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في  المغربية المملكة سفير تكرمغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية 
 الواليات المتحدة االمريكية بجائزة "سـفير العام"

 

 مغربي للجائزة، في عامها العاشر متلقسعادة السفير رشاد بوهالل أول 
 

 محافظ والية ديالوير: " السفير المغربي ساهم في بناء جسر إقتصادي مهم
 إلى الواليات المتحدة األمريكية"

 
 

قامت غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية بتسمية سعادة رشاد بوهالل، سفير المملكة  –واشنطن العاصمة 

من قادة االعمال والحكومة في حفل الغذاء  411. وشارك ما يزيد عن 4102 ةالمغربية، بـ"سفير العام" لسن

ة إحتفاالت العربية الوطنيبفندق ويالرد إنتركونتيننتال في واشنطن العاصمة. بدأت غرفة التجارة االمريكية 

تنصيب "سفير العام" قبل عشر سنوات، ويعد السفير بوهالل هو اول مغربي يحصل على هذه الجائزة 

 المرموقة.  

وضم الحدث بعض من كبار الشخصيات منهم: 

سعادة السيد جاك ماركيل، محافظ والية ديالوير، 

عاصمة واشنطن لحضور حفل الوالذي سافر إلى 

. ومعالي السيد مهدي بن سعيد، عضو التكريم

البرلمان المغربي ورئيس لجنة الشؤون 

الخارجية. ومعالي السيد كين هيات، نائب وكيل 

وزارة التجارة، الذي قاد وفداً األسبوع الماضي 

إلى المغرب. ومعالي السيد جيرالد فايرستاين، 

نائب مساعد وزيرة الخارجية. وكان السفير 

ب، سعادة السفير دوايت األمريكي إلى المغر

بوش، قد أرسل تهئنة من الرباط، وكان من ضمن 

الحضور إيضاً ثالثة من سفراء الواليات المتحدة 

Cliquez ici pour la version française 

Click here for English 

 M2 من التغطية لمشاهدة هنا اضغط

رشاد بوهالل )في الوسط( يتسلم جائزة "سفير سعادة السفير 
العام" من السيد دافيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة 
التجارة األمريكية العربية الوطنية )على اليمين( وسعادة السيد 

 .جاك ماركيل، محافظ والية ديالوير

 .M2من التغطية لمشاهدة هنا اضغط
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السابقين لدى المغرب وهم: سعادة السيد إد جبرائيل، وسعادة السيد مارك جينسبرج، وسعادة السيد مايكل 

 أوسري.  

المغربية: " أنا أشعر بالتواضع ويشرفني الحصول على هذه قال سعادة السفير رشاد بوهالل، سفير المملكة 

الجائزة من غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية." وأضاف: "هذا تقدير للعالقات القائمة منذ فترة طويلة 

بين بلدينا، وشراكتنا المتنامية، بما يتفق مع الرؤية االقتصادية لجاللة الملك محمد السادس. أود أن أشكر 

غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية على العمل الرائع الذي يقومون به لبناء جسور تجارية  لجميع فيا

  وإقتصادية قوية بين الواليات المتحدة االمريكية والعالم العربي." 

يس الرئ لقد كان هذا العام بارزاً للعالقات األمريكية المغربية في جميع نواحيها." أكد السيد دافيد حمود،"

والمدير التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية. وأضاف:"لقد كان السفير بوهالل في طليعة هذا 

المستوى الرفيع من النشاط، قاطعاً مسارات الواليات المتحدة لتوصيل رسالة المغرب من الفرص اإلقتصادية، 

 و في طريقه إلى تخطي ذلك."فقد زار حتى اآلن نصف الواليات االمريكية الخمسون وه

تم التأكيد على هذا الموضوع من قبل سعادة السيد 

جاك ماركيل، محافظ والية ديالوير حيث قال: 

"لقد أيقن السفير بوهالل أهمية الخروج من 

واشنطن وزيارة الواليات في جميع أنحاء أمريكا." 

