نهر المســـيســـيبي تم االنتهاء من شـــق الطريق إلى 
اكتمل بناء خط ســـــــــكة الحديد  5668، وفي عام 5665عبر بحيرة بارك في وقت مبكر من عام 

عبر البراري من داكوتا الجنوبية إلى مدينة بســــــــمارك الواقعة على نهر ميســــــــوري في والية داكوتا 
واصــل بين نهر كولومبيا وبوجيه ســاوند عند تاكوما على الشــمالية، وكذلك تم االنتهاء من الخط ال

تســــــــــــــببت األزمة المالية التي مرت بها الواليات المتحدة بإيقاف مد  5661الســــــــــــــاحـل، وفي عـام 
 Frederick Billings (بيلينجز فريدريك) إذ وضـــع  5661خطوط الســـكك الحديد حتى صـــيف 

 هي  بيع فقراتمدير الشــــــــــــركة خطة لتنريم األوضــــــــــــاع المالية لها بعد األزمة تضــــــــــــمنت ثال، 
( 81الســندات، وبيع األســهم، وفتح الباب أمام الملكية الخاصـــة، وكان هناك أيضــا  لدى الشـــركة )

( مليون 511، على شــــــــكل ســــــــندات، وتم تقســــــــيم رأ  المال البالغ )(56)ديون عائمة ا  مليون دوالر 
أســـهم عادية، ومما  ا  ( مليون دوالر 21، و)(51)( مليون دوالر أســـهم مفضـــلة15إلى قســـمين ) ا  دوالر 

ســاعد على رفد شــركة الســكك الحديد باألموال هو ارتفاع محصــول القمح شــرق والية ميســوري إذ 
( ألف 81، ويذكر إن المســـــــاحة المزروعة آنذاك كانت )( ألف بوشـــــــال  111وصـــــــل اإلنتاج إلى )

 .(81)ا  فدان
( مليون دوالر عن قيمة بيع 15يجـة للخطـة التي وضــــــــــــــعتها الشــــــــــــــركة بللت وارداتها )ونت

 5668أسـهم للخزينة أو أسهم مملوكة للشركة، وفي عام  ا  مليون دوالر  56األسـهم العادية وتركت 
، في حين بلغ إجمالي أطوال الســــــــكك ا  ( ألف دوالر 611حوالي )للشــــــــركة بللت األربا  اإلجمالية 

( قـــاطرة 5811( قـــاطرة ركوب، و)88( قـــاطرة شــــــــــــــحن، و)26، و)( ميال  111المنجزة )الحـــديـــد 
يحملون أسهم الشركة التي كانت منتشرة في كافة أنحاء  ا  ( ألف شخص51متنوعة، كما إن هناك )

( عام 1112( ألف نســـــمة مقابل )11ة ميســـــوري )البالد، فيما ارتفع عدد الســـــكان في شـــــمال والي
5661(85). 
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ا ح الطريق بين فارجو في داكوتما فتعندتحقق  من هذا المشـــروع األكبرفائدة إن عنصـــر ال
الشــــــــمالية ومدينة بســــــــمارك، إذ تبين إن حركة المرور تكون في فصــــــــل الصــــــــيف فقط، وال تعمل 

 5668بانترام في فصـــل الشـــتاء بســـبب العواصـــف الثلجية، فضـــال  عن إن البالد قد شـــهدت عام 
أج. أصــــبح ) 5666، وفي عام (88)عة )كســــنر( بوالية أوكالهوماحرب مع الهنود الحمر في مقاط

مديرا  للشـــــــركة إذ تم في عهده توصـــــــيل مدينتي مينابولي  أو  H.E. Sergeant (أي. ســـــــرجنت
تم توصيل مدينتي  5661كبرى مدن والية منيسـوتا مع سـانت بول، وفي عام  (81)مدينة البحيرات

( ألف 21بوالية داكوتا الشــــــــمالية وكانت كلفة البناء حوالي ) برينرد بوالية منيســــــــوتا ومدينة فارجو
 .(82)للميل الواحد ا  دوالر 

فعة ببنـاء خط بـاتجاه اللرب من بســــــــــــــمارك عبر الســــــــــــــهول المرت 5661تم البـدء في عـام 
التي كانت غير مأهولة بصـــــــــورة كلية تقريبا  إلى داكوتا ومونتانا الشـــــــــرقية، وفي الوقت والمراعي، 

 Walla Walla (ال وآالآو )مل يجري شــرقي واشــنطن من نهر كولومبيا عند مدينة نفســه كان الع
يبين التوســــــــع في عدد  (5رقم )والجدول  .5661آب  88وتم االنتهاء منه في شــــــــرق واشــــــــنطن 

 - (81)(5661 – 5681التي تم انجازها بين عامي )للسكة الحديد األميال 
   يبين التوسع في عدد األميار5جدور رقم )

ت ير النسبة الماوية لكر خمس  عدد األميار باآلال  السنة
 سنوات

5688 85  
5681 81 58 % 
5688 18 88 % 
5681 81 14 % 
5668 18 48 % 
5661 546 86 % 

 

( قليلة 5681 – 5681ومن ســياق هذا الجدول نجد إن األعمال المنجزة خالل المدة من )
 – 5681( للمدة الممتدة ما بين عامي )% 61نســــــــــــــبة )بجدا  بســــــــــــــبب الحرب األهلية وارتفعت 
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د زادت ق( أي بعد الحرب األهلية، إذ اندفعت الشركات بسرعة كبيرة لتطوير هذا القطاع، و 5661
أوقفت الكثير من األعمال لمدة أربع  5661إال أن األزمة المالية عام  بصورة كبيرة ، وتيرة العمل

( كانت مســاوية للمدة التي ســبقتها من حي، 5661 – 5661) ســنوات تقريبا ، إذ أن المدة ما بين
األعمال التي تم إنجازها، وبفضـــل إعادة تنريم األعمال التي قامت بها شـــركة الســـكك الحديد عام 

نلحر زيــادة كبيرة بعــدد األميــال فقــد زادت نســــــــــــــبتهــا كثيرا  عمــا تم إنجــازه خالل المــدتين  5666
 السابقتين.

