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 رئيس بعثة، 19يضم  لسنوي الثالث للسفراءالمنتدى ا
 شركة 400ويجتذب أكثر من 

 

 رصسفراء الواليات المتحدة يقدمون رؤاهم حول الف
  في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا

 

 المنطقة، فإن التجارة واالستثماروعلى الرغم من التحديات في 
 يسيران على الطريق الصحيح إلستكمال الوتيرة القياسية

 
في وقت سابق من هذا األسبوع، قامت غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، ووزارة   - واشنطن العاصمة

سفيرا  11ستضافة "منتدى السفراء السنوي الثالث للتجارة واالقتصاد". جمع الحدث إالخارجية األمريكية ب
 ضافة إلى، باإلاالمريكية واليات المتحدةال ونظرائهم لدى الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقة  من مريكيا  أ

 اللذينسفراء الإلى  لإلستماععقد في وزارة الخارجية األمريكية،  المنتدى. من قادة األعمال 400أكثر من 
األعمال التجارية في منطقة الشرق  تطويرالفرص والتحديات التي تواجه  على المشاركينبدورهم عرضوا 

 زوناأمشركة و بالك اند فيتش شركةقائمة رعاة المنتدى هذا العام  وقد ضمت  .وشمال افريقيا األوسط
 .خدمات الويبل

روساء  8رئيس بعثة أمريكي حالي في منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا، و 11لسنوي الثالث للسفراء يجذب المنتدى ا
 من الحضور. 400بعثات عرب في الواليات المتحدة، وأكثر من 
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األردن، ين، البحروقد شملت البلدان الممثلة في المنتدى من قبل الدبلوماسيين األميركيين والعرب: الجزائر، 

اإلمارات س، تونالسودان، المملكة العربية السعودية، قطر،  المغرب،موريتانيا، ليبيا، لبنان، الكويت، العراق، 
 .راتني القنصل األمريكي العام في القدس، السيد مايكل في المنتدى إيضا   شارككما العربية المتحدة، واليمن. 

 
شمال و من السفراء األمريكيين لدى منطقة الشرق األوسط الكبيريجمع هذا العدد  بهذا المستوى"ال يوجد حدث 

يفيد " قال السيد دفي إستضافة هذا المنتدى وزارة الخارجية األمريكية مشاركةل ، ونحن فخورون جدا  افريقيا
ائية لسفراء المشاركة االستثنبفضل وحمود، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة. "هذه هي السنة الثالثة للمنتدى، 

 ".نجاحهالمنتدى يواصل  فإن الواليات المتحدة،
 

 المالحظات التمهيدية لمساعدة وزير الخارجية باترسون
 

رحبت مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق األدنى السيدة آن باترسون بالضيوف في مقر وزارة الخارجية، 
قالت: "إن المنتدى اليوم سوف يقدم للجميع هنا فرصة لالستماع مباشرة من و ،وقدمت مالحظات تمهيدية

 كمل "هذه المجموعة من الدبلوماسيين المهرة هم دعاة التواصل وأكدت أنسفرائنا من مختلف أنحاء المنطقة،" 
 ومسارهم." بوجهات نظرهم  نطقة، وأنا أعلم أنكم سوف تعجبونفي الم

 
 

االقتصاد العالمي يتعافى ببطء من أسوأ إن " قالت باترسون:
متزايد  نرى بشكلو، الكبيرأزمة اقتصادية منذ الكساد 

دية قتصاإالمستثمرين يبحثون عن أسواق جديدة تقدم فرص 
"هذا هو الوقت الذي يجب أن  وأضافت:وإمكانات نمو قوية" 

ة عودة والمرحللل مرتفعة المستثمرين عن معدالت فيه بحثي
ي ف فرص للبحث عن لدخول إلى األسواق الواعدةالمبكرة من ا

 ."الشرق األوسط وشمال أفريقيامنطقة 
 

مصالح أمن قومي حيوية  وتابعت: "إن الواليات المتحدة لديها
سعادة وزير الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفي منطقة 

لك ت وحماية في دفعالخارجية جون كيري منخرط بشكل وثيق 
خبرة مباشرة أنه لم يفقد  عناستطيع ان اقول لكم  المصالح.
إشراك مجتمع األعمال األمريكي في تشجيع  أهمية الرؤية في

االستثمار وخلق فرص العمل. . . على سبيل المثال، نحن نركز 
ق لمال، وخلستثمار رأس اوإدخول هذه األسواق،  ز التجارية التي ال تشجع الشركات علىعلى خفض الحواج

 ." مالئمة لألعمال التجاريةالوالنظم البيئية مل عالفرص 
 

شرق "نتيجة التفاقاتنا التجارية في ال، وأشارت: تفاقات التجارة اإلقليمية والثنائيةإباترسون نجاح  تأبرز
عام مليار دوالر في  74، إلى 2010مليار دوالر في عام  49األوسط، نمت صادرات الواليات المتحدة من 

