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أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة في سطور
تأسســت أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني نابــض بالحيــاة عــام 2014 علــى 
أيــدي إدوارد ثومبســون وســام بحــور مــن ثمــرة تعــرٍف كانــت شــرارته خــال زيــارة 
ثومبســون لفلســطين مــع مؤسســة »آيويتنيــس باليســتاين« حيــث كان ســام أحــد 
المتحدثيــن خــال تلــك الزيــارة؛ لتواصــل كلمــات ســام وقعهــا فــي ثومبســون خــال 
جولتــه التوعويــة فــي شــيكاغو، لتتعمــق العاقــة ويلتقــي االثنــان علــى أهميــة مــد 
جســور التعــاون بيــن األعمــال األمريكيــة والفلســطينية لدعــم فلســطين، وتحــدي 
التفاعــات السياســية التــي كان يغلــب عليهــا الطابــع الســلبي. بتكويــن مجلــس 
إدارة مــن مجموعــة مــن المهنييــن، رســم ســام وإدوارد صورة لمؤسســة تطوعية 
ــا اليــوم، فقد  غيــر ربحيــة ترمــي للتجســير بيــن األعمــال فــي مختلــف أرجــاء العالــم. أمَّ
ــذ  تحولــت المؤسســة وتوســعت لتضــم فريــق عمــل مدفــوع األجــر مكــرس لتنفي
مهمــة المؤسســة الهامــة فــي فلســطين والواليــات المتحــدة. وتبنــي المؤسســة 
شــبكة من أصحاب وصاحبات األعمال في الواليات المتحدة وفلســطين وتعمل 

علــى تعزيزهــا مــن أجــل تقديــم استشــارات وخبــرات تطوعيــة ومدفوعــة األجــر.
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صور الغالف. حسب عقارب الساعة من األعلى: عبوات 
زيت الزيتون من مهرجان غذاؤنا، جنين 2018 برعاية شركة 

كنعان، ثم بهارات معروضة للبيع، فآليات من مشركة 
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فلسطيني نابض بالحياة/ريما أبو شاهين 
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ليعكــف مجلــس إدارتنــا طــوال النصــف األخيــر مــن عــام 
2015 والنصف األول من 2016 إليجاد شــركاء أمريكيين 
للشــركات الفلســطينية اآلنــف ذكرهــا. ثــم التقــى أعضــاء 
 2016 تموز/يوليــو  فــي  شــيكاغو  فــي  اإلدارة  مجلــس 

نمــوذج  صقــل  صعيــد  علــى  المحــرز  التقــدم  لتقييــم 
األعمــال الخــاص بمؤسســتنا الــذي أثمــر نموذجــا جديــدا 

يعــزز خدمــات التجســير المنشــودة.

ــا خالــه  كان عــام 2016 مليئــا بالــدروس والعبــر، إذ تمكنّ
الماليــة،  تنقيــح نمــوذج أعمالنــا، وترســيخ خطانــا  مــن 
وتوظيــف فريــق عمــل مدفــوع األجــر مكرســاً لتحقيــق 

رؤيتنــا.

الشــركات  مقــدرة  عــدم  الفتــرة  هــذه  خــال  لنــا  تبيــن 
األمريكيــة علــى اإلبقــاء علــى تواصلهــا مــع الشــركات 
والبريــد  الهاتفيــة،  المكالمــات  عبــر  الفلســطينية 
اإللكترونــي، واالجتماعــات عبــر اإلنترنــت. إننــا بحاجــة إلــى 
مــوارد تشــغيلية مخصصــة فــي فلســطين بغــرض بنــاء 
عاقاتنــا مــع المؤسســات والمصالــح التجاريــة، ليأتــي 
تعييــن ريمــا أبــو شــاهين مســؤولة للعلميات التشــغيلية 
عــام 2017 بــدوام جزئــي مكــرٍس ألداء األعمــال الجوهريــة 
التــي لــم نتمكــن نحــن مــن إنجازهــا لتواجدنــا فــي أمريكيــا.

رئيــس  توجــه   ،2017 نيســان/إبريل  شــهر  وفــي 
المؤسســة، إدوارد ثومبســون، إلــى فلســطين فــي زيــارة 
دامــت ثاثــة أســابيع، نّســق خالهــا مــع رئيــس مجلــس 
اإلدارة، ســام بحــور، وريمــا أبــو شــاهين، ونســرين مصلــح 
- عضــو مجلــس اإلدارة فــي فلســطين-، لصقــل نمــوذج 
أعمــال المؤسســة، إضافــة لتجريــب بعــض األفــكار مــع 

بعــٍض مــن مجتمــع األعمــال الفلســطيني.

رغــم قــرع الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي لعقــده الســابع 
وُبعــِد منــال الوصــول لحــٍل دائــٍم يعــول عليــه فــي ظــِل واقــٍع 
ــاٍد  ــل اقتص ــن أج ــون م ــي أمريكي ــن ف ــب، نؤم ــد ومرك معق
فلســطيني نابــض بالحيــاة بــأن عجلــة التنميــة االقتصاديــة 
التوقــف رجــاء تغيــر سياســي  ال ُيمكــن، وال ينبغــي لهــا 

ســانح. 

ينبــع إيماننــا ذاك مــن إمكانيــة التوظيــف الفاعــل ألدوات 
األعمــال واالقتصــاد لتيســير ســبل عيــش الفلســطينيين 
وإمدادهــم بالخبــرات الالزمــة لتحقيــق ظــروف معيشــية 

ــم. ــم وغده ــُن آنه ــة ُتَمكِّ كريم

المثبطــة  القيــود  األخــرى  تلــو  الواحــدة  الدراســات  توثــق 
ــو  ــوء ونم ــل نش ــالٍت تعرق ــطينيين- مكب ــن الفلس لمكام
األعمــال وتضيــق الخنــاق علــى االقتصــاد، فيمــا تواصــل آلــة 
الحــرب اإلســرائيلية إعاقــة ومنــع حركــة األفــراد والبضائــع، 
ناهيــك عــن إعاقتهــا للحيــاة اليوميــة بدوريتهــا العســكرية 
وممارســاته العنيفــة الراميــة لخلــق أجــواء تفتقــر لألمــن 
تعثــر الســير الطبيعــي لعمليــات التخطيــط واالســتثمار. 
واقــٌع ُتمســي األســر بــه عاجــزًة عــن تأميــن حاجاِتهــا اليوميــة 
ــى جانــب  ــد مــن شــدة إحباطهــا واســتيائها، هــذا إل ممــا يزي
ــة، أي حقهــا  تقييــد حريتهــا السياســية بحريتهــا االقتصادي

ــا. ــي تطلعاته ــر ُيلب ــتقبل مزده بمس

الشــركات  مــن  العديــد  تتمكــن  ســبق،  مــا  كل  رغــم 
أصحــاب  يبــدي  إذ  واالزدهــار.  البقــاء  مــن  الفلســطينية 
التكييــف  علــى  هائلــة  قــدرة  الفلســطينيين  األعمــال 
واالبتــكار بســعيهم لتحقيــق أحالمهــم فــي إنشــاء مشــاريع 
رياديــة محاوليــن التغلــب علــى العقبــات غيــر الطبيعيــة 
التــي تســاورهم. وهنــا يأتــي دوُرنــا، فمــا أن يتمّكــن أصحــاب 
وصاحبــات األعمــال الفلســطينيين مــن مجابهــة القيــود 
والعقبــات اإلســرائيلية حتــى تســتنزف طاقاتهــم ووقتهــم 
للتعامــل مــع تحديــات األعمــال االعتياديــة، التــي تجســد 

عامــاًل رئيًســا فــي تحقيــق النجــاح.

تتجســد رؤيتنــا فــي إحــداث تغييــر اجتماعــي وغــرس بــذور 

ــة  ــركات األمريكي ــن الش ــاون بي ــور التع ــد جس ــر م ــل عب األم
العالقــات  وبنــاء  المعــارف،  لتبــادل  والفلســطينية 

واالزدهــار. التعــاون  لتحقيــق  الالزمــة  والســياقات 

كذلــك نؤمــن بــأن تحقيق اقتصاد فلســطيني حر ومســتقل 
ونــاٍم كفيــل بتوفيــر قســط أكبــر مــن األمــن للمنطقــة 
بأســرها. فحيــث كل تبــادل تجــاري وفرصــة عمــل جديــدة 
تتفتــح بــذرة أمــل بتمكــن الفلســطينيين مــن المشــاركة 
مشــاركًة بنــاءًة فــي بنــاء مســتقبٍل ُحــٍر ومســتقٍل اقتصاديــًا. 
فبرفــع العقبــات، تتمكــن هــذه العالقات الدائمــة واألعمال 

االســتثمارية مــن دعــم نمــو اقتصــاد نابــٍض بالحيــاة.

