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يف  وتف�صيها  القت�صادية  الأزمات  ظهور  مع 
العامل، بداأ احلديث عن ظاهرة الريادية بو�صفها 
وكاأنها  القت�صادية،  الأزمات  ملعظم  حالًّ 
الرتياق ال�صحري الذي مبجرد اأن يتجرعه العامل 
اأحد  الريادية  وتعد  وتختفي،  م�صاكله  �صتزول 
ت�صاعد  التي  العامل  يف  الرئي�صية  املحاور  اأهم 
لدورها  النمو القت�صادي، وذلك  يف دفع عجلة 
املهم يف ا�صتغالل املوارد وامل�صادر والأدوات 
املتاحة، وتطبيق التكنولوجيا احلديثة يف الإنتاج 

والت�صغيل والبتكار.
لأية  ال�صحيح  واملايل  القت�صادي  الو�صع  اإن 
مواردها  على  تعتمد  اأن  هو  العامل  يف  دولة 
املالية  �صوؤونها  لت�صيري  الذاتية  وم�صادرها 
من  ذلك  يف  ملا  وتنميته،  القت�صاد  وتطوير 
لكن  ال�صيا�صي،  ال�صتقالل  تدعيم  يف  اأهمية 
التي  بخ�صو�صيته  يتميز  فل�صطني  يف  القت�صاد 
اإىل  يفتقر  لأنه  الأخرى؛  الدول  بقية  عن  تختلف 

منتدى 
�صيدات 
اأعمال 
فل�صطني

يوًما  يكن  مل  فهو  الذاتي،  التحكم  ا�صرتاتيجية 
الرغم  على  الكاملة،  الفل�صطينية  ال�صيطرة  حتت 
انعدام  ال�صالم،  اتفاقات  من  العديد  وجود  من 
ال�صتقرار الأمني يوؤدي اإىل عدم وجود ا�صتقرار 
فل�صطني  يف  فال�صتقرار  واجتماعي،  اقت�صادي 
مرتبط ب�صكل رئي�صي باإ�رشائيل ومقايي�صها الأمنية 
يف  اأ�صا�صية  عقبة  ت�صكل  والتي  والقت�صادية، 

وجه اآليات التخطيط والتنمية الفل�صطينية.
القت�صاد  يف  املتكررة  النتكا�صات  اأدت  وقد 
ا�صتيعاب  على  قدرته  تقلي�ش  اإىل  الفل�صطيني 
�صوق  على  ا  �صنويًّ تتدفق  التي  الب�رشية  املوارد 
اخلا�ش،  اأو  العام  القطاع  يف  �صواء  العمل، 
م�صاركة  ن�صبة  فاإن  فل�صطينية  اإح�صاءات  وح�صب 
ال�صابات  اأما   ،%14.2 تبلغ  الرياديني  ال�صباب 
ال�صيا�صية والقت�صادية  فال�صعوبات   ،%6 فتبلغ 
دفعت بالعديد من اخلريجني اإىل تف�صيل الوظائف 

امل�صتقرة على بناء امل�صاريع اخلا�صة. 

م�صاريع  ويدرن  ميلكن  اللواتي  الن�صاء  عدد  بداأ 
العامل،  اأنحاء  مبعظم  التزايد  يف  خا�صة 
والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  والظروف 
ال�صعبة التي يعاين منها املجتمع الفل�صطيني دفعت 
بناء م�رشوعها  التفكري يف  اإىل  الفل�صطينية  املراأة 
اأنها  خا�صة  العائلة،  دخل  لزيادة  اخلا�ش 
اأو املعيل  ال�رشيك  الأ�رش  العديد من  اأ�صبحت يف 

الأ�صا�صي.
خاللها  من  التي  الريادية  �صفات  اأهم  ومن 
الأعمال،  عامل  يف  النخراط  املراأة  ت�صتطيع 
املهارة واملعرفة والقدرة على حتمل املخاطرة 
للفر�ش  والنتباه  واملبادرة  املدرو�صة، 
واللتزام  واملثابرة  والإ�رشار  واقتنا�صها، 
املعلومات  عن  والبحث  واملتابعة،  بالعمل 
والإقناع  املنظم  والتخطيط  للعمل،  الالزمة 
واملراأة  التاأثري.  ا�صرتاتيجيات  وا�صتخدام 
الريادية هي التي متلك اجلراأة الكافية ملواجهة 

واقع  اإىل  وحتولها  الأفكار  وتبتكر  التحديات، 
وم�صاريع قيد التنفيذ؛ لتلبية احتياجاتها وحتقيق 
تواجه  فل�صطني،  ويف  القت�صادية.  ا�صتقالليتها 
قيود وم�صاكل وحتديات جمة،  الريادية  املراأة 

من اأهمها:
الظروف ال�سيا�سية والأمنية

الأو�صاع ال�صيا�صية والأمنية امل�صطربة الناجمة 
العائق  تعد  الإ�رشائيلي  الحتالل  وجود  عن 
فل�صطني  يف  والرياديات  الرياديني  اأمام  الأكرب 
اإ�رشائيل  تفر�صها  التي  فالقيود  �صواء،  حد  على 
املدن  بني  املغرو�صة  واحلواجز  ال�صوق،  على 
واملواد  الب�صائع  حركة  من  حتد  الفل�صطينية 
العمليات  يف  انخفا�ش  اإىل  وتوؤدي  اخلام، 
التجارية، وحتد من التو�صع يف الأعمال، وتزيد 
واأد  اإىل  يوؤدي  مما  املخاطرة،  ظروف  من 

الأفكار الريادية قبل ولدتها.

