
قائمة الصحف العربية
الصادرة بالواليات المتحدة

قائمة الصحف العربية الصادرة في الواليات المتحدة
هي قائمة الصحف الناطقة بالعربية أو مزدوجة اللغة

التي يوجد مقرها بالواليات المتحدة األمريكية،
والصادرة والمطبوعة والموزعة في الواليات المتحدة

والعالم، انطالقا من الواليات المتحدة.

نبذة تاريخية

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


أما بخصوص أول صحيفة باللغة العربية فهي كوكب
أميركا، وهي صحيفة أمريكية باللغة العربية أسست

وُنشرت في نيويورك منذ عام 1892 إلى سنة 1908
من قبل األخوين نجيب عربيلي وإبراهيم. إال أن

الصحافة العربية الصادرة من الواليات المتحدة ظلت
محدودة مقارنة مع الصحافة العربية الصادرة من
لندن، رغم هامش الحرية الذي يمكن ان يتمتع به

الكاتب والناشر العربي في العالم الجديد بخصوص
القضايا العربية، إال أن عامل البعد الجغرافي آنذاك
والهواجس المادية والحياتية في العالم الجديد

للمغترب والمثقف العربي، لم يساعدا في نمو وتطور
الصحافة العربية الصادرة من العالم الجديد.

ومعلوم لدى المهتمين بحركة أدب النهضة أن اإلبداع
الثقافي العربي في العالم الجديد، يعود تاريخ تواجده

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%86


منذ عهد الرابطة القلمية، وهي رابطة ثقافية أدبية،
بدأت فكرة الرابطة عام 1916 إال أنها تأسست رسميا

عام 1920 في نيويورك بواسطة أدباء ُمهاجرون
باألساس جلهم من منطقة الشام، سوريون ولبنانيون.

وقام أعضاءها بنشر الجرائد والصحف العربية في
بالد المهجر ومنها:

مجلة "الفنون" وتعنى باألدب وناشرها كان نسيب
عريضة.

جريدة "السائح" وتعنى بشؤون المهاجرين وناشرها
كان عبد المسيح حداد.

مجلة "السمير" وناشرها كان إيليا أبو ماضي وتعنى
بشؤون العرب في أمريكا. كانت تصدر 5 مرات في
األسبوع وتوقفت عام 1957 بعد وفاة المؤسسين.

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%85


كوكب أميركا: صحيفة أمريكية باللغة العربية
ُنشرت في نيويورك في الواليات المتحدة في
1892 من قبل نجيب عربيلي وأخوه إبراهيم

وتوقفت عن الصدور في 1908 وهي أول صحيفة
عربية نشرت في الواليات المتحدة. قام الصحفي

نجيب دياب بالتحرير فيها لغاية 1899.[1]

صوت العروبة: تعتبر أحد أهم الجرائد العربية
الصادرة بالواليات المتحدة،[2] وهي أسبوعية

مطبوعة تصدر منذ عام 1993، رئيس تحريرها هو
وليد رباح، يقع مقرها الرئيسي بنيوجيرسي

بالواليات المتحدة، لم تنقطع عن الصدور في أي

الصحف

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
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https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%A8
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AD&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


عدد منذ انشائها رغم اإلمكانات المادية المتواضعة
فهي توزع في خمس واليات أمريكية.

بيروت تايمز:

عرب تايمز: جريدة عربية تصدر في أمريكا شعارها
الجريدة العربية الوحيدة الممنوعة في كافة الدول
العربية . أسسها الدكتور الفلسطيني أسامة فوزي

في شهر أغسطس عام 1986 في مدينة
هيوستون بوالية تكساس األمريكية.

االخبار المهجرية:

الهدى: لهدى هي جريدة مهجرية باللغة العربية
تأسست في فيالدلفيا في الواليات المتحدة في
أواخر القرن التاسع عشر من قبل الناشر اللبناني
نعوم مكرزل وتصدر كل أسبوعين. ُاصدر عددها

األول في 22 فبراير 1898.

https://ar.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2&action=edit&redlink=1
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%B2
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)


وطن

عربب بوست :

The :صدى الوطن: صدى الوطن ((باإلنجليزية
Arab American News) ) هي صحيفة أمريكية

عربية تصدر في والية ميتشيغان األمريكية
باللغتين العربية واإلنجليزية. أسسها في أغسطس
1984 أسامة السبالني والذي يرأس تحريرها إلى

اليوم.[3]

المغتربين

سيدر نيوز

جريدة وطن (واشنطن)

طالع أيضا

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D8%B7%D9%86_(%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86)


قائمة الصحف العربية

صوت العروبة

كوكب أميركا

الهدى

الرابطة القلمية

قائمة الصحف في الواليات المتحدة

1. نجيب دياب، قاموس تراجم األعالم، خير الدين
الزركلي، ص. 13، دار العلم للماليين، بيروت

لبنان، الطبعة الثالثة عشر، مايو 1998

2. موقع العرب وأمريكا نسخة محفوظة 15
ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.

مصادر ومراجع

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89_(%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%A9)
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://arabandamerica.com/index.php/2015-06-21-18-49-43
https://web.archive.org/web/20191215092900/http://arabandamerica.com/2015-06-21-18-49-43/
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86


3. صدى الوطن .. في أمريكا الجزيرة توك، 31
أغسطس 2009 نسخة محفوظة 14 ديسمبر

2010 على موقع واي باك مشين.
موقع الثقافة واللغة العربية

موقع اإلعالم العربي
بوابة إعالم

بوابة الواليات المتحدة

بوابة اللغة العربية

بوابة الوطن العربي

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?" مجلوبة من
title=قائمة_الصحف_العربية_الصادرة_بالواليات_المتحدة&ol

"did=46301364

http://aljazeeratalk.net/node/4806
https://web.archive.org/web/20101214143613/http://aljazeeratalk.net/node/4806
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%83_%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%86
http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article634
http://arabic-media.com/americas-news.htm
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9:%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9&oldid=46301364
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