األمريكيــة  األعمــال  تعــاون  ثمــار  تنحصــر  ال  كذلــك، 
والفلســطينية بمــا يمكــن للطــرف األمريكــي جلبــه مــن 
ذلــك  تتجــاوز  بــل  جديــدة،  وأســواق  تكنولوجيــة  حداثــة 
تجــاوز  مــن  تمكنهــم  للفلســطينيين  دعامــة  لتوفيــر 
عقبــات مختلفــة. فمــن خــالل تعــرف األمريكييــن علــى 
الشــعب  عــن  تصوراتهــم  ســيتحدون  الفلســطينيين، 
لتحقيــق  الطريــق  ســيعبد  ممــا  والصــراع  الفلســطيني 
مجتمعــي  عالقــات  ســتزيد  مثلمــا  أفضــل،  سياســات 
أصحــاب  انخــراط  مــن  األمريكــي  الفلســطيني  األعمــال 
األعمــال الفلســطينيين والحــد مــن عزلتهــم فــي ظــل مــا 
تنتجــه األعمــال التجاريــة الفلســطينية مــن كــّم مهــول 
مــن البضائــع والســلع الجاهــزة للتطويــر والتقديــم للســوق 
األمريكيــة الضخــم. كذلــك، فــإن تعــاون الفلســطينيين 
واألمريكييــن يخلــق بصيــَص أمــٍل وبارقــًة تبشــر باســتقالل 
اقتصــادي فــي مســتقبٍل ينافــس بــه الفلســطينيون علــى 

العالمــي. المســتوى 

رؤيتنا

أصحاب المصلحة األعزاء,

نقــدم هــذا التقريــر في ظل إحدى أكثر الفترات حساســية 
ــا تشــهده  للعاقــات األمريكيــة الفلســطينية، ناهيــك عمَّ
ــن.  ــخ الدولتي ــرى فــي تاري هــذه اللحظــة مــن تحــوالٍت ُكب
تســعى اإلدارة األمريكيــة جاهــدة إلــى صــب جــّل تركيزهــا 
االقتصــادي علــى األمــور الداخليــة، فيمــا يقــف االقتصــاد 
اء األثــر المباشــر  الفلســطيني علــى شــفير الهاويــة جــرَّ

لعقــود االحتــال العســكري اإلســرائيلي.

لمعاقبــة  األمريكيــة  اإلدارة  مســاعي  لذلــك،  ضــاف  يُ
دعمهــا  بســحب  لرفضهــم سياســاتها  الفلســطينيين 
المالــي لهــم، عــاوة علــى قطــع إدارة ترامــب لعاقاتهــا 
مكتــب  وإغــاق  األمــس-  –حلفــاء  الفلســطينيين  مــع 
منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي العاصمــة واشــنطن، 
ورفــض حلــول المنظمــة الدبلوماســية، ونقــل الســفارة 
األمريكيــة مــن تــل أبيــب إلــى القــدس، واألفظــع مــن هــذا 
)التــي تأسســت عــام  كلــه، دمــج القنصليــة األمريكيــة 
1844( مــع الســفارة األمريكيــة فــي القــدس الشــرقية 
المتنــازع عليهــا دوليــا، عــدا عــن إعطــاء الضــوء األخضــر 
المشــؤوم لضــم الجــوالن المحتــل للســيادة اإلســرائيلية.

وبالرغــم مــن هــذه األزمــة، فإنــه ال يســعنا إالَّ أن نزيــد مــن 
إصرارنــا علــى المســاهمة فــي بنــاء العاقــات التعاونيــة 
بيــن األمريكييــن والفلســطينيين لخلــق بارقــة أمــل ببنــاء 
مســتقبٍل فلســطيني حــرٍ ومســتقٍل اقتصاديــا، مؤمنيــن 
ــر  ــأن وجــود اقتصــاد فلســطيني مســتدام كفيــل بتوفي ب

األمــن للفلســطينيين واإلســرائيليين علــى حــد ســواء.

نســعى مــن خــال هــذا التقريــر لســرد إعــادة توجيــه دفــة 
المســار االســتراتيجي الجديــد للمؤسســة بنــاء علــى مــا 
لقــد   .2014 عــام  انطاقتنــا  مــذ  خبــرات  مــن  اســتقيناه 
فتــرة  بمثابــة  و2018  و2017،   ،2016 الســنوات  كانــت 
التزامنــا  وتمتيــن  فاعليــة،  اإلجــراءات  ألكثــر  تحليليــة 
ودعــم  العمــل،  فريــق  وتوظيــف  الناجحــة،  بالنمــاذج 

والمعــارف. الخبــرات  تبــادل 

البــد لنــا مــن اإلعــراب عــن جزيــل امتناننــا ألكثــر مــن 100 
شــخص وثاث مؤسســات ما كان لمســاعينا وإنجازاتنا 

بصــر النــور خــال هــذه الفتــرة لــوال مســاهماتهم. أن تُ

دخلنــا عــام 2016 بمحفظــة تضــم 20 شــركة فلســطينية 
راغبــة بتصديــر ســلعها وخدماتهــا إلــى الســوق األمريكية 

رسالة المؤسسين

اقتصــاد “ أجــل  مــن  أمريكيــون  مؤسســة  طــّورت 
فلســطيني نابــض بالحيــاة نموذًجــا جديــًدا يؤكــد علــى 

للتجســير.” تهــدف  محــددة  خدمــات  اســتهداف 
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خدماتنا

نعمــل علــى تقديــم المســاعدة فــي تلبيــة طلبــات الحصــول علــى المعلومــات، واالستشــارات، والتوجيــه، واإلرشــاد، 
والتدريــب، وتقــدي ســبل أخــرى لحــل المشــكات، وتبــادل المعــارف، وبنــاء القــدرات المؤسســاتية، وتوســيع اآلفــاق 

ووجهــات النظــر.

نموذج األعمال الجديد

في حال كان لديكم طلبات مغايرة، ال تتردوا بإرسالها لنا للنظر بها وإيجاد ُسبل المساعدة والتعاون!

ن
يي

ين
ط

س
فل

لل
نا 

مات
خد

االستشارات في:

دخول السوق األمريكية؛

حضور العروض التجارية والمشاركة بها؛

الريـــادة، والعمليات، وغيرها مـــن المهارات أو العوائـــق التي تقف 
أمام تحقيق نجـــاح األعمال. 

تسليم العينات للعمالء األمريكيين وقنوات التوزيع.

ن
يي

ك
ري

ألم
ا ل

تن
ما

خد
لألفــراد  يمكــن  التــي  الفلســطينية  والخدمــات  المنتجــات  إيجــاد 

أمريــكا. فــي  تســويقها  واألعمــال 

تحديــد الفلســطينيين ذوي المهــارات التقنيــة المحــددة لألمريكييــن 
واألعمــال األمريكيــة التــي تبحــث عــن شــركاء لتطويــر خدماتهــا خــارج 
الواليــات المتحــدة التــي بإمكانهــا أن تشــكل منفــذا إلــى أســواق الشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا.

تقديم المعلومات العامة للمستثمرين المحتملين الذين يتطلعون 
إلى إقامة أعمال استثمارية في فلسطين. i

وفــي تموز/يوليــو عــام 2017، وافــق مجلــس اإلدارة علــى 
نمــوذج األعمــال الجديــد وطــّور المــواد الازمــة لتســويق 
غــدا  إذ  الفلســطينية،  للشــركات  المؤسســة  خدمــات 
نمــوذج أعمالنــا الجديــد يركــز علــى االســتجابة لطلبــات 
الســوق  مــع  للتواصــل  الراميــة  والشــركات  األفــراد 
األمريكيــة أو الفلســطينية اســتجابة دقيقــة محكمــة. 
الثقــة  بنــاء  علــى  المــدروس  النهــج  هــذا  وينعكــس 

إدوارد ثومبسون ، رئيس المؤسسةبسام بحور ، رئيس مجلس اإلدارة

طــّورت مؤسســة أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني 
اســتهداف  علــى  يؤكــد  جديــًدا  نموذًجــا  بالحيــاة  نابــض 

خدمــات محــددة تهــدف للتجســير.

ــا للدخــول إلــى أســواق جديــدة،  والعاقــات بنــاءً تدريجيً
مــن  العديــد  مــع  اتفاقيــات  توقيعنــا  إلــى  باإلضافــة 
المنظمــات التجاريــة وتقديــم خدماتنــا ألعضائهــا، آمليــن 
كســب اهتمامهــا إلنجــاز أعمــال تجاريــة فــي الواليــات 

المتحــدة.

مــع نهايــة عــام 2017، أتــت إدارة ترامــب بقــرارات تنطــوي 
علــى تداعيــات جذريــة علــى الفلســطينيين، وبالرغــم مــن 
أننــا لــم نتلقــى أي دعــم مالــي حكومــي حتــى اللحظــة، إالَّ 
أننــا لــم نتمكــن مــن جلــب االنتبــاه نحــو مؤسســتنا فــي 
المتحــدة،  الواليــات  علــى  الفلســطينيين  ســخط  ظــل 
ولــم يــرى ســوى ِقلــة مــن األفــراد فــي األعمــال التجاريــة 

فــي الواليــات المتحــدة أمــرا موثوقــا أو محبــذا.

