
 
 الحاكمة كاثي هوكول   28/1/2022 للنشر فوًرا:

 

 

  الحاكمة هوكول تسلط الضوء على شهر تاريخ السود في حدائق الوالية
  

  األحداث واألماكن والبرامج وميزات المحتوى االفتراضي تبرز تأثيرات األميركيين من أصل إفريقي تاريخ الوالية
  

تدعو الحاكمة كاثي هوكول سكان نيويورك للمساعدة في االحتفال بمساهمات األمريكيين من أصل أفريقي في تاريخ الوالية 
 خالل شهر تاريخ السود من خالل األحداث والبرامج عبر اإلنترنت والزيارات إلى حدائق الوالية والمواقع التاريخية.  

  
"والية نيويورك موطن للتراث الثقافي المذهل لشهر تاريخ السود، وتمنحنا حدائقنا ومواقعنا التاريخية فرصة للتفكير في  

مساهمات ال تقدر بثمن قدمها المجتمع األمريكي من أصل أفريقي باإلضافة إلى النضاالت والتحديات التي ال يزال يواجهها  
"بينما نحتفل بشهر تاريخ السود، فإن األمر متروك لكل منا لبذل كل  حاكمة هوكول.قالت ال الكثيرون في الوقت الحاضر،"

  ولكن إذا اتحدنا، فسننهض معًا." -ما في وسعنا لبناء مجتمع أفضل وأكثر إنصافًا. إذا كنا منقسمين، فسوف نتعثر وحدنا 
  

ث التاريخي للوالية والحفاظ عليه، وتوسيع نطاق "جزء من مهمتنا هو حماية الترا قال مفوض حدائق الوالية، إريك كولسيد:
القصص التي نرويها لتشمل بشكل أفضل أولئك الذين كانوا أقل تمثياًل في الماضي. أنا أشجع سكان نيويورك على االستفادة 

  من بعض برامجنا الجذابة خالل شهر تاريخ السود."
  

فخر مكتب الخدمات العامة باستضافة معرض شهر تاريخ  "ي (: OGSقالت جانيت موي، مفوضة مكتب الخدمات العامة )
السود في حدائق الوالية في إمباير ستيت بالزا. نحن نشجع سكان نيويورك على زيارة هذا المعرض إلى جانب سلسلة من 

في    العروض األخرى في الساحة لمعرفة المزيد عن المساهمات التي ال حصر لها التي قدمها األمريكيون من أصل إفريقي
  تاريخ واليتنا والتفكير في المعاناة الهائلة التي عايشها األفارقة المستعبدون نتيجة تجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي."

  
سيكون أحد األحداث البارزة عبارة عن عرض في إمباير ستيت بالزا في ألباني حول تأثير شبكة تجارة الرقيق الهولندية في  

يكا الشمالية والمحيط األطلسي وأفريقيا بعنوان "تجارة مشينة: االتجار بالبشر في العالم األطلسي القرن السابع عشر في أمر
 الهولندي."  

  
يناير بالقرب من مدخل ساحة شارع ماديسون، يستكشف المعرض الترابط بين شبكات التجارة األفريقية   26ابتداًء من 

الية واألوروبية لشركة الهند الغربية الهولندية ويسلط الضوء على النشاط بين  والكاريبية واألمريكية الجنوبية واألمريكية الشم
كوراكاو وهولندا الجديدة التي أصبحت فيما بعد مستعمرة نيويورك اإلنجليزية ثم والية نيويورك. يتناول المعرض الدور 

، والتأثير على حياة العبيد المتضررين من هذه الذي لعبته العبودية في إنشاء اإلمبراطورية التجارية الهولندية والحفاظ عليها
 التجارة. 

  
معرضنا الذي أنشأه موظفو حدائق الوالية بدعم ممول بمنحة من مركز جيلدر ليرمان لدراسة العبودية وإلغاء الرق 

يلو الحكومي والمقاومة بجامعة ييل، وجلسة دراسية غامرة في معهد ييل للتاريخ العام بجامعة ييل تم عرضه في موقع كار
. وفيما بعد تم إقراضه إلى جمعية مقاطعة شينيكتادي التاريخية وتم  2018إلى  2015التاريخي في مقاطعة رينسيلير من 

 عرضه الحقًا في موقع مزرعة مابي التاريخي في روتردام جنكشن.
  



