
 

 

 لعراق االقتصاديا يوم تدعم األمريكية العربيةالتجارة  غرفة

 األهمية يبرز الجديد، العراقي السفير حضورب األمة، ي عاصمةأقتصادي ف نتدىم
 التجارية األمريكية العراقية للعالقات -- المتزايدة

ادي " يوم العراق االقتصالسيد نوفل الحسن  في سفارة جمهورية العراق الملحق التجارينظم اليوم في واشنطن، 

ب جابر، الدكتور جابر حبيوبحضور سعادة " منتدى لبحث تطور العالقات التجارية بين العراق والواليات المتحدة، 

المنتدى أكثر من مئة من المسؤولين الحكوميين وممثلين عن  حضرسفير العراق الجديد لدى الواليات المتحدة. وقد 

 .(NUSACC)خاص، بما في ذلك الشركات األعضاء وقيادة غرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية القطاع ال

"في أعقاب االنسحاب العسكري األميركي من 

العراق، بدأت العالقات الثنائية تتطور بسرعة"، 

أشار ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي 

 وقد اتخذ بعدا   للغرفة العربية األمريكية. "

أهمية أكبر من أي وقت مضى، حيث بتجاريا 

جميع األطراف تتطلع الى مجتمعاتنا التجارية 

للوصول الى  --في أمريكا والعراق  --المعنية 

 "مستوى التحدي

حبيب  جابر ى سعادة السفيرهذا وقد افتتح المنتد

جابر، الذي قدم أوراق اعتماده مؤخرا إلى 

د هذا يعق. "الرئيس األمريكي باراك أوباما

االجتماع الهام يوم العراق االقتصادي في الوقت 

ة االميركي --الذي تشهد فيه العالقات العراقية 

مرحلة جديدة من العالقات الثنائية"، واشار. 

"وأود في هذا السياق أن أقتبس عن رئيس وزراء بالدي، الذي صرح خالل زيارته األخيرة إلى الواليات المتحدة 

 نماإستقبل مع الواليات المتحدة لم تعد تنطوي على العمليات العسكرية وجنراالت الجيش، وبأن شراكتنا في الم

 ."والشركات رجال األعمال

وتابع "نحن في حاجة إلى شركاء ملتزمين على استعداد لتقديم الدعم لنا في الوقوف ضد تحديات اإلرهاب وإعادة 

 ."كتاتوريات والحروبإعمار هذا البلد الذي عانى من خسائر فادحة في الدي

ال سيما في  --واختتم السفير جابر "أود أن أؤكد لكم، أيها السيدات والسادة، أن حجم األعمال في العراق هائل 

والتي سوف تشكل فرصة مفيدة لجميع المهتمين بدخول السوق  --مجاالت الزراعة والصناعة وإعادة اإلعمار 

 ي إعادة اإلعمار، والتي سوف تتلقى الدعم الكامل من الحكومة العراقيةالعراقية مع رؤية لالستثمار والمشاركة ف

". 



 

 

يث حكلمة معالي وزير التجارة خير هللا حسن بابكر والتي قراها الملحق التجاري السيد نوفل الحسن  بعدها كانت 

 شأنها أن توفر قال: "على الرغم من الصعوبات والتحديات، يعمل العراق من اجل بناء حكومة قوية ومستقرة من

لشعبها جميع متطلبات الحياة اآلمنة والحد من آثار الحرمان والظلم التي خلفتها سنوات من الديكتاتورية والحرب. 

من بين أهم متطلبات الدولة الحديثة هو بناء اقتصاد قوي، واالستفادة من الثروات الهائلة التي تتوفر في العراق، 

 ." وتوفير فرص عمل لألجيال الجديدة

د تصل ريخه قاأن العراق مقدم على فرص كبيرة وواعدة مع إقتراب المصادقة على أكبر موازنة في ت"ب ختم كلمتهو

ينة الرص  مليار دوالر أمريكي ونعتقد بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات االمريكية والعالمية 011الى 

 ." بلدنا وإستثمار خيراتهوفي مختلف القطاعات لمساعدة جهودنا الحثيثة لبناء 

وكما قدمت بعض المالحظات االفتتاحية من قبل اثنين من مسؤولي حكومة الواليات المتحدة : هون هولي فينيارد، 