ضاعفنــا التزامنــا بتكريــس جهودنــا لنبــدأ البحث لتوظيف 
مســؤول العمليــات التشــغيلية فــي الواليــات المتحــدة، 
فــي  أخــرى  مــرة  فلســطين  المؤسســة  رئيــس  ليــزور 

ج خالــه  ــر عــام 2018 ألســبوع، روّ شــهر كانــون ثاني/يناي
للمؤسســة فــي مدينــة الخليــل، والتقــى مــع أصحــاب 
أعمــال تجاريــة ومؤسســات تجاريــة فــي الضفــة الغربية.

ومع حلول نيســان/أبريل عام 2018، حظينا بتعيين ليلى 
كايكســو مســؤولًة للعمليــات التشــغيلية فــي أمريــكا 
بــدوام جزئــي، وهــي أمريكيــة تتحــدث العربيــة ترعرعــت 
فــي ماديســون فــي واليــة ويسكونســن وعاشــت 12 عــام 

فــي الضفــة الغربيــة.

ومــع حلــول نهايــة عــام 2018، أنتجــت مؤسســتنا اثنــي 
عشــر مشــروعا مختصــا فــي بنــاء الجســور بيــن أصحــاب 
حيــث  وفلســطينيين،  أمريكييــن  أعمــال  وصاحبــات 
عملنــا مــع طــاب مــن جامعــة ديبــول لتطويــر الموقــع 
اإللكترونــي الجديــد الــذي أطلقنــاه فــي صيــف عــام 2018، 
وبــدأت ليلــى، فــي ثــاث زيــارات متفرقــة، ببنــاء العاقــات 
ــن  ــن، والمتطوعي ــد مــن األصدقــاء، والمانحي مــع العدي

فــي شــيكاغو.

لنمــوذج  الفعليــة  االنطاقــة  كانــت   2019 عــام  وفــي 
المشــهد  تحديــات  أمــا  ب،  الُمجــرّ الجديــد  أعمالنــا 
السياســي، فــا نأخــذ منهــا إالَّ مــا يثــري وعينــا بمــا لعملنــا 
ــاءً  وبنّ تحويليــاً  تغيــراً  الواقــع-  تغييــر  فــي  أهميــة  مــن 

أفضــل. بمســتقبٍل  ألمــٍل  وباعثــاً 

مــن  وأســرع  أفعــل  ُمضيــاً  قدمــا  بالمضــي  ســاعدونا 
خــال تقديــم التبرعــات، ومتابعتنــا واإلعجــاب بصفحاتنــا 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعي، واالشــتراك للحصول 
علــى رســائلنا عبــر البريــد اإللكترونــي والتطــوع بوقتكــم 
لتقديــم خدمــات عينيــة أو خدمــات استشــارية افتراضيــة
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 آلية عملنا

امأل طلب إنشاء المشروع، 
ثــم ســيقابلك فريــق عملنــا 
للتحقــق مــن إمكانية تزويد 
المشروع بالموارد المحددة 
حســب طلبــك. ســيترتب 
عليــك تقديــم وصــف مبيــن 
للطلب ولمشروعك التجاري 
بحيث يثير اهتمام الجهات 
المختلفة عند تعميمه عبر 

شبكتنا.

بــدوره ســيحضر فريقنــا، 
يفصــل  م  ا لتــز ا ب  كتــا
مـ)ـــة(،  الطلبـ)ـــات( المقدّ
والدعــم الــذي ســتقدمه 
المؤسســة، واإلرشــادات، 
باإلضافة إلى المدة الزمنية 
المطلــوب،  الســتكمال 
والرســوم المستحقة لقاء 

الخدمــة.

ت  ال لحــا ا معظــم  فــي 
ستتولى مسؤولة العمليات 
التشغيلية في فلسطين أو 
في الواليات المتحدة سير 
أعمــال المشــروع، بحيــث 
تنفذ الخطة المتفق عليها 
مــن أجــل توفيــر المــوارد 
المحــددة حســب طلبكــم.

بمجرد استكمال المشروع، 
سيطلب من كل األطراف 
تقديــم آرائهــم وتعقيباتهم 
للتحقق من تلبية احتياجاتكم، 
ولتتمكــن المؤسســة مــن 
يــم  تقد فــي  ر  ا االســتمر
الدعــم  وســائل  أفضــل 
ســتخَدم  الممكنــة، إذ ستُ
آراؤكــم وتعقيباتكــم فــي 
وضح ســير  كتابة قصص تُ
أعمالنا مع شركات األعمال 
الفلســطينية واألمريكيــة، 
تنــا  ما خد يق  لتســو و
وخدماتكم، ولتوسيع شبكة 

مستشــارينا.

مراجعة مقترح طلب الدعم
المشروع

التقييمالحصول على الموارد

دراسة حالة

حرفيون تلحمّيون يشقون طريقهم إلى األسواق األمريكية

ــورِش الحرفييــن ممــن يصنعــون أعمــااًل  تعــج بيــت لحــم وقراهــا ب
صحــون  لصناعــة  إضافــة  الزيتــون،  أخشــاب  مــن  وتحفــاً  فنيــة 
الســيراميك المزينــة برســومات اآلرابيســك، واألثــواب المطــرزة، 

المنزليــة. والهدايــا  والتحــف 

يصعــب علــى الحرفييــن االعتمــاد فقــط علــى بيــع منتجاتهــم إلعالــة 
اء القيــود المفروضــة علــى الحركــة، وصعوبــة وســائل  أســرهم جــرَّ
النقــل، وضعــف رأس المــال، وغيرهــا مــن التحديــات التــي يســفر 

عنهــا االحتــال العســكري.

وجــدت مؤسســة الحرفييــن للتجــارة العادلــة فــي بيــت لحــم، وهــي 
منظمــة جامعــة غيــر ربحيــة، طريقــا لمنتجيهــا خــارج حــدود الضفــة 
الغربيــة المغلقــة، فمــن خــال اللجــوء إلــى خدمــات مؤسســتنا، 
تمكنــت مــن أن تشــق الطريــق للمنتجــات الفلســطينية، واصلــة 
األمريكيــة  الســوق  فــي  التجاريــة  والمحــاّل  المنــازل  إلــى  بذلــك 
ــا الحرفيــون، فــكل بيــع يحررهــم مــن الفقــر ويوســع  الشاســعة. أمَّ

آفــاق الفــرص.

عــن ذلــك تقــول ســوزان ســاحوري، المديــر التنفيــذي لمؤسســة 
بيــت لحــم: "خططــت مؤسســة  الحرفييــن للتجــارة العادلــة فــي 
فــي  ترويجيــة  لجولــة  لحــم  بيــت  فــي  العادلــة  للتجــارة  الحرفييــن 
الواليــات المتحــدة بهــدف لقــاء عمــاء جــدد مهميــن، مــا أن حطــت 
المعــرض  بحضــور  َمهمتــي  بــدأت  حتــى  نيويــورك  فــي  قدمــي 
التجــاري لمعامــات الشــركات فــي داالس، إالَّ أن النتيجــة جــاءت 
مخيبــة لآلمــال، لتتركنــي فــي حالــة مــن اليــأس والتشــاؤم، إذ لــم 
ــة فــي بيــت لحــم ســوى  تتلقــى مؤسســة الحرفييــن للتجــارة العادل
ــز فــي ظــل  طلبيــات صغيــرة." لــم تتمكــن مؤسســتهم مــن التميّ
ــت ســاحوري أن رحلتهــا المكلفــة  المنافســة الشرســة، حتــى ظنّ

الريــاح. أدراج  ذهبــت 

وبعــد المعــرض التجــاري، نســقت المؤسســة لجمــع ســاحوري 
مــن  العادلــة  التجــارة  مجــال  فــي  يعملــون  ثاثــة عشــر شــريك  بِ
كل أنحــاء الواليــات المتحــدة حتــى تمكنــت مــن رؤيــة اإلمكانيــات 

تمثلهــم. الذيــن  والحرفييــن  لمؤسســتها  المتاحــة 

"لقــد التقيــت بأشــخاص رائعيــن، وجــدت فيهــم الكثيــر مــن الــود 
وحســن الوفــادة، خصوصــا مــع دعــم ليلــى كايكســو التــي نســقت 
جهودهــا  ولــوال  مختلفــة،  مــدن  فــي  باالجتماعــات  حافلــة  أليــاٍم 
العبــارات وصفــت ســاحوري  بهــذه  بالضيــاع."  الحثيثــة لشــعرت 

بالتعــاون معنــا. تجربتهــا 

هــذه المــرة كانــت أفضــل، إذ أثمــرت النتائــج ســتة عمــاء أمريكييــن 
وشــريك لمســاعدة مؤسســة الحرفييــن للتجــارة العادلــة فــي بيــت 

لحــم لتخزيــن وتوزيــع أشــغالها اليدويــة فــي الواليــات المتحــدة.

نابــض  أجــل اقتصــاد فلســطيني  تمكنــت جهــود أمريكيــون مــن 
لحــم  بيــت  فــي  العادلــة  للتجــارة  الحرفييــن  ومؤسســة  بالحيــاة 
ــرة التــي تمثــل  المشــتركة مــن تضخيــم وصــول المشــاريع الصغي
صناعــة الحــرف اليدويــة مــن خــال مســاعدتهم فــي الحصــول علــى 
موطــئ القــدم فــي ســوق التصديــر، فدخــول أســواق أكبــر وأفضــل 
يعنــي أن المزيــد مــن الفلســطينيين يســتمكنوا مــن إعالــة أســرهم.

