
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة
 جامعة الدول "يوم العرب األمريكيين"ترعى 

 العربية ومجلس السفراء العرب في العاصمة واشنطن
 يكّرمان المهاجرين العرب في الواليات المتحدة

 

بادرت غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية هذا األسبوع 

" د يوم العرب األمريكيينعي"إلى رعاية اليوم األول من 

وهو احتفال قام مجلس السفراء العرب في العاصمة واشنطن 

وجامعة الدول العربية بتنظيمه مؤخراً إلحياء ذكرى العرب 

وتّم االحتفال بهذه . الذين هاجروا إلى الواليات المتحدة

ديسمبر حيث / الذكرى هذا العام في الرابع من كانون األول

جغرافية الوطنية الحدث الذي سلّط استضافت الجمعية ال

". ألف ابتكار وابتكار"الضوء على معرض بعنوان 

ويستعرض هذا المعرض االبتكارات العلمية والتكنولوجية 

التي تّم إنجازها أو صقلها طوال مئة ألف عام في 

لرؤية المزيد عن  هناإضغط )الحضارات المسلمة والعربية 

 (.المعرض

 

وفي هذا السياق، قال سعادة سفير جامعة الدول العربية في 

االحتفال "واشنطن العاصمة، محمد الحسيني الشريف إّن 

الذي نظمناه اليوم يُثني على ثقافتنا وتراثنا ويكّرم اإلرث 

طوال قرون وقرون، . ي نقله إلينا أجدادناالفريد من نوعه الذ

لطالما تّمت اإلشادة بالعالمين العربي والمسلم على الحضارة 

فقد تمّكن العرب األمريكيون من . العظيمة التي أنتجاها

ألف ابتكار "المحافظة على التقاليد والقيم المتجذرة في هذه الحضارة الغنية التي استعرضناها في معرض 

وتنعكس أنجازاتهم في . ا شارك العرب األمريكيون بنجاح في جميع جوانب الحياة األمريكيةكم". وابتكار

المناصب المهّمة التي يشغلونها في صفوف الوزراء وأعضاء الكونجرس والسفراء وجنرالت األربع النجوم 

http://events.nationalgeographic.com/events/exhibits/2012/08/03/1001-inventions/


 
 
 
 

 
 
 

 

كما كان العرب . ورؤساء البلديات والعلماء في المجال الفضائي الجوي وجميع المناصب التي تخطر في البال

 ".األمريكيون بمثابة جسر يربط العالم العربي بالواليات المتحدة

 

أوّد أن أثني على جهود مجلس السفراء العرب في واشنطن وأن : "واختتم سعادة السفير الحسيني الشريف قائًل 

لوطنية والجمعية كما أشكر غرفة التجارة األمريكية العربية ا. أوّجه شكًرا خاًصا له على تعاونه ودعه

 ".الجغرافية الوطنية على دعمهما

 

من جهته، أضاف سعادة السفير اللبناني إلى الواليات 

هذا الحدث يهدف إلى "متحدة، السيد أنطوان شديد، أّن ال

استحداث مساحة بعيدة كّل البعد عن التأثيرات الدينية 

والسياسية، مساحةً ترّحب بالعرب األمريكيين وباألمريكيين 

وتشجعهم على االلتقاء واالختلط وتبادل الثقافة والتراث 

 ".العربي الفريد من نوعه

 

فيذي في الجمعية الجغرافية الوطنية أّما نائب الرئيس التن

يُسعدها ويشرفها "تيري غارسيا فقد أشار إلى أّن الجمعية 

أن تكونوا قد اخترتم الجمعية الجغرافية الوطنية الستضافة 

يوم العرب "اليوم السنوي األّول من االحتفال بـ

إن الجمعية الجغرافية الوطنية تسعى إلى ". األمريكيين

ى فهم العالم ألن معرفة العالم تعني مساعدة األفراد عل

ألف "وتُعتبر المعارض مثل معرض  . القدرة على تغييره

أحد الطرق األكثر أهمية للتواصل مع " ابتكار وابتكار

 ".األشخاص المنتسبين إلينارنا وجمهو

 

وأضاف نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الدبلوماسية 

أكون غافًل إن لم أذكر عنصًرا يميّز المجتمعات العربية "يشارد شميرير، العامة والسفير السابق لدى عمان، ر

والمسلمة ويلعب دوًرا محوريًا ليس في بلورة السياسة الخارجية وحسب بل أيًضا في مساعدتنا على المضي 

انية وهو وجود منظمات الجاليات العربية، إذ تشّكل المجموعات الفلسطينية والسورية واللبن –قدًما فيها 

إلى جانب غيرها من -والمصرية والعراقية واليمنية والتونسية والليبية والجزائرية والمغربية األمريكية 



 
 
 
 

 
 
 

 

المنطقة عنصًرا ضروريًا يساعدنا على فهم   -المجموعات

. وصياغة السياسات والتعبير عن ردود الفعل وتبادل األفكار

نحن ال ف إّن الحدث الذي نشارك فيه اليوم جديٌر باالحتفال

نحتفل فقط باإلنجازات السابقة بل بالمساهمات الحالية 

والمسلمون األمريكيون لهذا والمستقبلية التي يقّدمها العرب 

 ".البلد وللمجتمع العالمي

 

إّن احتفال هذا العام يمهّد الطريق ويضع تقليداً إلقامة حدث 

سنّوي لجمع العرب األمريكيين الذين لعبوا دوًرا رائًدا في 

عزيز التعاون والحوار بين مختلف المجتمعات والثقافات في ت

 . الواليات المتحدة

 

الوطنية  العربية األمريكية التجارة علق رئيس غرفة

يُشرف غرفة التجارة "حمود، قائلً  ومديرها التنفيذي، ديفيد

األمريكية العربية الوطنية أن تدعم عمل جامعة الدول 

طع النظير الذي يكّرم العرب العربية وهذا االحتفال المنق

يٌعتبر المجتمع العربي األمريكي جزًءا ال يتجزأ من النسيج االجتماعي األمريكي وسيظّل . األمريكيين

األمريكييون من أصل عربي قادةً في الواليات المتحدة على المستوى الوطني والمحلي وعلى مستوى الدولة 

 ".وفي مجاالت مختلفة وطاقات واسعة


