
 األحداث الرئيسية في تاريخ حصن ستان ويكس 
 

قام البريطانيون ببناء حصن ستان ويكس من القوات التي - 1758
نجحت في االستيالء على الحصون الفرنسية في آينج ستون

، ونهر سانت)1759(، وأوسويجو ونيجريا )1758(أونتاريو
 ).1760( لورانس ومونتريال

 
تم التفاوض على معاهدة بوندري الين في حصن ستان – 1768

ويكس مع قبائل الدول الست األمر الذي فتح أراضي الهنود في
وأغضبت .شرق وجنوب ألجيني وأنهار أوهايو وأخضعها للتسوية

.المعاهدة القبائل األخرى التي تعيش في تلك األراضي
 

قسمأأغسطس و 3بدأ حصار ستان ويكس في  – 1777
آسر .جانسيفورت على الحفاظ على الحصن حتى الرمق األخير

 .مع تعزيز األمريكيين لقواتهم يومًا 21سانت ليجير الحصار بعد
 

أغسطس ومهاجمة ميلشيا البريطانيين 6معرآة أور يسكاني في
جندي تحت قيادة نيكوالس هير آيمر 800والهنود المكونة من

القبائل من أتباع .ستان ويكس ورد محاولة تحرير حصن
  .البريطانيين في ستان ويكس والمخيمات الهندية

 
قامت قوات القبائل تحت قيادة الجنرال جون سوليفان – 1779

وجايمس آلينتون بتدمير مدن أونونداجو في قلب منطقة الدول
رهاشتد آ .الست آخطوة انتقامية للحمالت في وادي موهوك

 .الهنود
 

ت المعاهدة التي تم توقيعها في حصن ستان ويكسأنه – 1784
الحرب مع قبائل الدول الست المتحالفة مع البريطانيين خالل

المطالبات باألراضي في جميعالحرب وأجبرتهم على التخلي عن 
 .غرب نيويورك وشمال نهر أوهايو

 
تفاوضت والية نيويورك على عقود األراضي مع – 1788

ي فورت ستان ويكس ما أآسبهم قطعأوندياس وأنون داجاس ف
آبيرة من أراضي الهنود وتحدي السلطة االتحادية والقوة الهندية

 .المسيطرة على العملية
  

األشخاص من أونون داجا وآايوجا يؤآدون على – 1790
التفاوض على عقود األراضي مع والية نيويورك في حصن ستان

الحصول عليها لدفعتم بيع الكثير من األراضي التي تم  .ويكس
  .من الدفع قيمة ديون الحرب أو منحها إلى الجنود آمكان بدًال

 

من بين  ًان ويكس واحديعتبر األثر الوطني المتمثل في حصن ستا
وتهتم خدمة  .منتزه يتبعون نظام المتنزهات الوطنية 400أهم

المتنزهات الوطنية بتلك األماآن الخاصة وتحافظ عليها
وتتمثل مهمة  .لألمريكيين بحيث يمكن للجميع التعرف على تراثنا

خدمة المتنزهات الوطنية في الحفاظ على الموارد الطبيعية
تها وعرضها ألجل االستمتاع بها وتعليم األجيال والثقافية وحماي

تفضل بزيارة موقع  .الحالية والمستقبلية عن ذلك التاريخ
www.nps.gov  للتعرف على المزيد حول المتنزهات وبرامج

خدمة المتنزهات الوطنية بالواليات المتحدة األمريكية فيما يتعلق
  .بالمجتمعات األمريكية

 
 

على  ه وأشياء يجب اإللمام بها حرصًانظرة عامة على المنتز
 سالمتك

يتطلب الوصول إلى مدخل الحصن السير مسافة من مرآز
إحداها .ثالثة طرق قصيرة تطوق الحصن توجد .مارينوس ويلليت

بينما يتقاطع الطريقين اآلخرين مع السياج  .بعد مكان انتقال أونيدا
س يقوم حرا. 1777وتصل لمنطقة الحصار المفروض لعام

المنتزه على نحو منتظم بإجراء برامج تفاعلية يومية تتراوح مدتها
تحقق من األمر مع الحراس حول أمر مرآز  .دقيقة تقريبًا 45

الزوار للتعرف على األوقات والمواقع التي يتم فيها عرض
لألشخاصيمكن الوصول إلى المنتزه بالنسبة  .البرنامج لذلك اليوم

يمكن تطبيق العديد من البرامج و ذوي االحتياجات الخاصة
يتم الترحيب بالعديد من الحيوانات في  .لضعاف السمع أو البصر

 .آما أن الطاقم يسره تقديم أية مساعدة .أرجاء مبنى المنتزه جميع
 

وبسبب أن الحصن مكان أعيد بناءه بدقة فإن هناك بعض األمور
ن وحولفاألرض في المكا .الخطرة التي تتطلب الحرص واالنتباه

الحصن قاسية وخشنة وغير ممهدة لذا رجاء حاول السير بحرص
الخاصة بالحصن من  تم إعداد العديد من الطرق .وانتبه لخطواتك

 .الخشب لذا رجاء أحسن التصرف وانتبه من البقايا المتطايرة
احرص على إبعاد األطفال عن الجدران والمدفع وبعيدا عن أماآن

ال توجد أية  .خالل استعرض األسلحة النيران واتبع اإلرشادات
يجب توثيق الحيوانات األليفة جيدا  .منشآت للتنزه داخل الحصن
وأخيرا فإن التدخين غير مسموح  .وأن تظل خارج مداخل البناء