باللجــوء إلــى خدمــات أمريكيون مــن أجل اقتصاد فلســطيني “

نابــض بالحيــاة، تمكــن الصّنــاع مــن شــق الطريــق للحرفييــن 

الفلســطينيين للدخــول إلــى الســوق األمريكي الشاســع.
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مكان عملنا

الضفة الغربية وقطاع غزة المحتالن
تقــع مدينــة رام هللا التــي تظهــر في الصورة علــى بعد 30 
ميــل عــن الســاحل الفلســطيني وتــل أبيــب، لكــن الجــدار 
الــذي بــدأت إســرائيل ببنائــه عــام 2002- وهــو عبــارة عــن 
سلسلة متواصلة من األسوار اإلسمنتية، وأبراج الحراسة، 
والســياج المراَقــب، والبوابــات وحواجــز التفتيــش- يمنــع 
الوصول إلى الموانئ وإلى األسواق اإلسرائيلية. يتطلب 
نظــام التصاريــح ممــن أراد مــن الفلســطينيين الســفر 
الحصــول علــى تصريــٍح مــن حكومــة االحتــالل العســكري 
اإلسرائيلي، علماً أن هذا اإلجراء يشمل أحياناً التنقل في 
ــا قطــاع غــزة،  مناطــق داخــل الضفــة المحتلــة نفســها. أمَّ
فمــازال يقبــع تحــت الحصــار منــذ عــام 2006 إلــى جانــب 
التقييــد العســكري اإلســرائيلي الشــديد علــى البضائــع 
واألشــخاص الذيــن يدخلون ويخرجون من هــذه المنطقة 
الصغيرة المسيجة، والعبور من القطاع إلى مصر متاح 

فــي بعــض األحيــان ولبعــض األشــخاص فقط.

الضفــة الغربيــة هــي موطــن 2.8 مليــون فلســطيني، 
ــم مــا يقــارب 600,000 يهــودي إســرائيلي فــي  بينمــا يقي
المســتوطنات غيــر الشــرعية حســب القانــون الدولــي 
المنتشرة في أرجاء الضفة، وشهد 1.9 مليون فلسطيني 
فــي غــزة ثالثــة اعتــداءات عســكرية إســرائيلية فــي العقد 

الماضــي.
Adapted from 2011 UNOCHA map

ُسجلت أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة 
فــي والينــة إيلينــوي بمجلــس إدارة وفريــق عمــل مــوزع فــي 
شــيكاغو، وديترويت، وأميز )في والية آيوا(، وماديسن )في 
ــة ويسكونســن(، وهيوســتن، وبوســطن. لقــد دعمــت  والي
أعمــاال تجاريــة مختلفــة فــي شــيكاغو، ونيويــورك، وأوســتن 
)في تكساس(، وشبكة عالقات منتشرة في طول الواليات 
المتحــدة وعرضهــا، كذلــك يتواجــد بعــض أعضــاء مجلــس 
إدارة المؤسســة فــي مدينــة رام هللا فــي الضفــة الغربيــة، 
إلــى جانــب العديــد مــن االتفاقيــات مــع منظمــات تجاريــة 

تغطي فلســطين.
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أبرز المحطات

جورجيــا  أتالنتــا،   ،2016 عــام  نيســان/إبريل   20-19
ــل رئيــس أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني  – مثَّ
الكنائــس  قمــة  مؤتمــر  فــي  المؤسســة  بالحيــاة  نابــض 
األمريكيــة،  والكنائــس  المقدســة  األرض  فــي  المحليــة 
وهــو اجتمــاع تاريخــي بيــن القــادة الدينييــن الفلســطينيين 
الــذي عقــد فــي مؤسســة مركــز كارتــر فــي  واألمريكييــن، 

100 مشــارك. أكثــر مــن  أتالنتــا، بحضــور 

 – إيلينــوي  شــيكاغو،   ،2016 عــام  تموز/يوليــو 
اجتمــع أعضــاء مجلــس اإلدارة لتقييــم وتنقيــح نمــوذج 
تشــغيل أعمــال المؤسســة، والبــت باالنتقــال مــن االعتمــاد 
علــى المتطوعيــن إلــى فريــق عمــل مدفــوع األجــر مكــرس 
أعمــال  وصاحبــات  أصحــاب  مــع  كثــب  عــن  للعمــل 

وأمريكييــن. فلســطينيين 

آب/أغســطس عــام 2016 – نشــر موقــع المؤسســة 
شــركة   40 مــن  وأكثــر  المؤسســة  وّقعتهــا  رســالة 
لموقــع  التنفيــذي  المديــر  بلقــاء  للمطالبــة  فلســطينية 
بــاي بــال لمناقشــة دخولــه للســوق الفلســطينية، وُعِقــَد 
االجتمــاع بالفعــل مــع فريــق عمــل بــاي بــال فــي العاصمــة 

أول/ديســمبر. كانــون  شــهر  فــي  واشــنطن 

نيســان/إبريل   1
اللــه،  رام   ،2017 عــام 
 – الغربيــة  الضفــة 
ريمــا  المؤسســة  نــت  عيَّ
مســؤولًة  شــاهين  أبــو 
التشــغيلية  للعمليــات 

فلســطين. فــي 

ــات  ــطين والوالي ــي فلس ــام 2017، ف ــو ع تموز/يولي
المتحــدة – وافــق مجلــس إدارة المؤسســة علــى نمــوذج 
األعمــال الجديــد، إلــى جانــب المــواد الترويجيــة التــي تشــجع 

ــتهدفة. ــات المس ــم الخدم تقدي

تشــرين ثاني/نوفمبــر عــام 2017، رام اللــه، الضفــة 
المحتلــة – تحدثــت مؤسســتنا بحضــور حشــد  الغربيــة 
مــن صاحبــات وأصحــاب األعمــال فــي غرفتــي التجــارة فــي رام 
َعــت علــى مذكــرة تفاهــم إلنشــاء العالقــات  الله/البيــرة، وَوقَّ
بيــن األمريكييــن والفلســطينيين، وضــم الحضــور أكثــر من 
30 شــركة فلســطينية مــن مختلــف القطاعــات االقتصادية.

تشارلســتون،  فــي   ،2018 عــام  شــباط/فبراير   22
كارولينــا الجنوبيــة – دعــا هنــري رفينيــل، الرئيــس والمديــر 
إدوارد  شــرقية،  الجنــوب  التجاريــة  للغرفــة  التنفيــذي 
ثومبســون رئيــس مؤسســتنا، للتحــدث بإيجــاز عــن األعمــال 
الناشــئين  القــادة  مهرجــان  فــي  الناجحــة  الفلســطينية 
ــع  ــة. جّم ــا الجنوبي ــي كارولين ــتون ف ــي تشارلس ــام 2018 ف لع
هــذا الحفــل الرســمي أكثــر مــن 100 قائــد وداعــم لالحتفــاء 
ــز، َوُوســع  بمــا يقــارب اثنــي عشــر مــن الحائزيــن علــى الجوائ
نطــاق الدعــوة نــزواًل عنــد رغبــة الســيد رفينيــل إلضفــاء بعــٍد 
وبعــد  شــرقية،  الجنــوب  التجاريــة  الغرفــة  ألعمــال  دولــيٍّ 
االلتقــاء برئيــس مجلــس إدارة المؤسســة ســام بحــور فــي 
رام اللــه، اقتــرح أحــد معــارف الســيد رفينيــل أن يتحــدث مــع 

المؤسســة فــي الواليــات المتحــدة.

يل  بر إ / ن نيســا  1
2018، ماديســون،  عــام 
ويسكونســن – تعييــن 
ليلــى كايكســو مســؤولًة 
عن العمليات التشغيلية 

فــي أمريــكا.

تموز/يوليو عام 2018، في رام الله، الضفة الغربية 
المحتلة – تعّرف أعضاء اتحاد شركات أنظمة المعلومات 
الفلسطينية على المزيد عن رسالتنا الرامية للتجسير بين 
أعمال الفلســطينيين واألمريكيين، ومناقشة ُسبل يمكن 
لشــركات تكنولوجيــا المعلومــات واالتصاالت الفلســطينية 
مــن خاللهــا المنافســة في الســوق األمريكيــة، وبعــد توقيع 
مذكــرة تفاهــم توجــه االتحــاد إلينــا بطلــب لتعييــن متحــدث 
أمريكــي بمناســبة العــرض التجاري الســنوي الخامس عشــر، 

إالَّ أن المتحــدث لــم يدعى فــي نهاية األمر.

صيــف عــام 2018 – 
أطالق موقعنا اإللكتروني 
يصــف  ي  لــذ ا ســمي  لر ا

خدماتنــا.