املراأة والريادية يف فل�سطني
بقلم: عبري اأبو غيث

فل�سطني
ريادية الأعمال
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املخاطر الت�سويقية 
ال�صديدة  الفل�صطينية واملناف�صة  ال�صوق  �صغر حجم 
بني التجار واإغراق ال�صوق بالب�صائع الإ�رشائيلية، 
والقيود  املدن،  بني  الإ�رشائيلية  واحلواجز 
الداخل  يف  الب�صائع  حركة  على  املفرو�صة 
واخلارج، وقلة خربة املراأة يف ال�صوق وظروفه 
على  املفرو�صة  الجتماعية  والقيود  املتغرية، 
حركة املراأة، جتعل املهام الت�صويقية من اأ�صعب 
�صاحبة  الريادية  املراأة  توؤرق  التي  املهام 
الأعمال، والتي تدفعها اإىل اللجوء لو�صيط لت�صيري 

�صئونها الت�صويقية.
م�سادر التمويل والإقرا�ض 

الرئي�صي  ال�صبب  يعد  املال  لراأ�ش  م�صدر  اإيجاد 
ريادي،  عمل  اأو  م�رشوع  اأي  بناء  لإعاقة 
موؤ�ص�صات  يف  بفل�صطني  التمويل  م�صادر  وتتمثل 
التقليدية،  والبنوك  ال�صغرية،  امل�صاريع  متويل 
الظروف  وتعرقل  اأخرى.   متويل  وم�صادر 
ال�صيا�صية والأمنية غري امل�صتقرة، التي توؤثر على 
املمولة،  اأو  املقر�صة  اجلهات  اأمام  اللتزام 
جهود الرياديات للح�صول على متويل لأفكارهن 
املتوفرة  املعلومات  �صح  اأن  كما  م�صتمر.  ب�صكل 
والإقرا�ش  التمويل  موؤ�ص�صات  عن  اأمامهن 
الرتدد يف  اإىل  بالإ�صافة  و�رشوطها وحيثياتها، 
دعم املراأة الريادية من قبل البنوك واملوؤ�ص�صات 
دفع  وكفاءتها،  بقدراتها  ثقتهم  لقلة  املقر�صة 
اأفكارهن  عن  التخلي  اإىل  الرياديات  من  بالعديد 

وم�صاريعهن. 
حمدودية برامج التدريب والتاأهيل 

وجود الرغبة والدافع لدى املراأة الريادية ل تكفي 
الأعمال،  عامل  يف  وريادية  ناجحة  تكون  حتى 
يف  �صواء  بالذكر،  جديرة  برامج  اأي  توجد  فال 
اجلامعات،  )املدار�ش،  التعليمية  املوؤ�ص�صات 
الن�صاء  توؤهل  الأعمال،  دعم  مراكز  اأو   ،)...
التفكري  على  ت�صجعهن  اأو  الريادية  على  وتدربهن 
بالبدء يف م�رشوع. وحتى تنطلق املراأة الريادية 
يف عامل الأعمال ل بد من وجود خلفية لديها عن 
العمل  وفر�ش  القت�صاد  يف  الأ�صا�صية  احلقائق 
املتاحة واإجادة املهارات الأ�صا�صية التي متكنها 
بحيث  الأعمال،  اإدارة  لغة  وتعلمها  النجاح  من 
تنظر للم�صاكل من وجهة نظر اأ�صحاب امل�صاريع.

ت�صاهم امل�صاريع الريادية يف اإعادة توزيع ثروات 
م�صتويات  من  وتقلل  فاعلية،  اأكرث  ب�صكل  الدول 
وظائف  خلق  يف  ت�صاهم  كما  والبطالة،  الفقر 
ت�صاعد  التي  الإنتاج  مرونة  من  وتزيد  جديدة، 
املتغرية؛  القت�صادية  الظروف  مع  التاأقلم  على 
التي  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  تدعم  لأنها 
تعد اأكرث مرونة من امل�صاريع الكبرية وال�صخمة. 
وامل�صاريع  واملبادرات  بالأعمال  والرتقاء 
الريادية يحتاج اإىل احت�صان ثقافة الريادية من 
احلكومية،  وغري  احلكومية  القطاعات  جميع  قبل 

وتوحيد اجلهود والعمل على املحاور التالية:
• املناهج التعليمية	

وتطبيقها  املناهج  يف  الريادية  م�صاقات  اإدخال 
)البتدائية،  املدار�ش  يف  الواقع   مع  وربطها 
وتاأ�صي�ش  واجلامعات،  والثانوية(  والإعدادية 
على  الطالب  لتدريب  والإر�صاد  الريادية  دوائر 
جانب  اإىل  والتطوير  والبحث  الريادية  مهارات 
مع  وت�صبيكهم  مل�صاريعهم،  امل�صتمرة  املتابعة 