ط الســــكك الحديد بدون انقطاع على الرغم من وجود الكثير من اســـتمرت الشــــركة بمد خطو 
العقبات، وقد تم إنجاز الـــكثير من األعــــمال في واليات وسيكنسون، ومنيسوتا، وداكوتا، ومونتانا، 

ة طوط فرعيــــــــــي، وخــــــــــــــــــــــــــوأيداهو، وواشنطن، وأريلون، وتتكون األعمال المنجزة من الخط الرئيس
ـــــوجس ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حالت تجارية، ومباني مكاتب، وخطوط للبرق، وقد تساوت األعمال في السهول ـــور، ومـ

والوديان والجبال، وكانت من أبرز األعمال التي تم إنجازها هو جسر بسمارك عبر نهر ميسوري، 
ا  وبللت ( متر 51،82ا  وعرضـــه )متر ( 28،86وهو جســـر مكون من الحديد والصـــلب يبلغ طوله )

، فضــــال  عن جســــر عائم على نهر كولومبيا في مدينة تاكوما بوالية واشــــنطن ا  مليون دوالر تكلفته  
( من عربات 81-6، ويتكون من ثال، مســارات ويســتوعب من )( مترا  16،11والذي يبلغ طوله )

، nBozema (88) (بوزمان)، كما تم أيضا  شــــــــــــــــق نفقي ا  ( ألف دوالر 126الشحن، وبللت كلفته )
( 1626والثـــاني ) ا  ( قـــدمـــ1851عبر جبـــال روكي وكـــان طول النفق األول ) Molan (موالن)و

 .(86)ا  قدم
( يرهر النمو المطرد لقطاع الســــــــــــــكك الحديد التي بللت الذروة 8ومن خالل الجدول رقم )

 -في إيراداتها من خالل عمليات نقل المسافرين وشحن البضائع 
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  5661-5681  يبين نمو قطا  السكك الحديد للمدة مابين عامي )4الجدور رقم )
 

 نفقات المعدات الجديدة نفقات التحسين إجمالي األرباف السنة
   أل  دوالر 888ق618 5688 – 5681
 أل  84ق884ق454 أل  دوالر 48ق188ق884 مليون 65ق565ق488ق4 5668 – 5681
 مليون 88ق158ق881ق5 مليون 85ق811ق858ق4 مليون 48ق111ق611ق8 5668 – 5664
 مليون 11ق884ق111ق1 أل  88ق816ق688 مليون 16ق181ق888ق54 5661 – 5668

 

ارتفع مابين ، ســــــنويا   ( راكبا  51288( بلغ عدد المســــــافرين )5668 – 5665ففي عامي )
في عامي ، أما عن شــــــــــحن البضــــــــــائع فقد تم ا  ( ألف راكب618)إلى ( 5662 – 5661) عامي

( تم 5661 – 5668من القمح، وفي عام ) بوشـــــــــال   مليون (5،111( نقل )5666 – 5668)
 ا  رأسومائتي آالف تسعة ( 1،811، وبالنسبة للماشية فقد تم نقل )بوشـال   ماليين( 1،511شـحن )

، وفي المدة نفســـها تم ا  ( ألف رأســـ21 – 11( تم نقل ما بين )5662 – 5661منها، وفي عام )
( ألف رأ  إلى واليــة مونتــانــا ألغراض التكــاثر، وكــانــت الحكومــة قــد بــاعــت للشــــــــــــــركــة 21)نقــل 

 - (86)(1مساحات شاسعة من األراضي، وكما مبين في الجدول رقم )
   يبين مساحات األراضي التي باعتها الحكومة لشركات السكك الحديد8الجدور رقم )

 

 الفدادين باآلال  السنة
 ال أل  فدان 888ق488 5688 – 5688
 ال أل  فدان 888ق818 5686 – 5688
 ال أل  فدان 888ق181 5668 – 5664
 ال أل  فدان 888ق186 5661 – 5668

 

( قد شــهدت شــراء أقل مســاحة 5666 – 5668ويالحر في هذا الجدول إن المدة ما بين )
من األرض قياســـا  بالســـنوات التالية، وكان ذلك بســـبب الحرب مع الهنود الحمر آنذاك، وفي المدة 

وهي المدة التي تم تليير رئي  الشـــركة فيها،  % 861التالية ارتفعت نســـبة الشـــراء إلى أكثر من 
 يجديدة فجهود كبيرة جدا  اســــتطاع خاللها أن يوصــــل خطوط الســــكك الحديد إلى مناطق إذ قام ب

البالد، ونالحر في الوقت نفســــه انخفاضــــا  كبيرا  في المدتين التاليتين، فعلى ما يبدو أن منتصــــف 
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ثمانينيات القرن التاسـع عشــر قد وصـلت فيه امتدادات الســكك الحديد الذروة، ولم تعد هناك حاجة 
 المزيد من األراضي. لشراء

بعد أن وصــــــــلت الســــــــكك الحديد إلى مســــــــتوى عالأ من الخدمة واإلنجاز، وبدأت الشــــــــركة 
بتحســـين ممتلكاتها، من خالل االســـتعاضـــة بالركائز الخشـــبية بدال  من الحديد الصـــلب، إذ إن هذه 

ر الجســـــــــو الركائز تخفف من االحتكاك بين عجالت القطار والســـــــــكك الحديد، وزادت درجة تحمل 
لألوزان الثقيلة بسبب استبدال قضبان الحديد بقضبان جديدة من الفوالذ، فضال  عن قيام الشــــــــــركة 

كبيرة نجد ان هناك زيادة ( 1باستبدال القاطرات القديمة بأخرى حديثة، وبالتدقيق في الجدول رقم )
ذا أ دخلت على ه كانت بســــــبب التحســــــينات التي، و طرأت على عمليات تحســــــين الســــــكك الحديد 