آن باترسون، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون 
الشرق األدنى: نحن نرى مستثمرين يبحثون عن 

تقدم الفرص االقتصادية  التي جديدةالسواق األ
 ".وفرص النمو القوية

 

http://www.nusacc.org


 

 

حوالي ربع هذه الصادرات تم إرسالها و. 2014
 تربطنا بهمإلى شركائنا الخمسة في المنطقة التي 

البحرين وإسرائيل  :م." وهجارة حرةتاتفاقيات 
ووفقا لوزارة  ."واألردن والمغرب وعمان

الصادرات األمريكية من إن التجارة، قالت 
السلع والخدمات لمنطقة الشرق األوسط قد 

 الف فرصة عمل لألمريكيين.  475 خلقت
 

منتدى اليوم هو وختمت باترسون قائلة: "إن 
 اهداف مشتركة بناء فرصة أخرى نحو

وللمساعدة في معالجة بعض التحديات األساسية 
إن حكومة الواليات "  "التي تواجهها المنطقة.

المتحدة ملتزمة بالعمل معكم ومع حكومات 
 دم."المنطقة على مواصلة تحقيق التق

  
*          *          * 

 

"تنويع ية" ونتقالاالمرحلة القتصادات إشتمل المنتدى على جلستين: "ما بعد الربيع العربي: فرص النمو في إ
 ."آفاق جديدةمصادر الطاقة في منطقة الشرق األوسط: استكشاف 

 
 فرص النمو في إقتصادات المرحلة االنتقالية الجلسة االولي: "ما بعد الربيع العربي: 

 
السيد دون دي مارينو، الرئيس المشارك لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية ورئيس  أدار هذه الجلسة

ضمت الجلسة رؤساء البعثات في كل من الجزائر واألردن وليبيا والمغرب وقد . مؤسسة دي مارينو وشركاه
 .تونسواألراضي الفلسطينية، و

 
 الجزائر 

 
الجزائرية  العالقات االمريكيةإن  (1ثالث نقاط هامة:  بولشيك على جوان ةالسفير تشدد

الجزائر تتطلع لتنوع يتجاوز النماذج االقتصادية  (2 لم تكن يوما أفضل مما هي عليه اليوم.
لبناء عالقات وثيقة مع الشركات األمريكية،  ستراتيجيا  إ الجزائر قرارا   أتخذت (3 التقليدية.
 .نمو القدرات من خالل التدريب فيوللمساعدة  ،لتقديم التكنولوجيا والخبرات المؤهلة

 
وأكدت في المئة.  43 بنسبة رتفعت صادرات البضائع األمريكية إلى الجزائرإ، 2014و  2013بين عامي 
 ".لم تكن أبدا مفتوحة من قبل بأساليبالباب مفتوح في الجزائر " بولشيك أن

 
 :تضم وبعض المبادرات التي تشارك فيها الجزائر حاليا  

 

جلسة "ما بعد الربيع العربي: فرص النمو في إقتصادات المرحلة 
رك المشااالنتقالية"، أدارها السيد دون دي مارينو)يسار(، الرئيس 

لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية ورئيس مؤسسة دي مارينو 
 .وشركاه
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 شمل يسوف  والذينضمام إلى منظمة التجارة العالمية، تعجيل اإل
 اإلصالح االقتصادي

 العمل بشكل وثيق مع البنك الدولي لتحسين مكانة الجزائر في 
  ."ممارسة أنشطة األعمال" التقرير السنوي لـ

 تحديث قوانين الجزائر لإلستثمار والجمارك. 
 

هناك إمكانات هائلة للشركات األمريكية في إن " بولشيك:وقالت 
الحكومة  تدرك ،أسعار النفط إنه مع إنخفاض": وختمت ".الجزائر

االستثمار األجنبي أكثر  وباتالحاجة إلى التنويع، أهمية الجزائرية 
في هذا  للشراكة تأهيال  أو  ستعدادا  إ. ليس هناك من هو أكثر إلحاحا  

 األمريكية."التحول من الشركات 
 
 

 األردن
 

عدم االستقرار اإلقليمي،  (1أن األردن يواجه ثالثة تحديات:  واليسأليس  ةالسفير تأشار
 %52و %71ردن بنسبة واللذان انخفضت تجارتهما مع االوالعراق،  وخاصة في سوريا

وفقا للتقديرات الرسمية، يبلغ عددهم والذين،  ونن السوريوتدفق الالجئ (2 على التوالي.
 غير مكلفالالغاز الطبيعي  توقف تدفق تحديات الطاقة، وخصوصا (3. الف الجئ في االردن 600 أكثر من
 .خالل الربيع العربي من مصر

 
س إنه "على الرغم من االضطرابات المستمرة على حدود يوقالت وال

صمود األردن خالل الربيع العربي "مثير االردن والمنطقة"، فإن 
 لإلعجاب"، ويبقى األردن "نقطة إنطالق" لالستثمار األجنبي المباشر. وقد

