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 1.ىشخي فهرد االسم:
 .الهاليات الستحجة األمخيكية البلد:

 .)أميخكا( 1947 الوفاة: /(ميذيغان، أميخكا) 1863 الوالدة:
  الحياة والعمل:

 ومؤسذ بارز، اقترادي، أمخيكي يصشاع رجل، إيخلشجا من مياجخة ألسخة بنا ىه
 وقج، الستدمدل اجلإلنت (التجسيع نظام) تقشية تصهيخ وراعي لمديارات، فهرد شخكة
 عذخ الخامدة سن في السجرسة تخك، األسعار بأقل الديارات بيع عمى التقشية تمك من الذخكة وفختو ما ساعج
 ولديادة ،ميكانيكية بهرشة ويتجرب ليعسل ديتخويت إلى فانتقل بالدراعة، العسل يدتيهيو لم والجه، مدرعة في ليعسل
 أن بعج (گخيشفيمج) بمجة إلى فهرد ىشخي  عاد، والسشبيات الداعات حترمي في فخاغو ساعات في يعسل كان دخمو
 مخكبة بشاء يحاول الهقت معظم ومزى بالدراعة العسل يحب ولم، الخاصة مدرعتو ليبجأ فجادين 10 والجه أعصاه
 ارةلإلن أديدهن  شخكة في ليعسل عاد بالسدرعة لمبقاء رغبتو عجم ومع، زراعية ومخكبة البخار، شخيق عن تعسل
 عن (العمم عالم) مجمة في مقالة فهرد ىشخي  قخأ عسمو فتخة خاللة، بالذخك ميشجس إلى متجرب من وتخقى

 التي بالديارات اىتسام فهرد عشج تهلج، داخمي احتخاق محخك ببشاء قام الحي (أوته نيكمهس) األلساني السيشجس
 سياراتو أول صشع كسا ،1893 عام بالبتخول سلتع التي محخكاتو أول فهرد فرشع ججيًجا، اختخاًعا حيشحاك كانت
 ذات الديارات تشتج عيجىا بجاية في الذخكة وكانت(، لمديارات فهرد) شخكة 1903 عام فهرد أسذ ،1896 عام

 العسل بجأ ما سخعان فهرد أن إال األخخى، الذخكات من مشافداتيا تفعل كانت كسا تساًما فقط، الغالية األسعار
 عام (T) مهديل من الديارات ىحه أول فهرد أنجد، الذعب غالبية متشاول في تكهن  وقهية بديصة سيارة لرشع

 لكي ،السذتخين من لكثيخ بالشدبة مختفًعا ثسًشا أمخيكًيا دوالًرا 850 وىه( T) لسهديل األصمي الدعخ وكان، 1908
 خالل من وتخكيبيا خكالسح قصع تختيب يتم شخيقو عن الحي التجسيع خط نظام فهرد ابتكخ الدعخ، يخفس
 ع،القص إحجى شج أو كإضافة معيشة، ميسة يشجد بجوره عامل كل وكان، والفشيين العسال أمام الديخ عمى مخورىا

 ونرف ساعة إلى 1912 عام ساعة 12.5 حهالي من فهرد سيارة تجسيع فتخة تقريخ عمى الشظام ىحا ساعج وقج
 بأسعار الذخكة خارج من مسهلين من شخائيا من بجالً  بشفديا عالقص إنتاج في الذخكة بجأت، 1914 عام الداعة
 شخكة كانت حيث كاممة، الديارات شحن من بجالً  التدهيق، أماكن إلى الديارات أجداء تذحن صارت كسا، عالية

 جأتب ذلك إلى وباإلضافة، كاممةً  الديارة نقل كمفة من أقل األجداء نقل كمفة إن إذ مًعا، األجداء تخكب التجسيع
، زبائشو إلى الفائس من كثيًخا فهرد حّهل اإلنتاج، تكاليف الذخكة خفزت وعشجما، والفهالذ الدجاج ُتشتج الذخكة

 ثم ،1915 عام دوالًرا 390 إلى ثم 1913 عام أمخيكي دوالر 500 إلى (T) مهديل الديارة سعخ انخفس قجو 
 1908 عامي بين الستحجة الهاليات في يعتب التي الديارات نرف من أكثخ ، فكان1925 عام دوالًرا 260

 الحج فهرد رفع 1914 عام وفي ،الجخل متهسصة العائمة متشاول في الديارة جعل مسا ،فهرد صشع من 1927و
 عجد خفَّس كسا أخخى، أماكن في نظخاؤىم يتمقاه كان ما ِضْعفي من أكثخ ليم يجفع فكان، العسال ألجهر األدنى
 شخكة فخوع عمى يتجفقهن  العسال جعل إلى أدى مسا ساعات، ثساني إلى ساعات تدع من اليهمية العسل ساعات

 اإلنتاج، زيادة لتذجيع وذلك األرباح، في العسال مذاركة مذخوع خصة فهرد وأدخل، عسل عن باحثين فهرد

