
 
 
 

 

 األمريكية العربية التجارة إستضافة غرفة
 البعثة اللبنانيّة في واشنطن العاصمة

 

 اللبنانية التجارة غرفة وبعثة شارك معالي وزير االقتصاد والتجارة اللبناني، نقوال نحاس

حول مواضيع التجارة  في اجتماعات على المستوى الحكومي والقطاع الخاص األميركية

 ُعقدت في واشنطن العاصمة ومدينة نيويورك والقطاع المصرفيواإلقتصاد واإلستثمار 

 
 

 التجارة وغرفة األميركية اللبنانية التجارة أقامت غرفة

الوطنية هذا األسبوع مأدبة غذاء  األمريكية العربية

 في فندق الرتز كارلتون في واشنطن العاصمة  خاّصة

نقوال سلّط فيها معالي وزير االقتصاد والتجارة اللبناني، 

نحاس الضوء على مختلف األوجه التي ال تزال تضع 

لبنان في مركز قوّي كوجهٍة لالستثمار األمريكي بالرغم 

من االضطرابات المستمّرة في منطقة الشرق األوسط 

 قيا.يوشمال إفر

 

وأشار الوزير إلى أّن "لبنان يمتلك مناًخا فريدًا" وأّن 

ير من الوقت كي "الواليات المتحدة قد احتاجت إلى الكث

تصل إلى ما هي عليه اليوم ولبنان يسلك اليوم الدرب نفسها." وأضاف "يحتاج لبنان إلى مساعدتكم ويحتاج 

لبنان إلى دعمكم. يتشارك لبنان والواليات المتحدة 

الكثيرمن المبادئ والقيم فهيّا بنا نجد سباًل للعمل 

 معًا." 

 

نمًوا بالرغم  وختم الوزير نحاس قائالً "لقد شهد لبنان

من المشاكل األخيرة. غير أّن تحديًا كبيًرا يواجه البلد 

اليوم وهو تحدّي الالجئين الذين يتدفقون إلى لبنان. 

أتمنّى أن يحاول المجتمع الدولي أن يساعد على 

 تخفيف هذا العبء بمقداٍر قليٍل بعد."

 

وكانت مأدبة الغذاء وسيلة خّولت الوزير ومن يرافقه 



 
 
 

 

الممثلين التجاريين اللبنانيين، االجتماع مع زمالئهم في واشنطن العاصمة. ورّحب كيرت سيلفرز،  ضمن بعثة

الوطنية بالممثلين والضيوف الذين تحدّوا الطقس  األمريكية العربية التجارة نائب الرئيس التنفيذي في غرفة

فرز: "من الواضح أنّه بالرغم من القاسي يومها و"توقّف واشنطن عن العمل" لحضور مأدبة الغذاء. فقال سيل

 جميع التحديات ال تزال العالقة اللبنانيّة األمريكيّة قويّة مثل ما يبيّن حضوركم اليوم."

 

باإلضافة إلى اجتماعات البعثة في واشنطن، التقى الوزير نحاس، وسليم الزعني، وغيره من أعضاء البعثة، 

لوطنية مع وزير النقل األمريكي راي لحود. فناقش الوزيران فرص ا األمريكية العربية التجارة وقادة في غرفة

األميركية  اللبنانية التجارة تعاوٍن أوثق بين لبنان والواليات المتحدة. وشكر الوزير لحود الوزير نحاس وغرفة

لفرص التي على مشاركتهم األوضاع االقتصاديّة الحاليّة في لبنان وا األمريكية العربية الوطنية التجارة وغرفة

 تتيح ارتفاع االستثمار األمريكي.