على دور القطاع الخاص في الواليات المتحدة في االنتعاش  سليوا أكدت
 %10 عن نسبة مسئولةحيث أن الشركات األمريكية  ،البالد في االقتصادي
جنبية المباشرة في األردن، وخاصة في قطاع ستثمارات األاإلمن جميع 

 .والطاقة الكهرباءتوليد 
 

كما سلطت واليس الضوء على العالقات التجارية الثنائية القوية بين األردن 
. 2001في عام  اتفاقية التجارة الحرة توقيعوالواليات المتحدة، وخاصة منذ 

 3.4لثنائية قيمة ، كما قالت، تجاوز إجمالي حجم التجارة ا2014ففي عام 
يا تكنولوجقطاع  قد نتج عنوأكدت أنه مليار دوالر ألول مرة في التاريخ. 

بدعم من أكثر من  "تجارة ديناميكية بشكل خاص،" المعلومات واالتصاالت
 75يتم إنشاء ما يقرب من كما اشارت إلى أنه شركة في األردن.  اآلف 5

 .. اإلنترنت في األردنفي المئة من المحتوى العربي على شبكة 

: "الباب بولشيك السفيرة جوانسعادة 
مفتوح في الجزائر بأساليب لم تكن أبدا 

 مفتوحة من قبل."

 

السفيرة اليس واليس سعادة أكدت 
على دور القطاع الخاص االمريكي 

 .نفي االنتعاش االقتصادي في االرد
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وأخيرا، أبرزت واليس دعم الحكومة االمريكية القوي والدائم لالردن، بما في ذلك تجديد مذكرة التفاهم بين 
الواليات المتحدة واألردن، والتي تقدم مليار دوالر من المساعدات سنويا  على مدى السنوات الثالث المقبلة، 

، مع ضمان 2014 - 2013ت القروض األميركية لألردن في عام ضمانامن مليار دوالر  2.25وإجمالي 
 .حاليابشأنه ثالث يجري التفاوض 

 
 ليبيا 

 
بمجرد أن ولكن " .الوضع في ليبيا اليوم غير مستقرقالت سعادة السفيرة ديبرا جونز إن 

األمن، واإلطار التنظيمي وسيادة القانون، ستكون ويقرون ، يصنع الليبيون السالم سويا  
 ."ليبيا فرصة استثمارية رائعة

 
قع موابإنها بلد "حلم التطوير" بخمسة  ليبيا وقد وصفت جونز

إن ليبيا . ""إمكانات غير محدودةوتراث العالمي لليونسكو لل
تفتخر بالشريط الساحلي الطويل على طول البحر المتوسط 

 زجون ت. في السنوات المقبلة، أشاربالموقع، الموقع ثم الموقع
شمل النفط والغاز، سطاعات النمو الرئيسية تأن بعض ق إلى

 .والبناء، والدفاع، والرعاية الصحية، والتعليم
 

إن التحدي االول لليبيا في الوقت الراهن، هو تأسيس إطار 
سياسي يسمح لليبيين بالمضي قدما . وأكدت أن "ليبيا ليست 

أصحاب  التماسك بينمنقسمة، إنها ممزقة" والهدف هو "
 ."لحة لخلق هوية وطنيةالمص

 
وعندما سئلت عن توقيع عقود مع كيانات ليبية، حثت جونز 
الشركات األمريكية إلى توخي الحذر، وقالت إن حكومة 
الواليات المتحدة ال تعترف بحكومة آل حاسي في طرابلس، كما أنها نصحت الشركات األمريكية بتجنب توقيع 

يعترف بها المجتمع الدولي. وأكدت أنه مع قلة الميزانيات في قيادة ليبيا، صفقات مع الكيانات الليبية التي ال 
وعدم وجود أي فرصة واضحة لتفقد الفرص على األرض أو لممارسة األعمال التجارية بخطابات االعتماد، 

 .يظل الوضع التجاري في ليبيا "خطير جدا " في المستقبل المنظور
 

 المغرب 
 

المنطقة ي ف البيت اآلمن"بـ أحيانا يلقب بإنه يت بوش المغربالسفير دوا لقد أبرز سعادة
االستقرار السياسي في كان شار الى انه "في أعقاب الربيع العربي، أ". والمضطربة

 دةازيواقتصادها  فرص عمل، يخدمان تنوعخلق في  ه الصناعيةالمغرب واستراتيجيات

السفيرة ديبرا جونز أ إلى قطاعات سعادة أشارت 
النمو الرئيسية من النفط والغاز، والبناء، والدفاع، 

  .والرعاية الصحية، والتعليم
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يقيا. ألفري المغرب كمركز إقليمي إهتمام المستثمرون االجانب ف
ية التجارة اتفاقب يتمتع الذيالبلد الوحيد في القارة المغرب هو إن "

أن بوش أن هذا يعني  واوضحالمتحدة، مع الواليات  الحرة
 .ريقيالبقية أف نقطة قفز"المغرب في وضع جيد لتكون بمثابة "