17 تشــرين أول/أكتوبــر عــام 2018، فــي بروفــو، يوتــا 
– تحــّدث رئيــس أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني 
نابــض بالحيــاة عــن تجربــة المؤسســة فــي حلقــة نقــاش 
للمنظمــات  اإلنســانية  والجهــود  »فلســطين  بعنــوان 
جانــب  إلــى  والتحديــات«  األمــل  الربحيــة:  وغيــر  األهليــة 
الفلســطينيين واألمريكييــن فــي جامعــة بريجهــام يونــج. 
وكان متحــف الشــعوب والثقافــات يفتتــح معرًضــا بعنــوان 

ــي.« ــج الثقاف ــم: الح ــت لح ــى بي ــودة إل »الع

َتعــِرُض   –  2018 عــام  أول/ديســمبر  كانــون   5
المؤسســة أعمالهــا ألكثــر مــن 50 مــن أعضــاء المجتمــع 
مركــز  اســتضافهم  الذيــن  الكبــرى،  لشــيكاغو  المحلــي 
المجتمــع اإلســالمي فــي مورتــن جــروف فــي إيلينــوي، 
بالتعــاون مــع منظمــة أيــادي الســالم التــي تجمــع شــبابًا 
فلســطينًيا، وأمريكًيــا، وإســرائيلًيا لتطويــر مهاراتهــم فــي 

الســالم. وبنــاء  القيــادة 

2016 2017 2018

شركة الوفاء للصناعات 
البالستيكية مقرها مدينة 
الخليل في الضفة الغربية 

المحتلة وتصنع ُجملة 
متنوعة من المستوعبات 

البالستيكية.



تأسس 
مصنع الحجاز 

للشوكوالتة عام 
2005 في عنبتا 

قرب مدينة 
طولكرم ويصّنع 

شوكوالتة شوكو 
مدجول من 

التمور واللوز 
والشوكوالتة.

شركاؤنا الفلسطينيون

ريادة األعمال في فلسطين
َثمة 240,000 شركة أعمال صغيرة فلسطينية 
مقابل خمسة ماليين فلسطيني، توظف أكثر 

من %85 من عمال القطاع الخاص وتساهم 
بأكثر من %55 من الناتج المحلي اإلجمالي. تدير 

النساء ربع األعمال الصغيرة والمتوسطة، بالرغم 
من أن مشاركتهن في القوة العاملة الكلية 

تعتبر من األقل دوليا مع وجود حصة كبيرة من 
هذه األعمال تندرج ضمن فئة األعمال المملوكة 

والمدارة من اأُلسر.

لقد تقّلص قطاعّي الصناعة والزراعة في السنوات الماضية، واتسعت 
بالمقابل القطاعات التي تنتج سلعا غير قابلة للتصدير واالستيراد، وارتفعت 

نسبة البطالة ارتفاعًا حادًا لتصل إلى ما نسبته %26.9 عام 2016 )موزعة في 
الضفة الغربية %18.2، وفي غزة %41.7(. نشأت العديد من األعمال تلبية 
لُجملة ملحة من االحتياجات معرضة ذاتها لنسبة مرتفعة من الفشل. 
وحسب ما ورد في بيانات برنامج الرصد العالمي لريادة األعمال، فإن 42% 

من األعمال الريادية الفلسطينية عام 2012 )ثلثها على أيدي إناٍث ورياديين 
اء الحاجة ال الفرصة. ُيذكر أن أنشطة  ريادة األعمال في  شباب( نشأت جرَّ
فلسطين تعتبر فتية في العموم وتُحفها العديد من العقبات أهمها 

االحتالل المتفشي في كل جوانب الحياة الفلسطينية.

المصدر: “األرض الفلسطينية المحتلة: دراسة تشخيصية للعمالة،” 
المكتب اإلقليمي للدول العربية، 2018.

حضرت المؤسسة 
معرض غذاؤنا 2018 

في جنين ينظمه 
االتحاد العام 

للصناعات الغذائية 
الفلسطينية.

تقدم شركة 
ترانسيند خدمات 

الشراكة لعمالء 
حول العالم من 

مقراتها في بيت 
لحم.

زيارة ميدانية إلى 

شركة الحداد 

لالستثمار 

والتعدين 

في الخليل، 

فلسطين 

15 14
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شركاؤنا من بناة الجسور

شركة إيبيدي

 أفانين صنعت بالحب في

فلسطين

مصنع الحجاز للشوكوالتة

 شركة الصناعة العربية
 )المساهمة الخصوصية )ستار

شركة عسل للتكنولوجيا

 
 شركة بيت جاال للصناعات

الدوائية

 مؤسسة الحرفيين للتجارة
العادلة في بيت لحم

ميبل” لبيع األثاث

شركة لباب بيتك

شركة جبل الزيتون األخضر

 
منشأة فرانكلين لألغذية

 
شركة صابون نابلس

شركة نيتف نسيج

مطبعة نور

 
متجر فلسطين اإللكتروني

شركة كروس ريلمز

شركة أيجلفلكس ابريسف

شركة إكزولت للتكنولوجيا

 
 إكسبورت سيركلز الشركة

الفلسطينية للصادرات

 الجمعية التعاونية لصناعات

 األراضي المقدسة

شركة آيرس للحلول التفاعلية

 
ليلى تورز

شركة راديكس للتكنولوحيا

مدينة روابي

شركة رويال الصناعية التجارية

 سهم لالستثمار واألوراق

المالية

 
مركز سراج

مصنع نبيذ طيبه

 مجلة هذا األسبوع في

فلسطين

 ترانسيند للدعم الفني

والتسويق
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شهادات

بالرغــم مــن صعوبــة تطبيقهــا على “
المؤسســة  رؤيــة  تبقــى  الواقــع،  أرض 

عظيمــة بــكل مــا للكلمــة مــن معنــى. فيعمــل فريــق 
المؤسســة بجــد لبلــوغ أهدافهــا وتحقيــق نجاحــاٍت فــي 
الواليــات المتحــدة وفلســطين، وكانــت ثمــرة جهودنــا 
التعاونيــة أن تمكنــت شــركتي مــن الوصــول لعميــل 
حيــث  ننتــج،  الــذي  الفلســطيني  الزيتــون  بزيــت  مهتــم 
أرســلنا عينة من الزيت وبدأنا بمناقشــة األســعار. وكلنا 
أمــل أن تســير األمــور ســيراً حســناً مــع هــذا العميــل 
األعمــال  مــن  لمزيــد  البدايــة  إال  هــذه  فمــا  الممتــاز، 
التعاونيــة ولمزيــد مــن النجــاح مــع أمريكيــون مــن أجــل 

اقتصــاد نابــض بالحيــاة.“

عدنان جابر، مدير عام
إكسبورت سيركلز، الشركة الفلسطينية للصادرات 

لقد تعرفت على مؤسسة أمريكيون “
من أجل اقتصاد نابض بالحياة عن طريق نسرين مصلح 
خال جلســة استمطار أفكار لشركتي الجديدة، لم أكن 
جاهزاة بعد لتلقي خدمات المؤسسة، ولكن ما انفّكت 
ريمــا أبــو شــاهين، مســؤولة العمليــات التشــغيلية فــي 
فلسطين، عن مساعدتي في إيجاد المصادر المناسبة. 
فتنــي علــى برنامــج آخــر مناســب جــدا لمــا  ريمــا رائعــة! عرّ
يتطلبــه مشــروعي، وأنــا اآلن أفكــر بجديــة بالطرائق التي 
يمكن للمؤسسة أن تدعم شركتي في مراحل متقدمة، 
وإننــي أتطلــع ألن أبقى على تواصل مع المؤسســة في 
المســتقبل القريــب، ممتنــة جــدا لريمــا وألمريكيــون مــن 

أجل اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة!“

روال جاد هللا، المؤسس والمدير التنفيذي
شركة MyLB بتحكي فلسطيني

فتحت مؤسسة أمريكيون من أجل “
اقتصــاد فلســطيني نابــض لنــا المجــال 

لفــرص تحديــد مصــادر المنتجــات، هــذا األمــر الــذي بــدا 
لنــا ســابقا صعــب المنــال. ففــي عــام 2016 أطلقــُت 
مشــروع جديــد باســم »ميبــل« لبيــع األثــاث، الــذي يتبلــور 
فــي عــرض أثــاث جميــل مصنــوع يدويــا مــن الخشــب 
والمعادن المســتصلحة. إننا نســعى لتعزيز االســتدامة 
الكبــرى فــي صناعــة األثــاث، فقــد أمضيــت وزمائــي 
ســنتين للحصــول علــى توريــد لألثــاث مــن صنــاع األثــاث 
مــن الموهوبيــن الفلســطينيين، لكننــا واجهنــا الكثيــر 
العقبــات حتــى حققنــا النجــاح، ومــا أن بدأنــا تعاوننــا مــع 
المؤسسة حتى غدت أعمالنا تسير بسرعة ونجاح! لقد 
بدأنــا نقاشــاتنا ومفاوضاتنــا مــع أحــد محــات التصميــم 
ا مــن  ــا جميــاً جــدً الفلســطينية الواعــدة التــي تصمــم أثاثً
مواد مستعملة. ال يسعني إال أن أقول ألمريكيون من 
ا لكــم!“ أجــل اقتصــاد فلســطيني نابــض بالحيــاة، شــكرً

مايكل هيرسكهورن، مؤسس ومدير تنفيذي
ميبل | لبيع األثاث
meblfurniture.com

لقــد اســتفادت مؤسســة الرعايــة “
ا مــن الخبــرات التــي يوفرهــا  العربيــة األمريكيــة كثيــرً
فريــق عمــل المؤسســة واســتضفناها  ضمــن برنامــج 
القيادة الشابة«، حيث رحبنا بالسيد المحترم سام بحور 
ليجــري مقابــات تجريبيــة، وبريمــا أبــو شــاهين لتشــاركنا 
أهميــة االســتمرارية فــي التنميــة المهنية، أضــاف عملنا 
مــع مؤسســة أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني 
نابــض بالحيــاة قيمــة عظيمــة لمؤسســتنا وللخدمــات 
التــي نقدمهــا للمشــاركين مــن الشــباب. ومازلنــا اليــوم 

فــي غايــة الحمــاس الســتكمال بنــاء هــذه الشــراكة.” 