رجال و�صيدات اأعمال يف �صوق العمل.
• القوانني والت�رشيعات	

البنية  ووجود  والجتماعي  القت�صادي  النظام 
ال�صتثماري  املناخ  وتوفري  املنا�صبة  التحتية 

القوانني والت�رشيعات وتعديلها  املالئم، وتوفر 
روؤو�ش  ذات  ال�صغرية  امل�رشوعات  تدعم  بحيث 
مثل  ال�صباب،  ين�صئها  التي  ال�صغرية  الأموال 
الإجراءات  وت�صهيل  ال�رشيبية  الإعفاءات 
تلعب  الر�صمية،  اجلهات  مع  والتعامل  التاأ�صي�صية 
مما  الريادية،  امل�صاريع  زيادة  يف  ا  مهمًّ دوًرا 
القت�صادية،  التنمية  على  اإيجابي  ب�صكل  ينعك�ش 
على  ي�صجع  ل  ال�صيا�صي  الو�صع  اأن  خا�صة 

ال�صتثمار.
• و�سائل الإعالم 	

فكرة  ترويج  تتبنى  اأن  الإعالم  و�صائل  على 
تركز  التي  التوعية  حمالت  خالل  من  الريادية 
على اأهمية امل�صاريع الريادية والتعريف مب�صادر 
ال�صغري  والتمويل  القرو�ش  وجمالت  التمويل 
جتارب  تن�رش  واأن  اإن�صائها،  يف  ت�صاهم  التي 
�رشورة  تر�صخ  واأن  املجال،  هذا  يف  الآخرين 

م�صاركة ودعم املراأة بهذه امل�صاريع. 
• الو�سول مل�سادر التمويل والإقرا�ض 	

والإقرا�ش  التمويل  ظروف  تكون  اأن  يجب 
يعي�صها  التي  والأو�صاع  الظروف  مع  متالئمة 
املوؤ�ص�صات  هذه  ت�صعى  واأن  الفل�صطيني،  املجتمع 
لإيجاد اآليات ت�صهل على املقرت�صني اإيجاد م�صدر 
وتقلي�ش  للدخل،  مدرة  م�صاريع  لعمل  متويلي 
ال�رشوط الواجب حتقيقها للح�صول على القر�ش، 
وت�صجيع  الريادية.  للمراأة  ت�صهيالت  وجود  مع 
و�صع  على  املالية  ال�صيا�صات  و�صانعي  البنوك 

برامج لتمويل امل�صاريع الريادية للن�صاء.
• منح حوافز للرياديات	

يعد الدعم الأ�رشي من اأهم الأمور التي ت�صاهم يف 
للمبا�رشة  الالزمة  الثقة  الريادية  املراأة  اكت�صاب 
ببناء م�رشوعها، كما اأن حتفيز املراأة للمخاطرة 
والجتاه نحو عامل الأعمال هو م�صئولية املجتمع 
ككل، حيث اإن وجود دعم من اجلهات احلكومية 
وتوفري  الإقرا�ش  وموؤ�ص�صات  احلكومية  وغري 
يف  ي�صاهم  اأن  �صاأنه  من  لال�صتثمار  مالئمة  بيئة 

اإقبال الرياديات على اإن�صاء م�صاريعهن.
بدعم  تقوم  التي  املوؤ�ص�صات  من  العديد  وهناك 
فل�صطني،  يف  الأعمال  عامل  يف  الريادية  املراأة 
قام  الذي  الأعمال  �صيدات  منتدى  اأهمها  ومن 
م�صاركة  لزيادة  اجلادة  املبادرات  من  بالعديد 

فل�سطني

تطوير  مركز  كاإن�صاء  القت�صاد،  يف  املراأة 
للمراأة  اخلدمات  من  العديد  يقدم  الذي  الأعمال 
القانونية  وال�صت�صارات  كاخلدمات  الريادية، 
امل�صاندة  املعلومات  وتوفري  والت�صويقية، 
وتوفري  والإقرا�ش،  التمويل  مل�صادر  للو�صول 
الإدارية  املجالت  يف  والدعم  التدريب  فر�ش 
واملالية والفنية، وتوفري مكتبة ت�صمل العديد من 
الأبحاث والدرا�صات واملراجع امل�صموعة وغري 
امل�صموعة يف جمال الأعمال. كما يقوم املنتدى 
بت�صبيك ال�صيدات الرياديات �صاحبات الأعمال مع 

�صيدات اأعمال باخلارج .
يف  الريادية  دعم  هل  ال�صوؤال:  يبقى  ولكن 
جمتمعاتنا، وخ�صو�صا املراأة، هو جمرد �صعار 
اأم  وح�صارتنا،  تقدمنا  على  لنربهن  به  ننادي 
ال�صتقالل  حتقيق  يف  باأهميته  نوؤمن  بداأنا  اأننا 

القت�صادي وال�صيا�صي على حد �صواء.