 .داخل المنشآت وأي مكان بالحصن أو حتى بمرآز الزوار
 
 

وفهم األمور الخاصة بهمراعاته للحفاظ على الحصن و
من  يحكي أثر حصن ستان ويكس الوطني عن مرحلة هامة جدًا

وتعمل العديد من الجماعات والوآاالت  .مراحل التاريخ األمريكي
ك وحتى الشرق من الواليات العامة والخاصة في والية نيويور

من أسرار والعمل  المتحدة األمريكية على المنتزه ليخرج بعضًا
على مشارآة ذلك اإلرث والحفاظ على المواقع التاريخية ذات 

وللتعرف بشكل أفضل على حصن ستان ويكس والتاريخ  .الصلة
األمريكي االستعماري، تفضل بزيارة المواقع األخرى الشبيهة من 

ت التاريخية المحلية إلى المنتزهات الوطنية والخاصة المجمعا
ويمكن الحصول على معلومات محددة حول المنتزهات  .بالوالية

 .الشبيهة من طاقم العمل بالمنتزه
 

تم افتتاح مرآز تعليم وإدارة مجموعات مارينوس ويلليت في العام 
وآان ذلك نتيجة عدد من الشراآات التي عقدت بين وآالة  2005

مة المتنزهات الوطنية األمريكية ومدينة روما ومقاطعة أونيدا خد
قبيلة أونيدا ذات ( Oneida Indian Nationووالية نيويورك و

التي عاشوا يعرض المرآز أمام الزوار الظروف ).األصل الهندي
فيها مدعومة بالصور وآذلك مساحات التخزين على أفضل صورة

ي لمجموعات المتحف إنتاج صناعي حرف 400,000ألآثر من 
 .داخل المنتزه
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Fort Stanwix National Monument 
Arabic Translation 

بك مرحبًا
 العربية

ستةال، )Oneida Carrying Place( مكان انتقال أونيدا
 أمريكا الشمالية مسارغيرت التي أميال 

ريك آالفغوود  ظل الطريق القديم الذي يربط بين نهر موهوك
سافرين المتنقلين بين المحيطالسنين بمثابة نقطة ربط حيوية للم

ودأبوا على استخدام هذا الطريق .األطلنطي وبحيرة أونتاريو
نديان؛ حيث نقل السلع التجاريةإالذي يمر بمقاطعة أونيدا 

إلى األشخاص الموجودين في المناطقواألخبار وحتى األمراض 
وبقدوم األوروبيين، أطلقوا على هذا الطريق اسم .المقابلة

Oneida Carrying Place )وسطروا) مكان انتقال أونيدا
وهي فترة صراع بين ؛حقبة زمنية هامة في التاريخ األمريكي

الدول من أجل االستيالء ليس فقط على مكان انتقال أونيدا بل
الدول الست ووجودحلف  على وادي موهوك بأثره حيث موطن

ويكسوسيلعب حصن ستان  .بأمريكا الشمالية موارد غنية جدًا
  .آما سنرى الحقًا ًاحيوي ًافي هذا الصراع دور

 
 حرب عالمية

عندما التقت القوات 1754بدأ ذلك الصراع في صيف عام 
الفرنسية وقوات فرجينيا في الجنوب الغربي من بنسلفانيا ونشبت

1756وبحلول العام  .حرب عرفت باسم الحرب الفرنسية الهندية
ا وُعرف هذا الصراع باسماتسعت رقعة الصراع لتشمل أوروب

وفي العام ذاته غزت القوات الفرنسية .حرب السنوات السبع
والقوات الحليفة من الهنود واألمريكيين وادي موهوك وأخذت في
تدمير الحصون البريطانية بالقرب من مكان انتقال أونيدا

ومن ثّم تم توجيه األمر ).هيرآيمر، إن واي(واألماآن األلمانية 
في مكان يطاني جون ستان ويكس لتشييد حصنجنرال البرإلى ال

وبذلك أوقف حصن ستان ويكس. 1758انتقال أونيدا في العام 
 .الهجمات الفرنسية وآان بمثابة قاعدة تنقل للحمالت البريطانية

 
 1768معاهدة 

وسكن 1763عند انتهاء الحرب الهندية والفرنسية في العام 
أطماعها في أمريكا الشمالية ، تخلت فرنسا عن جميعالجميع

غير أن الهنود .شرق نهر الميسيسيبي لصالح بريطانيا العظمى
لفرنسيين خالل الحرب باتوااألمريكيين الذين آانوا متحالفين مع ا

ن بمرور الوقت من السياسات البريطانية وأعلنوا حربئيمستا
ولقد أدت ثورة بونتياك إلى صدور البيان .االستقالل ضدهم

الذي يدعو إلى حظر االستيطان 1763الملكي في العام 
ومن أجل تسوية 1768في العام  .اإلنجليزي غرب األبالش

الصراع بين الهنود والبريطانيين، بدأ المدير المختص بالشئون
الهندية السيد ويليام جونسون في التفاوض إلجراء معاهدة في

ومن ثّم وافق حلف فورت ستان ويكس المهجور حاليًاحصن 
الدول الست على التخلي عن األراضي الواقعة في شرق وجنوب

ولكن ذلك أغضب القبائل التي تقطن تلك المناطق .نهر أوهايو
  .ومهد الطريق لسلسلة من الصراعات المستقبلية

 



   