كارول زيادة، مديرة البرامج
مؤسسة الرعاية العربية األمريكية

تقدم مؤسســة أمريكيــون من أجل “
اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة خدمة 

ثمينــة جــدا لألعمــال الفلســطينية، فهــي تســاعدهم فــي 
تحقيــق النجــاح فــي الســوق األمريكيــة مــن خــال تقديــم 
االستشارات، والتشبيك مع الجهات المناسبة، وتمثيلهم، 
وأكثر! كذلك يسعى كل فريق عمل المؤسسة بكل ما 
أوتــي مــن مهــارة وخبــرة وبــكل الســبل الممكنــة إلنجــاح 
مشــروعي الصغيــر، وبالفعل لقد أحدثــت جهوده فارقا 

ملموسا في مشروعي.” 

هيثم الزبري، صاحب عمل
متجر فلسطين اإللكتروني
 palestineonlinestore.com

لقــد كنــت أتصفــح موقــع مؤسســة “
الحرفيين للتجارة العادلة في بيت لحم في محاولة ألجد 
ما إذا كانت منتجاتهم مناسبة لعملي الجديد غير الربحي، 
وعندمــا ســمعت عــن زيــارة مديــر المؤسســة التنفيــذي 
المقبلة إلى الواليات المتحدة، دعْوت السيدة ساحوري 
لتنــزل فــي منزلــي فــي جزيــرة مارثــاز فينيــارد ولكــي تلقــي 
كلمــة تعريفية عن مؤسســة الحرفييــن للتجارة العادلة 
فــي بيــت لحم فــي احــدى المكتبــات العامــة المحلية هنا 
للقــاء التجــار المهتمين بنقــل المنتجات اليدويــة الرائعة 
للمؤسســة. شــكرا جزيا للســيدة كايكســو ولمؤسسة 
أمريكيــون مــن أجل اقتصاد فلســطيني نابض بالحياة.”

سة ليندا كوهين، مؤسِّ
شركة غصن الزيتون للتجارة العادلة

moc.liamg@edartriafhcnarbevilo

حضرت أمريكيون من أجل 
اقتصاد فلسطيني نابض 
بالحياة معرض للحلويات 

لمساعدة شركائها في 
إيجاد األسواق في الواليات 

المتحدة.



2021

يؤكــد نهــج أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني نابــض بالحيــاة علــى التشــبيك مــع المنظمــات الشــاملة مــن 
ــن  ــات األفــراد الذي ــة لمئ ــى األعمــال التطوعي ــا نوظــف ونحافــظ عل ــر والجهــود. إنن ــم األث القطــاع الخــاص لتعظي
ــة االســتعداد ليعرفونــا علــى األشــخاص ذوي الخبــرة والمعرفــة، باإلضافــة إلــى وجــود  دائمــا مــا يقفــون علــى أهبّ
ثلــة مــن الخبــراء األمريكييــن والفلســطينيين لتلبيــة طلبــات األعمــال التجاريــة واإلجابــة عليهــا، إمــا تطوعيــاً أو عــن 
طريــق خطــة عمــل مدفوعــة األجــر. ففــي األعــوام 2017 و2018، وّقعنــا أربعــة اتفاقــات مــع منظمــات فلســطينية 

لتوســيع مــدى وصولنــا وتطويــر عاقــات األعمــال االســتراتيجية.

دعم فلسطين واتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية في اإلبداع التكنولوجي الشراكات االستراتيجية والتشبيك

توسيع مدى وصول المؤسسة عن طريق غرفة التجارة والصناعة في رام هللا والبيرة

تأسســت غرفــة التجــارة والصناعــة فــي رام هللا والبيــرة 
عــام 1950 علــى يــد أقــل مــن 100 تاجــر- اتحــدوا لحمايــة 
ــا اليــوم، فيصــل عــدد العضويــات فــي  مصالحهــم، أمَّ
المقــر  لتصبــح  شــركة   5000 مــن  ألكثــر  المؤسســة 
أن  إلــى  لفلســطين،  المؤقــت  والتجــاري  االقتصــادي 

عــاد تأسيســها فــي القــدس يومــا مــا. يُ

إن أحــد أدوار الغرفــة هــو بنــاء العاقــات مــع الغــرف 
التجاريــة فــي الــدول العربيــة المجــاورة، وبعــث الوفــود 
إلقامــة العاقــات التجاريــة، إلــى جانــب حراكهــا المحلــي 

الرامــي لســن أنظمــة وقوانيــن ضريبيــة تعــود بالنفــع 
ــى التجــارة واالقتصــاد.  عل

حفــل  فــي  للغرفــة  خدماتهــا  المؤسســة  عرضــت 
ــه المؤسســتان  توقيــع مذكــرة التفاهــم، ووافقــت خال
ــى التعــاون فــي مجــال مصالحهمــا المشــتركة مــن  عل
األســواق  مــع  الفلســطينية  الشــركات  تجســير  أجــل 

األمريكيــة.

مّد جسر واصل بين الرياديين المبدعين والمعرفة والتكنولوجيا األمريكية 

ــداع واألعمــال بالتعــاون مــع جامعــة  ــر ملتقــى اإلب يعتب
بيرزيــت )فــي بيرزيــت، قضــاء رام هللا( بيئــة خّاقــة، فهــو 
توفــر  بيئــة  فــي  الرياديــة  األفــكار  رعايــة  علــى  يعمــل 
اســتراتيجيات، ومعرفــة أكاديميــة، وبنيــة تحتيــة لبنــاء 

التجاريــة. األعمــال 

ــداع واألعمــال كافــة الريادييــن  هــذا، ويخــدم ملتقــى اإلب
الفلســطينيين المحتمليــن، ســواء كانــوا طلبــة جامعات 
أو لــم يكونــوا مثلمــا يخــدم مالكــي الشــركات بغــض 
ــون  عطــى الريادي النظــر عــن حجمهــا ومجــال عملهــا. يُ
المتوقعــون مجموعــة شــاملة ومتكاملــة مــن خدمــات 
الدعــم بمــا يتضمــن تطويــر األفــكار، واألعمــال التجاريــة، 
واإلنتــاج، وخدمــات الدعــم التكنولوجــي، وفــرص التكتــل 
والتشــبيك، والمســاحة الحاضنــة لهــم. تتلقى الشــركات 

القائمــة الدعــم حتــى تحقــق علــى اإليــرادات المنشــودة، 
باإلضافــة إلــى أنهــا تشــجع علــى المســاواة االجتماعيــة 

وممارســات التنميــة البيئيــة.

ومــن هنــا، تعّهــدت المؤسســة بالعمــل جنبــا إلــى جنــب 
الذيــن  الريادييــن  لدعــم  اإلبــداع واألعمــال  مــع ملتقــى 
وللعمــل  األمريكيــة،  األســواق  دخــول  إلــى  يتطلعــون 
التجاريــة  األعمــال  تطويــر  دعــم  خدمــات  تنميــة  مــع 
المســتفيدة مــن الخبــرة التــي اســتقتها المؤسســة فــي 

. مجــاالت عملهــا عمومــاً

نظــرا لشــح وضعــف الوصــول والحصــول علــى المــوارد 
تكنولوجيــا  قطــاع  فــإن  الرئيســة،  للصناعــات  الازمــة 
المعلومــات واالتصــاالت فــي فلســطين بــات يوصــف 
ويمثــل  االقتصــادي.  النمــو  لتحقيــق  هــام  مجــال  بأنــه 
ــر  اتحــاد شــركات أنظمــة المعلومــات الفلســطينية أكث
مــن 150 شــركة تكنولوجيــا اتصــاالت ومعلومــات فــي 
النظــام اإليكولوجــي الحديــث والتكنولوجيــا الوليــدة. منــذ 
تأسيســه عــام 1999، أصبــح االتحــاد الشــركات القــوة 
المحركــة ومصــدر المعلومــات الــذي يســعى لتطويــر 
والمعلومــات.  االتصــاالت  تكنولوجيــا  قطــاع  مصالــح 

التكنولوجــي  إكســبوتيك  معــرض  االتحــاد  وينظــم 
المبتكريــن  مــن  مجموعــة  يتضمــن  الــذي  الســنوي 
االتصــاالت  تكنولوجيــا  مجــال  فــي  الفلســطينيين 

والمعلومــات.

