
 
 
 

 
 
 

 

 

 نيويورك مدينة في" 3 والتجارة والمجتمع التعاون" قمة في
 " الناعمة" أميركا لقوة الفعال األثر يناقشون الخبراء

 المنتج والتوظيف اإلقتصادي اإلصالح تشجيع في
 

 العربي للربيع تقييمه في كلنتون، بيل األسبق الرئيس
 القرار صنع في والمشاركة األقلية وحقوق األغلبية حكم على يحث

 

 ستيفينز كريستوفر السفير يّؤبن العربية األمريكية التجارة غرفة رئيس
 

 التعاون قمة اليوم نيويورك مدينة في أفتتحت
 من يومين تستغرق والتي ،3 والتجارة والمجتمع
 الواليات بين الحوار حول والكلمات المناقشات
 التي المناسبة، هذه وركزت.  العربي والعالم المتحدة
 التجارة غرفة وتدعمها نوعها من األولى تعتبر

 الثالث الركائز على الوطنية، العربية األمريكية
 والمجتمع التعاون وهى العربية، األمريكية للعالقات
 .والتجارة

 
 الكلمة كلنتون بيل األسبق األميركي الرئيس وألقى

 أهمية على فيها ركز والتي المؤتمر، في اإلفتتاحية
 وأعرب.  المشتركة اإلنسانية المالمح على التأكيد
 عدم: وهى بعضا ً بعضه يستغني ال متكامل متداخل عالم في رئيسية مشاكل ثالث هناك بأن إعتقاده عن كلنتون الرئيس
 بسبب الناتجة اإلستقرار عدم وحالة المستدامة، غير الطاقة وإحتياجات واإلنسانية، الطبيعية الموارد في المساواة
 في وذلك" أيضا ً بسرعة تنتقل أن يمكن السيئة األشياء" إن وقال.  العالم حول األزمات بها تنتقل أن يمكن التي السرعة
 الربيع كلمته في تناول كما.  العالمي اإلقتصادي الركود حالة ضمن العالم بها يمر التي الحالية المالية األزمة إلى إشارة

 الشرق في السالم أجل من السعى بأن إعتقاده عن أعرب كما."  بعد عليه الحكم يمكن ال إنه" عنه قال والذي العربي،
 ."القرار صنع في والمشاركة األقلية وحقوق األغلبية حكم إلى يحتاج األوسط

 



 
 
 

 
 
 

 

 بين الحرة التجارة إتفاقيات لزيادة بالنسبة جيدا ً عاما ً سيكون 3103 عام أن كلنتون ذكر التجارية العالقات وعن
 الشركاء بين والمعرفة القدرات وزيادة الشفافية سيتطلب ذلك إن كلنتون الرئيس وقال.  العربي والعالم المتحدة الواليات

 لإلقتصاد بالنسبة األعمال رواد من جديد رائد وكل جديدة شركة كل قيمة على أيضا ً وأكد.  اإلتفاقيات تلك فوائد عن
 في المتزايد والكرم اإلختالفات وقبول والصبر الثقافي التفاهم زيادة أهمية على خاصة بصفة أكد كما.  العالمي
 .الدولية العالقات

 
 األمريكية التجارة لغرفة التنفيذي والمدير الرئيس حمود، ديفيد وشارك
 وزراء رئيسة كوكس، بوال السيدة مع المؤتمر إفتتاح في الوطنية، العربية
 ليبيا في الراحل األميركي بالسفير حمود ديفيد أشاد كلمته وخالل.  برمودا

: حمود وقال.  يومين منذ بنغازي في مصرعه لقى الذي ستيفينز كريستوفر
 الوطنية، العربية األمريكية التجارة لغرفة  مخلصا ً صديقا ً كريس كان لقد"

 مصر في األخيرة العنف أعمال إندالع إن إلى وأشار."  ذكراه أحيي أن وأود
 منذ نشهدها لم مستويات إلى العربية األمريكية العالقات توتر إلى أدت وليبيا
 بأي تحظى األخيرة الهجمات هذه أن نفى ولكنه ،3110 سبتمبر 00 مأساة
 كريس إغتالوا الذين المتطرفين أن لكم أؤكد: "وقال.  العربي العالم في تأييد

 ."ليبيا أو بنغازي شعب يمثلون ال ستيفينز
 
 البضائع من األمريكية الصادرات" أن حمود ذكر التجاري الصعيد على

 صادرات زادت فقد.  القائمة األرقام كل تحطم العربي العالم إلى والخدمات
 حيث المائة، في 01 بنسبة 3100 عام في البضائع من المتحدة الواليات
 على واحد عام في مبيعات إجمالي أكبر ليصبح دوالر، مليار 15 إلى زادت

 القديم الرقم هذا ستحطم 3103 عام في الصادرات أن إلى وأشار."  اإلطالق
 أن وذكر.  التعليم قطاع حول يتركز حيث الناصعة، الصفحات من الخدمات قطاع ويعتبر.  3100 عام في ُسّجل الذي
 قبل طويال ً الوقت يستغرق لن ولكن العربية، األمريكية التجارية العالقات في حيويا ً دورا ً يلعب مازال التكنولوجيا نقل
 الذي اإلقتصاد من التحول عملية إستكمال من العربي العالم سيمّكن مما التكنولوجيا، نقل محل المعرفة نقل يحتل أن