القطاع، وبفضــــــل هذه التحســــــينات دفعت الشــــــركة إحدى عشــــــر وجبة من األربا  الســــــنوية على 
 .(81)ا  ( ماليين دوالر 1،811األسهم الممتازة بللت قيمتها أكثر من )

، بســــــــبب كثرة بيع المصــــــــارف للذهب 5611دخلت البالد في أزمة اقتصــــــــادية جديدة عام 
األعمال التجارية بشــــكل كبير، وقامت الشــــركة باالمتناع عن دفع األمر الذي أدى إلى  انخفاض 

الرســـــــــــوم الثابتة والمتحركة، مما جعلها وجها  لوجه مع أزمة جديدة، ومن أجل مواجهة هذه األزمة 
، وبقيت تحت الحراسة لمدة 5611في آب من عام  (11)تم وضـع الشـركة تحت الحراسـة القضـائية

مثابة إعادة تعديل لمواردها المالية والتي ارتفعت قيمة ســـنداتها ثال، ســـنوات، إذ عدت هذه المدة ب
(، ويذكر إن عدد من الخطوط %6(، وجزء صــــــــلير منها ارتفع بنســــــــبة )%8وأســــــــهمها بمعدل )

الفرعية كانت مشـــــيدة وفق قوانين لم تشــــــمل بالحراســــــة القضــــــائية في باد  األمر إال أنها أ دمجت 
 .(15)مرور مدة قصيرة من الوقت بصورة كلية في هذا النرام وذلك بعد

، تم إنهاء الحراســـــة القضـــــائية على الشـــــركة التي نجحت 5618وفي األول من أيلول عام 
و سانت أي دبليخالل تلك المدة من استعادة امتيازاتها وممتلكاتها، ومع حلول فصل الشتاء عين "

رئيسا  جديدا  للشركة التي دخلت عهدا  جديدا  بعد أن دبت الفوضى في  E.W. Saint Paulبول" 
أعمالها التجارية ، ومع تعيين الرئي  الجديد ازداد نشــاط  الشــركة التجاري وتم تحقيق أربا  كبيرة 

  - (18)(2وأصبحت حالتها أفضل من أي وقت مضى، وكما هو موضح في سياق الجدول رقم )
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 باف شركات السكك الحديد بعد انتهاء الحراسة القضااية  يبين أر 1الجدور رقم )
          

 نفقات التش ير إجمالي األرباف السنة
تش ير اإليرادات بعد 

 الضريبة
أرباف األسهم 

 المدفوعة
عدد األميار 
 المقطوعة

 11ق881ق1  61ق181ق818ق1 88ق654ق511ق1 44ق656ق115ق51 5618 – 5618
 16ق811ق1 888ق888ق8 18ق118ق185ق55 15ق888ق811ق55 85ق856ق881ق18 5616 – 5618
 18ق881ق1 888ق888ق1 56ق866ق111ق54 45ق114ق811ق54 81ق888ق816ق48 5611 – 5616

 

، رأ  المال الذي هو عبارة عن الموجودات (11)وأرهر الجـانـب المدين من دفتر األســــــــــــــتاذ
، فضـــــــال  عن ا  ( مليون دوالر 1،6ماقيمته )والعقارات والطرق، والمحطات، والمعدات، وما إلى ذلك 

 الــــــــمــــــــوجــــــــودات الــــــــمــــــــتــــــــنــــــــوعــــــــة، واألوراق الــــــــمــــــــالــــــــيــــــــة والــــــــتــــــــي بــــــــلــــــــلــــــــت قــــــــيــــــــمــــــــتــــــــهــــــــا
، وااللتزامات المترتبة على الشــــــــركة أو الخصــــــــوم من أســــــــهم رأ  المال ا  ( مليون دوالر 85 – 1)

متراكمــة ، وقوائم األجور وفــائــدة الضــــــــــــــرائــب الا  ( مليون دوالر 15وديون الرهن العقــاري مــاقيمتــه )
، والرســـوم الثابتة والتي تم تخفيضـــها لتصـــل إلى ا  ( مليون دوالر 2،111واالحتياطي ما يقرب من )

( ما يقرب 5616 – 5618، في حين إن األربا  اإلجمالية بللت بين عامي )ا  ( ماليين دوالر 8)
ـــــــــــ، أما األوراق الا  ( مليون دوالر 51من ) ـــــــــــمالية الــــــــــ ـــــــــ  – 8ابقا  )سالفائدة فكانت منقولة عن طريق ــــــــــ

 .(12)(%2 – 1( ففائدتها اآلن هي )6%
إن إجمالي أربا  هذا  5155تموز  11أرهر التقرير الســــــــنوي للســــــــنة المالية المنتهية في 

، ا  ( مليون دوالر 11،681،681، ومصــــروفات التشــــليل )ا  ( مليون دوالر 85،158،615العام هو )
( مليون دوالر، واألربـــا  المـــدفوعـــة كـــانـــت حوالي 88،186،168ومبـــالغ تـــدوير األربـــا  بللـــت )

، وكــــانــــت أطوال الســــــــــــــكــــك الحــــديــــد العــــاملــــة حتى ذلــــك الوقــــت ا  ( مليون دوالر 56،181،111)
كبيرة في الســــــــــــــنوات األخيرة لزيادة  ( أالف ميـل، وكـانـت الشــــــــــــــركة قد أنفقت أمواال  8،158،18)

ات لســــكك الحديد مع زراعة جوانبها بالنباتممتلكاتها بما في ذلك إعادة التنريم، وبناء خط مزدوج ل
المتداخلة، ووضـــــــع عالمات تعمل بصـــــــورة آلية، كما أجريت تحســـــــينات على القاطرات والعربات 

، ويــذكر ا  ( ماليين دوالر 6مــا يقرب من ) 5155معــا ، وقــد بلغ مجموع مــا أنفق عليهــا خالل العــام 
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 المشــتركة بين كل شــركات الســكك الحديدإن جميع عمليات التحســين والتطوير كانت من القواســم 
 .(11)في البالد