وقعــت المؤسســة واتحــاد الشــركات مذكــرة تفاهــم 
والمعلومــات  االتصــاالت  تكنولوجيــا  شــركات  لدعــم 
وصولهــا  مــدى  لتوســيع  تتطلــع  التــي  الفلســطينية 
أمريكيــة  مــوارد  علــى  والحصــول  المتحــدة  للواليــات 
للشــركات الناشــئة، إضافــة لعــرض خدماتهــا لحشــد 

االتحــاد. أعضــاء  مــن 

الشراكة مع مؤسسة الرعاية العربية األمريكية، بناء الموارد البشرية

كحال العديد من دول المنطقة، لدى فلســطين نســبة 
كبيــرة مــن فئــة الشــباب من مجمــل تعداد الســكان مع 
تقلــص الفــرص الوظيفيــة المتاحــة لهــذه الفئــة. بدورها 
ــة، ومقرهــا  ــة األمريكي ــة العربي تســعى مؤسســة الرعاي
الواليات المتحدة، إلى تطوير الحالة المهنية واالقتصادية 
ــة  للشــباب المهنييــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربي
المحتلــة كونهــم يشــكلون مســتقبل القــوى العاملــة 
ن. لــذا، فإنهــا تســعى لتحســين  واالقتصــاد الفلســطينييْ
التوظيــف واالســتثمار فــي التدريبــات، ممــا يصــب فــي 

دعــم اســتقرار ونمــو االقتصــاد الفلســطيني، مشــابًها 
بذلــك الهــدف الرئيــس للمؤسســة. فبمجــرد حصــول 
الطلبــة الخريجين علــى تدريب مؤسســة الرعاية العربية 
األمريكيــة، تباشــر مؤسســة أمريكيــون من أجــل اقتصاد 
فلســطيني نابــض بالحياة بتقديم المســاعدة عبر توجيه 
الموظفيــن الجدد إلى الشــركات العاملــة مع أمريكيون 

مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني نابــض بالحيــاة.

)سام بحور )على يسار الصورة( وممثل ملتقى اإلبداع واألعمال 
في جامعة بيرزيت في الضفة الغربية يوقعان اتفاقية لدعم 

الريادة.(
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يضــم مجلــس إدارة المؤسســة تنوعــا فــي المشــارب الثقافيــة ووجهــات نظــر أعضائــه بمــا يتعلــق فــي التزامهــم 
المشــترك مــن أجــل مســاعدة الفلســطينيين فــي تطويــر أعمالهــم وفــي تحســين ظروفهــم المعيشــية؛ وبالتالــي، 
إعطائهــم األمــل لتحقيــق مســتقبل أفضــل. لــدى كل مــن أعضــاء المجلــس قصــة عايشــها، مكنتــه مــن اإللمــام 
بالتحديــات التــي تواجــه الفلســطينيين، وجعلتــه متعطشــا لتقديــم المســاعدة لهــم. يتشــكل فريــق عملنــا مــن 
والتعليــم،  األعمــال،  عالــم  فــي  بصمتهــم  لهــم  ناجحيــن  وفاعليــن  ومفكريــن  ومتفائليــن،  واقعييــن  أشــخاص 

ــح الشــعب الفلســطيني. ــر لصال ــراً أكب ــوا تغيي ــأن يحدث ــدوا جميعــاً ب ــة، تعّه ــر الربحي والحكومــة والخدمــات غي

   ديما أبو شعبان، أمينة صندوق
تتخصــص فــي مجــال اســتراتيجيات الشــركات، وتركــز فــي عملهــا علــى مجــال الرعايــة الصحيــة 
فــي الواليــات المتحــدة، ولديهــا خبــرة طويلــة فــي مجــال االستشــارات اإلداريــة للشــركات الخاصــة 
األعمــال  وقــرارات  المؤسســة  وأداء  علــى محــاكاة فاعليــة  وتركــز  العــام،  القطــاع  مــن  وللعمــاء 
ــرة مــن خــال إجــراء التحليــل الدقيــق. وقدمــت استشــاراتها للريادييــن فــي مجــال تنميــة  الرئيســة والمؤث
األعمــال التجاريــة الحديثــة، مركــزة فــي ذلــك علــى مرحلــة دخــول الســوق، واســتراتيجية النمــو، واالســتدامة. نشــأت 

ديمــا وعملــت فــي الواليــات المتحــدة وفــي الشــرق األوســط.

فريق عمل المؤسسة

   سام بحور، رئيس مجلس اإلدارة والمؤسس الشريك 
هــو مستشــار تطويــر أعمــال يقيــم فــي البيــرة- رام هللا فــي فلســطين، وصاحــب شــركة »إيــم« إلدارة 
األمريكــي  الفلســطيني  لــد  وُ الناشــئة.  التجاريــة  األعمــال  فــي  المختصــة  التطبيقيــة  المعلومــات 
ــد  ــم فــي إنشــاء العدي ــدور العظي ــو. لقــد كان لســام ال ــة أوهاي ــة يونجســتون فــي والي ونشــأ فــي مدين
ــارزة، مــن بينهــا شــركة االتصــاالت الفلســطينية، وســوبر ماركــت برافــو،  مــن الشــركات الفلســطينية الب

ويتواصــل دوًمــا مــع الوفــود األجنبيــة القادمــة إلــى فلســطين.

 

  إدوارد ثومبسون، رئيس المؤسسة والمؤسس الشريك
بعــد مــا يقــارب أربعــة عقــود أمضاهــا فــي تقديــم االستشــارات فــي مجــال األعمــال، تقاعــد إدوارد فــي 
عــام 2007 حتــى يمضــي وقتــه االجتهــادي فــي مناصــرة الســام العــادل مــن النهــر إلــى البحــر. التقــى 
إدوارد ســام عــام 2008، حيــث نظــم لــه جولــة للتحــدث فــي شــيكاغو عــام 2013، وأسســا معــا مؤسســة 

أمريكيــون مــن أجــل اقتصــاد فلســطيني نابــض بالحيــاة فــي عــام 2014.

  سناء حسين، أمينة سر المؤسسة
، ومثلــت العمــاء والمنظمــات  تعمــل ســناء حســين محاميــة فــي شــيكاغو فــي إيلينــوي منــذ 25 عامــاً
الدوليــة،  األعمــال  وتطويــر  والعقــارات،  واألعمــال  التجاريــة  والمعامــات  الشــركات،  تطويــر  فــي 
والتخطيــط للعقــارات. وعملــت حســين مــع مختلــف الوفــود الدوليــة والبرامــج القانونيــة الدوليــة، وهــي 

فلســطينية-أمريكية ولــدت ونشــأت فــي شــيكاغو.

  جيفري لويس، مراقب االمتثال
فــي  نيويــورك وماساتشوســتس، ويركــز تخصصــه  فــي  لويــس مهنتــه  المحامــي جيفــري  يــزاول 
المحامــاة علــى مجــال المحاكمــات، باألخــص علــى كل أوجــه قانــون أحــكام األســرة. يشــارك لويــس 
فــي أعمــال تطويريــة جوهريــة عابــرة للحــدود فــي العديــد مــن المجــاالت، ويعمــل منــذ عــدة عقــود 
فــي بوســطن وعلــى المســتوى اإلقليمــي فــي عــدد مــن المنظمــات اليهوديــة. ويشــغل منصــب رئيــس 
مشــارك فــي مؤسســة مبــادرات أبراهــام، إلــى جانــب عضويتــه فــي مجلــس إدارة منظمــة أمريكيــون مــن أجــل 
الســام. علــى مــدى عقــود، عمــل لويــس علــى مناصــرة تحقيــق حل عادل وســلمي للصراع اإلســرائيلي الفلســطيني.

  ألبرت عصفور، عضو مجلس إدارة
مهنــدس ميكانيكــي متقاعــد، لديــه ســجل حافــل بالعمــل فــي مجــال ســوق الســيارات العالميــة 
ــدة فــي هــذا المجــال. وبعــد تقاعــده، أنشــأ الســيد  ــي لشــركة رائ ــر للمبيعــات والتســويق الدول كمدي
ألبــرت شــركة استشــارات للشــركات المصنعــة للســيارات مــن الــدول المطلــة علــى المحيــط الهــادئ. 
ج المنتجــات الفلســطينية  وهــو ناشــط فاعــل فــي مجــال تعزيــز التعليــم للشــباب الفلســطيني. كمــا يــروّ

ــات المتحــدة والمكســيك. فــي الوالي

   نسرين مصلح، عضو مجلس إدارة
تديــر نســرين مصلــح شــركة رتــاج للحلــول اإلداريــة التــي أسســتها فــي رام هللا في فلســطين، وتمكنت 
مصلــح مــن تحويــل شــركتها مــن شــركة وليــدة إلــى شــركة رائــدة فــي مجــال إدارة التدريــب المهنــي 

والخدمــات اللغويــة. 

