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  تقرير 

   األمريكي-حول حفل االحتفال باليوم العربي

  للعام الثالث على التوالي

  في مبنى رونالد ريجان ومركز التجارة العالمي في واشنطن
Ronald Reagan Building & International Trade Center 

 ــــــــــ

 العربـي اليـوم   أقامت بعثة الجامعة العربية في العاصمة واشنطن حفـل            

 & Ronald Reagan Building للسنة الثالثة على التوالي في مبنـى  ريكياألم

International Trade Center و كان في اسـتقبال  . 2014 ديسمبر 4  بتاريخ

محمد الحـسيني الـشريف     . المدعوين رئيس بعثة الجامعة العربية في واشنطن د       

  .إيمان عطا اهللا/ وحرمه السيدة 

ائة مدعو من ضمنهم بعـض الـسفراء         خمسم 500حضر الحفل أكثر من     

العرب والحيثيات والرموز العربية األمريكية ومسؤولين في الخارجية األمريكيـة          

 ، (Think Tanks)ورؤساء منظمات المجتمع المدني وجمعيات الفكر واألبحاث 

باإلضافة إلى عدد من وسائل اإلعالم األمريكية والعربية حيـث قامـت األخيـرة             

وانبه المختلفة من بينها قناتي الحرة واإلخبارية ووكالـة األنبـاء           بتغطية الحفل بج  

السعودية إلى جانب تسجيل خاص بالبعثة، ويمكن مشاهدة هذه التغطيـات علـى             

  :الروابط التالية

  

  :  قناة الحرة التلفزيونية-
https://www.youtube.com/watch?feature=yoytu.be&v=jKRKvc

hZoag&app+desktop=  
  

  :اإلخبارية التلفزيونية قناة -
https://www.youtube.com/watch?v=9OT_cdLAdS8  
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  : تسجيل خاص بالبعثة-
https://onedrive.live.com/?cid=571ed0cd1b51988c&id=571ED0

CD1B51988C!109&ithint=video,mp4&authkey=!ACf_DQGWp

N4oxjE  
  

مرفق طيه نسخة عن الخبر الذي نشرته الوكالة في :  وكالة األنباء السعودية-

  . الصحيفة الرئيسية في المملكة العربية السعودية وهي جريدة الرياض

وخالفا للعام الماضي أقيمت فعاليات الحفل في صالتين متقاربتين من داخل 

 واألخرى مفتوحة لتفادي  إحداهما مغلقة(Ronald Reagan Building)  مبنى

  . مشكلة صدى الصوت الذي أزعج الحضور في العام الماضي

 المغلقة تضمنت الفعاليات إلقاء كلمات من قبـل  Atrium Hallففي صالة 

رئيس البعثة في واشنطن السفير محمد الحسيني الشريف حيث أشاد فـي كلمتـه              

لعربيـة األمريكيـة    بانجازات وخدمات العرب األمـريكيين ألمريكـا والجاليـة ا         

والجاليات األخرى، وكونهم يشكلون جـسرا يقـرب بـين المجتمعـين العربـي              

واألمريكي وأن اللوحات المصورة التي تم عرضها خالل الحفل تفتح نافذة يطـل             

من خاللها الجميع على اإلسهامات العظيمة للجالية العربية األمريكية في المجتمـع     

من خالل انجازاتهم وإسهاماتهم أصبحوا جـزءا       األمريكي وأن العرب األمريكيين     

لقد فكرت  : " هاما من التاريخ األمريكي، ناقال عن أحد المؤرخين األمريكيين قوله         

في كتابة تاريخ المهاجرين إلى أمريكا إال أنني اكتشفت أن المهاجرين هم تـاريخ              

فخـروا  أن للعرب األمريكيين كل األسباب لكي ي      " وأضاف رئيس البعثة    ". أمريكا