واالحتفال الوطني بالذكرى الخمسين للتحرر من العبودية في شيكاغو، حيث   1915يعود تاريخ شهر تاريخ السود إلى عام 
، اختار  1926نظم المؤرخ والمؤلف والصحفي األمريكي من أصل أفريقي كارتر جي وودسون معرًضا للتاريخ. في عام 

الزنوج كحدث على مستوى البالد. تطور هذا الحدث إلى احتفال   وودسون األسبوع الثاني من شهر فبراير ألسبوع تاريخ 
 خالل الذكرى المئوية الثانية للواليات المتحدة.  1976لمدة شهر واعترف به الرئيس جيرالد فورد فيدراليًا في عام 

  
ن أصل أفريقي  لمعرفة المزيد عن حياة الدكتور وودسون وأعماله وتأسيسه لجمعية دراسة حياة وتاريخ األمريكيين م

(ASALH قم بزيارة ،)https://asalh.org  . 
 يلي:   تتضمن فعاليات وبرامج حدائق الوالية المقرر عقدها في فبراير ما

  

  -فبراير  13ظهًرا،  12:30صباًحا إلى  10:30رواد في العلوم، محمية منتزه نهر كونيتكووت الحكومي، من  •
ف على المساهمات في أسس العلم الحديث من قبل العلماء السود وشاهد العروض التوضيحية للتجارب ذات  تعرَّ

  #.NatureEdventure، ثم البحث عن Eventbrite.comالصلة. التسجيل مطلوب من خالل 
كان الراحل جان ميشيل  - فبراير  19مساء،  3إلى  1:30"فنون باسكيات، "منتزه نهر كونيتكووت الحكومي، من  •

س رسوماته تكريًما لشخصيات تاريخية أمريكية من أصل أفريقي   باسكيات فنانًا أمريكيًا من أصل أفريقي كرَّ
لى سلسلة من الصور الذاتية وغيرها من وموسيقيي موسيقى الجاز والشخصيات الرياضية والكتاب، باإلضافة إ

األعمال التي تستخدم التعليقات االجتماعية كأداة للتأمل. سيتم تشجيع الحضور على استخدام هذا اإللهام لرسم  
صورتهم الذاتية. الحجوزات متاحة قبل أسبوعين من انتهاء الحدث على الموقع اإللكتروني  

Eventbrite.com  ثم البحث عنNatureEdventure.#  
  2د السود في معسكر وندسور الجديد،" موقع والية كليرمونت التاريخي، الساعة "البدائل والخدم والجنود: تواج •

جندي في الجيش القاري المتمركز في  7,500، كان من بين الـ1783-1782خالل شتاء   - فبراير  19ظهًرا، 
لكيتهم.  معسكر نيو ويندسور جنوًدا من أصل أفريقي، انضموا بمحض إرادتهم أو كبدائل لألشخاص الذين ادعوا م
تعرف على المزيد حول هؤالء الجنود ومساهماتهم في المعسكر األخير لحرب االستقالل األمريكية. سيقدم  

البرنامج ماثيو تورينز، رئيس خدمات المرجعيات والكبار في مكتبة موفات بواشينغتونفيل. تورينز هو أيًضا مؤرخ  
ريخي لمدة سبع سنوات، عندما أجرى هذا البحث. وقد مستقل عمل كمعلم متحف في موقع معسكر نيو ويندسور التا

نشر العديد من المقاالت حول الثورة األمريكية والحرب العالمية األولى. يلزم ارتداء الكمامات لحضور هذا 
 https://www.friendsofclermont.org/events الحدث. التسجيل المسبق مطلوب في

تعرف    -فبراير  25مساء،  8:30إلى   6:30"مستكشفو الكواكب، "محمية منتزه نهر كونيتكووت الحكومي، من  •
التسجيل مطلوب من  ضاء السود أثناء مراقبة النجوم، إذا سمح الطقس بذلك.على مساهمات علماء الفلك ورواد الف

  #.ureNatureEdvent، ثم البحث عن Eventbrite.comخالل 
  

في كل يوم خميس من شهر فبراير، يلتقط الموظفون في متحف شويلر الحكومي التاريخي في مدينة ألباني صورة تاريخية  
لعائلة شويلر ويعيدون تفسيرها من خالل منظور تاريخ السود. القصر هو المنزل السابق لفيليب شويلر، أحد جنراالت حرب  

يكي، ورجل أعمال، وكان أيًضا يحتجز عبيًدا في ممتلكاته العقارية. يُقام البرنامج  االستقالل، وعضو مجلس الشيوخ األمر
 #.  schuylermansionعلى أنستغرام ويمكن تحديد موقعه باستخدام هاشتاج 

  
فبراير لتدارس إرث   24مساء،  6في موقع جون جاي هومستيد التاريخي في ويستشستر، ستُعقد محاضرة افتراضية الساعة 

العبودية عبر سبعة أجيال من عائلة جاي. كان جون جاي شخصية بارزة في الثورة األمريكية وساعد في التفاوض على  
 معاهدة السالم مع إنجلترا في نهاية الحرب.  