 
البنية التحتية واإلصالحات  في الضخمة إن إستثمارات المغرب

الشركات األجنبية الكبرى ، قد إجتذبت األعماللتحسين مناخ 
على المهارات للقوى العاملة  وتدريب التي توفر فرص العمل

ت وصلإنه المر في غاية االهمية في وقت ، والشابة في المغرب
بوش إن وقال لمائة. با 30فيه معدالت البطالة بين الشباب إلى 

حقق بعض النجاحات الملحوظة في قطاعات مثل  المغرب
السياحة، والطيران، والسيارات )بما في ذلك تصنيع قطع 

 العام يعد 2014 ، أن عامبوشوكما أكد الغيار(. في الواقع، 
  رب.لدخل المغ رئيسيا   مصدرا   كانت تاريخيا   الذيالفوسفات  ،بيعات السياراتفيه م التي تجاوزت االول

 
، 1999صاحب الجاللة الملك محمد السادس في عام  هامغرب ثمار اإلصالحات االقتصادية التي بدأال لقد جنى
الربيع العربي.  إضطراباتفي حماية المغرب من  حاسما   التي لعبت دورا   هي اإلصالحاتأن  بوش وأوضح

لحكومة اأختتم بوش " أن  ،الوجهة المفضلة للمستثمرين في الواليات المتحدة لتكونولكن "لتأسيس نفسها 
لإلصالح االقتصادي وجعل المغرب عالمة تجارية معترف  االمغربية يجب أن تضغط قدما في جدول أعماله

 . " بها في أمريكا
 

 األراضي الفلسطنية 
 
مع  ممارسة األعمالوجود تحديات في رغم "

 لقال مايك ".هناك العديد من الفرص فإنالفلسطينيين، 
 وأكد أنهمريكي العام في القدس. ، القنصل األراتني

 ا"هذ ساخرا : أحد رجال األعمال قال كماو، جدا   بارعأعمال مجتمع 
 ".السوق ليس لضعاف القلوب

 
ولة فلسطينية للواليات المتحدة مؤخرا ، أكد راتني أن الشركات وخالل ج

"نظامية" ممارسة األعمال مع  (1االمريكية قد أعجبت بثالث نقاط: 
الدور المنتشر للسياسة، نظرا  لجوانب الضعف السياسية  (2الفلسطينيين. 

فرص العمل التي تتحدى األفكار  (3لألراضي الفلسطينية في المنطقة.  
 .المسبقة

  
وأوضح راتني أن "هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للشركات العالمية 

 لسياحة"، فضالفي مجاالت مثل حقوق االمتياز وتكنولوجيا المعلومات وا

دوايت بوش المغرب قال إن  السفيرسعادة 
أحيانا يلقب بـ"البيت اآلمن في المنطقة  المغرب

 ."المضطربة

 

مايكل راتني، القنصل األمريكي السيد 
العام في القدس: "هناك إمكانات كبيرة 
غير مستغلة للشركات العالمية في 
مجاالت مثل حقوق االمتياز 

 ".وتكنولوجيا المعلومات والسياحة
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عن األعمال الزراعية )بما في ذلك منتجات زيت الزيتون(. وأضاف:" لقد وضع الفلسطينيون أنفسهم كبوابة 
محتملة لدول عربية أخرى، وإن استثمارات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة يمكن أن تكون 

 ."مربحة للشركات وتساعد على خلق فرص عمل واستقرار في المنطقة
 

 تونس
 

بدأ سعادة السفير جيك واالس تصريحاته نقال عن تعهد الرئيس باراك أوباما بأن الواليات 
الوقوف إلى جانب تونس. وعلى الرغم من الهجوم اإلرهابي األخير في  المتحدة ستواصل

تونس، قال واالس: "ستبقى األسس قوية في تونس"، والتونسيون قد أحرزوا تقدما 
ال السياسي. ويمكن أن يعزى هذا جزئيا  إلى التاريخ من االنفتاح ودور المجتمع المدني "ملحوظا" في المج

 ."القوي في تونس، و"قصة نجاح الربيع العربي
 

، تغلبت تونس على التحديات السياسية الداخلية، وذلك من 2011في أعقاب ثورة عام "وتابع واالس قائال : 
ماعي، لقد صاغ التونسيون أفضل دستور تقدمي في العالم العربي، خالل عملية سياسية تحركها التوافق الج

وجرت انتخابات تشريعية ورئاسية ديمقراطية، وتم وضع حكومة توافقية شاملة." وأضاف: "إن الواليات 
المتحدة تنظر إلى عالقتها الثنائية مع تونس بأنها "شراكة استراتيجية"، ونحن 

جديدة من تعزيز مكاسبها السياسية وسن الال نزال ملتزمين بتمكين الحكومة 
 اإلصالحات االقتصادية الالزمة."