 
مع اتحاد الدول الست 1784معاهدة 

صورة من األرشيف الوطني للواليات المتحدة األمريكية
 السالم المتغطرس

ولكن الواليات المتحدة  1783انتهت الثور األمريكية في العام
وآانت نهاية  .كيين استمروا في القتالاألمريكية والهنود األمري

الحرب في نيويورك بعد تفاوض الواليات المتحدة األمريكية على
أملت  .لحصن ستان ويكس مع حلف الدول الست 1784معاهدة 

الواليات المتحدة بنود المعاهدة بل وأخذت آل الرهائن من الهنود
الممثلين  األسرى والسجناء وإجبار جميعاألمريكيين حتى استعادة

تم إجبار الدول الست آذلك  .من الدول الست على توقيع المعاهدة
على التخلي عن المطالبة باألراضي إلى أوهايو وبنسلفانيا الغربية

إضافة إلى ذلك تم إدراج الهنود  .والتي جددت التوسع الغربي
األمريكيين آأحد ممتلكات الدول المسيطرة في الوقت الحالي

مباشرة إلى  1784وأدت معاهدة  .ضمن حدود الواليات المتحدة
حرب الهنود األمريكيين بأوهايو في فترة الثمانينات من القرن

 .الثامن عشر والتسعينات آذلك
 
 

 1790و 1788المعاهدات والمجالس في عام
بعد الثورة األمريكية استمر استخدام موقع حصن ستان ويكس في

وتم التفاوض على أربعة صفقات .عالقات الهنود األمريكيين
لألراضي هناك من جانب والية نيويورك ضمن منطقة أونيدا

وتم االعتراف .وأونونداجا وآايوجا دون موافقة الحكومة االتحادية
بالحكومة االتحادية في معاهدة ضي الحقًابهذه الصفقات على األرا

يونيو ولفترة دامت أعوام آان 1وفي تاريخ  .في آانادياجو 1794
شعب أونيدا وأونونداجا وآايوجا يتجمعون بحصن ستان ويكس مع
 .ممثلين من نيويورك لتلقي المدفوعات السنوية عن األراضي

–كيين آنتيجة لذلك تم فتح األراضي من جانب الهنود األمري
ووالية نيويورك من خالل قنوات سمح فيها بالتعامل بالدفع وتقود

  .1827بشكل مطلق إلى بداية فتح قناة إيري في العام
 

 1777أآتوبر  –حملة ساراتوجا، يونيو
آانت حملة ساراتوجا إحدى بنات أفكار القائد جون بورجون الذي

ة عبر تقسيم المستعمراتآان يؤمن بإمكانية إنهاء الثورة األمريكي
من وآانت خطته تتمثل في التقدم جنوبًا .على طول نهر هودسون

آندا إلى بحيرة شامبلين واالستيالء على حصن تيكونديروجا ثم
وهناك التحق بالسيد .السير جنوبا على طول هودسون إلى أالنبي

ويليام هو، الذي يتقدم نحو الشمال من مدينة نيويورك، وباري إس
ومع ذلك .ي ليجر القادم من الشرق على طول نهر موهوكت

إلى فيا ولم يصل أبدًالاشترك في حملة لالستيالء على فيالدي
يومًا 21أالنبي ووقع إس تي ليجر في شرك في حصار استمر

 .لحصن ستان ويكس وتم إجباره على العودة إلى آندا
 

ر في نفوسبعد االستيالء على تيكوندريجا بسهولة وسرعة مما أث
ومعنويات الوطنيين استمر بورجون في سيره نحو الجنوب وهزم
قبائل األمريكيين في هوباردتون وأجبر القوات على إخالء

هزيمة توتم .ثم بدأ حظه ينقلب عليه .حصون أني وإدوارد
ممن تم إرسالهم إلى) المرتزقة األلمان(مجموعة من الحسيان

القائد اللواء جون ستاركيدي جنود بقيادة أبيننجتون على
ومع استمرار التحرك نحو .والمالزم الكولونيل سيث وارنر

الجنوب، عبر بروجون منطقة هودسون وتوقف بقواته بالقرب
بستيل واتر إن واي حيث استقر األمريكيون مما يعرف حاليًا

تحت قيادة هوراتو جيتس الذي حل محل فيليب شايلور آقائد
حاول .ستولوا عليه في بيميس هايتسأمريكي في المكان وا

بورجون أن يخترق صفوف األمريكان في منطقة حقل فري مان
لكن آال )أآتوبر 7(وفي بيميس هايتس ) سبتمبر 19في (

المحاولتين فشلتا ووجد القائد البريطاني نفسه في موضع أقل عددًا
17وأصبح غير قادر على االنسحاب فاستسلم في  ومحاصرًا
 .1777أآتوبر

 
 

 الحرب الثورية األمريكية
امتدت الثورة األمريكية لفترة ثماني سنوات من ليكسنجتون 

. 1783يس في العام إلى معاهدة بار 1775وآونكورد في العام 
لمناقشة الكونجرس األوروبي لالستقالل  نظرًا، 1776في العام 

مر إلى الجنرال واشنطن إلعادة الوطني، خلصوا إلى توجيه األ
بناء حصن ستان ويكس لحماية الحدود الشمالية الغربية لتلك 
 .الدولة الناشئة وتأمين موطئ قدم للتوسعات الغربية المستقبلية

على شرف  وأعيدت تسمية ذلك الحصن باسم حصن شويلر
 .الجنرال فيليب شويلر قائد الجبهة الشمالية بالجيش

