
NUSACC تدعم شهر التراث العربي األمريكي الوطني

الرئيس جو بايدن: »إن الجالية العربية األمريكية ضرورية لنسيج أمتنا«

ديفيد حمود من NUSACC: »كل واحد منا هوسفير الجالية العربية األمريكية«

العربي  بالتراث  األحتفال  شهر  هو  إبريل  شهر  إن 
بمساهمات  احتفال  وهو   ،NAAHM األمريكي 
واألعمال  والسياسة  الثقافة  في  العرب  األمريكيين 
نظمته  المتحدة.  الواليات  في  المطبخ  وفنون  والتعليم 
التجارة  غرفة  من  وبدعم  األمريكية  العربية  المؤسسة 
ومنظموا   ،)NUSACC( الوطنية  العربية  األمريكية 
هذا األحتفال NAAHM جمعواآالف األمريكيين من 
أصل عربي وأصدقاء الجالية العربية األمريكية. هذا 
العام، قد تم إصدار أكثر من 100 إعالن من قبل 
سلطات الواليات والحكومات المحلية في جميع أنحاء 
الواليات المتحدة، بما في ذلك أكثر من 30 حاكًما. 

)لمشاهدة هذه اإلعالنات، انقر هنا(.

ومع قرب انتهاء شهر التراث، تم تنظيم حدث خاص يوم األحد، 25 أبريل، إلستعراض القادة العرب األمريكيين 
واألصدقاء. ومن أبرز هؤالء األصدقاء جو بايدن، رئيس الواليات المتحدةاألمريكية، الذي بعث برسالة لدعم 

شهر التراث العربي األمريكي الوطني.

خطاب دعم من الرئيس جو بايدن

لقد أشار الرئيس بايدن إلى أن »الجالية العربية األمريكية ضرورية لنسيج أمتنا، ويشرفني أن أكون جزًءا من 
هذا االحتفال بالثقافة والتراث العربي األمريكي والمساهمات في المجتمع األمريكي. يمثل المجتمع األمريكي 
العربي الكثير مما تمثله بالدنا: العمل الجاد، والمرونة، والرحمة، والكرم. في كل منطقة  في مجتمعنا تقريًبا، 
إن األمريكيون العرب يجلبون الطاقة الديناميكية وإبداًعا ال حدود له وحب األسرة والجيران الذين أظهروا دائًما 

من نحن كأميركيين«.
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وتابع بايدن قائاًل: »إن التنوع هو أحد أعظم نقاط قوتنا، 
ومن الضروري أن نستمر في احتضان اآلخرين ومساندتهم 
وتثقيفهم بطرق التعد والتحصى وقد ساهمت هذه الشعوب 
العربية في تطوير الحضارة اإلنسانية والمساهمة في رفاهية 
شعبنا. إنني أحيي مهمة منظمات مثل المؤسسة العربية 
األمريكية، التي تمّكن أولئك الذين تم تهميشهم تاريخًيا من 

تحقيق حلمهم األمريكي بغض النظر عن العقبات«.

واختتم بايدن حديثه قائاًل: »من خالل عدم اليقين والنضال 
وتوجيه  وتوحيد  إثراء  في  منظمتكم  استمرت  واالنتصار، 
العربي األمريكي، مما يضمن أن يكون لجميع  المجتمع 
بتراثهم«.  باالرتباط  ويشعرون  صوًتا  العرب  األمريكيين 

)لقراءة الرسالة الكاملة من الرئيس بايدن، انقر هنا(.

الوطنية  العربية  األمريكية  التجارة  غرفة  مشاركات 
NUSACC في شهر التراث

كان ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لـ غرفة التجارة 
المجتمع  قادة  من  اثنين  أحد  الوطنية،  العربية  األمريكية 
الدكتور  كان  )واآلخر  بمالحظات.  لإلدالء  المدعوين 
جيمس زغبي، رئيس المعهد العربي األمريكي(. وقد أشار 

حمود إلى أن »غرفة التجارة مثل غرفتنا تعمل كجسر يربط بين الثقافات ويربط بين أكثر من 50,000  شركة 
في جميع أنحاء الواليات المتحدة وعبر العالم العربي. تساعد الغرفة في دعم عمل عشرات اآلالف من الشركات 

الصغيرة والمتوسطة الحجم، وهو مايسمى Mom & Pop التي تشكل العمود الفقري لالقتصاد األمريكي«.