  
ا يقدم الموقع اإللكتروني أيضً  www.johnjayhomestead.orgيتطلب الحدث التسجيل على الموقع اإللكتروني  

معارض افتراضية وبرامج مدرسية وجولة تستكشف أيًضا تاريخ عائلة جاي كمستعبدين، وتكريس األجيال الالحقة من ساللة  
 جاي لقضية إلغاء الرق.

  
فبراير لفيلم بعنوان   26ظهًرا،  2في منطقة لونغ آيالند، سينظم مركز جونز بيتش للطاقة والطبيعة عرًضا في الساعة 

"The Falconer ،" وهو فيلم وثائقي عن الصقار األمريكي من أصل أفريقي رودني ستوتس الذي استخدم الرياضة

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fasalh.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=5lZ9RVBC3tstnqMviipBZno2ubWuiZ19bUCJWfxvvBY%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.friendsofclermont.org%2Fevents&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=7aOxMDbBOqFTREbPKVrswA4nr7bl7bRvqjazx0U4eQ8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.com%2Fo%2Fnys-parks-long-island-environmental-education-33908178297&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=mlk8X%2FgpNEDEfseud5U%2F5ycXbRLP49WPOYJzuRrr0v4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.johnjayhomestead.org%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C38198cb130df46351ea008d9e281b9f0%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789869074685693%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=YbbuaDtFPWYkAKRxlWu342%2BzI3%2FLZPb27Y1iEnjrT28%3D&reserved=0


القديمة للمساعدة في تغيير مسار حياته، ومن ثم مساعدة شباب المدينة في العثور على مسار أفضل. لديه مجموعة غير  
ج لزيارات المدارس في منطقة واشنطن الWings Over Americaربحية،   ِّ  عاصمة.، تُرو 

، من  /c.orghttps://www.jonesbeachenسيكون الفيلم متاًحا أيًضا عبر اإلنترنت على الموقع اإللكتروني للمركز، 
 فبراير.   28فبراير إلى   24

  
ستقدم العديد من المتنزهات الحكومية في منطقة لونغ آيالند عروًضا عن أبرز األمريكيين من أصل إفريقي، بما في ذلك 
مركز التعليم البيئي والصمود في منتزه بحيرة هيمبستيد الحكومي في ويست هيمستيد؛ ومركز الطاقة والطبيعية في متنزه  

، سنترال مول، وانتاج؛ والمقر اإلقليمي  4وانتاج؛ ومتنزه جونز بيتش الحكومي، فيلد  -ويست إند  - جونز بيتش الحكومي 
المبنى اإلداري؛ ومركز الزوار  -العام لمتنزهات لونغ آيالند الحكومية، بابل؛ ومتنزه نهر نيسكوغو الحكومي، كينجز بارك  

 لحكومي التاريخي، أويستر باي. تواصل مع كل مرفق لساعات. في منتزه بالنتنج فيلدز آربوريتوم ا
  

تحتوي مدونة حدائق الوالية أيًضا على منشورات حديثة حول العناصر التاريخية األمريكية األفريقية، بما في ذلك عطلة 
رن التاسع عشر سوجورنر األمريكيين األفارقة في الحقبة االستعمارية الهولندية لبينكستر، والناشطة في إلغاء الرق في الق

تروث وحياتها في وادي هدسون، وعطلة جونتينث للتحرر من العبودية في القرن التاسع عشر، وإنشاء مجتمع أمريكي من  
، وتمركز الجنود األمريكيين من أصل أفريقي في فورت  التاسع عشرأصل أفريقي في جبال آديرونداك خالل منتصف القرن 

، ودور القيادة األمريكية األفريقية في فيلق الحفظ المدني في والية نيويورك خالل فترة  القرن العشرينأونتاريو في مطلع 
 الكساد الكبير.  

  
تحتوي حدائق الوالية على مخطط تفصيلي لصفحة الويب حول هذه العناصر والمزيد عبر اإلنترنت على  

history/default.aspx-https://parks.ny.gov/history/black . 
  

من المتنزهات والمواقع    250يخية على أكثر من يشرف مكتب والية نيويورك للمتنزهات واالستجمام والمحافظة التار
مليون  78التاريخية ومسارات المشي الترفيهية ومالعب الغولف وأحواض الزوارق وغيرها من المرافق التي يزورها 

شخص سنويًا. للحصول على المزيد من المعلومات عن أي من هذه المواقع الترفيهية، تفضلوا بزيارة الموقع اإللكتروني  
www.parks.ny.gov أو تحميل التطبيق المجاني للهاتف المحمول ،NY State Parks Explorer أو االتصال ،

 فيسبوك وإنستغرام وتويتر.  يمكنكم أيًضا التواصل عبر 518.474.0456م بالرق
  

 ### 
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