 
 

 ول في الحربنقطة التح: 1777
قاد المالزم البريطاني الكولونيل باري إس 1777في صيف عام 

جيشه نحو وادي موهوك ) ًايحمل رتبة لواء مؤقت(تي ليجر 
آجزء من خطة القائد العام جون بورجوين لفرض سيطرته على

جندي بريطاني  800وبلغ قوام ذلك الجيش  .والية نيويورك
من  88ريطانيين المخلصين ووألماني وآندي وعدد من أتباع الب

المحاربين الهنود األمريكيين من نيويورك ومنطقة البحيرات 
لى حصن ستان ويكس القوي المحصن في إووصلوا  .العظمى

جندي من جنود أوروبا يرأسهم القائد بيتر 800جيش صغير بلغ 
3على الحصن في  جانسي فورت إس تي ليجر ففرضوا حصارًا

 .أغسطس
 

ميليشيا ترويون آونتي بقيادة القائد اللواء  تقعأغسطس و 6في 
في آمين ...نيكوالس هيرآيمر لمساعدة حصن ستان ويكس

نصبه األتباع المخلصين من البريطانيين والهنود بالقرب من 
وآانت معرآة أوريسكاني التي  .وادي أونيدا في أوريسكا

أجبرت قوات المليشيا على االنسحاب تدور رحاها بين أفراد 
آما وقف مؤيدو حلف الدول الست  .عائلة واألصدقاء والجيرانال

آذلك ضد بعضهم البعض وضاعت فرص ورباط السالم الذي 
خالل المعرآة أغار القائد المالزم  .لقرون عدة جمعهم معًا

الكولونيل مارينوس ويللت، خليفة القائد جانسي فورت في 
جنود  من ًاالقيادة، إحدى الغارات من الحصن واعتقل عدد

عربة إمداد ممتلئة  21األعداء ودمر مخيمهم واستولى على 
أغسطس عندما  23وانتهى الحصار في  .وجلبها إلى الحصن

وصل الجنود األمريكيين بقيادة القائد العام بيندآت أرنولد لتعزيز
وتزامن النصر في حصن ستان ويكس مع  .حصن غاريسون

لذي قاد مباشرة إلىهزيمة بورجون واالستسالم في ساراتوجا وا
  .التحالف بين الواليات المتحدة وفرنسا وهولندا

 
 



 

أسفل هذا الحصن حيث تستقر .الحصن الجنوبي الغربي – 18
اليوم سارية العلم آانت مستشفى سريع يتم معالجة الجنود فيه

 .عدات الطبية المستخدمةمويتم عرض عدد متنوع من ال .بسرعة
تعمل هذه المنطقة آمساآن .المعصم الجنوبي الغربي – 19
وهي في الوقت الحالي عيشة للعاملين المدنيين داخل الحصنللم

 .ساحة تستضيف المكاتب وغير مفتوحة أمام الجمهور
 

في وقت الحصار آان بناء هذا .الحصن الشمالي الشرقي – 8
استغله بسبب ضعف هذا الحصن .الحصن لم يكتمل بعد

مستخدمين الحصار لكسرن في عمليات الهجوم األولى والبريطاني
600تم وضع المدفعية البريطانية على بعد حوالي  .تلك النقطة

ياردة في اتجاه الشمال حيث يقف اليوم في المكان ذاته البناء ذو
والمخيم الرئيسي لجيش .الطوب باللون األحمر على ذات المسافة
  .سانت ليجير يقع تماما خلف هذه النقطة

من بينها االفتقار إلى مجموعة العوامل .مساآن الضباط – 9
 :المساحة وفرش الحيوانات أدى إلى هذا الموقف الذي نراه هنا

مجموعات صغيرة من الجند وقليل من التأثيث للضباط المعتادة
قد يتشارك عدد يتراوح من أربعة إلى ثمانية المساحة .المجهزة لهم

  .ذاتها خالل الحصار
حصار آانت تلكخالل فترة ال .مساآن ضباط المدفعية – 10

المساآن تجهز للمالزم الكابتن جوزيف سافاج الذي آان يقود
ًا وأغلبجندي 30مجموعة من رجال المدفعية يصل عددها إلى

  .شوسيتس وآونكتيكترجالها من ماسا
الكولونيل بيتر جانسيفورت آان يسكن تلك .مساآن القيادة – 11

غلب أآثر المناطقالغرفة مع مساآن الضباط القادة وآانوا في األ
آان لجانسيفورت مجموعة متنوعة من األطعمة وآان .المجهزة
لحم العجل والحمام والسمك من مختلف"على األطعمة  مكتوبًا
 ".األنواع

خالل النهار تعمل تلك المساآن غرفة الطاقم/غرفة الطعام – 12
 .آمكتب للكولونيل جانسيفورت وغرفة للطاقم الستراحة الضباط

دم في المساء آغرفة للضباط لتناول الطعام ومكانوتستخ
 .لالجتماعات الخاصة

يتشارك في الوضع العادي اثنين إلى ثالثة .مساآن الضباط – 13
ولها مظهر فارغ يمثل ما .ضباط في الغرفة ذاتها بنفس الحجم

.يبدوا عليه المساآن عند تغيير الحامية العسكرية من فوج إلى آخر
مساآن ضباط في األساس وتمثل هذه .ية الصحيةغرفة العنا – 14