وأضاف: "أنا سعيد جدا بالعالقة الوثيقة التي أقامها 

السفير مع ميناء ويلمنجتون، األمر الذي فتح سعادة 

الباب أمام المزيد من الفرص وساعد على بناء 

 ."جسر تجاري بين شعبي والية ديالوير والمغرب

ففي العام الماضي، على سبيل المثال، توصل 

ميناء ويلمنجتون إلى إتفاق غير مسبوق لمدة 

خمس سنوات مع المغرب للفواكه الطازجة، وهي 

جمعية مغربية لمزارعي ومصدري الحمضيات، 

اإلتفاق الذي سيضمن لوالية ديالوير أن تظل مركز التوزيع الرئيسي لليوسفي المغربي في أمريكا الشمالية 

 .4102حتى عام 

، والذي قد عاد لتوه من المغرب،حيث قاد األمريكية وقال معالي السيد كين هيات، نائب وكيل وزارة التجارة

ً أمريكياً:  "هناك فرص كبيرة للشركات األميركية في المغرب وأيضا إلتخاذ المغرب كمركز وفدا تجار يا

إلفريقيا الناطقة بالفرنسية." وأضاف: "تتمتع الواليات المتحدة والمغرب بعالقات تجارية وثيقة للغاية منذ زمن 

سعادة السيد جاك ماركيل ، محافظ والية ديالوير: لقد أيقن 
السفير بوهالل أهمية الخروج من واشنطن وزيارة الواليات في 

 جميع أنحاء أمريكا."  
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ضا " ويذكر أن السيد هيات كان أي طويل، وأنا متفائل بشأن مستقبل العالقات التجارية األمريكية المغربية.

ً المنتدى األمريكي المغربي للتجارة واإلستثمارأحد المتحدثين في   .، والذي عقد في داالس، تكساس مؤخرا

رة فايرستاين، ممثل وزا الد قال سعادة السفير جير

الخارجية األمريكية: "لقد قام السفير بوهالل بعمل 

رائع لتعزيز المشاركة بين الواليات المتحدة 

رب في وقت يتسم باإلضطرابات والمغ

والتحوالت الجسيمة في المنطقة." وخالل فترة 

والية السفير المغربي، أكد فايرستاين أن "عالقة 

الواليات المتحدة بالمغرب والتي هي بالفعل 

عميقة وواسعة، قد تعززت أكثر بفضل جهود 

السفير، فضالً عن عمل الدبلوماسيين من كال 

تعاون المتبادل والنوايا البلدين بجد لتعزيز ال

 " الحسنة.

وذكر السيد فايرستاين: "المغرب يعد من أقرب شركاء مكافحة اإلرهاب لدينا في المنطقة، فالمملكة تلعب 

دورا رائدا في تعزيز اإلستقرار اإلقليمي، وتشجيع النمو االقتصادي، ودعم جهود اإلصالح الديمقراطي، 

 " .الروابط الثقافيةومكافحة التطرف العنيف، وتعزيز 

وأختتم فايرستاين قائال: "يمكن إختصار عمل الدبلوماسي إلى مهمتين األساسيتين وهما: طرح مصالح دولتك 

وشرح البلد المضيف  على الحكومة المضيفة ،

لصناع القرار في الوطن، والسيد رشاد بوهالل 

يتعامل مع هاتين المهمتين بشكل رائع. وسيكون 

من الصعب تخيل مدافعا أكثر فعالية بالنسبة 

  ”.للمغرب من السفير بوهالل

*        *        * 

حدد رئيس الغرفة، السيد ديفيد حمود، بعض النقاط 

البارزة التي ميزت جهود السفير بوهالل لتعزيز 

العالقات بين الواليات المتحدة االمريكية والمملكة 

 وهي:   4102المغربية في عام 

 : األمريكيةنائب وكيل وزارة التجارة معالي السيد كين هايت، 
"هناك فرص كبيرة للشركات األميركية في المغرب وأيضا إلتخاذ 

 المغرب كمركز إلفريقيا الناطقة بالفرنسية."
 

 

ة ،  نائب مساعد وزير الخارجيفايرستاين الد جيرسعادة السفير 
سيكون من الصعب تخيل مدافعا أكثر فعالية االمريكية: "

 ." بالنسبة للمغرب من السفير بوهالل
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 يادة وفود إعتيادية من السياسيين والمثقفين وقادة األعمال إلى المغرب على مدار العام.ق 

  والذي عقد في الرباط في مارس المؤتمر االمريكي المغربي لتطوير األعماللعب دورا قياديا في ،

4102  . 

