
 
 

 

 

 

 اثنا عشر سفيرا أمريكيا لمنطقة الشرق األوسط وشمال

 أفريقيا يعرضون الرؤية للفرص والتحديات في المنطقة

 الحدث األهم من نوعه لغرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية

 من قادة رجال األعمال والحكومة 033يجذب أكثر من 

اليوم غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية اللقاء األول من نوعه حيث دعت اثني عشر سفيراً أمريكيا موزعين استضافت 

على دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرضوا المساوئ والحسنات في العالقات التجارية األمريكية في المنطقة 

 ".الربيع العربي"وخاصة في جو 

قال الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة العربية 

إنه لمن : "األمريكية الوطنية السيد ديفيد حمود

دواعي الفخر بالنسبة لغرفة التجارة أن نستضيف هذا 

كيين وبهذا الزخم المستوى العالي من السفراء األمري

والقوة عبر دول الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه 

لفتح الطريق أمام الشركات األمريكية التي تتطلع قدما 

 ".سوق الشرق األوسط وشمال أفريقيا  نحو

كان يمثل الندوة في المنصة السفراء األمريكيون إلى 

اثنتي عشرة دولة عربية هي الجزائر والبحرين 

والكويت وليبيا والمغرب وعمان  ومصر والعراق

وقطر والسعودية وتونس ودولة اإلمارات العربية 

 .من مجموع الصادرات األمريكية إلى دول الوطن العربي% 39هذه الدول تستلم نسبة . المتحدة

ا والمغرب كما شارك على المنصة أيضا بعض سفراء الدول العربية مثل الجزائر والبحرين والعراق والكويت ولبنان وليبي

تلفزيون الحرة، : وعمان وفلسطين وتونس وممثل جامعة الدول العربية باإلضافة إلى عدد من رجال الصحافة واإلعالم ومنهم

والعراقية، والجزيرة، وسي سبان، وسي ان ان، ومجلة السياسة الخارجية، ووكالة األنباء الكويتية، ونيويورك تايمز، 

واشنطن دبلومات، وواشنطن بوست، وواشنطن ريبورت لشؤون الشرق األوسط، ورويترز، ووكالة سعودي بريس، و

 (.لمراجعة التغطية عن طريق شركة سي سبان انقر هنا. )وواشنطن تريد ديلي وآخرون

دام ثالث ساعات ندوتين رّكزت األولى على االقتصاد في المرحلة االنتقالية بينما ركزت الثانية على التنوع  ضم الحدث الذي

 ".الصفحات المطبوعة"بعيدا عن 

http://www.c-span.org/Events/Forum-Discusses-US-Arab-Commercial-Relations/10737428944/


 
 

 

 

افُتِتحت ندوة السفراء بكلمة سعادة السفير طوماس بكرينغ النائب السابق لوزير الخارجية وعضو المجلس التنفيذي لشركة 

أريد أن أتوجه بالشكر إلى غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية لهذا الجهد العظيم ولجعله : "السفير بكرينغقال . بوينغ اآلن

كما أضاف بالنسبة لألوضاع وتغيراتها في منطقة العالم العربي أعتقد أنها هناك ". عمال متزنا ألوضاع غير متزنة في المنطقة

فقد نطق . ا كان هناك من يعلم ذلك فليتفضل إلى المنصة أو ليذهب إلى المشفى العقليلتبقى وال أعرف كيف ستكون نهايتها وإذ

  ". العالم العربي ونطق الشعب كذلك

أما عن ندوة االقتصاد في المرحلة االنتقالية فكان 

يديرها سعادة دان دي مارينو عضو رئاسة غرفة 

ية الوطنية ومساعد النائب التجارة العربية األمريك

ومن ضمن الحاضرين في . السابق لوزير التجارة

الندوة سعادة السفير طوماس كراجيسكي السفير 

األمريكي للبحرين وسعادة السيدة آن باترسون 

سفيرة أمريكا لدى مصر وسعادة جيمس جيفر 

السفير األمريكي لدى العراق وسعادة السيدة جين 

ية لدى ليبيا وسعادة السفيرة األمريك  كريتس

صموئيل كابالن السفير األمريكي لدى المغرب 

وسعادة السفير جوردون جراي السفير األمريكي 

  .لدى تونس

لم تكن تونس نقطة انبعاث : "أشار السفير جراي

فقط، بل مسرحا ممتازا لرجال " الربيع العربي"

