
 باستطاعتنا التغيير للمجتمع األفضل

تسنيم سالم
عضوة المنتدى الشبابي- عضوة مجلس ظل

 
26 عاما- قراوة بني زيد- رام هللا والبيرة

 

" عشان يكون المجتمع ناجح ومستقر الزم يكون
في مشاركة للشباب في الحياة السياسية وفي
تطوير البلد، ألنه الشباب الهم القدرة الكبيرة على
التغيير للمجتمع األفضل" بهذه العبارات تبدأ الشابة

تسنيم سالم (26 عامًا) حديثها. 
 

على الرغم من أن تسنيم أكملت تعليمها المدرسي
والجامعي، إال أنها تقول:"التعليم الجامعي ال يّعلم كل
شيء في الحياة، لذلك أنا أسعى دومًا ألنخرط في عدة
مجاالت، خاصة فيما يتعلق بمشاركة النساء على
المستوى السياسي، وكل ذلك يكسبني مهارات جديدة

على الصعيد الشخصي واالجتماعي". 

تقول تسنيم:"عمتي تعتبر مشاركة فعالة في
أنشطة جمعية المرأة العاملة، وهي التي شجعتني
وحفزتني للمشاركة في أنشطة الجمعية، وكانت أول
ندوة شاركت فيها حول حقوق النساء، وفي تلك
الندوة سمعت كثيرًا عن تجارب الفتيات، وحجم الظلم
الذي يعانين منه، وعلى الرغم من العنف االجتماعي
الذي تعاني منه النساء، إال أنهن قويات وشجاعات،
ويحاولن بشتى الطرق الوصول والمشاركة، وكل ذلك

شجعني أنا أيضا حتى أكون مشاركة فعالة". 
 

تسنيم سالم، من قرية قراوة بني زيد، الواقعة
شمالي غرب محافظة رام هللا والبيرة، اختارت أن
تتخصص في عالم السياحة واآلثار في جامعة
النجاح الوطنية، ولكنها لم تستطع العثور على
عمل، وعوضًا عن ذلك بدأت تسنيم بتلقي عدة
ورشات عمل حول دمج األشخاص ذوي االحتياجات

الخاصة في المجتمع.
 

شاركت تسنيم في أنشطة جمعية المرأة العاملة
الفلسطينية للتنمية منذ بداية عام 2022، وهي
عضوة مجلس ظل، وعضوة في المنتدى الشبابي
الذي تتبع أنشطته لجمعية المرأة العاملة

الفلسطينية للتنمية. 
 

 شاركت تسنيم في عدة ندوات عقدت حول االنتخابات،
من ضمنها أهمية مشاركة النساء في االنتخابات،
وعدة ندوات شبابية حول أهمية مشاركة الشباب في

مراكز صنع القرار. 



تسعى تسنيم من خالل مشاركاتها المتعددة
الوصول وإحداث التأثير والتغيير وتقول :"تعتبر
شريحة الشباب من أكبر شرائح المجتمع وأهمها،
وانفصالهم عن الحياة السياسية سيعمق الفجوة،
وسيشكل فشَال عميقا لألنظمة السياسية، حيث
أن األنظمة السياسية الناجحة يجب أن تضمن

تمثيل مختلف شرائح المجتمع".

يأتي توثيق هذه القصص للشباب والشابات بهدف
تعميم تجاربهن\م في مجال المشاركة السياسية
ضمن حملة المناصرة والتوعية على مشروع
"تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وزيادة
تأثيرها"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من حزب
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تطمح تسنيم إلى تطوير قدراتها الذاتية
وإمكانياتها، وتختم حديثها وتقول:" الشباب اليوم
بحاجة لتعزيز سلوكياتهم فيما يتعلق بالمساواة
وتطوير عالقاتهم مع المجتمع، وعشان يكون
المجتمع ناجح وقوي وسليم ومستقر الزم تكون
مشاركة الشباب فاعلة في الحياة السياسية حتى

يتم تطوير البلد". 