ديسروتشر، القائم بأعمال نائب .نائب مساعد وزير التجارة لشؤون أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا، وجون

 .مساعد وزير الدولة لشؤون العراق

إن حكومة الواليات المتحدة تعتقد اعتقادا راسخا بأن الشركات األمريكية الرائدة لديها ما يلزم لتحقيق النجاح في "

ديسروتشر. "وزارة  السوق العراقية، وتمتلك كذلك المهارات والتقنيات التي يحتاجها الشعب العراقي"، أشار

قطاع األعمال األميركي في  انخراطلى العراق، ودعم الخارجية تعمل باستمرار لزيادة الصادرات االمريكية ا

 زيارة دولة رئيسجميع المواضيع البارزة خالل  والتي كانت –العراق، ومشاركة الشركات األمريكية والعراقية 

 "التي قام بها في ديسمبر. "المالكي الى واشنطنالوزراء نوري 

جهوده العادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الصراع وعقود من وختم : "العراق لديه امكانات هائلة وقد بدأ للتو 

 ".العزلة االقتصادية

 في كلمته السيد نوفل الحسن، الملحق التجاري العراقي، قال 

"أينما وضعت يدك في العراق، هناك فرصة" ، كما ذكر 

بعض التحديات التي تواجه ممارسة األعمال في العراق، 

طنية العراقية، ولكن مزايا كما وردت في خطة التنمية الو

دخول هذه السوق المزدهرة تفوق المساوئ. باعتبارها 

مقياس الطريقة االمريكية في انتقاء األعمال في العراق، كما 

وثيقة  00111أكثر من تمكن من تصديق قال، إن مكتبه قد 

 .0112منذ منتصف 

 اريخية للعالقة التجارية بين الواليات المتحدةلمحة ت كما قدم

والعراق، مركزا  على االتجاهات التصاعدية في السنوات 

األخيرة. كجزء من مسؤولياته في الواليات المتحدة، قال 

أنه أستطاع من تحقيق زيارات ميدانية لعدد  السيد الحسن،

سؤولين ممن الشركات المهمة في الواليات المتحدة ولقاء ال

حيث ، فيها وكان أخرها زيارته الى والية سياتل واوريغون 



 

 

لحق التجاري المبين كما وشارك في تنظيمها المكتب التجاري في العراق وغرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية. 

 21ر من كثفي الترويج لمعرض بغداد الدولي االخير، والذي استقطب أالملحقية التجارية في واشنطن أيضا دور 

للملحقية التجارية وهي أكبر نسبة مشاركة في أي جناح وطني. هذا الجهد المشترك  --منظمة  وشركة أمريكية 

، المكتب التجاري في السفارة االمريكية في بغداد، وغرفة التجارة العربية األمريكية الوطنية، والكيانات العراقية 

 في معرض بغداد الدولي والول مرة منذ مايقارب الثالثة عقود.تواجد الشركات االمريكية   األخرى أسفر عن

عن وما بعدها: الرؤية والخطط" وقد اشتملت اللجنة كال  من نوفل الحسن من  0100كما و ناقشت لجنة حكومية "

مان من وزارة التجارة في الواليات المتحدة، وأندرو سنو من وزارة  هارمروك ، سوزانالملحقية التجارية 

جنة لرجية األمريكية، كريستوفر كراولي من الوكالة األميركية للتنمية الدولية، وجون سوليفان )المشرف( من الخا

 : الحوار التجاري بين الواليات المتحدة والعراق. ومن بين التطورات اإليجابية الحالية

 دم الحكومة مساهمات كبيرة في الماضي، قدمت حكومة العراق خدمات )فقط( لدعم مشاريع التنمية. اليوم، تق

 .من خالل توفير التمويل المشترك

 بغية تعزيز فرص العمل والنمو االقتصادي، يعمل مسؤولي الحكومة األمريكية (USG)  وحكومة العراق عن

 .في كل من العراق والواليات المتحدة --كثب مع القطاع الخاص 

  الصحية والتعليم األساسي في العراق، لما لكل منها من تأثير عميق لرعاية لكال الحكومتين توليان أهمية كبيرة