الغرفة اليوم أساسيات أماآن إطالق النيران في األساس وهي غير
مغطاة بسبب أعمال الحفر األثرية التي تمت في السبعينات من

  .القرن العشرين
مجلة موضوعة أسفل ذلك الحصن .الحصن الشمالي الغربي – 15

الحصار آما حاول البريطانيين وآانت تعتبر الهدف خالل عمليات
 .تدمير إمدادات الذخيرة بهذا الحصن منها

آانت هذه في األساس ثكنة للضباط وهي .المعصم الغربي – 16
  .مجهزة باألثاث بالمعصم الجنوبي الشرقي

آانت هذه في األساس مساآن للضباط .الثكنات الغربية – 17
وم يقوم هذا البناءوالي .لمجموعة من الجند يقودها آابتن جريج

بالعمل آمحطة للحراس ويقدم نبذة فيلمية صغيرة عن حياة
 .األمريكيين خالل الثورة

 

حاجز يتم رفعه لألعلى مخصص لحامية الجنود بداخل –الحاجز
 .الحصن وتشكيل درع من نيران األعداء

 
مبنى صغير يبنى في أعلى حاجز آل حصن –برج الحراسة

 .لحماية الحراسة خالل الطقس العاصف
 

 
 

  استطالع الخندق
ويكس والثورة يبدأ هنا للتوجيه لحصن ستان .مرآز ويليت -1

استكشاف البرامج التفاعلية والتسوق .األمريكية في وادي موهوك
 .للتذآارات والهدايا الفريدة

من غير المعروف نوع الجسر المتحرك .الجسر المتحرك -2
هذا النوع شائع .في حصن ستان ويكس ودًاالذي آان موج

550يعمل بنظام الثقل المقابل ويزن  .االستخدام في ذلك الوقت
آيلو جرام من آل جانب يبدأ بقدرة الطاقة البشرية ويدور حول

إلنزال البرج، يعتقد أن األقطاب .المسار الذي يرتفع مع الجسر
الثقيلة قد تم استخدامها في دفع البرج لألسفل حتى يكون وزن

 .البرج مقابل الوزن المقابل بأعلى المسارات
ي تم استخدامها آمساآنالبنية الت .المعصم الجنوبي الشرقي – 3

يشير إلى قائد) جانسين(واالسم على الباب  .إيواء للجنود
واألسرة الطويلة المحشوة بالقش التي تسمى المنامات .المجموعة

 .إلى جنب رجل جنبًا 12إلى  10سكن إليها ي
فرن الخبز بالحصن الموجود بأحد .الحصن الجنوبي الشرقي – 4

آان الخبز عماد نظام الطعام .الحصون في الجنوب الشرقي
الخاص بالجنود وآل جندي آان يتلقى مجموعة من الخبز أو

توجد فتحة آبيرة بجدار الحصن تمثل طريقة .الدقيق عن آل يوم
 .الدخول إلى قضاء الحاجات والتي أعيد بناءها من جديد

تم استخدام هذا البناء آمنطقة تخزين لإلمدادات .المستودع – 5
واليوم يوجد بها غرف .مين غرفة الضباط آذلكوقد يتم تض

 .لراحة الجنود العامة
بأثاث للضباط وأماآن آان المكان مجهزًا .الثكنات الشرقية – 6

لحماية الضباط وأماآن لحماية الجنود للمجموعات التي يقودها دي
 .ويت وبليكر وأماآن للضباط الجدد

حصون مثل ستانمنطقة الهجوم الشائعة بال .منطقة الهجوم – 7
ويكس حيث تم استخدامها في نقل المجموعات الصغيرة من
الجنود إلى خارج الحصن تحت غطاء مع بعض األشياء األخرى
.لنقل إمدادات المياه من األنهار المتدفقة من خارج الحصن

استخدمه الكولونيل ويليت في التسلل إلى داخل صفوف
المعاصم .الحصار البريطانيين للحصول على المساعدة خالل

على الجانب اآلخر من منطقة الهجوم تعمل آأماآن خاصة
 .بالجنود

 

 دليل ترآيبات الحصن
يبدوا حصن ستان ويكس على نفس القدر من األهمية التي آان

حيث اتحدت مدينة روما ووآالة .عليها خالل الثورة األمريكية
خطوة تهدف إلى إعادة بناء صورةخدمة المتنزهات الوطنية في 

باستخدام العديد من 1776من الحصن األصلي من  مماثلة تمامًا
بناء المقرات الرئيسية .الخطط والمستندات والمخطوطات األصلية

وثكنات الجنود ومنافذ الهجوم وباقي التفاصيل األخرى ومع ذلك لم
لتوضيحيةتحدد بعض األرقام على الرسومات ا .يتم إعادة البناء

آن النص المرقم باألدنى وهي تحدد األجزاءالخريطة البرج بأم
الرئيسية بالحصن آما تحدد بعض الملصقات العناصر التقنية

  .الموضحة بالمسرد التالي
 

مساحة ضيقة بين الحاجز والخندق وهي تهدف –) Berm(بيرم 
 .إلى منع األرض من الدحرجة في الخندق

 
 .الزوايا المخصصة أو زوايا الحصن –المعقل 

 
مجموعة مباني تم إنشاؤها مقابل الجدران الداخلية –المعصم 

 .للحصن لتخزين اإلمدادات أو لتسكين الجند
 

نوع من الطرق يدور حول الخندق ويتم حمايته –الطريق المغطى 
ويتم استخدامها في .من خالل حاجز صغير مصنوع من مادة عازلة

