
 
 
 

 
 

 

 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية تختار تونسًيا
 2102" سفير العام"ليكون 

 

 يتسّلم سعادة السفير محمد صالح تقية أعلى رتبة
 شرف بينما تخوض بالده مرحلة انتقالّية

 

 يحظى السفير التونسي بمدح وكيل وزارة الخارجية
 األمريكية روبرت هورماتس والسفير غوردن جراي

 
غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية اليوم جائزة  منحت

لمعالي السفير محمد صالح تقية، وهو ممّثل " سفير السنة"
وشارك في حفل الغذاء الذي . تونس في الواليات المتحدة

ُعقد في فندق الريتز كارلتون في واشنطن العاصمة أكثر من 
، بمن مئة شخص من قادة رجال األعمال والقادة الحكوميين

فيهم سعادة السفير غوردن جراي، السفير السابق للواليات 
المرموقة " سفير العام"وقد تّم تسليم جائزة . المتحدة في تونس

ثالث مّرات إلى سفراء من شمال إفريقيا، علًما أّنها السنة 
 .الثامنة التي تسّلم فيها الجائزة

 
ربية وقال ديفيد حمود، رئيس غرفة التجارة األمريكية الع

أعين العالم مسّلطة على " الوطنية ومديرها التنفيذي إّن 



 
 
 

 
 

 

لقد مّثل السفير تقية بلده في هذه الفترة االنتقالّية وهذه الظروف الصعبة في تونس : "وأضاف." تونس منذ بداية الربيع العربي
ّنه من الواضح أّن أعوامه الثالثين في الخدمة الد. بتصميٍم هادئ وبكياسة ال تفنى بلوماسّية قد أعّدته جيًدا لهذه المهّمة وا 

 ." الفريدة
 

أشعر بالتواضع أمام لطفكم وكلماتكم السخّية وليشّرفني فعاًل أن أحصل على : "وقال السفير تقية في خطاب استالمه الجائزة
نني أعّبر عن امتناني للغرفة ألّنها . هذا التمييز من غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية منحتني هذا الشرف الذي يعترف وا 

نني أعتبر هذه الجائزة شرًفا ُمنح لتونس بأكملها. بأّن السفارة التونسّية في واشنطن قد أتّمت عملها  ."وا 
 

لقد فتحت الثورة في تونس أبواًبا جديدة أمام الشعب التونسي ووّلدت فرًصا جديدة في مختلف المجاالت : "وأضاف السفير قائالً 
وتّم بذل الجهود الجهيدة في البلدين في خالل . لثنائّية مع الواليات المتحدة، ال سيما في مجالي التجارة واالستثمارلعالقاتنا ا

ذلك باإلضافة إلى أّن البلدين قد ناقشا اتفاقّية إطار العمل للتجارة . السنة والنصف المنصرمة من أجل اكتشاف هذه الفرص
ولكننا نعترف بأّن هذه الجهود تحتاج إلى بعض الوقت كي توّلد نتائج . ا اتفاقّية تجارة حّرةواالستثمار ونأمل في أن نوّقع يومً 

 ."غير أّن ما تّم إنجازه حّتى اآلن يشّجعنا فعالً . نلمسها على المدى البعيد
 

تواجهها منذ الثورة، ال  عملت جهدها على تخّطي التحّديات االقتصادّية واالجتماعّية التي"وأشار السفير تقية إلى أّن تونس قد 
وتعمل الحكومة على ضمان انتعاش االقتصاد وعلى تحسين مناخ العمل من خالل إدخال . سيما في ما يخّص التوظيف

وتعمل . بعض التعديالت على القطاعات المختلفة ومن خالل مراجعة أمر االستثمار بهدف جذب المزيد من المستثمرين
متوّسطة  إلىاءات اإلدارّية لرجال األعمال من أجل تحسين آلّيات إنشاء الشركات الصغيرة الحكومة أيًضا على تسهيل اإلجر 