 
  -: والتجارة في تطور المدنوأ رها لسكك الحديد ية اإنتاجزيادة 

لقد كان لشــــــــركات الســــــــكك الحديد دورا  كبيرا  في نمو الســــــــكان وزيادة دخل الفرد من خالل 
الورائف التي وفرتها تلك الشــــــــــركات، وكان النمو الســـــــــــكاني ورهور مدن جديدة أحد أبرز نتائ  
ـــــــــــــــمال المحيط الهادي كان عدد  تطوير طرق المواصــالت والســيما الســكك الحديد، ففي منطقة شـــ

( 1أكثر من ) 5151( ألف نســــــــمة، وأصــــــــبح في عام 811ما يقرب من ) 5661الســــــــكان عام 
ماليين نســــــــــمة، فضــــــــــال  عن رهور أربع مدن كبيرة على الحدود الشــــــــــرقية، وهي  ســــــــــانت بول، 
مينـابولي ، وســــــــــــــوبريور، ودولو،، وأربعـة أخرى في المنطقـة الوســــــــــــــطى، وهي  يوثي، وهيلينــا، 

محيط الهادي، وهي  فانكوفر، وســـــــــياتل، وتاكوما، واناكوندا، وســـــــــبوكةن، وأربعة على ســـــــــواحل ال
 .(18)أصبحت فيما بعد مراكز تجارية كبيرة وبورتالند، والتي

انعك  األثر اإليجابي للســــــــــــكك الحديد أيضــــــــــــا على تطور صــــــــــــناعات كبيرة مهمة مثل  
منيســـــــــوتا، ومناجم الذهب والفضـــــــــة والية الحديد في بمناجم  المتمثلة الصـــــــــناعات االســـــــــتخراجية

ات ذ داكوتا، ومونتانا، وأيداهو، وواشـــــــنطن، وأصـــــــبحت والية اريلون واليات حا  والفحم في والن
أنتجت  5151في عام زبدة الفاخرة، والقمح، والدقيق، فأهميـة وطنية من خالل صــــــــــــــادراتها من ال

قيمة إنتاج محصــــول  ا  ( مليون دوالر 81من األلبان، و) ا  ( مليون دوالر 11منيســــوتا ما قيمته )والية 
، أما ا  ( مليون دوالر 215الذرة، وبللت القيمة اإلجمالية لجميع المحاصيل التي تنتجها هذه الوالية )

، فضــــــــــال  عن ( مليون بوشــــــــــال  558) 5111داكوتا الشــــــــــمالية فقد تجاوز إنتاجها من القمح عام 
إنتاجها من فحم الليجنت  بلغ 5151كميات كبيرة من الكتان والذرة وغيرها من الحبوب، وفي عام 

 .(16)ا  ( ألف طن211والذي يعد من أرد  أنواع الفحم نررا  الرتفاع نسبة الكربون فيه حوالي )
     وفي واليـة مونتـانـا بللـت قيمة ما أنتجته من الذهب، والفضــــــــــــــة، والنحا ، والرصــــــــــــــال،

  مســــــــة أالف رأ ، ســــــــنويا ، وأعداد الماشــــــــية التي تم شــــــــحنها حوالي خ ا  ( مليون دوالر 81 – 11)
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إلى ة قيمة مزارع الوالي ارتفعت( مليون جنيه قيمة صادراتها من الصوف إلى أوربا، و 21 – 11و)
، وفي واليـــة 5111( مليون دوالر عـــام 11مقـــابـــل ) 5151عـــام  ا  ( مليون دوالر 811أكثر من )

مزارعها عام ( مليون بوشــل، وقيمة 88) 5111ايداهو بلغ إنتاجها من مختلف أنواع الحبوب عام 
( مليون 161، أما والية واشـنطن فقد بلغ حجم استثماراتها أكثر من )ا  ( مليون دوالر 825) 5151
في مختلف المجـــاالت، وأصــــــــــــــبحـــت هـــذه الواليـــة واحـــدة من أهم واليـــات اللرب من حيـــ،  ا  دوالر 

 تمســـــاحات األراضـــــي المروية والصـــــالحة لزراعة الفواكه، إذ تقوم الحكومة باســـــتصـــــال  مســـــاحا
من األراضــي، وفي  ا  ( ألف فدان111واسـعة من األراضــي في وادي باكيما الســتصــال  أكثر من )

، إذ بلغ أنتـــاجهـــا حوالي 5151عـــام  ا  ( مليون دوالر 211واليــة اريلون بللـــت قيمـــة المزارع فيهـــا )
( مليون 561من مختلف أنواع الحبوب والتي بللــت قيمتهــا مــا يقرب من ) ( مليون بوشــــــــــــــال  81)

 .(16)( مليون دوالر52، وقيمة منتجاتها من األلبان حوالي)ا  ر دوال
وبذلك أســــهمت الســــكك الحديد بإنشــــاء تجارة عريمة على شــــواط  المحيط الهادي، إذ يتم 
تصدير كميات كبيرة من القمح والفواكه والمواشي والصوف من والية ايداهو، وأريلون، وبمساهمة 

خالل نهر كولومبيا والســـــــــــكك الحديد وعبر الموان  إلى رؤو  األموال من والية واشـــــــــــنطن ومن 
الكثير من الدول مثل  أســـتراليا، وهاواي، واليابان، والصـــين، وأمريكا الجنوبية وغيرها، فضـــال  عن 
العديد من الواليات األمريكية، كما يتم شحن األخشاب من الشمال عبر القطارات إلى سائر أنحاء 

 اورة.الواليات المتحدة والدول المج
لقد أدت خطوط السكك الحديد إلى تحول كبير في النمو االقتصادي للواليات المتحدة، ذلك 
أن النات  القومي اإلجمالي للســــــكك الحديد قد فاق كل القطاعات االقتصــــــادية في البالد وقد عبر 