  .المدفعية الخفيفة والقوات حول الحصن نقل
 

هذا الجزء من الحصن يستخدم في توصيل –الجدار الواقي 
 .الحصون ببعضها البعض

 
جزء دائري محفور أو يدور حول جدران الحصن لتورية –الخندق 

 .تقدم الطرف المهاجم
 

وتسمح .فتحة بالحاجز يتم إطالق القذائف منها –الفتحة بالجدار 
 .النيرانبتبادل الواسعة  الزوايا

 
سياج من األوتاد الخشبية المسننة موجهة للخارج –السالح الدفاعي 

موضوعة بشكل أفقي من الحصن لمنع األعداء من االستيالء على
 .الحصن فجأة

 
أعمال أرضية موضوعة بدرجة انحدار ملتفة –المواد العازلة 

المنطقة وممتدة حول الحصن من المنطقة المغطاة في اتجاه
 .المحيطة

.



Experience Your America™ 

 
 آل الطرق تؤدي إلى روما

يقع حصن ستان ويكس في وسط مدينة روما في زاوية من شارع
يتم فتح مرآز ويلليت والحصن من .جايمس وإيرك بوليفارد

باستثناء عيد الشكر ًامساء 17:00وحتى  ًاصباح 9:00الساعة 
.يناير 1ديسمبر وعيد  25وعيد ) ألمريكيةالواليات المتحدة ا(

شارع 100 :الذي يقود إلى مرآز الزوار هو GPSوعنوان خدمة 
وآل المسارات الرئيسية. 13440نورث جايمس، روما، إن واي 

ستؤدي إلى) 90و 365و 69و 49و 46و 26(بالبالد إلى روما 
)90(وللوصول إلى روما من طريق نيويورك  .ذلك األثر العظيم
في ويستمور الند إن واي واتبع اإلشارات 32ثم اتخذ المخرج 

وساحة انتظار السيارات بالمدينة .المحددة حتى وسط مدينة روما
وهناك خط مواصالت عبر .متوفرة على مرمى البصر من األثر

آما أن هناك محطة .الحافالت في شارع ليبرتي على بعد موقعين
 .سكك حديدية أماتراك بشارع مارتن على مسافة ميل من الموقع

 .وأقرب مطار تجاري هو سيرا آوز إن واي

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للتعرف على مزيد من المعلومات
 

 العنوان البريدي
Fort Stanwix National Monument 

112 E Park Street  
Rome, NY 13440 

USA 
 

 رقم الهاتف 
1-315-338-7730 

 
 موقع الويب 

www.nps.gov/fost

 دليل ترآيبات الحصن  

 
مرآز ويليت -1  



 
 
 

 
 

  عامة على الناشيونال بارك سيرفيز نظرة

ناشيونال بارك سيرفيز
وزارة داخلية الواليات المتحدة األمريكية

ناشيونال بارك سيرفيز
)خدمة الحدائق القومية(

الرئاسة
 Mary Bomar المدير ،

 العام
  Dan Wenk نائب ،

 المدير
  Sue Masica نائب ،

 لمديرا
 

اإلدارة
ناشيونال بارك سيرفيز هي دائرة من دوائر وزارة

تدير دائرة خدمة الحدائق . داخلية الواليات المتحدة
 وحدة، التي تشكل شبكة 388القومية جميع الـ
 . الحدائق القومية

 
الميزانية

2.315الفعلية آانت : 2005للسنة المالية لعام  �
 مليار دوالر

المطلوبة هى : 2006للسنة المالية لعام  •
  مليار دوالر2.249

 وظيفة 226,000تّولد الحدائق ما يزيد عن  •
في اإلقتصاديات المحلية وتولد فعاليات 

 .  مليار دوالر آل سنة11اقتصادية تزيد عن 
 

تحافظ  :مهمة دائرة خدمة الحدائق القومية
دائرة خدمة الحدائق القومية على سالمة الموارد

حضارية لشبكة الحدائق القومية والقيم الطبيعية وال
بحيث تبقى مكانًا للمتعة، والتعليم، واإللهام لهذا

تتعاون دائرة خدمة . الجيل ولألجيال المستقبلية
الحدائق القومية مع شرآاء لها لتوسيع فوائد 
المحافظة على الموارد الحضارية والطبيعية 

واألنشطة الترفيهية الخارجية في جميع أنحاء هذا
 . وفي العالم أجمعالبلد

 
لقد تم إنشاء دائرة آم يبلغ عمر شبكة الحدائق؟

 نخدمة الحدائق القومية بموجب قرار صاد رع
مجلس الكونغرس وموقع من قبل الرئيس وودرو

 25 بتاريخ Woodrow Wilsonويلسون
علمًا أنه تم تأسيس هيئة . 1916) آب(أغسطس

 Yellowstoneيلوستون ناشيونال بارك ) حديقة(
National Park بموجب قرار وقعه الرئيس  

 1 في Ulysses S. Grantغرانت . يوليسيس س
 باعتبارها أول حديقة قومية 1872) آذار(مارس

 .في هذا البلد
 

ما هو عدد المناطق المشمولة ضمن شبكة 
 تتألف شبكة الحدائق القومية الحدائق القومية؟

وتغطي " وحدة" منطقة تدعى آل منها 388من
يدخل ضمن هذه .  مليون أآر84مساحة تزيد عن

الوحدات الحدائق القومية والنصب التذآارية
وساحات المعارك والحدائق العسكرية والحدائق 