بما حققوه في المجتمع األمريكي، ولدينا نحن السفراء والدبلوماسيين العـرب كـل          

  ".سبب لكي نفخر بهم

  : كذلك تحدث كل من

 سعادة السفير الشيخ سالم عبد اهللا الجابر الصباح، سفير دولة الكويـت فـي               -

واشنطن وعميد مجلس السفراء العرب في واشنطن بصفته عميد السلك العربـي            

  .س مجلس السفراء العربورئي



 3

 سعادة السفير ريتشارد ستنغل، وكيل وزارة الخارجية األمريكية للدبلوماسـية           -

  . والشؤون العامة ممثال عن وزير الخارجية األمريكية جون كيري

  

-عربـي ( السيد نيك رحال، عضو مجلس النواب في الكـونغرس األمريكـي             -

  .عاما متواصلة) 38(ة خدم في الكونجرس مدومن أصل لبناني ) أمريكي

    

عرضا لفيلم وثائقي قصير عن انجازات  كما تضمن الحفل في الصالة المغلقة

العرب األمريكان في مائتي عام والذي أخرجه المواطن العربي األمريكي السيد 

  :أبراهام كسبو ويحمل عنوان
)The Arab Americans: A Thousand and One Journeys (  

على مقابالت مع عدد من المهاجرين العرب الذين وصلوا على          حيث احتوى الفيلم    

  .1880شكل موجات متتالية إلى أمريكا منذ عام 

  

  : حيث تم فيها(Atrium)ثم انتقل المدعوون إلى الصالة المجاورة المفتوحة 

لوحة قامت البعثة بتجميعها واختيارها مـن       ) 40( مشاهدة معرض للصور من      -

 ومتحـف السميثـسونيان   (Library of Congress)ي مكتبة الكونغرس األميرك

(Smithsonian Museum) لبنى هاشم /  الشهير وذلك بجهود دؤبة من السيدة /

المتعاقدة مع البعثة قبل أشهر بمهنة مترجمة إلى جانب تخصـصها فـي مجـال               

المعارض والمتاحف، كذلك قام بعملية التصميم واإلشراف المستشار فـي البعثـة            

 –امح الفونس، وبالتعاون مع المتحف األمريكي في مدينـة ديترويـت            س/ السيد  

متشيجان ، وأبرزت اللوحات المصورة تاريخ العرب المهاجرين و أهـم وأقـدم             

الجرائد العربية التي تأسست من قبل مهاجرين عرب وصدرت باللغتين العربيـة            

لهـدى   واKawkab America)( مثل كوكب أمريكا 1892واالنجليزية منذ عام 

ومرآة الغرب وغيرها كما ضم  المعرض تاريخ التطور المهني والمعيشي لهؤالء            

المهاجرين على مدى السنين بدءا من باعة متجولين وعمال في مـصانع إلـى أن               
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وعكس المعرض إبداع الكثيرين مـن      . أصبحوا يمتلكون محالت تجارية ومصانع    

ب فنجد من بينهم الفيلـسوف      العرب األمريكيين في مجال الصحافة والفلسفة واألد      

والكاتب والشاعر والفنان مثل جبران خليل جبـران وأمـين الريحـاني ونـسيب              

عريضة وعبد المسيح حداد وغيرهم ممن أسهموا في إثراء الحيـاة األدبيـة فـي               

لم يسهم هـؤالء  . 1921المهجر حيث تأسست الرابطة القلمية على أيديهم منذ عام        

ما في الحياة العلمية فأصبح من بينهم مخترعين وعلمـاء          فقط في الحياة األدبية وإن    

كما تناول المعرض انجازات العرب األمريكان فـي المجـال العـسكري            . فضاء

والسلك الدبلوماسي وتقلد العديد منهم مناصب رفيعة في الدولـة وأصـبح مـنهم              

  .الخ.....الوزير والسفير والجنرال والنائب

  

 أمريكية من أصل سـوري واألخـرى أمريكيـة          - قامتا فنانتين إحداهما عربية    -

  .بتقديم أغاني أوبرالية عربية وأمريكية معا ومنفردتين

  