 ."الحجم ومن أجل تعزيز الشفافّية واحترام مبادئ حسن الحكم وضمان األمن واالستقرار
 

 تحّيات ووداع حار
 

 .ولكن أيًضا باألسىيختم السفير تقية مهّمته في الواليات المتحدة فتأتي الجائزة مليئًة باالحتفال 
 



 
 
 

 
 

 

نّوه معالي وكيل وزارة الخارجية األمريكية للنمّو 
االقتصادي والطاقة والبيئة روبرت هورماتس بالسفير تقية 

أريد أن أعّبر عن امتناني : "لخدمته الدبلوماسّية فقال
الكبير لكّل ما فعلته من أجل العالقات التونسّية 

رة إلى تونس، في رحلتي األخي: "وأضاف." األميركّية
شهدت عملك الرائع في خالل الفترة الحاسمة من 

وتتمّتع حكومتي الواليات المتحدة . التغّيرات في تونس
وتونس بصداقة قوّية جًدا كما يحرص القطاع الخاص 

 ."األميركي على توسيع وجوده في بلدك
 

أنا ممتّن أيًضا للصداقة : "وختم هورماتس قائالً 
ّياك في خالل السنوات  الشخصّية القوّية التي جمعتني وا 

نني آمل حًقا أن أراك مجدًدا عندما أزور . الماضية سنفتقدك كثيًرا لكننا سنستفيد من مساهماتك لفترة طويلة في المستقبل، وا 
 ."تونس

 
مشتركة بين وقد زار وكيل وزارة الخارجية األمريكية تونس الشهر الماضي فسّلط الضوء في خالل زيارته على بعض البرامج ال

وزار هورميتس في تونس بعثة أعمال غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية، مما عّبر بقّوة . الحكومتين التونسّية واألميركّية
للمزيد من المعلومات عن هذه الزيارة . )عن التزام الواليات المتحدة بالشراكة العامة أو الخاصة بهدف دعم النمّو االقتصادي

 .( هناالرجاء النقر  إلى تونس،
 

دعم حفل تسليم جائزة سفير  نوكانت شركة مورغانتي إحدى الشركات األميركّية التي شاركت في بعثة الغرفة وهي أيًضا م
امتياٌز لمورغانتي "إّنه  الشركات فيها ومسؤول شؤون كونتيكتركزة في وقال مايكل أولنك، وهو رئيس شركة البناء المتم. السنة

 ."بأن تمنح هذا الشرف لخدمة السفير تقية ورحلته المهنّية المتمّيزة
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انضّم مدير مشاريع مورغانتي السيد ديفد مويرهيد إلى : "وتابع أولنك
وأّدى . الوطنيةالبعثة التجارية التي نّظمتها غرفة التجارة األمريكية العربية 

حماس الشركة حول انعقاد هذه البعثة التجارّية إلى إنشاء مكتٍب لها في 
لى حكومة . تونس وأعتقد، بكل صراحة، أن الفضل يعود إلى الغرفة وا 

تونس باإلضافة إلى حسن النية الذي ظهر في خالل هذه البعثة 
تونس مع لذلك، تستطيع مورغانتي اآلن، وبكّل فخر، أن تشمل . التجارية

للحصول على مزيد من المعلومات حول مورغانتي، ". )سائر مكاتبها
 .(هناالرجاء النقر 

 
ّن معالي السفير غوردن جراي الذي أنهى مهّمته كسفير الواليات  وا 

جاه المتحدة إلى تونس الشهر الماضي، قد نّوه أيًضا بالتزام السفير تقية ت
أريد أن أشكرك أّيها السفير لعملك : "العالقات األميركّية التونسّية، فقال

وقد راقبتك بكّل احتراٍم . الممتاز في خالل إقامتك المتمّيزة هنا في واشنطن
عجاب وأنت تعيد النشاط إلى العالقات الثنائّية وتعيدها إلى المستوى  وا 