لمواقع التاريخية وشواطئ البحيرات التاريخية وا
ومواقع األنشطة الترفيهية واألنهار ذات المشاهد 

الطبيعية الخّالبة وممرات الجبال والغابات
يضاف إلى . الطبيعية، باإلضافة إلى البيت األبيض

  وحدات حدائق5  إلى 4هذه الشبكة وحدات بمعدل
جديدة خالل جلسة الكونغرس الواحدة التي تستمر 

وقد نمى عدد وحدات الحدائق منذ عام . مدة سنتينل
 .تقريبًا% 50 بنسبة 1970

 
من هم األشخاص العاملون في دائرة خدمة 

 تستخدم دائرة خدمة الحدائق الحدائق القومية؟
 منهم – موظف مختص 20,000القومية حوالي

يساعدهم حوالي . الدائمين والمؤقتين والموسميين
حدائق الذين تبرعوا من متطوعًا داخل ال140,000

وقتهم بأآثر من خمسة ماليين ساعة عمل في السنة
 موظف 2403وهذا يعادل عمل . 2004المالية

تنشط الهيئات .  مليون دوالر85.9بأجر يعادل مبلغ
المتعاونة مع الدائرة الخبرات التعليمية والتجريبية 
التفسيرية في الحدائق بتقديم البرامج والمشتريات 

 هيئة 65هنالك . ة بالحدائق في متاجرهاالمتعلق
متعاونة تقدم مساهمات إلى دائرة الحدائق القومية 

 .  مليون دوالرًا في السنة26يبلغ مقدارها
 

 هم Friends Groupsمجموعات األصدقاء
 . شرآاء للحدائق دون هدف في الربح

 مجموعة أصدقاء تساعد في 150هنالك حوالي 
 مليون دوالر من 50 حديقة وتقدم حوالي 160

وقد قدمت مؤسسة الحدائق القومية . الدعم سنويًا
التي أسسها الكونغرس آشريك قانوني لدائرة 

 مليون دوالر من المنح 137الحدائق القومية 
 . وبرامج الدعم خالل السنوات السبع األخيرة

 
 حقوق اإلمتياز

 صاحب 600يوجد لدائرة الحدائق القومية حوالي 
 وحدة حدائق مختلفة 120ثر من إمتياز في أآ

ويتراوح حجم اإلمتيازات من متاجر صغيرة تملكها
 . أسرة إلى شرآات آبيرة

 
يقدم أصحاب اإلمتياز للزوار أماآن اإلقامة  �

والمواصالت والطعام والمتاجر والخدمات 
 .األخرى

 موظفًا 25,000تستخدم االمتيازات حوالي  •
دمة يبلغ مجموعهم أآثر من مجموع دائرة خ(

 ).الحدائق القومية
يبلغ دخل أصحاب االمتياز اإلجمالي حوالي  •

 . مليون دوالر في السنة800
تقدر عائدات الحكومة من الرسوم والحسابات �

 51بـنحو ) مقابل رسوم اإلمتياز(خاصة 
 . 2004مليون دوالر في السنة المالية 

 
 العقود

من تخطيط أعمال البناء عن % 95يجري  �
 . طريق العقود

من العمار الفعلي عن % 100جري حوالي ي •
طريق العقود، وآذلك األمر فيما يتعلق 

من اإلشراف واإلدارة في % 100بحوالي 
 مشاريع العمار

من أعمال تكنولوجيا % 80آما أن  �
 المعلومات  تتم عن طريق العقود

 
 



 

تتضمن أمثلة أنواع أنشطة دائرة الحدائق
 :الوطنية التي تتم عن طريق التعاقد

حمل ونقل النفايات وتصليح القوارب  �
ت وخدمات شؤون الموظفين والسيارا

وصيانة مواقع اإلنترنت والتزام ) التصنيف(
دائرة الحدائق والدراسات والتقارير حول 

الموارد وخدمات األشجار واالعتناء 
 . بممرات الجبال والغابات الطبيعية

 
هم جزء من ماضٍي ومستقبل : الشرآاء

دائرة الحدائق القومية 
ة اإلنسانية لعبت منذ البداية األعمال الخيري �

وشرآات المجتمعات األهلية دورًا هامًا في 
 . تقدم مهمة دائرة خدمة الحدائق القومية

تمتلك دائرة خدمة الحدائق القومية في هذه  •
األيام عشرات اآلالف من الشراآات التي 

تمتد من عالقات مع منظمات محلية 
ومشارآات ثنائية في مشاريع مع الجامعات 

اق في جمع التبرعات إلى خدمة واسعة النط
 . باالشتراك مع مؤسسة الحدائق القومية

إن الشراآات هي جزء ال يتجزأ من الطريق  •
. الذي تحقق من خالله دائرة الحدائق مهمتها