 عزف أربعة فنانين عرب أمريكان قطع موسيقية عربية مـن مختلـف الـدول               -

  .العربية طوال فترة الحفل

  

ر  قام المبنى بإعداد مختلف األطعمة والحلويات العربية والتي تم توزيعها في أكث            -

من بوفيه في بعض أركان الصالة ليتمكن كافة المدعوين من الوصول إلى البوفيه             

  . بسهولة ويسر

  

ويعتبر المجلد من أهـم     " موسوعة العرب األمريكيين  "  تم توزيع نسخ من مجلد       -

المصادر وأكثرها دقة حول تاريخ وانجازات العرب األمريكيين وما قـدموه مـن             

ة األمريكية والجاليات العربية وغيرها من الجاليـات        خدمات لوطنهم الثاني وللثقاف   

وكانت البعثة قد قامت بشراء هذه النسخ من مؤلف المجلد بسعر           . على مدى السنين  

   .رمزي
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والذي وزعته البعثـة    " موسوعة العرب األمريكيين  " عن مجلد    هفق طيه نسخ  مر ( 

  .   )أثناء الحفل

 الحفل وصور المعرض وكلمة     نسخة من منشور تضمن برنامج    ) 40(كذلك نرفق   

  .ترحيبيه من رئيس بعثة الجامعة في واشنطن وغيرها من المواد

  

وقد قامت البعثة بإرسال بعض الصور الفوتوغرافية المختـارة وأفالمـا مـسجلة             

بواسطة البريد االلكتروني بناء على طلب إدارة شئون المراكز والبعثات إلدراجها           

للجامعة مع اطالقة لبوابتها االليكترونيـة الجديـدة        على الموقع االلكتروني الجديد     

  ".   نشاط بعثات الجامعة: "تحت بند

  

  وكالة األنباء السعودية

 في الثالث السنوي األمريكي العربي باليوم تحتفي العربية الجامعة بعثة / عام

                          واشنطن
 

  

  م واس 2014 ديسمبر 05 هـ الموافق 1436 صفر 13واشنطن

احتفت بعثة جامعة الدول العربية لدى الواليات المتحدة األمريكية بمناسبة اليوم 

العربي األمريكي السنوي الثالث وذلك في مبنى رونالد ريغان ومركز التجارة 

  .الدولي في واشنطن

وألقى رئيس بعثة الجامعة العربية في واشنطن السفير الدكتور محمد الشريف 

قيم أمس كلمة أكد فيها حرص العرب األمريكيين على خالل الحفل الذي أ

االستمرار ليكونوا جسرا يقرب بين المجتمعين العربي واألمريكي يبعضهما 

البعض ، مشيراً إلى أن االحتفاء هذا العام يفتح نافذة الطالع الجميع على 

  .اإلسهامات العظيمة للجالية العربية األمريكية

 يمثلوا جزء مهما من التاريخ األمريكي، مستعرضا إن العرب األمريكيين: وقال 
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  .العديد من األسماء التي أثرت في مختلف مناحي الحياة األمريكية

كما تحدث خالل الحفل نائب رئيس مبنى رونالد ريغان ومركز التجارة الدولي 

أندروجيلفيزو، و سفير دولة الكويت في واشنطن الشيخ سالم العبد اهللا الجابر 

، ومساعد وزير الخارجية األمريكية للدبلوماسية والشؤون العامة وممثل الصباح

وزير الخارجية األمريكية في الحفل ريتشارد ستينجال،والعضو السابق في 

مجلس النواب األمريكي نيك رحال، حيث أكدوا أهمية دور الجالية العربية 

مريكي األمريكية في بناء جسور من التواصل والتفاهم بين المجتمع األ

  .والمجتمع العربي

عن العرب " ألف رحلة ورحلة " ثم شاهد الحضور فيلما وثائقيا بعنوان 

  .األمريكيين ، بعدها تجولوا في معرض الصور المصاحب للمناسبة

  //انتهى //

  ت م 01:12
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