 ع الحوار اإلستراتيجي بين الواليات المتحدة والمملكة المغربية، والذي عقد في إبريل الماضي، تشجي

 ورأسه من الجانب األمريكي، سعادة السيد جون كيري، وزير الخارجية األمريكي.

  في شهر يوليو الماضي ، والذي أسس للجمعية الوطنية للمحافظينالمشاركة في اإلجتماع السنوي ،

 فيه، سعادة السفير  بوهالل، عالقات مع محافظي الواليات المتحدة. 

  00811و الحدث الذي جذب في مراكش، الشهر الماضي، وه القمة العالمية لريادة األعمالدعم 

 دولة.   01مشارك من 

سنة، في  432وللتأكيد على الجانب االقتصادي، قال السفير بوهالل: "عالقاتنا مع الواليات المتحدة بدأت منذ 

عندما بدأ السلطان محمد بن عبد هللا العالقات التجارية مع جمهورية الجديدة للواليات المتحدة.  0222ديسمبر

ن أعزز هذه العالقات من خالل وضع القضايا االقتصادية على رأس أولويات حوارنا لقد حاولت أ

 " .4104اإلستراتيجي، الذي أطلق في عام 

وتابع: "في األشهر القليلة الماضية، قررت 

شركات أمريكية مهمة اإلستثمار في المغرب 

ومنها: شيفرون، فورد، جنرال الكتريك، شركة 

على سبيل المثال ال  بوينغ، وموني جرام، وهذا

الحصر. وقد أنجذبت هذه الشركات لإلستقرار 

السياسي واالقتصاد الحر، والتعليم والتدريب، 

 ." وإنعدام خطر نزع الملكية

وسلط الضوء أيضا على أهمية دور إتفاقية 

التجارة الحرة بين الواليات المتحدة والمغرب 

(FTA) ووفقا 4112، التي تم توقيعها في عام .

لبحث غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية 

المستنبط من بيانات مكتب اإلحصاء اإلمريكي، 

سنوياً  %04سنوياً على مدى خمس سنوات و  %9فإن الصادرات المغربية إلى الواليات المتحدة نمت بنسبة 

سعادة السفير رشاد  بوهالل، سفير المملكة المغربية لدى 
هذا تقدير للعالقات القائمة منذ فترة طويلة  الواليات المتحدة: "

بين بلدينا، وشراكتنا المتنامية، بما يتفق مع الرؤية االقتصادية 
 .لجاللة الملك محمد السادس
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سنويا على  %04الصادرات االمريكية الى المغرب بنسبة  على مدى عشر سنوات. وفي السياق نفسه، نمت

 .سنويا على مدى عشر سنوات % 41مدى خمس سنوات و 

متصلة  "فالدار البيضاء اآلن القات إقتصادية قوية مع أفريقيا.عوأشار السفير إلى أن المغرب قد قامت ببناء 

عاصمة إفريقية، وهذا يوضح أن المغرب يمكنها أن تكون بمثابة البوابة للشركات األميركية ألفريقيا.  42بــ

 يوأضاف أن "المغرب هي ثاني أكبر مستثمر أفريقي في قارة أفريقيا وأكبر متلق إفريقي من اإلستثمار األجنب

 ." 4103المباشر في عام 

من الشخصيات الهامة في حفل الجائزة ) الصف االمامي، من الشمال إلى اليمين(: معالي السيد مهدي بن سعيد، عضو 
لسفير إد جبرائيل، ممثالً عن جابكوس، وسعاد السفير رشاد البرلمان المغربي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية، سعادة ا

بوهالل، السفير المغربي، والسيد دافيد حمود، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، والسيد 
كية، رة التجارة األمريستيف تراختينبرج، الرئيس السابق لجامعة جورج واشنطن، ومعالي السيد كين هايت، نائب وكيل وزا

 وسعادة السيد مارك جسينبرج، السفير االمريكي االسبق لدى المملكة المغربية. 