 .على نوعية الحياة في المستقبل

  إن الحكومة األمريكية لديها سجل حافل عندما يتعلق األمر ب "تبادل البعثات التجارية" التي تجلب العراقيين

عرضا   01م توثيق حضور العراقيين ل ، ت0112)ورعايا الدول األخرى( إلى الواليات المتحدة. ومنذ عام 

 .تجاريا  وصناعيا  في الواليات المتحدة

عد التصريحات التي أدلى بها المسؤولون الحكوميون، ركزت مجموعة من قادة القطاع الخاص على دور األعمال ب

 في تعزيز العالقات العراقية األمريكية. 

ون، نائب الرئيس لشؤون الشرق األوسط في غرفة التجارة كما وقدمت عروض تقديمية من قبل كل من ليونيل جونس

، وديفيد حمود، الرئيس  (USBCI) األميركية، حسين قرغولي، رئيس مجلس األعمال األميركي في العراق

 (.NUSACC) والمدير التنفيذي ل

، في العراقبأنه "عام الفرص والتحديات" مدفوعا  بالبيئة المتغيرة  0100عام  USBCI وقد وصف قرغولي من

الذي بات اآلن دولة ذات سيادة. وأشار الى "العرقنة" كمثال عن برامج توظيف المواطنين العراقيين، فضال عن 

أن العراق بحاجة الى ضمانات  إلى تكثيف الجهود إلنفاذ األنظمة العراقية. من منظور األعمال التجارية، أشار،

إن مثل هذه الضمانات يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تلبية  وليقرغ  سيادية لتعزيز التجارة واالستثمار. وقال

 .بعض احتياجات اعادة اعمار العراق، والتي تشكل مئات المليارات من الدوالرات

قدرا كبيرا من الشك في العالقات االقتصادية في جميع أنحاء منطقة الشرق  سببوقال حمود إن الربيع العربي 

المتزايد. وبحلول ق ال يزال قويا جدا، والعراق هو جزء ال يتجزأ من هذا الطلب األوسط، ولكن الطلب في السو

الصادرات من السلع والخدمات األميركية الى فإن انقر هنا[ ، [  NUSACC ، وفقا ألبحاث0102نهاية عام 



 

 

مليارات دوالر،  2لتتجاوز  في طريقهاالعراق 

مما يجعل العراق رابع أكبر وجهة في العالم 

األميركية. ويتعزز هذا بي للصادرات العر

اإلحصاءات األخيرة الصادرة االتجاه من خالل 

عن اللجنة األميركية للتجارة الدولية، التي تشير 

 0.22من  --السنويفي المئة من النمو  20إلى 

عند المقارنة بين  -- $ 0.020دوالر لمليار 

مع نفس الفترة من عام  0101يناير حتى نوفمبر 

0100. 

قال حمود إن بعض االنباء الغير المشجعة و

الواردة من العراق في بعض األحيان تجعلنا نغفل 

عن الفرص متوسطة وطويلة األجل هناك، 

 "trifecta" مذكرا  الحاضرين في المنتدى حول

العراق والتي هي عبارة عن مزيج من الموارد 

الطبيعية + الموارد البشرية + الموقع 

كغيره من العراق  حمود أناالستراتيجي. وأشار 

الالعبين الرئيسيين في المنطقة، تشمل دوافع الطلب في العراق، كال  من البناء التدريجي للبنية التحتية ، وتطوير 

 .الطاقة، واإلنفاق االستهالكي، واالستثمارات في الدفاع

المشجعة على األعمال، التي  وقال حمود إن أعضاء الغرفة يحثون حكومة العراق على تبني المزيد من القوانين

تتجه نحو تشجيع االستثمار في رأس المال البشري العراقي واالقتصاد القائم على المعرفة. لقد تعلمنا جميعا الكثير 

في العام الماضي، وقال انه خلص الى ان "واحدا من أهم الدروس المستفادة من الربيع العربي هو أننا بحاجة إلى 

 "هتمام إلى شبابنا، قادة الغدمزيد من االستماع با

 