 

األميركية هذا  اللبنانية التجارة وسافرت البعثة التي نّظمتها غرفة

 رأس األسبوع أيًضا إلى مدينة نيويورك حيث شاركت في مؤتمر أسواق

اللبنانية واجتمعت مع مستثمرين وسّجلت حضوًرا في بورصة  المال

األميركية سليم زعيني  اللبنانية رةالتجا نيويورك. وقال رئيس غرفة

"بالرغم من التحديات السياسية واالقتصادية التي واجهها الشرق 

سنتين المنصرمتين والتي ال يزال يعالجها حتّى األوسط كلّه في خالل ال

اليوم، بقي االقتصاد اللبناني والقطاع الخاص اللبناني قويين وشّكال ملجأ 

ودعامة القوة االقتصادية في المنطقة. وإّن واقع استمرار نمّو االقتصاد 

اللبناني بالرغم من االضطرابات السياسية في المنطقة يشهد عن مرونة 

 اص اللبناني وابتكاره."القطاع الخ

 

ورافق المحامي االستاذ أمين سالم ، نائب رئيس تطوير األعمال الدولية 

البعثة في نيويورك والحظ أّن "بعض  األمريكية العربية التجارة لغرفة

أقوى الشركات والمصارف اللبنانيّة تزور نيويورك وواشنطن العاصمة 

لرغم من التحديات الحاليّة األن لمناقشة الفرص الواعدة والمستقبل با

ً . وأنا واثق، كوني  اللتي تواجه لبنان بشكل خاص والمنطقة عموما

لبناني، أّن هذه الجهود من قبل القطاع الخاص والقطاع العام اللبناني 

ستثبّت وتفعّل العالقات التجاريّة الممتازة بين الواليات المتحدة ولبنان." 

ي ان يكون المنارة للتجارة وأضاف سالم" لبنان كان وسيستمر ف

 واألقتصاد العربي والعالمي، والمستقبل واعد". 

 



 
 
 

 

وسلّط سعادة السفير أنطوان شديد، سفير لبنان في الواليات المتحدة الضوء على بعض التحديات التي واجهها 

الرماد وهو في لبنان في خالل العقود األخيرة لكنّه ذكر أّن لبنان مثل "طائر الفينيق األسطوري قد قام من 

صدد استعادة حيويّته السابقة بثبات." وأضاف السفير شديد أّن "لبنان يمتلك اقتصادَ سوق حّرة مزدهر وقد 

لعب القطاع الخاص دوًرا فاعال في عمليّة االزدهار هذه. وإّن مرونة القطاع الخاص هي أساسيّة في هذا 

 ع سليم." السياق، ال سيما القطاع المصرفي الذي برهن أنّه قطا

 

مليون دوالر  63،440أدواة النقل ) 2102وتضّمنت أكبر قطاعات التصدير األمريكي إلى لبنان في العام 

مليون دوالر أمريكي( ومنتجات الكمبيوتر والمنتجات اإللكترونيّة  10،50أمريكي( ومنتجات البترول والفحم )

واليات كاليفورنيا  2102دّرة في العام مليون دوالر أمريكي(. وكانت ثالث أكبر واليات مص 50،63)

مليون  001،10مليون دوالر أمريكي( وفلوريدا ) 000،33مليون دوالر أمريكي( وتكساس ) 036،30)

 .الضغط هنادوالر أمريكي(. للمزيد من المعلومات حول تجارة البضائع بين لبنان والواليات المتحدة، الرجاء 

 

وشمل رعاة مأدبة الغذاء شركة ماراثون للنفط وشركة 

األنظمة التقنيّة المتقدمة، وهي شركة مقاوالت حكومية 

 مقّرها والية فرجينيا وتتنفذ مشاريع عدة في لبنان.

 

وختم كيرت سيلفرز قائالً: "تشكل التجارة مع الواليات 

حدة اليوم عنصًرا أساسيًا من اقتصاد لبنان. وال تزال المت

الواليات المتحدة أكبر شريك تجاري للبنان منذ العديد من 

السنوات فوصلت قيمة الصادرات األمريكيّة إلى لبنان 

في العام الماضي إلى أكثر من مليار دوالر أمريكي 

. باإلضافة إلى ذالك، لقد أصبح لبنان في في المائة 01وتخّطت حّصة الواليات المتحدة من السوق نسبة 

السنوات األخيرة سابع أكبر سوق في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالنسبة للواليات المتحدة. وفي 

الواقع، إّن البالد الوحيدة التي استوردت بضائع وخدمات أمريكيّة أكثر من لبنان في السنوات األخيرة هي 

 مليون نسمة." 11ي الخليج، باإلضافة إلى مصر وهي بلد يحوي أكثر من البالد المنتجة للطاقة ف
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