)في الصف الخلفي، من الشمال إلى اليمين(: السيد بورتن روبير، والسيد أمين سالم، نائب رئيس غرفة التجارة االمريكية 
فايرستاين،  نائب مساعد وزير الخارجية االمريكية، السفير مايكل   العربية الوطنية لتطوير االعمال، سعادة السفير جيرالد

يوسري، السفير االمريكي االسبق لدى المغرب، السيد عبد الحميد خليل،نائب رئيس االمريكتين للخطوط الملكية المغربية، 
 والسيد وليام هايث، نائب رئيس شركة كزموس.
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ونقل السفير عن صاحب الجاللة الملك محمد السادس: "خالل إجتماعي بالرئيس أوباما في نوفمبر الماضي، 

تمكنا من إعطاء دفعة قوية لشراكتنا. والنتائج بدأت تظهر، سواء كان ذلك فيما يتعلق عالقاتنا الثنائية، أو 

اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك، وخاصة تلك المتعلقة بالتنمية التشابه في وجهات النظر بشأن القضايا 

 ." واألمن في أفريقيا

هذا وقد أرسل سعادة السفير دوايت بوش، السفير 

األمريكي لدى المغرب، مذكرة تهنئة من الرباط، قائالً 

فيها: "بعد أن تم ترشيحي ألكون سفير الواليات المتحدة 

المغربية. عن السفير بوهالل، أكد أنه،" أتاح لدى المملكة 

نفسه لي على الفور، وقال إنه يفهم قيمة عالقاتنا الثنائية 

القائمة منذ فترة طويلة، وكان يتحدث معي بصدق عن 

 ." األشياء التي يعتقد إنها تستحق إهتمامنا المشترك

وأختتم الدبلوماسي األمريكي: "السفير بوهالل يمثل 

وهو مهني بارع، ومستشار ، أفضل الحرفية الدبلوماسية

 ." بالدهحكيم، ومدافعا متوازناً ومسئوالًعن 

وفي سياق مماثل صرح السيد جيم فولك، القنصل 

 لقد كان من دواعيالفخري للمغرب في والية تكساس: "

سحر جماهيرية السفير بوهالل  سروري أن أراقب

وعلمه العميق عن الشرق األوسط وأوروبا والواليات المتحدة، والتي يستخدمها بشكل فعال للغاية لدفع مصالح 

 لخاصة جدا التي وجدت ألكثر من قرنين من الزمن بين الواليات المتحدة والمملكة المغربيةبالده والعالقة ا

". 

وقد ساهم ثالثة من القناصل الفخريين بتصريحات للحفل وهم: معالي السيدة نانسي امبتون، من والية كنتاكي، 

 .ن والية تكساسومعالي السيدة مارلين ديمنود، من والية إلينوي، ومعالي السيد جيم فولك،  م

هذه هي الذكرى السنوية العاشرة لجائزة غرفة التجارة االمريكية العربية الوطنية، "سفير العام"، والتي بدأت 

. وقد تلقى هذه الجائزة سابقاً سفراء من مصر وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية 4112في عام 

الوحيدة من نوعها، التي تقدر السفراء العرب على  تعدئزة، وتونس واإلمارات العربية المتحدة. هذه الجا

 تهم المتميزة في دعم العالقات التجارية األمريكية العربية.  اخدم

سعادة السفير دوايت بوش، السفير االمريكي لدى 
"السفير بوهالل يمثل أفضل بية: " المملكة المغر

وهو مهني بارع، ومستشار  ،الحرفية الدبلوماسية
 ." حكيم، ومدافعا متوازناً ومسئوالًعن بالده
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لعبت دوراً أساسياً في تعزيز العالقات التجارية  ،أربعة شركات والتكريمشملت الجهات الراعية لحفل الغداء 

، جاكوبس، كوزموس، والخطوط الملكية المغربية، الطيران األمريكية المغربية وهي: أتوميكس جينرال

الوطني للمملكة المغربية. وتشكر غرفة التجارة األمريكية العربية الوطنية هذا الدعم المادي السخي، والذي 

 ً  جعل هذا الحفل ممكنا

 العالقات وفي مالحظاته الختامية وصف، نائب وكيل وزارة التجارة االمريكية، معالي السيد كين هايت،

االمريكية المغربية باإلنفتاح والتفاؤل والفرصة. " لدينا تاريخ عظيم في عالقتنا سيادة السفير، وأنا مستمر في 

 ".التطلع إلى العمل معكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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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