"انره من الصرررررررررع  التفكير في ابتكار أي عمر ، بـالقول  "Albert Fishlow"عن ذلـك المؤر  
عامالل واحدال من العوامر  ن مكاسرررررر ق على الر م من أنها تعدم ما قدمته السرررررركك الحديد ميقد

 .(11)همت في النمو االقتصادي األمريكي"التي أس
( أهمية السـكك الحديد في تطور االقتصـاد ونموه، فضال  1الجدول رقم ) ويتضـح من خالل

( من خالل 5151 – 5151عن التطورات الهــائلــة التي شــــــــــــــهــدهــا هــذا القطــاع للمــدة مــا بين )
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االنجازات التي تم تحقيقها خالل تلك المدة، من حي، حجم اإلنشـــــــــــــاءات وعدد مســـــــــــــتخدمي هذا 
 - (21)القطاع وأجور النقل ومتوسط الحمولة

 
 5151-5158  يبين التطور الذي شهده قطا  السكك الحديد للمدة مابين عامي 1قم )الجدور ر 

 

 

 السنة
 

 عدد األميار
 أجور شحن البضااع في قاطرات الخدمة التجهيزات

عدد قاطرات 
 الخدمة

عدد الركا  / 
 المسافرون

المبلغ / مليون 
 دوالر

نسبة إلى السعة 
 الكلية

 % 1ق81 168ق511ق4 581ق18 851ق88 888ق815 5158
 % 1ق88 118ق486ق4 188ق11 188ق84 641ق884 5155
 % 1ق88 588ق441ق4 168ق15 188ق88 486ق885 5154
 % 8ق86 186ق416ق4 858ق14 118ق81 186ق818 5158
 % 5ق81 881ق811ق4 114ق11 854ق88 486ق868 5151
 % 8ق81 188ق815ق4 658ق11 184ق88 514ق815 5151

 

ومن خالل هذا الجدول يتضـح مقدار التطور الذي حصل في هذا القطاع المهم، وهذا يدل 
ها التي تضــــمنعلى إن التحســــينات كانت مســــتمرة ولم تتوقف عند حد معين، ومن األمور المهمة 

التي كانت زيادتها تتناســــب مع حجم الزيادة في اســــتخدام القطارات، ويعود هي اســــتقرار األســــعار 
صــــــــدور قوانين من لجنة التجارة والطاقة في الكونجر  حددت فيها الحد األعلى  ســــــــبب ذلك إلى

(، األمر الذي أدى إلى جمود هيكل أسعار الفائدة، 5151 – 5118لألسـعار، وذلك بين عامي )
 وأدى هذا بدوره إلى انكما  صافي الدخل.

 لنقل بينحاولت شــــــــــركات الســــــــــكك الحديد إقناع اللجنة بتليير أســــــــــعار ا 5151وفي عام 
الواليات، إال إن هذه الجهود لم تكلل بالنجا ، في حين واصــــــــل صــــــــافي الدخل االنخفاض، وفي 

وعندما بدأت الحرب العالمية األولى عانت الشــــــــــــركات من صــــــــــــعوبات مالية خطيرة  5152عام 
، الخاصة بالسكك الحديد، (25)بسـبب فقدان القدرة على الكسب إذ انعك  ذلك على أوراق االئتمان

ما إن األوراق المالية الجديدة لم تعد قابلة للتســــــــويق، فضــــــــال  عن رهور قطاع جديد للنقل تمثل ك
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بالســــــــــــــيارات وبوادر رهور النقل الجوي، مما دفع الشــــــــــــــركات إلى تخفيض معدل األربا  وتعليق 
المدفوعات، وبصـورة خاصـة الفوائد على ديونها الخاصـة باإلنشاءات الجديدة والتي توقفت عمليا ، 
كما فرضـــــت قيود على إدخال أي تحســـــينات جديدة من خالل إدخالها قاطرات وأنرمة حديثة إلى 

 .(28)العمل
  

 -ا ر التطور التكنولوجي على السكك الحديد:
تطورت باطراد خدمات النقل في الواليات المتحدة بفضل التقدم التكنولوجي في قطاع النقل 
والمواصـــالت، فقد كانت نســـبة إنتاجية الســـكك الحديد من الموارد المالية عالية جدا ، إذ تضــــاعف 

(، وهذه 5151 – 5616( ميل ســـــتة عشـــــر مرة ما بين عامي )511اســـــتهالك الوقود لمســـــافة )
كبيرة قياســـــــا  بالنات  الوطني من الســـــــلع األخرى، وأكبر من إنتاج أي دولة أخرى في النســـــــبة تعد 

قطاع صـناعي واحد، وكان من أهم العوامل التي أسهمت في هذه الزيادة المادية هو تمديد أطوال 
الســكك الحديد بســبب زيادة الطلب على اســتخدامها، فضــال  عن زيادة ســعة األحمال للميل الواحد، 

 - (21)يبين لنا مقدار الزيادة في إنتاجية قطاع السكك الحديد بالنسبة المئوية (8رقم )والجدول 
   يبين مقدار الزيادة في إنتاجية قطا  السكك الحديد84الجدور رقم )

 

رأس  العمر المخرجات السنة
 المار

مجمو   الوقود
 المدخالت

مجمو  
 اإلنتاجية

 %8ق18 %1ق58 %1ق1 %8ق58 %1ق58 %18ق8 5688
 %8ق18 %1ق41 %8ق55 %1ق85 %1ق41 %68ق58 5668
 %8ق88 %8ق11 %8ق46 %1ق85 %5ق11 %64ق84 5618
 %8ق68 %4ق88 %1ق11 %8ق84 %1ق11 %61ق11 5188
5158 588% 588% 588% 588% 588% 588% 

 

لقد تجاوزت إنتاجية قطاع الســــــــكك الحديد القطاعات االقتصــــــــادية األخرى بفارق جيد، فقد 
، أما بالنســـــــبة إلى %8( هو 5151 – 5661كان متوســـــــط المعدل الســـــــنوي ل نتاج للمدة من )