 
كما أوضح أن اإلصالح االقتصادي في مجاالت مثل االستثمار والملكية 
الفكرية، والشراكة بين القطاعين العام / الخاص هو أمر حيوي إذا أرادت 

المباشرة.  تونس أن ينمو اقتصادها وتجذب المزيد من االستثمارات األجنبية
لى رة عوقال إن القيادة في تونس يتعين عليها المحافظة على "اليقظة المستم

 تونس في تحقيق إمكاناتها االقتصادية.  الصعيد االمني"، إذا رغبت
 

وباإلشارة إلى بلده، استخدم احد رؤساء الوزراء السابقين في تونس عبارة 
يجاز الفرص والتحديات التي "الديمقراطية الناشئة"، العبارة التي تجسد بإ

تواجه هذه االمة في شمال أفريقيا. واختتم واليس تصريحاته قائال : " إن 
الحكومة التونسية المستقرة والقوى العاملة الماهرة، والقدرة على أن تكون 

ات إلى الواليبمثابة مركزا  تجاريا  يربط بين األسواق األوروبية واألفريقية 
يقدم فرصا للشركات األميركية لالستثمار في مستقبل هذه المتحدة األمريكية 

 "الديمقراطية الجديدة.
 

*          *          * 
 
 
 

السفير جاك واالس اكد سعادة 
على إلتزام أمريكا لدعم 
  .الديموقراطية الجديدة في تونس
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 ".الجلسة الثانية: "تنويع مصادر الطاقة في منطقة الشرق األوسط: استكشاف آفاق جديدة
 

أدار هذه الجلسة سعادة السيد إدوارد غنيم، 
 السفير األميركي السابق لكل من الكويت

اللجنة التنفيذية السابق  واألردن، وكذلك عضو
لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية. 
وتضمنت هذه الجلسة رؤساء البعثات في 
البحرين، والكويت، وقطر، واإلمارات العربية 
المتحدة. كما كان من المقرر أن يكون سفير 
الواليات المتحدة لدى المملكة العربية 

لسيد جوزيف ويستفال، السعودية، سعادة ا
 .جزءا من هذه الجلسة

 
 البحرين

 
: "إن البحرين بلد صغير ذو عالقات كبيرة مع الواليات المتحدة،" قال السفير وليام روبوك 

"تسدد ضربات أكبر من حجمها، فهي بمثابة الشريك الحيوي للواليات  وتابع: البحرين
  المتحدة في مبادرات الدفاع االقليمية."

 
، اتجهت الدولة لتنويع إقتصادها بعيدا  عن طيات البحرين المحدودة من الطاقةروبوك أنه بسبب إحتيا واوضح
 أن البحرين يحقق ذلك بثالث طرق:  الطويل على النفط والغاز.  وأكد االعتماد

 
من خالل تطوير مصادر الطاقة البديلة )الطاقة المتجددة(، التي من المتوقع  .1

.  وقد أكملت شركات 2030من الكهرباء في البحرين بحلول عام  %10أن توفر 
بترا للطاقة الشمسية والطاقة المتجددة قزوين مؤخرا تركيب محطات ذكية 
للطاقة الشمسية بسعة خمسة ميجاوات في البحرين، وهي واحدة من األكثر 
االنواع ابتكارا  في الشرق األوسط، وحكومة البحرين تدرس اقتراحا لتوسيع 

 .ميجاوات 100نطاق المشروع إلى 
 

كثيفة االستهالك للطاقة، ومنها  ن خالل التركيز على قطاعات ليستم .2
 السياحة، والرعاية الصحية، الخدمات المصرفية، والمالية. 

 

تأخذ   التحويلية، مثل البتروكيماويات، من خالل ضمان أن الصناعات .3
، شكلت 2014ة. ففي عام االولوية القصوى في التنمية االقتصادية البحريني

في المئة من صادرات البحرين إلى الواليات المتحدة،  15البتروكيماويات 
 وهناك مجال للنمو.

 

قة" أدارها سعادة السيد إدوارد غنيم )على جلسة "تنويع مصادر الطا
 .السفير األميركي السابق لكل من الكويت واألردنسعادة  المنصة(،

 

 :وليام روبوك السفير سعادة 
البحرين تسدد ضربات أكبر "

 ."من حجمها
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وتلك األمة تقدم حوافز مثل أولوية قصوى للبحرين،  يمثل قال روبوك إن جذب االستثمار األجنبي المباشر
ة في البحرين من دون والقدرة على تأسيس شرك في المئة للشركات المحلية، 100الملكية األجنبية بنسبة 

، 2006وبدون ضرائب.  وقد تم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة والبحرين عام شريك محلي، 
 تولد إهتمام تجاري متزايد في البحرين، ولكنها لم تتحقق كامل إمكاناتها بعد.  وأكد روبوك أن هذه االتفاقية

 
لبناء الجسر الثاني إلى المملكة العربية السعودية، وجسر قال روبوك إن البحرين وضع خططا  ، ومستقبليا  