. شمال أفريقيا وأوروبا وكذلك ودول جنوب الصحراء األفريقيةاألعمال األمريكيين الذين كانوا يتطلعون لالنطالق إلى سوق 

أريد هنا أن أتوجه بالشكر إلى غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية ألنها هيأت الفرصة إليضاح ديناميكية التجارة وفرص 

 .االستثمار المتاحة للشركات األمريكية

وإننا . واعد صلبة للتجارة والمشاركة والتعاون مع القطاع العام والخاصإن حكومتنا مهتمة بإرساخ ق: "وقال السفير باترسون

على ثقة أن تتحلى بالزخم والمزيج السكاني ونقاط الوصل التجارية إلى العالم األوسع باإلضافة إلى المكان االستراتيجي لإلبداع 

. تلعب دور القيادة خالل السنوات القليلة القادمةومع الثبات االقتصادي الكلي يمكن لمصر أن . والتنافس في األسواق العالمية

 .إننا سنعمل ما بوسعنا لدعم مصر لتحقق ما بوسعها في المجال االقتصادي المتكامل

في كيفية بناء مشاريع البنية   من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة فهي صراعها"أما السفيرة جريتس 

وهم يقومون حالياً بتقييم قابلية إنعاش . الثورة  ين الدوالرات والتي كانت في خطواتها األولى مع بدايةالتحتية التي تعادل بالي

نحن على ثقة أنه سيكون هناك العديد من الفرص المتاحة للشركات . تلك المشاريع واعتبارات مشاريع أخرى باإلضافة إلى ذلك

   ."األمريكية في بناء ليبيا الجديدة



 
 

 

 

في العام الماضي مما جعلها إحدى % 84إن الصادرات األمريكية إلى العراق فشهدت زيادة بنسبة : "جيفري فقال أما السفير

وبشكل واضح نرى أن العراق تتعطش للمنتجات األمريكية حيث أن . أهم الدول وذات األسواق األكثر نموا في الشرق األوسط

قامة أعمال في العراق باإلضافة إلى أنه يشكل تحديا ولكنه يعود بالفائدة كما أن إ. نموها االقتصادي يفوق حتى الصين والهند

 .العليا والمجدية

. إن البحرين تواجه عددا من التحديات ولكنني على ثقة أنها ستعود إلى تحقيق مستواها ثانية"وقد أشار السفير كراجيسكي 

وفي حين أن . إلصالح وإعادة بناء النمو االقتصاديونحن ملتزمون بمساعدتها لتتعدى هذه المرحلة الصعبة في إعادة ا

 .األسباب التي أدت إلى هذا االهتزاز معقدة لكن النمو االقتصادي يمكن أن يساعد في إعادة بناء مستقبل أكثر استقرارا

عن الندوة الثانية فقد ركزت على االنطالق بعيداً عن  أما

أدار الندوة السيد . أو عصر الكومبيوتر" الهايدروكاربون"

آالن الرسون، كبير المستشارين القانونيين الدوليين في 

ومساعد ( Covington  &Burling)شركة المحاماة 

كان من ضمن . وزير الخارجية لشؤون األعمال واالقتصاد

سعادة هنري إينشر السفير : كين في هذه الندوةالمشار

األمريكي لدى الجزائر، وسعادة ماثيو تويلر السفير 

األمريكي لدى الكويت، وسعادة السفير ريتشارد شميرر 

السفير األمريكي لدى ُعمان، وسعادة سوزان زيادة 

السفيرة األمريكية لدى قطر، وسعادة جيمس سميث 

ية وسعادة مايكل كوربن السفير األمريكي لدى السعود

 .السفير األمريكي لدى دولة اإلمارات

أما السفير الرسون فقال في تقديمه للجنة إن على الدول 

حتى تتفادى كارثة السوق ومفاجآته عليها االبتعاد عن 

االستهالك المكثف وتشجيع االستثمارات المنتجة في البنية 

 ".ة وتأسيس الحكم النظامي الذي يساعد على بناء المؤسساتالتحتية والتعليم والشركات االبداعية الثقافي

العالقات التجارية القوية هي العامل الرئيسي في تعزيز العالقات الثنائية بين الواليات (: "Ensher)وأشار السفير انشر 