، وعليه فأن هذا %5،1قطاعات االقتصــــــــــــــاد الوطني األخرى فأن نســــــــــــــبتها كانت ما يقارب من 
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التليرات الواسعة في المجاالت التنريمية والفنية التي أدخلت على السكك  القيا  يعرض لنا نتائ 
ي العقبــات الطبيعيــة الت أغلــبالحــديــد في مــدة مــا بعــد الحرب األهليــة، إذ تم بنجــا  التللــب على 

واجهت مد الخطوط من خالل بناء الجســـــــــــــور، وكانت أبرز التليرات التي حصـــــــــــــلت هي رهور 
هلية  عن التخلل من كل الخطوط القديمة بعد الحرب األ، فضــــــــال  5661الشـــــــحن الســــــــريع عام 

نشاء خطوط مستقلة بدال  ع  .(22)ن الخطوط المتقاطعة القديمةوا 
قامت شـركات السكك الحديد بزيادة عدد العربات في القطارات، وبناء أربع خطوط منفصلة 

ديد في الســـكك الح الســـتيعاب األوزان الزائدة، فضـــال  عن اســـتبدال نوعية القضـــبان، وكانت شـــركة
والية بنسـلفانيا أول من أدخل قضبان الفوالذ إلى هذا القطاع بدافع زيادة وتيرة حركة المرور، وفي 

بحلول  %61وصـــلت إلى  % 11بلغ نســـبة ما تم اســـتبداله من هذه الخطوط حوالي  5661عام 
للفضــــــــــاء  ( رطال  11، ونتيجة لهذا التطور زادت أوزان الســـــــــكك الحديد لتصــــــــــل من )5611عام 

من الخــدمــة ( رطال  في بــدايــة القرن العشــــــــــــــرين، كمــا تم إخراج القــاطرات القــديمــة 61الواحــد إلى )
( بين عامي %511واســــــــــــتبدالها بقاطرات أخرى أكثر تطورا وقوة، وزادت نســــــــــــبة قوة الســــــــــــحب )

(، كما زادت ســــعة حمولة العربات أكثر من ثال، أضــــعاف من دون زيادة في 5151 – 5661)
(، كما تم إدخال تقنية جديدة تمثلت 8 5( إلى )5 5أوزانها فقد تليرت نسبة القدرة إلى الوزن من )

 .(21)بفرامل الهواء والتي كان لها تأثير مهم في سرعة حركة القطارات
لقد أســـــــــــــهمت التليرات في حجم وتركيبة القطار بانخفاض تكاليف التشـــــــــــــليل إلى نســـــــــــــبة 

، كما ا  ( مليون دوالر 621( حوالي )5661ذه التكاليف عام )كـانت قيمة هو ، 5152( عـام 21%)
( مليون دوالر أخرى، ويذكر إن األنرمة الحديثة للقطارات 811تحققـت وفورات مباشــــــــــــــرة بقيمة )

مثـل فرامـل الهواء، وزيـادة ســــــــــــــرعـة القاطرات، إال أن اعتماد هذه  5661كـان يجـب إدخـالهـا عـام 
حتى عام بها  العملتم لم ي، و 5611لم يتم إال في عام التكنولوجيـا من قبـل الشــــــــــــــركـات المعنيـة 

 .(28)بسبب كلفتها العالية 5111
كية على انخفاض الرســوم الكمر ب تمثلت لشــركاتلمكاســب التليرات التكنولوجية إلى تحقيق أدت   

ميل  –لكل طن  ا  ( ســـــنت8،6شـــــركات الســـــكك الحديد، وأدى هذا إلى انخفاض أجور الســـــفر من )
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ـــــت تكاليف الشحن من )5152( سنت عام 1،1)إلى  5661عام  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  – 8،8، في حين انخفضـ
، وقد أدى هذا االنخفاض إلى زيادة في أســـــعار ا  ( ســـــنت1،61ميل إلى ) –( ســـــنت لكل طن 5،1

الســـلع المنخفضـــة الفائدة، والســـيما الفحم، أما الســـلع األســـاســـية األخرى فقد كانت أقل تأثرا ، وعلى 
( خالل المدة نفســـها، وكان اســـتخدام التقنية الحديثة %81األســـعار بنســـبة )العموم فقد انخفضـــت 

هي  انخفاض الطلب على الموارد إليجاد خدمات  األولىفي النقل قد أدى إلى ثال، نتائ  مهمة، 
نقــل جــديــدة وهــذا أدى بــدوره إلى انخفــاض كلفــة المــدخالت اإلجمــاليــة لكــل وحــدة أي الســــــــــــــلع أو 

الشــــركات في عملياتها التجارية، وبالمقابل أدى هذا إلى انخفاض أجور الخدمات التي تســــتخدمها 
  أنها أثرت على أســعار األســواق فانعكســت بصــورة إيجابية على المســتهلكين ألن وال انية النقل ،

أسعار الشحن تضاف إلى القيمة الحقيقة للمنت  النهائي، وقد استفاد المزارعين من انخفاض رسوم 
ير المعبأة فضـــــال  عن وجود وفرة في األراضـــــي الزراعية بســـــبب الســـــهولة في النقل على الســـــلع غ

  تمثلت بتوفير فرل العمل بســــــبب التحســــــينات المســــــتمرة على صــــــناعة وال ال ةالوصــــــول إليها 
ي الذالمحركات، وصــــناعة قضــــبان الســــكك الحديد، فضــــال عن مجال االســــتثمار في هذا القطاع 

 .(26)يدر أرباحا  كثيرة
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 الخاتمة
في المجــاالت كــافــة والســــــــــــــيمــا  مهمــة وكبيرة شــــــــــــــهــدت الواليــات المتحــدة األمريكيــة تطورات    

اعات لقطالنمو ل االقتصــــــــــــــاديـة منهـا ، وقـد كـان لـدور الســــــــــــــكـك الحديد أثرا بارزا في دفع وتحفيز
 -البارزة التي تركتها والمتمثلة بما يلي   اآلثارمن خالل األخرى ادية ــــــــاالقتص

ألمر االكثير من فرل العمل  وأوجدتات التبـادل التجـاري بين مناطق البالد ســــــــــــــهلـت عمليـ -5
 الذي رفع من دخل المواطن العادي.

