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 استضافت غرفة التجارة االمريكية العربية بالمشاركة مع منظمة إجمع 
 الشيخ سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق معالي الرئيس

 

 ".الحريري: "لبنان سينتصر. حتى في احلك االوقات، ابحث عن النور
 

 2014في عام  %25صادرات المبيعات االمريكية للبنان قفزت الى 
 

ية للمعلوماتنظمت كل من غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية والمنظمة العربية  – واشنطن العاصمة
ريكا(، األسبوع الماضي، إجتماع طاولة مستديرة لرئيس وزراء لبنان السابق، معالي يأم-واالتصاالت )إجمع

الرئيس سعد الحريري، حيث كان الحريري في زيارة لواشنطن العاصمة لمقابلة كبار المسؤولين الحكوميين 
إجتماع طاولة االعمال المستديرة الفعالية الختامية وكان  - األمريكيين ومنهم نائب الرئيس االميركي جو بايدن

شركة من كبرى  25للزيارة. كانت الجلسة المغلقة، التي عقدت في فندق فور سيزونز، قد اقتصرت على 
الشركات األعضاء في كل من غرفة 
التجارة االمريكية العربية الوطنية 

 .أمريكا-ومنظمة إجمع
 

لبنان دائمًا يخطو بخطوات شجاعة "إن 
اكبر من حجمه،" قال أمين السالم، نائب 

غرفة التجارة االمريكية العربية  رئيس
الوطنية "لقد ساهمت زيارة الرئيس 
الحريري في تذكيرنا جميعا بأن لبنان 

. ةشريكًا هامًا للواليات المتحدة االمريكي
إن لبنان يعيش في منطقة مضطربة، 

الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق ) يسار معالي الرئيس الشيخ سعد 
وسط( يحيط به ) من اليمن إلى اليسار(: السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير 
التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، والسيد أمين سالم، نائب 

 ام، والسيد نزار زكا، أمين عتجارة االمريكية العربية الوطنيةرئيس غرفة ال
  .ريكايأم –إجمع  لمنظمة والمدير التنفيذي
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وهذا البلد يواجه نصيبه العادل من التحديات، ولكن اليزال لبنان جاذب هام للتجارة واالستثمار في منطقة الشرق 
 األوسط وشمال أفريقيا." 

 
هذه الطاولة المستديرة قد  "أمريكا إلى أن  –منظمة  إجمع ل والمدير التنفيذي عامالمين الأشار نزار زكا، أ

ساهمت في تسليط الضوء على الفرص المتاحة في لبنان، الفرص التي يجب أن تضعها الشركات االمريكية 
والرعاية الصحية، والسياحة، واألمن والدفاع،  نصب أعينها، وتشمل قطاعات المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت،

" وختم:"إن المنظمة العربية للمعلوماتية واإلتصاالت سعيدة الغاز الطبيعي على وجه الخصوص. -والطاقة 
 ." غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية في إستضافة هذا الحدث الرفيع بشراكتها مع

 

 
 
 

شركة من كبرى  25انضم إلى معالي الرئيس الشيخ سعد الحريري )يمين وسط امام العلم اللبناني( مجموعة مختارة من 
أمريكا، في إجتماع طاولة االعمال -عضاء في كل من غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية ومنظمة إجمعالشركات األ

 المستديرة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في لبنان للشركات االمريكية.
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 الحريري: سنتجاوز التحديات
 

، هو رئيس تيار المستقبل 2011إلى  2009سعادة سعد الحريري، الذي شغل منصب رئيس وزراء لبنان من 
. الحريري ليس غريبًا على واشنطن العاصمة، حيث حصل على درجة الماجستير من كلية 2005منذ عام 

 .ماكدونو إلدارة األعمال في جامعة جورج تاون 
 

الجغرافية و وفي كلمته االفتتاحية، قال الحريري: "لقد كان لبنان دائمًا وجهة جاذبة بسبب تاريخنا الطويل، 
الخالبة، والطقس المتوسطي، والضيافة االستثنائية، وربما األكثر أهمية، روح الشعب اللبناني الذي يحب الحياة، 

 ." والذي يشتهر بالجودة في كل ما يقوم به
 
"إن لبنان يواجه بعض التحديات، والسيما تلك المجاورة في سوريا، ولكني أؤكد لكم أننا سوف نتغلب على هذه  

التحديات." أكد الحريري. "لدينا البنية التحتية التي تحتاجها الشركات األمريكية، وبطبيعة الحال، أغلى ما لدينا، 
 هو شعبنا، القادر على بناء لبنان الدولة التي كان والدي دائما يحلم بان تكون."  

