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مدينة ترنتون هي عاصمة نيو جيرسي
حينما تتكامل السياحة والصناعة

د. ياسين البالطي - دكار

بأمر من عمر بن الخطاب تأسست مدينة الكوفة )عاصمة العباسيين قبل بناء بغداد(  
لتكون دار هجرة وعاصمة للمسلمين سنة 17 هـ638م في عهد سعد بن أبي وقاص، 
بالقرب من مدينة  وهو خال سيدنا محمد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم تأسست 
الحيرة، حاضرة المناذرة بالعراق و بني بها مسجد الكوفة، و اشتهر باسم دار اإلمارة 
حيث كان مقرا لخالفة اإلمام على    بن أبى طالب كرم اهلل وجهه سنة 37 هجرية و 

قتل فيها سنة 41 هجرية.

الخريف في تورنتون



نصب تورنتون

نهر ديالوير في مدينة ترينتون



مدينة ترنتون هي عاصمة نيو جيرسي 
المتحدة  ال���والي���ات  والي����ات  إح���دى 
منطقة  في وسط  الوالية  تقع  األمريكية. 
ديالوير  نهري  بين  فيما  األطلسي، 
بلدان  بين  كبير  تباين  يوجد  وهدسون.. 
نيوجيرسي الصغيرة الهادئة وبين مدنها 
الكثافة  وت��زي��د  الضخمة.  الصناعية 
أي  في  عنها  نيوجيرسي  في  السكانية 
التي  المنتجعات  وتجتذب  أخرى.  والية 
تقع على شاطئ األطلسي بالوالية ماليين 
الساحلي  السهل  الزوار كل عام. يغطي 

الواقع على األطلسي الجزء الجنوبي من 
والغابات  الشواطئ،  وتقع  نيوجيرسي. 
ومستنقعات الملح واألهوار والمروج في 
وتدعم  السهل.  من  الشرقية  المنطقة 
في  التجارية  البستنة  الخصبة  األرض 
ال��ج��ن��وب وال��غ��رب وت��ت��ك��ون والي��ة 

نيوجيرزي من 21 مقاطعة.

مدينة ترنتون العاصمة  اإلدارية
تأسست ترنتون العاصمة اإلدارية لوالية 
في  تقع  و    ،1719 سنة  نيوجيرسى  

تورنتون



منظر للمدينة

نصب تذكاري يخلد شخصيات مهمة في تورنتون



حيث  المتحدة  للواليات  الشرقي  الشمال 
إلى    إضافة  نسمة،   88,675 يقطنها 
حسب  الحضري  بالمجال   325,824
أن  بالذكر  والجدير  اإلحصاءات،  آخر 
كان   1950 ع��ام  المدينة  سكان  ع��دد 
ومساحة  نسمة   128,000 ح��وال��ي 
إحدى  وتعد  مربع،  1،8ميل  المدينة 
أكبر  من  وهي  نيويورك,  مدينة  مناطق 
ويرجع  بالوالية,  الصناعية  المراكز 
تاريخها الحقيقي إلى سنة  1679م حيث 
ماهلون  بقيادة  الكويكرز  أسس مزارعو 
ستاسي أول مستوطنة للبيض ثابتة فيما 
سنة  وفي  ترنتون.  منطقة  اليوم  يسمى 

1714م باع ماهلون ستاسي جزًءا من 
ممتلكات والده إلى وليم ترنت وهو تاجر 
العليا  المحكمة  رئيس  بعد  فيما  أصبح 
اسم  أطلق  وقد  نيوجيرسي،  لمستوطنة 
سنة  الجديد  المجمتع  على  تاون  ترنتز 
ترنتون.  الى  بعد  فيما  وعدل  1719م، 
يسير المجلس البلدي الشأن العام للمدينة، 
البلدية،  رئيس  الناخبون  يختار  إذ 
لدورة  السبعة  المدينة  مجلس  وأعضاء 
هنود  عاش  وقد  سنوات,  أرب��ع  مدتها 
ديالوير فيما يعرف اآلن بمنطقة ترنتون، 
قبل أن يحتل البريطانيون نيوجيرسي في 
عشر  السابع  القرن  من  السادس  العقد 

جسر تورنتون



نصب في مدينة تورنتون مقر المجلس التشريعي لوالية نيو 
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 مقر المجلس التشريعي
 لوالية نيو جيرسي في مدينة
تورنتون



المستعمرات  عهد  وخ��الل  الميالدي، 
أصبحت ترنتون مكان توقف كبير على 
طريق مركبات السفر بين مدينة نيويورك 
واشنطن  جورج  أجرى  وقد  وفيالدلفيا, 
عبوره الشهير لنهر ديالوير قرب ترنتون 
الثورة  1776م خالل  سنة  ديسمبر  في 

األمريكية.

امتيازات المدينة السياحية واإلقتصادية
اإلستيت  الذهبية  بقبتها  المدينة  وتشتهر 
المدينة.  فوق وسط  ترتفع  التي  كابيتول 
وكذلك بالنسبة لنصب المعركة التذكاري، 
سطح  عن  46م  علو  إلى  يرتفع  والذي 

األرض، والمحدد لموقع معركة شهيرة 
وقعت خالل الثورة األمريكية. ويعد بيت 
تراثية  معلمة   1719 لسنة  ترنت  وليم 
أخرى لتلك المدينة ، إضافة إلى الثكنات 
إليواء  1758م  سنة  ُبنيت  التي  القديمة 
وكلية  ايدر،  وكلية  البريطانية,  القوات 
تقع  وكلها  برنستون  وجامعة  ترنتون 
)ترنتون  شعار  وتحت  ترنتون.  قرب 
مدينة  تستثمر  يأخذ(   والعالم  تصنع، 
ترنتون حوالي 180 مصنعاً متخصصا 
المعدنية  والمنتجات  الكهرباء  مجال  في 
الميكانيكية  واآلالت  ال��ص��ن��اع��ي��ة، 
والمنتجات المطاطية، و الطباعة والنشر، 

كاتدرائية الثالوث، ترينتون



التي  العاملة  اليد  من  من30%  أكثر  و 
أسباب  ومن  للمدينة.  منتمية  بها  تشتغل 
للمدينة،  في  الكبير  اإلقتصادي  النمو 
النهر،  عبر  السفن  حركة  في  الزيادة 
مضافاً إليها بناء عدد من السكك الحديدية، 
وتحرك اآلالف من عمال المصانع إلى 
ترنتون، مما أسهم في ارتفاع عدد سكان 
بين  ما  نسمة   90,000 بمقدار  المدينة 
1880 و1920م. وبحلول سنة 1920م 

تنتج  التي  المدن  طليعة  في  أصبحت 
حققت  المتحدة.كما  الواليات  في  الفخار 
السلع  إنتاج  في  ممتازة  مكانة  المدينة 
السلكية  والحزم  وال��ف��والذ  المّطاطية 
ب��دأت    1920 سنة  بعد  )ال��ك��واب��ل.) 
ترنتون  لسكان  الطوعية  ال��م��غ��ادرة  
ومصانعها الكبرى من وسط المدينة إلى 
ضواحيها، مما تسبب في النقص العددي 

للمدينة فيما بعد. 

كنيسة سانت ميشيل تورنتون