 .2022لدولة قطر يمكن بناؤه في الوقت المناسب لنهائيات كأس العالم في الدوحة 
 

 الكويت 
هناك تاريخ طويل من التجارة واالستثمار بين الواليات المتحدة ودولة الكويت ذات 

والغني"، وفقا للسفير دوغالس سيليمان. وأشار إلى أن الكويتيين  االقتصاد "المستقر
يحبون الثقافة األمريكية، بما في ذلك ولكن ال يقتصر على الوجبات السريعة، والمواد 

 .االستهالكية، والتعليم، وطريقة الحياة األمريكية
 

في المائة في  188ت المتحدة والكويت قد توسعت بأكثر من ووفقا  لسيليمان، فإن العالقات التجارية بين الواليا
. 2014مليار دوالر في عام  15إلى  2009 مليار دوالر في عام 5.2السنوات االخيرة، بحجم تجارة زادت من 

في المئة، مما يجعل  87وقال إن خالل الفترة نفسها، نمت الصادرات االمريكية الى دولة الكويت بنسبة 
وحده، زادت  2014كبر سوق للصادرات في العالم العربي للشركات األميركية. وفي عام الكويت خامس أ

يتيح ألمريكا  في المئة، مما 40صادرات البضائع األميركية إلى الكويت أكثر من 
 "أن تحتفظ بموقعها الريادي كواحدة من أبرز شركاء استيراد الكويت." 

 
 تتقدم ، حيثوالغاز ل سوقا غنيا  بالنفطواستكمل سيليمان قائال : "إن الكويت تمث

ترتكز على اثنين من األساسيات الرئيسية وهما:  مبادرة وطنية ضخمة للتصدير
الحاجة الملحة لتطوير البنية التحتية البشرية والمادية، والقوة المالية لتلبية هذه 

 ".الحاجة
 

ي اإلجمالي ومع فوائض الميزانيات ألكثر من عقد، ومتوسط نمو الناتج المحل
مليار دوالر  116ألكثر من أربعة في المئة على مدى السنوات الست الماضية، و

لخطة التنمية الوطنية، أكد السفير أن هناك العديد من القطاعات الواعدة التي 
توفر فرصا  كبيرة للشركات األميركية ومنها: تطوير البنية التحتية، الطاقة والمياه 

، واإلسكان الشعبي، والطب والرعاية الصحية، والتعليم والنفط )المنبع والمصب(
والتدريب. كما أوضح سيليمان إيضا  أن هناك فرص واعدة للنمو في قطع 
الغياراألصلية للسيارات والدفاع، والتكنولوجيات البيئية، وتكنولوجيا المعلومات 

 .واالتصاالت
 

دوغالس السفير سعادة قال 
إن الكويت تدرس  سيليمان

 %100السماح بملكية 
 رالمحلية واالستثما للشركات

 .االجنبي المباشر باتجاهين
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في المئة من ملكية  100قوانينها للسماح بنسبة ومستقبليا ، قال سيليمان إن الكويت تدرس سبل إلصالح 
الشركات المحلية. كما أن الكويت تستكشف ايضا  االستثمار األجنبي المباشر في االتجاهين: في دولة الكويت، 

 .وأيضا في مجال الطاقة والتكنولوجيا في الواليات المتحدة
 

 قطر 
 االمريكية القطرية."  قالت سعادةنحن في لحظة غير مسبوقة في العالقات االقتصادية "

تثمار، لإلس السفيرة دانا شل سميث. "وتتطلع قطر إلى الواليات المتحدة كوجهة أساسية
والشركات األمريكية تزدهر في مجموعة من القطاعات في قطر. ويجب علينا أن نواصل 

عود بالفائدة ة تالعمل لالستفادة الكاملة من هذه الفرصة لتعزيز عالقاتنا االقتصادية بطريق
 ." على شعبي الواليات المتحدة وقطر

 
، مما يجعل قطر رابع 2014مليار دوالر في عام  5.174رت الشركات األمريكية سلع لدولة قطر بقيمة صد  

أكبر وجهة للبضائع األمريكية في منطقة الشرق األوسط. وكون الواليات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في 
السفيرة إلى أن الواليات المتحدة قد طورت عالقات تجارية قوية مع  تواردات، أشارقطر، وأكبر مصدر لل
 شركة أمريكية تعمل هناك.   120دولة قطر، بأكثر من 

 
الف فرص عمل  50وأوضحت سميث أن العالقات التجارية القطرية مع الواليات المتحدة قد خلقت أكثر من 

السلع والخدمات األمريكية وهي تجهز لنهائيات كأس العالم  اد علىأمريكية، و"نأمل أن تستمر قطر في االعتم
مليار دوالر لمشاريع البنية  200."  وأكدت أنه تم تخصيص أكثر من 2030 ، ورؤية قطر الوطنية2022

مليار دوالر في سوق الواليات المتحدة في السنوات  35التحتية في قطر، والقطريون يخططون إلستثمار 
 .الخمس المقبلة