 ."الذي يجدر أن تكون عليه
 

غرفة التجارة األمريكية العربية إن منح : "وقال." الخارجة عن جداول األعمال الرسمّية"بعمل السفير التونسي  ونّوه جراي أيًضا
للسفير تقية يحمل معاني كثيرة، كما تحمل رحالت السفير المتعددة في أنحاء الواليات المتحدة " ر السنةسفي"جائزة  الوطنية

 ."فبحسب خبرتي، لقد وجدت أّنه مهنّي بارع ولقد استطعنا أن نتعاون مًعا في بعض المشاريع الجّيدة. معاني كثيرة أيًضا
 

سعادة السفير تقية، نريد أن . صي، كّل من عرفه يعرف عنه لطفه ودفأهعلى المستوى الشخ: "وختم السفير جراي كالمه قائالً 
 ."نهديك وعائلتك أفضل التمنّيات في انتقالكم إلى منزلكم في تونس

 
 غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةالدعم لبرامج 

http://www.morganti.com/


 
 
 

 
 

 

 
لهادفة إلى تعزيز العالقات األميركّية التونسّية غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية القد دعم السفير تقية العديد من برامج 

التجارّية واالستثمارّية التي نّظمتها الغرفة مؤّخًرا دوًرا جوهرًيا في نجاح البعثة، بما " غرينفيلد"بعثة وقد لعب عمله في . التجارّية
للمزيد من المعلومات . )وزراءفي ذلك تنظيم االجتماعات مع رئيس وزراء تونس، سعادة الرئيس حمدي جبالي، وغيره من ال

 .( هناحول اجتماعات الوفد، الرجاء النقر 
 

تونسي تحت رعاية السفارة التونسّية، مناقشة شملت الوزير ال غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية والبنك الدولي،استضافت 
وقد جذبت المناقشات غير الصحفّية مع . لالستثمار والتعاون الدولي رياض بالطيب والوزير التونسي للمالّية حسين ديماسي

 .( هناللمزيد من المعلومات حول هذا الحدث، الرجاء النقر . )مسؤولي تونس الكبار جمهوًرا كبيًرا إلى مقّر البنك الدولي
 

، شارك غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنيةوبالتعاون مع 
، حكام لالوطنّية لجمعية للالسفير تقية في االجتماع السنوي 

والتقى السفير تقية في خالل . البلد حكاموهي تمّثل مختلف 
اليك سيتي، في يوتاه، بأكثر من  هذا االجتماع في سالت

وّفروا له الفرصة لمناقشة انتقال تونس محو  حاكم 21
أعطاه "وأشار السفير إلى أّن هذا االجتماع . الديمقراطّية

في سبل  حكامفرصة فريدة لتبادل اآلراء مع العديد من ال
وكانت المناقشات ذات . وطرق تنمية العالقات مع كّل والية

ضافة إلى أّنها وّلدت إمكانّيات تعاون في فائدة كبيرة باإل
للمزيد من المعلومات عن هذا الحدث، ." )مختلف القطاعات

 .(هناالرجاء النقر 
 

بهدف تعزيز التجارة واالستثمار بين الواليات المتحدة العرب ُعقد مؤّخًرا " منتدى للسفراء"وقّدم السفير تقية بلده تونس في 
نشاء شراكة مع : "وقال السفير تقية. والعالم العربي تسعى تونس إلى جذب االستثمار األميركي وتعزيز فرص التجارة والعمل وا 

http://www.nusacc.org/pressreleases/12GTIM-PR3finalAR.pdf
http://www.nusacc.org/pressreleases/12TUNISIAworldbankPRfinal-May2ar.pdf
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ح مكاًن يستقطب ستعّزز تونس الجديدة حسن الحكم والشفافّية وستصب: "وأضاف. الواليات المتحدة بشكٍل يفيد البلدين
 .(هناللمزيد من المعلومات عن هذا الحدث، الرجاء النقر ) ." األعمال

 
 مبادرات ما بين الحكومتين

 
من ض عن هذا النقص في الموارد الطبيعّية الدول المجاورة لها لكّنها تعوّ سائر نفط أو غاز ك يأّي احتياطال تملك تونس 