أســـهمت الســـكك الحديد في توســـع الزراعة من خالل اكتشـــاف مناطق زراعية جديدة ، فضـــال  -8
 عن التسهيالت التي قدمتها للمزارعين في نقل منتجاتهم إلى األسواق.

الحديد من ابرز عوامل تطور الصــناعة في الواليات المتحدة وذلك بســبب ســهولة تعد الســكك  -1
 إيصال المواد الخام إلى المراكز الصناعية .

 اءأثنجســــــــــدت الحرب األهلية أهمية هذا القطاع من خالل الخدمات اللوجســــــــــتية التي قدمتها  -2
 .الحرب 

درتها ري والمائي بسبب عدم قسـاعدت على تنشيط قطاعات النقل األخرى والمتمثلة بالنقل الب -1
 في الوصول إلى مناطق اإلنتاج الداخلية .

ين ها فقد تحولت إلى نقل المســـــافر لم تقتصـــــر على نوع واحد من إذتنوع الخدمات التي قدمتها  -8
   والبريد وغير ذلك.
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 الهوامش

1-Quoted in John Steele Gordon, An Empire of Wealth, Dallas 1963, 

P.146. 

 2- Ibid., P.147. 

في مدينة انابولي  بوالية ماريالند وكان ابن احد  5616أيلول  51كارول   ولد في  تشـــــارلز -3
، وأكمل دراسة القانون في 5611اكبر األثرياء في الوالية، أكمل دراسـته الدينية في فرنسـا سـنة 

شــــــلل منصــــــب مندوب الكونجر  القاري وبقي حتى  5668تموز  8، وفي 5681لندن ســــــنة 
رز دعاة االســــــــــــــتقالل عن بريطانيا وكان احد الموقعين على وثيقة ، ويعد من اب5666ســــــــــــــنة 

 .5618تشــــــرين الثاني  52االســــــتقالل بعد كل من توما  جيفرســــــون وجون أدامز، توفي في 
 ينظر:

Biographical Directory of the American Congress 1774 – 1949, United 

states Government Printing office 1950, PP.934 – 935.  

 4- John Steele Gordon, Op. Cit., P.148. 

كان الق  صــــــــــــــموئيل باركر أحد المتطوعين لدعوة الهنود الحمر للدخول إلى المســــــــــــــيحية  -3   
( من عمره، ثم كلفه مجل  12وأســــــــــــــ  كنيســــــــــــــة في ميدلفيلد في والية كونكتيكوت وهو في )

 بوالية مونتانا، ثم بعد ذلك قدم اعتذاره إلى المجل  المفوضــــــــــين األمريكي بالذهاب إلى فالتهيد
، ونشــــــر كتابه رحلة 5612المذكور بســــــبب كبر ســــــنه، وانتقل إلى بلدة ايثاكا في نيويورك عام 

 بوالية نيويورك. ينرر  5688آذار  85، وتوفي في 5616إلى والية اريلون سنة 

Erwin N. Thompson, Whitman Mission National History site 

Washington, 1964, P. b. 

  6- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV, January to June 1912, P. 179. 
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7- Quoted in Gary M. Walton and Hugh Rockoff, History of American 

economy, University of California 2010, P. 280. 

8- Ibid., P. 281; Henry V. Poor, Manual of the Railroads of the United 

states 1878, Chicago 1878, p. 32.  

 ،5616وتخرج من األكاديمية العسكرية سنة  ،بوالية ماساتشوست  5656آذار  81ولد في  -1
ــــين خالل الحرب األمريكية   – 5628 المكسيكية –وشلل منصب معاون رئي  سال  المهندسـ

لوالية واشــــــنطن وشــــــارك في الحرب األهلية ضــــــمن القوات  حاكما   5611وعين ســــــنة  ،5626
 في معركة شانتيلي. ينرر  5688أيلول  5وقتل يوم  ،الشمالية

Hazard Stevens, Isaac Ingalls Stevens. New York, 1900, Vol. 1, PP. vii 

– viii. 

  10- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV, Op. Cit., P. 180. 

رئي  تحرير صحيفة الحزب  5621، أصبح سنة 5681آذار  81ولد في والية إنديانا يوم  -33
إال انه خســـر بفارق ضـــئيل  5611( ورشـــح لعضـــوية الكونجر  ســـنة south bandاليميني )

أصـــــبح نائبا  للرئي  يوليســـــي   5686، وفي ســـــنة 5688وانتخب رئي  لمجل  النواب ســـــنة 
 . ينرر 5661كانون الثاني  51وتوفي في غرانت، 

Biographical Directory of the American Congress, Op.Cit, PP.1003-1004. 

12- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV, Op. Cit., P.183. 

13- Gary M. Walton, Op. Cit., P. 282.       

 

14- Ibid., P. 282.       
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  15- Lewis H. Haney, A Congressional History of Railways in the united 

states, Madison. Wis, 1910, P. 23. 

في مدينة ســــــــاندوســــــــكاي بوالية أوهايو، وفي األول من  5685آب  51ولد جاي كوك في  -33
في ( jay Cooke companyافتتح شركته تحت اسم شركة جاي كوك ) 5685كانون الثاني 

وقت قصـــــــير من بدء الحرب األهلية اقترضـــــــت والية بنســـــــلفينيا من هذه  والية فيالديليفيا، وبعد
( ماليين دوالر لتمويل الحرب وعمل مع وزير الخزانة ســــــــالمون. بي. تشــــــــي  من 1الشــــــــركة )

خالل بيعه لســـــندات الخزانة، وبعد الحرب قامت شـــــركته بتمويل أعمال بناء ســـــكة حديد شـــــمال 
لي الحكومة األمريكية في مد خطوط السكك الحديد، المحيط الهادي، وتعد شركته من ابرز ممو 

 . ينرر 5111شباط  58وتوفي في 

Ellis Paxon Oberholtzer, Jay Cooke Financier of the civil war, Vol 2, 

Philadelphia, 1907, PP. 442 – 448. 