 
قالت سميث: " لقد لعبت قطر دورا مؤثرا في المنطقة خالل فترة التحول الكبير، كونها شريكا قيما للواليات 

المتحدة، "على سبيل المثال، "تستضيف قطر المقر الرئيسي للقيادة 
المركزية األمريكية، وهي أكبر قاعدة جوية أمريكية خارج الواليات 

ارت إلى أن الواليات المتحدة تستضيف المتحدة". وباإلضافة إلى ذلك، أش
مئات الطالب القطريين في الواليات المتحدة كل عام، كما أن هناك ست 

 .جامعات أمريكية كبرى لها فروع في قطر
 

: إن قطر والواليات المتحدة ال يتفقان دائما ، ولكن، كما أكدت سميث
 "مصالحنا تتالقى أكثر بكثير مما تتباعد."  

 
األخرى في المنطقة، تعمل قطر، كما أشارت سميث، لتنويع  مثل البلدان

اقتصادها بعيدا  عن النفط والغاز من خالل االستثمار في السياحة، 
والرياضة، والزراعة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا، وغيرها من 

في المائة من نفقاتها الحكومية  100القطاعات. وتأمل دولة قطر في تمويل 
 .2030غير نفطية بحلول عام  من مصادر

السفيرة دانا شيل سعادة أكدت 
القطريون يخططون سميث أن 
مليار دوالر في  35إلستثمار 

سوق الواليات المتحدة في 
 .السنوات الخمس المقبلة
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 اإلمارات العربية المتحدة

 
إن دولة اإلمارات العربية المتحدة هي موطن لسادس أكبر احتياطي للنفط في العالم "

وسابع أكبر االحتياطيات من الغاز"، قالت سعادة السفيرة باربارا ليف، ومع ذلك فقد بدأت 
ة التركيز على مصادر الطاقة المتجددة، البالد "أيضا في تنويع مصادر الطاقة مع زياد

بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية. "وكونها البلد المضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(، أشارت 
 ".لعالمية في مجال الطاقة المتجددةإلى أن دولة اإلمارات العربية المتحدة تبزر نفسها " كالرائدة االقليمية وا

 
يف، فإن دولة اإلمارات العربية المتحدة قد زادت من أسعار الخدمات في السنوات األخيرة، وحثت علنا وفقا لل

دول منطقة الشرق االوسط وشمال إفريقيا لالستفادة من إنهيار اسعار النفط لخفض الدعم في محاولة لترشيد 
 " االستهالك المحلي والتحرك نحو مصادر الطاقة المتجددة.

 
ليف إنه من المتوقع أن توفر االمارات العربية  ت، قال2020وبحلول عام 

 في المئة من إحتياجاتها الكهربائية من الطاقة النووية.  25المتحدة 
بين الواليات المتحدة  2009في عام  "، الذي وقع3-2-1وبموجب اتفاق "

 اودولة اإلمارات العربية المتحدة، فإن الواليات المتحدة ستتقاسم التكنولوجي
 .النووية والخبرة والوقود

 
شركة أمريكية تعمل في دولة  1,200ليف أن أكثر من  توأوضح

االمارات، والكثير من هذه الشركات تستخدم دولة اإلمارات العربية المتحدة 
كبوابة إلى أسواق إضافية في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وآسيا، وذلك 

ادة ل "القيالشحن، وأيضا بفضجزئيا بسبب موقعها كمركز رئيسي إلعادة 
أن دولة االمارات قد نمت لتصبح أكبر  ةالسفير توأضافالشابة الديناميكية" 

متلق للصادرات األمريكية في منطقة الشرق االوسط، حيث تلقت أكثر من 
 . 2014مليار دوالر من الصادرات السلعية االمريكية في عام  22
 

 
 الشرق األوسط وشمال إفريقياخمس نقاط: أخبار سارة في منطقة 

 
قال السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، إن منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا تواجه فرصا  وتحديات غير مسبوقة، وأن األخبار السيئة عادة ما تحجب أي أخبار 

ومع أخذ هذا في االعتبار، قال إنه قدم خمس نقاط تسلط الضوء على  سارة تأتي من منطقة الشرق األوسط.
 .بعض األخبار السارة في المنطقة

 
إن صادرات الواليات المتحدة إلى منطقة الشرق األوسط هي في أعلى المستويات من أي وقت  .1

 71فقد صدرت الشركات األمريكية أكثر من  مضى، محطمةً جميع األرقام القياسية السابقة.

ة دول": السفيرة باربارا ليفسعادة 
ة ائدة اقليميكرتبزر نفسها االمارات 

 ."عالمية في مجال الطاقة المتجددةو
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، بأغلبية الصادرات إلى 2014مليار دوالر من البضائع إلى دول الشرق األوسط في عام 
اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. والجدير بالذكر أن الصادرات االمريكية 
الى المنطقة تتضاعف كل أربع سنوات، مما يجعلها األسواق الرئيسية األسرع نموا في العالم 

غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، فإنه  والخدمات األميركية. ووفقا لبحث أجرته للسلع
مليار دوالر بحلول  315من المتوقع أن تنمو صادرات السلع والخدمات األمريكية لتصل إلى 

 .2020عام 
 

 حليس من المرجألمريكية في منطقة الشرق األوسط إن ارتفاع الطلب على السلع والخدمات ا .2
وقد ذكر السيد حمود عدة اسباب لذلك ومنها: *مشاريع البنية  أن يتضاءل في أي وقت قريب.