 ."المعرفة على يعتمد إقتصاد إلى والغاز النفط على يعتمد
 
 مارك وهم سابقون، أمريكيون سفراء أربعة فيها إشترك نقاش جلسة اليوم المؤتمر أعمال جدول قائمة رأس على وكان

 العربية اإلمارات) قطوف وثيودور ،(قطر) أوترماير وتشيس ،(السعودية) جوردان وروبرت ،(المغرب) جينزبيرج
 (.المتحدة



 
 
 

 
 
 

 

 
 واإلستثمار والتجارة اإلقتصادي اإلصالح تشجيع في الحرة التجارة إتفاقيات أهمية على جينزبيرج السفير وركز

 تأييدا ً يلقى إفريقيا شمال في حرة تجارة منطقة إنشاء أن إلى وأشار.  الرائدة التجارية األعمال وفرص المباشر األجنبي
 .والمغرب الجزائر بين السياسية الخالفات في تتمثل مازالت اإلتفاقية هذه مثل إلبرام الباقية الوحيدة العقبة لكن واسعا ،

 
 ىإل السعودية إنضمام أن جوردان السفير وذكر

 عملية ساعد العالمية التجارة منظمة عضوية
 أن إلى وأشار.  البالد في اإلقتصادي اإلصالح
 الحالي الوقت في أكبر وإهتماما ً وقتا ً تمنح السعودية

 لكنها والهند، الصين في المتنامية اإلقتصادية للنظم
 من المتحدة الواليات إلى التوجه في تستمر سوف
 في متزايدة وبصورة األمنية، إحتياجاتها تلبية أجل

 .التجارية األعمال تنمية مجال في الخبرة إكتساب
 

 المتحدة الواليات أن إلى أونترماير السفير أشار بينما
 في العربي العالم على  إعتمادا ً أقل اآلن أصبحت
 نفط أن ولو الطاقة، من إحتياجاتها على الحصول
 وفي.  قريبا ً قريبا ً سيختفي أنه يلوح ال األوسط الشرق
 الواليات في التكنولوجي التقدم أدى األمر حقيقة

 ميناء تعديل قريبا ً يتم سوف المثال سبيل فعلى.  الطاقة قطاع في اإلستراتيجية التغييرات بعض حدوث إلى المتحدة
 .الطبيعي الغاز لتصدير محطة تصبح لكي تكساس والية في آرثر بورت في الطبيعي الغاز إستيراد

 
 للقوة" أكبر مجاال ً هناك أن هو السابقون السفراء ألقاها التي الكلمات بين المشترك الموضوع إن قطوف السفير وقال

 إصالح في الممكنة الفرص وتناول.  الماضي من الحالي الوقت في األوسط الشرق في المتحدة للواليات" الناعمة
 من أكبر قدر توفر" أن إلى وأشار.  القانون وسيادة األميركي بالدستور أميركا إللتزام أفضل فهم ذلك في بما التعليم،
 الحريات هذه إستغالل أيضا ً تحاول" مشبوهة عناصر: هناك أن وإلى" أكثر تسامحا ً بالضرورة يعني ال الحرية
 ."الجديدة

 
 الواليات بين الممارسات أفضل وتبادل القائمة الشراكات ودعم جديدة عالقات بناء في المؤتمر من الهدف ويتلخص
 المؤتمر ويجمع.  الدولية والتجارة التعاون خالل من متماسك عالمي مجتمع بناء خالل من العربي والعالم المتحدة
 بين جديدة مبادرات تشجيع بهدف المدني المجتمع وقيادات التعليم عن والمسؤولين السياسة وصناع األعمال رجال



 
 
 

 
 
 

 

 والثقافية اإلقتصادية المجاالت في والسيما العربي، والعالم المتحدة الواليات
 أجل من رؤية وضع حول للمؤتمر الرئيسية المبادئ وتدور.  واإلجتماعية

 وصناع والعربية األمريكية الشركات بين العالقات وتقوية وتعزيز بناء
 لتبادل عالمي منتدى إيجاد) المجتمع خالل من المدني والمجتمع السياسة
 ،(القائمة العالقات ودعم الحوار تشجيع) والتعاون ،(الممارسات أفضل

 (الجديدة والفرص المشروعات تسهيل) والتجارة
 

 الرئيسية، فكرته وراء المحركة والقوة المؤتمر رئيس بوتر، رانسل وعبّر
 دعم في دورها على الوطنية العربية األمريكية التجارة لغرفة إمتنانه عن

 العربية األمريكية التجارة غرفة أن وذكر.  يومين يستغرق الذي المؤتمر
 ومنظورها رؤيتها تشارك للمؤتمر راعية جهة أول كانت التي" الوطنية

 منذ حلم مجرد كان الذي الواقع هذا تحقيق في كبير دور لها كان اإلستراتيجي
 التجارة غرفة وتوجيه دعم خالل من: "بقوله كلمته واختتم."  مضى عام

 في المرسومة أهدافه يحقق أن المؤتمر استطاع الوطنية العربية األمريكية
 ."المقبل العام في الدوحة في المؤتمر لعقد خططه ذلك في بما األول، عامه

 
 مدينة في الطبيعي للتاريخ األمريكي المتحف في اليوم لقاءات وعقدت
 .اإلتحاد عصبة نادي في  غدا ً المؤتمر إجتماعات تستمر وسوف.  نيويورك