17- Lewis H. Haney, Op. Cit., P. 23 ; Issued By Jay Cook & Co., The 

charter Amendment the General Mortgage on Railroad and land crant 

copy of first Mortgage Bond, Philadelphia 1870, PP. 6 – 27. 

العائمة  وهي الديون التي ترتبط فوائدها بأســـــــــــــعار الفائدة بين البنوك في لندن، وقد  الديون -33 
تزيد هذه األســـــــــعار زيادة شــــــــــديدة ألســـــــــباب ال تتصــــــــــل بالرروف في البلد المدين، جمال عبد 

 .81، ل 8118، عمان المعجم االقتصاديالناصر، 
 

 قيقية، ســــواء من حي، قيمتهاوهي األســــهم التي تصــــنف على أن أســــعارها دون قيمتها الح -51 
الدفترية أو من حي، أرباحها الحالية والمتوقعة. ينرر  جمال عبد الناصـــر، المصـــدر الســــابق، 

 .11ل

20 - Lewis H. Haney, Op. Cit., P. 16. 
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21 - Ibid., P. 16. 

وهي إحدى الحروب التي خاضتها الواليات المتحدة ضد الهنود الحمر وقد بدأت صبا  يوم  -33
جندي قرية هندية  851عنـدمـا هـاجمـت قوة عســــــــــــــكريـة أمريكية مؤلفة من  5668حزيران  81

ودارت معركة كبيرة بين الجانبين أســـفرت عن إبادة القوة المهاجمة بصـــورة كاملة وكان من بين 
 القتلى قائد القوة الجنرال )جورج ارمسترونك كاستر(. ينرر 

Evan S. Connell, Son of The Morning Star, San Francisco, 1984, PP.120 

– 133. 

اكتســـــــــبت المدينة هذا االســــــــــم من البحيرات الطبيعية االثنتين والعشــــــــــرين والتي تقع داخل  -81 
 حدودها لذا تشتهر هذه المدينة باسم مدينة البحيرات.

 24- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV,  Op. Cit., P. 185. 

 25- Historical Statistics, Boston, 1960, PP. 49 – 50. 

 26- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV, Op. Cit., P. 188. 

ميل  إلى الشـــــرق من بلدة  51نفق بوزمان يخترق جبل بوزمان با ، والذي يقع على بعد  -86 
 ( قدم. ينرر 1851، وكان طوله )5662بوزمان بوالية مونتانا، وقد افتتح هذا النفق عام 

Paul David, Transport Innovation and Economic Growth, New York, 

1969, PP. 506 – 508. 

28- Historical Statistics, Boston 1960, P. 48. 

29- James M. Cox, The Government and the Railways, New York, 1913, 

P. 8. 
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القضائية  ومعناها إيداع شيء متنازع عليه بين يدي طرف ثال،، ويجوز أن يكون  الحراسة -11
موضوع الحراسة أمواال  منقولة أو ثابتة، وهي تخضع لألحكام المختصة بالوديعة. ينرر  شبكة 

 www.Ilbanlaw.com المعلومات الدولية )االنترنيت(، الموقع                           

31- James M. Cox The Government and the Railways, New York, 1913, 

p.9. 

 

 32- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV, Op. Cit., P. 190. 

دفتر األســــتاذ  هو أحد الدفاتر المحاســــبية في النرام المحاســــبي، وهو عبارة عن دفتر يتم  -11 
المالية ويتم إقفاله في نهايتها، وتتكون صــفحاته من جانبين، جانب مدين فتحه في بداية الســنة 

وجانب دائن، ويعد المصدر الرئي  للمعلومات، وتسجل فيه العمليات التي تتم على كل حساب 
 .568موجود بالدفتر يوميا . ينرر  جمال عبد الناصر، المصدر السابق، ل

34- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV, Op. Cit., P. 190. 

35- Alfred D. Chandler, The Railroads: The Nations first Big Business, 

New York, 1965, P. 148. 

36- Ibid., P. 149. 

37- Bankers Magazine, Vol. LXXXIV,  Op. Cit., P. 190. 

38-Ibid., P.191 ; Robert C. Fellueth, The Interstate Commerce 

Commission, New York, 1970, P.282. 

 39-Albert Fishlow, American Railroads and the Trans Formation of the 

Aute – beccum Economy, Harvard University, 1965, P. 307. 

 40-Quoted in George Thomas and Barbara A Chevron, Datapedia of the 

United states- American history in numbers, London 2007.P. 307 

http://www.ilbanlaw.com/
http://www.ilbanlaw.com/
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أوراق االئتمان  وهو اســـتخدام أموال شـــخل آخر مقابل وعد باســـتردادها مع فائدة في وقت  -25
آخر، مثل القروض القصيرة األجل من مصرف ما، أو ما تقيده الشركات على حساب عمالئها 

 .8مقابل مشترياتهم واألوراق التجارية. ينرر  جمال عبد الناصر، المصدر السابق، ل

 42-William J. Cunningham, American Railroads Government Control 

and Reconstruction Policies, Harvard University, 1922, P. 13. 

 43-Dorothy S. Brady, ed, Output Employment and Productivity in the 

United states After 1800, New York, 1966, Vol. 30, P. 411. 

 44- Alber Fishlow, Productivity and Technological in the Railroads 

Sector, New York, 1966, P. 184. 

 45- Stanley L. Engerman and Robert E. Galtman, The Cambridge 

Economic History of the united states, Vol. II, Cambridge University, 

2000, P. 595. 

 46- Peter McClelland, Railroads American Growth and the New 

Economic History, Baltimore, 1986, P. 69. 

 47- Stanley L. Engerman, Op. Cit., p. 599. 

 


