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قبل البداية..

فاديا جربيل

برعاية ال�سيدة �أ�سماء الأ�سد �أقيم منتدى املر�أة والأعمال يف دم�شق يف الفرتة الواقعة بني 2005 /5/22-20م وهذا
املنتدى يكت�سب �أهمية خا�صة ل�سورية واملر�أة ال�سورية والعربية لأنه وقبل كل �شيء ميثل حلقة مهمة ،وحمطة
بارزة يف م�سرية املر�أة ال�سورية التي متلك ميزات كثرية ،وجاءت مرحلة التطوير والتحديث لتعزز دورها التاريخي،
والذي بد�أت بوادره من خالل انعقاد الندوة التخ�ص�صية يف ا�ستق�صاء خ�صائ�ص الن�ساء املتميزات يف �سورية ،وكذلك
بامل�شاريع الن�سوية العديدة التي انطلقت برعاية ال�سيدة الأوىل وت�شجيعها ومتابعتها.
ي�أتي املنتدى احلايل حمطة على غاية الأهمية ،لأنه خروج عن املحيطني املحلي والإقليمي ،وذلك من خالل
امل�شاركة الكثيفة حملياً وخارجياً ،وهذا بحد ذاته مينح املر�أة ال�سورية فر�صتني ثمينتني �أولهما �أن تطلع على
جتارب املر�أة على امل�ستويني العربي والعاملي ،و�أن ت�ستفيد من هذه التجارب ،والفر�صة الثانية تتمثل يف �إظهار
ما لدى املر�أة ال�سورية من �إمكانات وطاقات وقدرات قد ال يعرفها العامل اخلارجي على حقيقتها.
نعم انعقد منتدى املر�أة والأعمال يف دم�شق ،وخارج مكان انعقاده املعتاد يف لندن� ،إن اختيار دم�شق النعقاده
يك�سب املر�أة ال�سورية �أهمية كربى وي�ؤكد الدور احل�ضاري ل�سورية ،و�أن �إخال�ص املواطنني ال�سوريني يف
الداخل واملغرتبات قاد ٌر على فعل �أ�شياء كثرية ،وما كان لهذا املنتدى �أن يعقد لوال الإخال�ص الذي نتمنى
�أن يكون �سمة لدى جميع ال�سوريني يف الداخل واخلارج ،و�أ�ؤكد على الإخال�ص لأنني �أرى �أن النهج الذي
�أ�س�ست له ال�سيدة الأوىل يف املجال االجتماعي وخا�ص ًة يف ميادين الأ�سرة واملر�أة والطفل والأعمال قاد ٌر
على �أن يعيد ت�شكيل املجتمع ال�سوري بال�شكل الأرقى والأ�سمى فيما لو تهي�أ له الكوادر امل�ؤهلة املدربة،
والإخال�ص قبل كل �شيء.
�أغتنم فر�صة انعقاد املنتدى يف دم�شق لأهنئ �سورية وال�سيدة الأوىل على جناح هذا املنهج و�أدعو يف
الوقت نف�سه للمتابعة احلثيثة املخل�صة والدائمة ،فامل�ستفيد الأول والأخري من الأعمال وتفعيل
دور املر�أة هو الوطن الذي يخت�صر العامل بنف�سه وال يخت�صره اجتماع البلدان.
كبت -وح�ضورها
و�إىل �شقيقتي املر�أة �أتوجه برجاء كبري يف �أن ترى �أعمالها �-إن �ص ُغرت �أو رُ
الف ّعال هو الأ�سا�س الذي تنطلق منه لت�سهم يف رفع ا�سم �سورية ومكانتها.
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