العالم  العائالت العربية األمريكية في  العديد من  وتابع: »لقد بدأ 
الجديد )أمريكا( كباعة متجولين أو يديرون مشاريع صغيرة، مثل 
أكثر من قرن  فعلت ذلك - منذ  بلدي  أن  أعلم  العامة.  المتاجر 
- في والية آيوا، موطن المسجد األم في أمريكا. سواء أتيت من 
البلد  هذا  عبر  آخر  مكان  أي  من  أو   - أفعل  كما   - هارتالند 

العظيم، فإن تراثنا الفخور يتبعنا أينما ذهبنا«.

قال حمود إن الثقافة العربية تظهر أحياًنا في أماكن غير متوقعة، 
مثل أسماء المدن: شبه الجزيرة العربية، نبراسكا؛ بغداد، كاليفورنيا؛ 
آيوا  القادر،  إلينوي؛  القاهرة،  أالباما؛  األندلس،  بنسلفانيا؛  لبنان، 
المؤسس  األب  الجزائري،  القادر  عبد  األمير  اسم  على  )سميت 
في  لكن  مكان،  كل  في  »ثقافتنا  حمود:  قال  الحديثة(.  للجزائر 
بعض األحيان ال نعطيها االهتمام الذي تستحقه. مع أحداث رفع 
مستوى الوعي مثل ندوة اليوم - للوصول بشكل خاص إلى شبابنا 

- سيتغير ذلك ، إن شاء هللا«.

يدن. رسالت من الرئيس �ب

.NUSACC ديفيد محود، الرئيس واملد�ي التنفيذي ل

�ب النقر هنا.( )لعرض مالحظات ديفيد ، �ي
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مع  العمل  يشرفني  وظيفتي،  »في  قائاًل:  حديثه  حمود  واختتم 
‘سفير’  هو  منا  واحد  كل  هذا:  تذكر  لكن  يوم«.  كل  السفراء 
لذا، كن صريًحا، وكن فخورًا، وكن  العربية األمريكية.  الجالية 

أفضل دبلوماسي يمكنك أن تكونه لشعبنا!«

القوة الدافعة وراء شهر التراث

المكون من وارن وأمل  الزوجين  منذ عام 2017،  كان فريق 
ديفيد القوة الدافعة وراء شهر التراث العربي األمريكي القومي، 
بدعم من جيش من المتطوعين المدنيين في جميع أنحاء البالد. 

نظمت مؤسسة أمريكا العربية، التي أنشأها ديفيدز، أحداًثا في جميع أنحاء الواليات المتحدة خالل شهر أبريل، وبلغت 
ذروتها في ندوة زووم عبر االنترنت يوم األحد 25 أبريل.

الكونغرس  وأعضاء  الواليات،  حكام  األمريكية:  للقيادة  عرضًيا  مقطًعا  تضمنت  حيث  ساعتين  الندوة  استمرت  وقد 
األمريكي، ومشرعي الواليات، ورؤساء البلديات )سان فرانسيسكو وديترويت(، ومديرو المناطق التعليمية البارزة، والرموز 

الثقافية - بقيادة فناني التسجيل مساري )لبناني- كندي( وإليانا )فلسطينية - تشيلية(. )لمشاهدة  الندوة، انقر هنا(.

قام ديفيد حمود نيابة عن غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية توجيه التحية لكل من وارين والدكتورة أمل ديفيد. إذ قال 
»أشكركم على تفانيكم في هذه القضية وعلى سنوات من التضحية والخدمة لمجتمعنا«. »أرجو أن تتقبلوا أطيب تمنياتي 

بالنجاح المستمر للمؤسسة العربية األمريكية.

*               *                 *

  وارن وأمل ديفيد

»قال وارن ديفيد، الرئيس والمؤسس المشارك لمؤسسة أمريكا العربية، »أنا وأمل 
 NUSACC الوطنية  العربية  األمريكية  التجارة  وغرفة  حمود  لديفيد  ممتنون 
كواحدة من أواائل المؤسسات التي دعمت انطالقنا عام 2017. ونوجه التحية 
إلى غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية التي كانت في الصفوف األمامية 
لتقديم صورة مشرفة ودقيقة للعالم العربي من خالل مهمتها لبناء جسور إقتصادية 

هنا وفي الخارج.
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