 
ن جئين من سوريا. قال إن اكثر مولعل التحدي األكبر الذي يواجه لبنان اليوم، كما أكد الشيخ سعد، هو الال

الف شخص قتل في سوريا، مما ادى ذلك إلى تدفق اكثر من واحد ونصف مليون الجئ جديد الى لبنان.  400
مليون نسمة، حسبما أشار الحريري، هذا يعادل )بالمقارنة االمريكية(  4.5وكبلد مثل لبنان، يبلغ عدد سكانه 

الواليات المتحدة االمريكية. ففي المدينة المضطربة عرسال وحدها،  مليون الجئ يتدفقون الى 100اكثر من 
 الف الجئ.  85الف لبناني و 15أشار إلى أن هناك 

 
على الرغم من التحديات في جميع أنحاء المنطقة، ال يزال االقتصاد اللبناني ينمو بمعدل سبعة  الى ثماني في 

بنانية كانت دائمًا ما تجد وسيلة للتكيف، حتى خالل االوقات المئة ، وقد يعزى ذلك إلى حقيقة أن الشركات الل
. خالل تلك السنوات 1990الى عام  1975العصيبة من الحرب االهلية في لبنان، والتي استمرت من عام 

المظلمة، لم يتعثر مصرف لبناني واحد، وكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في لبنان ازدهرت. 
في  353للفرد الواحد بنسبة  تي تلت الحرب، خالل التسعينيات، ارتفع الناتج المحلي اإلجماليوفي السنوات ال

 .المئة
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إذا كان صحيحا أن كل سحابة مظلمة بها بطانة فضية، فيرى الحريري أن هذه التحديات أيضا تعد فرصًا 

أكبر ، والصناعات الزراعية. و للشركات األمريكية في مجاالت مثل الكهرباء والمياه، والصحة، والتكنولوجيا
فرصة تجارية في لبنان اليوم تتمثل في الغاز الطبيعي، والذي يملك القدرة على رفع االقتصاد اللبناني ومستوى 

 .المعيشة إلى أعلى المستويات من أي وقت مضى
 

، وهي (EIA)ووفقا إلدارة معلومات الطاقة األميركية
ائج متحدة، فإن نتجزء من وزارة الطاقة في الواليات ال

المسح الجيولوجي االمريكية مؤخرا قدرت إمكانيات 
الموارد القابلة لالسترداد في حوض بالد الشام 

 122مليار برميل من النفط و  1.7بإجمالي 
تريليون قدم مكعب من غاز طبيعي. وتغطي هذه 

 .مياًل مربعاً  300المنطقة الغنية بالطاقة أكثر من 
 

ر المهجر اللبناني، والذي يقدوفيما يتعلق بمجتمع 
مليون شخص في جميع أنحاء العالم،  20بأكثر من 

قال الحريري إنه يسعد دائمًا بأن يرحب بهم في 
وطنهم لبنان. "هذا المجتمع يعد مصدرًا هامًا للتكنولوجيا والخبرة والموارد المالية"، وبعث لمجتمع المهجر رسالة 

لبنان، فأنتم جزءًا من عمودنا الفقري، ونحن بحاجة اليكم لمواصلة هذه الرحلة  ال لبس فيها قائاًل: "ال تتخلوا عن
 " في حماية وتطوير لبنان.

 
على الرغم من التحديات في المنطقة، أختتم الحريري: "لبنان سينتصر. وكما اعتاد والدي الراحل الشيخ رفيق 

 حتى في احلك االوقات، ابحث عن النور. " الحريري القول بإن "
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 لبنان باألرقام
  

أكد السيد ديفيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجار االمريكية العربية الوطنية أن الواليات المتحدة 
االمريكية تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبنان لسنوات عديدة. وعالوة على ذلك، قال: "لقد كان لبنان 

المتحدة في منطقة الشرق األوسط." وأشار إلى ان  تاريخيا من بين "اعلى عشرة" وجهات لصادرات الواليات
( كان االصعب بالنسبة لبالد الشام، ومع ذلك ارتفعت صادرات السلع االمريكية الى 2014العام الماضي )

 في المئة.   25لبنان بشكل مذهل لتصل إلى 
 

القديم" و "ريادة األعمال  لبنان ليس مجرد دولة بل حالة" ملمحًا بذلك إلى أهمية تقاليد "البلد"قال حمود: 
المتأصلة"، والتي ساهمت في نجاح األمريكيين اللبنانيبن، والذين يمثلون أعلى معدالت الحراك االجتماعي في 

 .الواليات المتحدة، وفقا لمكتب اإلحصاء االمريكي
 

 :وقال حمود، حينما نتحدث عن لبنان، ثالث كلمات تتبادر إلى الذهن
 

ب اللبناني على إستعادة لياقته مرارا وتكرارا الفت للنظر، وأحيانا ضد صعاب تبدو قدرة الشع –المرونة  (1
 مستعصية. 

 حيوية ونشاط لبنان، بقيادة عاصمته االنيقة بيروت، ال مثيل له في العالم العربي.   –الحيوية  (2
 .على الرغم من كل التحديات، لبنان لديه امكانات هائلة –إمكانية  (3

 
وقد اكد على هذا التفاؤل، السيد أمين سالم، نائب رئيس غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية قائاًل: "هذا 

ار، وعلى وليس على عدم االستقر  األمنوليس السياسة، على  التجارةالتجمع اليوم فرصة فريدة للتركيز على 
   حقيق الحلم الذي يطمح اليه لبنان. "وليس الخوف. نتطلع للعمل معكم، سعادة الشيخ سعد، لت االمل

 
 

 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

 فضلً  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 اإلعلم، ووسائل الحكومية، غير
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