   آرنولد كوان، عضو مجلس إدارة
يشــغل الســيد كــوان منصــب أســتاذ العلــوم الماليــة لــدى لويلــز فارجــو فــي جامعــة واليــة آيــوا فــي 
مدينــة أميــس فــي آيــوا. وتصــب اهتماماتــه فــي التدريــس واألبحــاث فــي مجــال التمويــل والمعامــات 
البنكيــة للشــركات، باإلضافــة إلــى كونــه المؤســس والمديــر التنفيــذي لشــركة كــوان لألبحــاث، والمنتــج 
ــس وهــو حزمــة برامــج تحليليــة لألبحــاث األكاديميــة التــي تســتخدم البيانــات الماليــة للســوق.  لبرنامــج إيفنتَ
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فرادى الجهات المانحة
مايك أبل

إياد أبو الرب
ديما أبو شعبان

كارين أبو زياد
ميريام آدمز
روبرت آدمز
جين أداس
ديان أدكين
ماريان ألبينا

ويندي الصفدي
عبلة أركاني

ميشيل آرنيسون
ألبرت عصفور
جنان عصفور

أليس باخ
مروان بلعا
بول بيكيت

إليزابيث بيرغر
جينيفر بينغ

روبرت بلونغ
تشيلسيا وماثيو

بيوم
أوليريكا بريسمان

دانيل كايسي
ريك تشيرتوف
بولين كوفمان

ليندا كوهين
جون كوبينهافر

آرنولد وكريستين
كوان

كارولين كراكرافت
إيميلي ديكمان
آرت دونسكي

إدوارد إيدينز
كانديس إيليوت

منال فاخوري
روبيرت كوتن وديان فايت

روب فريدالند
ديفد وديل جينسبيرج

جويل غليك
جيجي غوردون

مارغريت جريفيثس
آدم هالر

نديم حسن
نادية حجاب

كاثلين هولمز
نديم حمصي
سناء حسين

روزاليند جوفي
ستيفاني جدسون
ريبيكا كرانتز ودون

كاتز
رسا كروميل أُ
لورين ليبانك

مونيك ليبانك
جفري لويس

جون ليندر
توني ليتوينكو

روبرت لبوتسكي
مات ماكيارو

جفري ماك
تيفاني ماك

ريتشارد مقدسي
عمار مصري

جون وبوزينا مكليس
سل ميلبي رَ

إيليزابيث مومين
جوزيف مونتفيل

مايكل مورس
روبيرت مون

نانسي ميوس
روث نيلسون

جيرمانا نجم
ليزلي نوبلز

ماريفيلما أونايل
لين بوالك

داريل بويل
كارال ثومبسون بويل

جورج رفيدي
جيمس راي

بيتر راشكن
ج. باوال روديريك

س ولوسي روزينزويج رَ
ست جينيفر رَ

غريس سعيد
سحر سا
بام سول

قيس سلحوت
براد شليغيل
بروس شافر
دايتير شولت

فينيسا سميث
إيف سبانغلر
زهير سويدان

سكوت توماس
إدوارد ثومبسون

ماريلين ثومبسون
دونا وولباوم

ماري آن ومايك
ويستون

ماثيو فيث
تيري ويبر

تيريسا وايتهيد
نيكوالس وود

مارك زيفين

المؤسسات المانحة
مركز إنديانا للسام في الشرق 

األوسط

صندوق األخوة روكفلر

منظمة الواليات المتحدة
)ممول مجهول الهوية(

فريق العمل التشغيلي للمؤسسة

ريما أبو شاهين، مسؤولة العمليات التشغيلية 
في فلسطين 

باإلضافة لكونها مديرة تطوير أعمال وازنة في اإلدارة، 
ــو  والتخطيــط االســتراتيجي، وتجنيــد األمــوال، عملــت أب
شــاهين موظفــة رســمية فــي شــركة ميكروســوفت 
بمنصــب مديــرة برامــج ميكروســوفت فــي فلســطين. 
ــذت فــي  فِّ مت جائــزة إنجــاز عــن أفضــل مشــاريع نُ تســلّ
الشــرق األوســط، وأفريقيا، وأوروبا. تحمل ريما شهادة 
البكالوريــوس فــي تكنولوجيــا المعلومــات المحوســبة، 
ودرجــة الماجســتير فــي التخطيــط االســتراتيجي وتجنيــد 
األمــوال )مــع مرتبــة الشــرف(، وانضمــت ريمــا إلــى فريق 
عمــل المؤسســة فــي شــهر نيســان/إبريل عــام 2017، 
مســؤولًة عــن العمليــات التشــغيلية للمؤسســة فــي 

فلســطين.

ليلى كايكسو، مسؤولة العمليات التشغيلية 
في الواليات المتحدة 

نشأت ليلى كايكسو في مدينة ماديسون في ويسكونسن 
وعــادت مؤخــرا إلــى الواليــات المتحدة بعدما عاشــت 12 
عــام فــي فلســطين. تعيــش كايكســو اليــوم فــي مدينــة 
هــا.  هيوســتن فــي واليــة تكســاس مــع زوجهــا وطفليْ
تزخــر كايكســو بخبــرة وافــرة فــي مجــال التجــارة العادلــة 
باإلضافــة إلــى أنهــا مدقــق معتمــد فــي التجــارة العادلــة 
فــي المنظمــة الدوليــة للتجــارة العادلــة. حصلــت علــى 
درجــة الماجســتير مــن مدرســة الدراســات الشــرقية 
واالفريقيــة فــي لنــدن فــي تخصــص التنميــة االقتصاديــة 
الدوليــة. أكســبها عملهــا فــي مختلــف مجــاالت التنميــة 
الدولية خبرة مهنية هامة، إلى جانب عملها في التجارة 
العادلة، والزراعة، وشؤون المرأة، واألطفال، واإلعام. 
انضمت ليلى لفريق عمل المؤسسة في شهر نيسان/

إبريل عام 2018 بمنصب مسؤولة العمليات التشغيلية 
للمؤسســة فــي الواليــات المتحدة. 

الجهات المانحة
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5
مذكرات تفاهم 

8
صناعات

عشرات
المانحين

100+
زيارات ميدانية

24
شركة 

ومنـظمة

إنجازات أعمال التجسير ما بين عامي 2016 َو 2018 لمحة عامة عن الوضع المالي ما بين األعوام 18-2016

201620172018

ترحيل االلتزامات واألرصدة المالية في بداية 
49,609$ 25,843$ )46,787$(السنة

22,106$ 41,630$ 86,670$ منح ومصادر دخل أخرى
منح للرعاية مالية

 $31,822 $19,196 $36,692
تحويل إلى الكفالة المالية مخصوما منه الرسوم

)$30,331()$18,126()$34,287(
صافي الموجودات

 $41,374 $68,542 $74,119

)4,737$()5,222$()6,195$(نفقات إدارية
)29,221$()12,055$()6,802$(نفقات البرامج 

نفقات جمع التبرعات
)$2,535()$1,656()$2,508(

)36,466$()18,933$()15,532$(إجمالي النفقات
37,654$49,609$25,843$إجمالي الموجودات

إد وسام يزوران أول مدينة 
فلسطينية مخطط لها، 

روابي، في شمال رام هللا، 
إلحاطة مختصرة اضطلع بها 

فريق عمل الشركة.



نؤمن في أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة بضرورة 
الشراكة بين الفلسطينيين واألمريكيين

لمّد وخلق جسور التغيير

إدعمونا في رحلتنا صوب تحقيق استقاللية ورفعة سوق األعمال الفلسطينية،

إذ نوفر المصادر الالزمة لألعمال بعض النظر عن حجمها، ونربطها مع الفرص والمصادر 
المتوفرة في االقتصاد األمريكي.

ع ك | أطلب الدعم | تبرّ شبّ

 
WWW.A4VPE.ORG

أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة هي مؤسسة غير ربحية ُمعفاة من نظام الضرائب األمريكية وفقا للقانون c( )3( 501( قائمة في إلينوي. 
تقدم مؤسستنا مجموعة واسعة من الخدمات التي تعزز التشارك وبناء العاقات بين رجال وسيدات األعمال األمريكيين والفلسطينيين، وتشمل خدماتنا 

استخدام شبكة أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض بالحياة في الواليات المتحدة بهدف إيجاد األشخاص الضالعين ذوي الخبرة الطويلة لتلبية 
حاجات رجال وسيدات األعمال الفلسطينيين، وتشمل خدماتنا طلب الحصول على المعلومات، واالستشارات، والتوجيه، واإلرشاد، والتدريب، وتقديم طرق 
أخرى لحل المشكات، ولتبادل المعارف، ولبناء القدرات المؤسساتية، ولتوسيع اآلفاق ووجهات النظر. وتبنى هذه العاقات عن طريق االجتماعات التي 

تعقد عبر اإلنترنت إلى جانب االجتماعات المباشرة في فلسطين أو في الواليات المتحدة.

تواصل معنا

facebook.com/a4vpe

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

twitter.com/a4vpe linkedin.com/company/ameri-
cans-4-a-vibrant-palestinian-econ-

omy/

https://youtu.be/OLbGEOTTcNc

http://www.a4vpe.org
http://facebook.com/a4vpe
http://twitter.com/a4vpe
http://linkedin.com/company/americans-4-a-vibrant-palestinian-economy/
http://linkedin.com/company/americans-4-a-vibrant-palestinian-economy/
http://linkedin.com/company/americans-4-a-vibrant-palestinian-economy/
https://youtu.be/OLbGEOTTcNc
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