الهيدروكربونات ستستمر في كونها صلب العالقات التجارية وستستمر في تنشيط اهتماماتنا وفي حين أن . المتحدة والجزائر

في تنويع مصادر الطاقة، فإن هناك أيضا فرصا أخرى في مجال التكنولوجيا المتطورة واألدوية والمواد الزراعية حيث أن 

ن موظفينا في السفارة األمريكية يعملون الساعات إ. الخبرات األمريكية في هذا المجال تلقى االحترام الالئق في الجزائر

بليون دوالر عبر السنوات الثمانية الماضية مما يعكس  96.3الطويلة لدعم وتنشيط الروابط التجارية إلتمام صفقات تصل إلى 

 ".وجود تجاري قوي وفعال في البلد



 
 

 

 

النجاح في الكويت في العديد من المجاالت على مدى الشركات األمريكية تحتل مكانة جيدة في لتحقيق : "وأشار السفير تويلر

 ".الخمس إلى العشر سنوات القادمة وعلى وجه الخصوص في مجال التعليم والصحة واالتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتية

ط بالنسبة إن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي أكبر سوق للصادرات األمريكية في الشرق األوس: "وسعادة السفير كوربن قال

للبضائع والخدمات األمريكية باإلضافة إلى كونها بيئة عمل ثابتة للشركات األمريكية التي تتطلع أن يكون لها وجود في 

كما أن لدولة اإلمارات دور تنافسي في مجال تطوير البنية التحتية لتسهيل العمل التجاري مع دول مجلس التعاون . المنطقة

 .الخليجي

. الشركات األمريكية من خالل هذه الندوة فقد تجلت في زيادة العالقات بين الواليات المتحدة والعالم العربي أما عن اهتمامات

أنها كانت عالقات جيدة أشارت  1133فقد بينت المعلومات الحديثة التي نشرتها غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية لعام 

إلى  1131بليون دوالر في عام  84644  رق األوسط وشمال أفريقيا ازدادت مندول الش  إلى أن الصادرات األمريكية إلى

لمعرفة سلم  انقر هنا. )أي بزيادة أفضل سنة في تاريخها على اإلطالق% 3861أي بزيادة  1133بليون دوالر عام  8.634

 (.لعالم العربي لترى نسبة تلك الزيادات حسب التسلسل األبجدي ألسماء الدولفي ا 11الدول الـ 

أيضاً له تأثيره على االستثمارات " الربيع العربي"

كن والصادرات األمريكية لبعض بلدان المنطقة ول

الطلبيات للبضائع والخدمات األمريكية ال يزال 

فحسب دراسات الغرفة هنالك أربع ظواهر . قوياً 

 –اقتصادية رئيسية في العالقات التجارية العربية 

األمريكية تلعب دورا هاما وهي تطوير الطاقة 

بما في ذلك )وتطوير البنية التحتية، االستهالك 

ن يشكلون المشتريات من قبل صغار السن والذي

باإلضافة إلى شؤون ( من سكان المنطقة% 41

كما أن المستجدات الحديثة تتوافق مع أبحاث الغرفة والتي تبين أن الصادرات األمريكية من معدات وخدمات . الدفاع واألمن

 (.1139لمشاهدة تنبؤات الغرفة لعام  انقر هنا. )بليون دوالر مع نهاية العام القادم 334إلى الوطن العربي ستصل إلى 

شركة آراميكس : من ضمن الشركات األمريكية والعربية الداعمة لهذا الحدث وممن يمثلون العديد من القطاعات نجد

، جنرال (للتعمير والهندسة)، إعمار (وخدمات الحكومة للتدريب)، دايناكورب انترناشيونال (للبترول)داو كيميكال ( لوجستيات)

  (.للطيران التجاري)، وشركة الخطوط القطرية (للدفاع واألمن)دايناميكس 

هذا الحدث : "السيد دان دي مارينو أحد أعضاء الغرفة أوجز أهمية لقاء السفراء هذا أنه األول واألكبر من نوعه واختتم بقوله

وإنه لمن دواعي سروري أن . قوم به الغرفة بكل جدارة واتقان لتبلور الخبرات اإلبداعية في المنطقةالفريد من نوعه هو ما ت

 ".وأود أيضا أن أشيد جاسمين نافارو وفريق نوساك على عملهم الشاق في نجاح هذا الحدث . أكون جزءا منه هنا
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