ويساعد هذا التطّور الدولي . أحد الشعوب األكثر ثقافًة وعلًما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا شعبها، وهو خالل
إلى تونس جمهورّية دستورّية ألكثر من خمسة عقود في تفسير انتقال البلد الشبه سلس من أوتوقراطّية  كونباإلضافة إلى 
 .ديمقراطّية حّرة

 
في المائة من صادرات وواردات  57 في منطقة اليورو ساهمتو . وقد مّثلت التجارة مصدر رزق في تونس منذ أيّام قرطاج

عالقاتها تعزيز في  قوّيةولكن بالرغم من االعتماد الكبير على شركاء التجارة األوروبيين، لقد عّبرت تونس عن رغبة . تونس
بحقن  ، بدايًة بوعدٍ مع تونس لذلك، تستعّد إدارة أوباما لتعزيز التعاون التجاريو . ستثمارّية مع الواليات المتحدةالتجارّية واال

 :  مليون دوالر أميركي وبإعطاء الدعم الكبير للبرامج التالية 211السوق بـ 
 

 الستثمار في القطاع الخاص تخصيص ملياري دوالر أميركي من خالل هيئة االستثمارات الخاصة في الخارج  لدعم ا
 في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك تونس؛

 ال سيما تنمية  ،إنشاء صندوق مشاريع تونسي لضمان الحصول على أموال ابتدائية لدعم تنمية القطاع الخاص
 الشركات الصغيرة إلى متوسطة الحجم؛

 ما  ،األسواق الرأسمالية الدولية مقابل فوائد متدنيةمن  تزويد ضمانات على القروض  لتمكين تونس من االقتراض
 .يخّفض الكلفة الضرورية لتمويل جدول أعمال اإلصالح في تونس

 
مليون  586.1الثورة التونسية، زادت الصادرات األميركية التي وصلت إلى هذه الدولة بمعدل  من في السنة الماضية، وبالرغم

دوالر أميركي من  221  -ات من الواليات المتحدة األميركية المنتجات الزراعية والغذائية تضمنت أهم الواردو . دوالر أميركي

http://www.nusacc.org/pressreleases/details-id=391.php.html


 
 
 

 
 

 

أول خمس واليات أميركية تصّدر إلى و . تليها المواد الكيميائية والمعدات والمنتجعات الصناعية المعدنية –مجموع المبيعات 
مزيد من المعلومات عن الصادرات األميركية إلى تونس الرجاء لل. )تونس هي لويزيانا وتكساس وفرجينيا وكاليفورنيا وكونتيكت

 .(هنا نقرال
 

 المالحظات الختامية
 
، كانت الكلمة النهائية وبشكل لخطابّيةمراسم االفي 

أّن بما ": الذي قال قيةمناسب تمامًا إلى السفير ت
مهمتي على وشك االنتهاء، يشرفني أن أكون قد 

إنه . مثلت تونس في هذا البلد اللطيف الصديق
المتياز لي أن أكون شغلت هذا المنصب في هذه 
األوقات الحرجة المهمة التي تنتقل فيها بالدنا إلى 
نه لفخر لي أن أكون قد شاركت إلى  الديمقراطية وا 

ين في تحقيق هذا جانب زمالئي التونسيين واألميركي
إني . التطور الوطيد الذي تشهده عالقاتنا الثنائية

مهمتي الصعبة المليئة بالتحديات وأنا أتطلع  ما سهل عليّ م ،لممتن فعاًل لكل األصدقاء والزمالء لدعمهم وتعاونهم وتفهمهم
 ".إلى شراكة مزدهرة بين تونس والواليات المتحدة األميركية

 
ر بلدانا عالقات صداقة وتعاون قديمة باإلضافة إلى قيم مشتركة تتمحور حول الحرية والكرامة يتشاط: "ثم ختم قائالً 

 ".والديمقراطية والفرص االقتصادية وال بد من أّن شراكتنا ستصبح أقوى مع تقّدم تونس نحو تحقيق الديمقراطية

http://www.nusacc.org/assets/library/496_11tunisiaen.pdf