وهي تجري على آافة المستويات من 
 . المنظمات وفي جميع االختصاصات

 مجموعة 150يوجد لدينا حاليًا أآثر من  •
 تساهم بالوقت أصدقاء مع الحدائق التي

والخبرة والماليين من المناسبات الخاصة 
لجمع التبرعات للحدائق القومية في جميع 

يمكنك زيارة موقعنا في . أنحاء البالد
االنترنيت على 

www.nps.gov/partnerships وذلك 
 .لتجد دليل مجموعات األصدقاء

 140,000يساهم في آل سنة أآثر من  •
قة لمساعدة متطوع بالوقت والخبرة والطا

لكي . دائرة الحدائق القومية لتحقيق مهمتها
تتطوع يمكنك زيارة موقعنا على االنترنيت 

www.nps.gov/volunteer .  
تدعم مؤسسة الحدائق القومية التي أسسها  •

الكونغرس االتصاالت بين الشعب األمريكي 
وحدائقه القومية وذلك بجمع التبرعات 

وخلق الخاصة وتقديم منح إستراتيجية 
.مشارآات مجددة وزيادة اإلطالع عند الناس

للمزيد من المعرفة يمكنك زيارة موقع 
 .www.nationalparks.orgاالنترنيت 

لقد تم تحضير إستراتيجيات جديدة في إدارة  �
 فريقًا 16الموارد الطبيعية، مثل تشكيل 

لرعاية النباتات الغريبة التي تخدم أآثر من 
 1،5 حديقة وتدر دخًال يزيد على 209

. مليون دوالر من مساهمات الشراآات
ن واتفاقيات ويساعد هذه الفرق المقاولو

. التعاون لمعالجة النباتات الضارة المنتشرة
تتضمن شبكة العمل التعاونية لوحدات دراسة

 Cooperativeالموجات الصوتية 
Ecosystem Studies Units (CESU) 

Network ،ودائرة خدمة الحدائق القومية 
 جامعة 181 دائرة حكومية اتحادية و12

 شبكة وتدمج. باإلضافة إلى شرآاء آخرين
العمل التعاونية الخبرة األآاديمية مع خبرة 

تقدم شبكة العمل إلى دائرة . إدارة األراضي
خدمة الحدائق األبحاث، المساعدة الفنية 

 . والموارد التعليمية
 

 خدمة الحدائق القومية
 : المحافظة والحماية

 آائن من الكائنات المعرضة 369مساآن ل  �
 لالنقراض 

ادة في مجموعة  مليون م100أآثر من  •
 المتحف 

  موقع آثار 1.5 •
  بناء تاريخي27,000 •
تشجيع حسم الضرائب للحماية التاريخية  •

 مليار سنويًا من 2.7يتوفر أآثر من (
االستثمارات الخاصة إلرجاع النشاط إلى 

 )داخل مراآز المدن الكبيرة والصغيرة
 

إحصائيات استعمال الزيارات الترفيهية 
  مليون277  ◄2004*

  مليون256  ◄1989
  مليون164   ◄1969
   مليون32  ◄1949
     مليون3  ◄1929
  مليون0.8  ◄1919

 %4ازدادت الزيارات بـنسبة *
  2004 وعام 2003ما بين عام 

 

 الرسوم
 157.8بلغ مجموع رسوم األنشطة الترفيهية  

وقد جمع . 2004ية مليون دوالر في السنة المال
برنامج رسوم جواز دخول الحدائق القومية دخًال 

 .  مليون دوالر21.3مقداره 
 15.3 يدخل في مجموع الرسوم مبلغ :مالحظة*

مليون دوالر المحصلة من برنامج رسوم جواز 
 .دخول األنشطة الترفيهية

 
 منشآت التخييم  

 120يوجد في شبكة الحدائق القومية أآثر من 
يمكن أن يتوفر في . زودة بمعدات التخييممنطقة م

مواقع المخيمات جميع أنواع التخييم من التخييم 
بالخيم إلى مساحات تتسع لعربات التخييم واألنشطة

الترفيهية باإلضافة إلى أنواع التخييم البدائية 
 فيها أية دالمستعملة قديمًا في البراري التي ال توج

 دائرة خدمة تدير أراضي المخيمات إما. منشآت
 . الحدائق القومية أو أصحاب االمتياز

 
 )باآلآر(أآبر منطقة 

الحديقة والمنطقة المحمية رانغل سانت إلياس 
Wrangell-St. Elias :13.2 االقومية في أال سك

وعلى الجزء الرئيسي من أرض الواليات . مليون
 في Death Valleyالمتحدة، وادي الموت 

 .  مليون3.3: آاليفورنيا
 

 )باآلآر(أصغر منطقة 
 Thaddeusمقبرة ثاديوس آوسيوزآو القومية 

Kosciuszko0.02:  في بنسلفانيا  

 جرد ممتلكات دائرة خدمة الحدائق القومية
 )2004تشرين أول /حتى أآتوبر(

 
 الكمية نوع الممتلكات الرئيسية

  ميل5,456  طرق معبدة
  ميل4,336  طرق غير معبدة
  ميل14,402  ممرات طبيعية
 1,001  مواقع مخيمات

 19,733   أبنية
 4,841 وحدات سكن الموظفين
 1,336  وحدات معالجة المياه

 وحدات معالجة المياه 
 1,527   الوسخة    

 
هذه الزمر الثمانية متناظرة مع حقائب الممتلكات *

يزيد . لممثلي الصناعات الرسمية المشابهة األخرى
دائق القومية عن مجموع ما تديره دائرة خدمة الح

ثالثين زمرة مختلفة من الممتلكات؛ بما في ذلك 
صيانة المروج الطبيعية ومناطق النزهات 

والمجاري المائية واألنصبة والتحصينات التذآارية
إن حماية هذه . وأنظمة الطيران والسكك الحديدية

الممتلكات بشكل دائم هو عمل مليء بالتحدي لدائرة
 .خدمة الحدائق القومية
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