                                                           
1

 .(www.wikipedia.comالمصادر: ) -

Henry Ford 



                     Farhan2030.com                   تم التحميل من مدونة فرحان 

2 

 

 خط فكخة أن فهرد ىشخي  يقهل، و الخارج في لمذخكة فخوًعا أقام كسا، لمعسال الذخكة أرباح من جدًءا وخرز
 الحبائح كانت فقج، شيكاغها في المحهم تحزيخل السخررة األماكن ألحج زيارة في كان حين لو خصخة التجسيع

 محجدة بعسمية السجسهعة تمك تقهم حيث، العاممين من مجسهعة أمام لتقف وتتحخك عمهي  تخولي في تعمق
 ،محجد خخآ جدء باقتصاع فقط تقهم التي يةالتال لمسجسهعة الحبيحة تحخك ثم، الحبيحة من محجد جدء الستقصاع

 يسكشو بأنو فهرد ىشخي  عشج الفكخة وتبمهرت، لمحبيحة العظسي بالييكل الخط نياية في السصاف يشتيي حتى وىكحا
 مجسهعة كل تقهم ثمو( الذاسي) لمديارة العظسي بالييكل الخط بجاية في فيبجأ، العكدية بالصخيقة الديارة تجسيع

 تمك عمى ومجربين السصمهبة بالقصع مجيدين) بالخط أماميم الديارة تهقف عشج محجدة أجداء كيببتخ  العسال من
 من عقجين خالل وفي، وأدق أسخع بصخيقة الخط نياية في مجسعة بديارة السصاف يشتيي حتى (السحجدة العسمية
 من الحران واختفى، معدولين غيخ السدارع أصحاب وأصبح، الشاس لسعظم متهفخة الديارة أصبحت الدمن

 مشو بجالً  وزرع (القر) لمحران السغحية السهاد زراعة عن االستغشاء إلى أدى والحي كبيخة بدخعة الصخقات
 في ثهرة إلى أدى مسا البعيجة بالسشاشق السجن انتذار وبجأ، الدراعة مجال في ثهرة إلى أدى مسا أخخى  زراعات
 ،االتراالت مجال في ثهرة إلى أدى مسا ببعزيا البالد لخبط ي والكبار  الصخق  وشيجت واألعسار، البشاء مجال
 العالسية الحخب إليقاف وعسل الدالم مجال في عسل، حيث بعيج زمن مشح الدياسية بالقزايا ميتًسا فهرد كان
 إال الدالم، عن بحًثا الخاصة نفقتو عمى أوروبا إلى آخخين شخًرا 170 مع سافخحيث  1915 سشة في ىاألول
 ،بيشيا الخالفات بتدهية الستحاربة الجول إقشاع في وفذمت األمخيكية، الحكهمة مهافقة تشل لم السجسهعة كتم أن

 الذخكة تحهيلتم  الثانية العالسية الحخب قيام ، فعشجالحخبين كمتا في الحخبي لإلنتاج شخكتو نتاجا حهل عمسًا أنو
، ضئيل بفارق  يشجح ولم 1918 سشة في الذهرى  مجمذ النتخابات تقجم ،الجيب وسيارة( B.24) الصائخة إلنتاج
 ديتخويت في فهرد ىشخي  مدتذفى ببشاء قامو ، بالرحة ضار التجخين معتبخاً  مؤسداتو داخل التجخين مشعكسا 
 الفرل تقشية باستخجام تعميسية خبخة لتهفيخ مختمفة مجاالت في مجارس ببشاء قامكسا ، دوالر مميهن  7 بتكمفة

 ىشخي  حرل 1942 سشة يشايخ 13 فيو ، السذاركة خالل من والتعميم الحجيث التجريذ قشيةوت الهاحج الجراسي
 شارككسا ، السعجن الديارة من %30 أقل وزنيا البالستيك من جدم ذات سيارة لترشيع اختخاع بخاءة عمى فهرد
 (إدِسل) وابشو هردف أسذ 1936 عام وفي انغميذي ( فيفيمجج جخيشفيميج) في فهرد متحف عسل في وعائمتو ىه

 ربيع في فهرد ىشخي  تهفي، والتصهيخ والبحث لمتعميم مشًحا تقجم العالم في مؤسدة أكبخ من وىي فهرد، مؤسدة
 دوالر، مميهن  700 إلى 500 من بحهالي تقجر ثخوة ورائو تاركاً  سشة 83 العسخ من عشجه وكان 1947 سشة

 .الجسيع متشاول في وسيارة عالسية، سيارات وشخكة
  :أهم المنشورات

 1930 :( أديدهن كسا أعخفوكتاب.) 
 1926( اليهم وغجاً : كتاب.) 
 1922( حياتي وعسمي: كتاب.) 
 1922 :(.نساذج فهرد) كتاب 

 الجوائز الدولية وشهادات التقدير:
 1928( ميجالية :Elliott Cresson.من معيج فخانكمين ) 
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