التحتية الكبرى التي تقود هذه الصادرات االمريكية إلى األمام، وفي مقدمتها هذه االحداث الهامة 
في في الدوحة. * يعد النمو السكاني  2022في دبي وكأس العالم لكرة القدم  2020مثل إكسبو 

منطقة الشرق األوسط من بين أعلى المعدالت في العالم، والشباب يشكلون ثلثي سكان العالم 
العربي. وبعبارة أخرى، قال حمود، إن عدد المستهلكين في العالم العربي سيستمر في النمو 
لسنوات عديدة قادمة. * هناك وعي قوي جدا  بالعالمة التجارية في العالم العربي، وعلى نحو 

زايد. فهم يفضلون شراء "المنتج االمريكي."  وأضاف أن السلع والخدمات األمريكية مرادفة مت
في الوقت الذي تقوم فيه الدول العربية ببناء مشروعات للجودة وقيمة، ويعد هذا عامل مهم 

 .عمالقة ومدن ضخمة
 

 الواليات المتحدة.هناك مستويات غير مسبوقة من التعاون بين الحكومات العربية وحكومة  .3
 .، والدفاع، واألمنةوالسياسي ةواالقتصادي ةهذا التعاون يمتد في جميع المجاالت: التجاري

 
 إن االستثمار األجنبي المباشر من العالم العربي في الواليات المتحدة األمريكية في صعود. .4

تسهيل يات المتحدة لفهناك بلدان من منطقة الشرق األوسط تفتح اآلن مكاتب لإلستثمار في الوال
االستثمارات الداخلية إلى المجتمعات األميركية. وبعض من هذا االهتمام يتم تشجيعه من خالل 

طيران اإلمارات وطيران  مثلخدمات الطيران الجديدة المباشرة إلى الواليات المتحدة األمريكية 
كل  إيابا  و ا  المباشرة ذهاباالتحاد والخطوط الجوية القطرية، وغيرها. فمع عشرات الرحالت 

لى إيد من السياح العرب والمستثمرين المز يزورأسبوع بين الواليات المتحدة والعالم العربي، 
 .الواليات المتحدة األمريكية

 
ورا  فهما يلعبان د والتعليم والتدريب يتطوران بسرعة فائقة كونهما محركان جديدان لالقتصاد. .5

أساسيا  في تعزيز نقل التكنولوجيا ونقل المعرفة بين الواليات المتحدة والعالم العربي. واليوم 
هناك المزيد من المؤسسات االمريكية للتعليم العالي العاملة في منطقة الشرق األوسط من أي 

الذين يدرسون اآلن في  وقت مضى، باالضافة إلى االعداد المتزايدة من االساتذة األمريكيين
الجامعات العربية. أما بالنسبة للتدريب، فقال حمود، إن هذا هو المفتاح لبناء القدرات، وال أحد 

 .يفعل ذلك أفضل من الواليات المتحدة
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في مالحظاته الختامية، أشار حمود إلى أن "العالم العربي اليوم يشهد اضطرابات غير مسبوقة" ولكن "هذه 
ون تك قدضطرابات الكما قال: ا في واقع االمر، في عالم األعمال،ال تعني بالضرورة الهدم."  االضطرابات 

  .ألنها تتحدى الوضع القائم، تهز السوق، وتولد تقنيات وخدمات جديدة ايجابية
 

الذي سيؤدي في "إن شاء هللا، نحن نأمل أن يكون ما يشهده العالم العربي اليوم هو نوع من االضطراب 
 ."نهاية المطاف إلى نوعية حياة أفضل، وغد أفضل لجميع شعوب الشرق األوسط وشمال أفريقيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مع صالات على العربي، العالم في التجارية األعمال قطاع صوت واسع نطاق على تعتبر التي الوطنية، العربية األمريكية التجارة غرفة
 التي العربية الدول في الوطنية التجارة لغرف األمريكية االتصال نقطة بدور وتقوم المتحدة، الواليات أنحاء جميع في األعمال مجتمعات

 فضالً  العربي، العالم أنحاء جميع في القادة مع يومي بشكل كثب عن الوطنية العربية األمريكية التجارة غرفة تعمل. دولة 22 عددها يبلغ
 اتوالمنظم األطراف متعددة والمؤسسات العامة، السياسة أبحاث ومراكز األمريكي، األعمال مجتمع في المستوى رفيعي القرار صناع عن
 .األمريكية والحكومة اإلعالم، ووسائل الحكومية، غير
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