قبل البداية..

حياتنا ..م�سار!!
فاديا جربيل

هي حياتنا ...هكذا �أ�شبه مب�سار!!..
حياة الأف��راد داخ��ل املجتمع ،م�سارات متعددة قد تتقاطع هنا
�أو هناك ،وقد تفرتق يف �أمكنة عديدة ...ولكنها عموماً تعك�س
خ �ي��ارات الأف � ��راد ور�ؤاه � ��م مل�ع��امل ال�ط��ري��ق ال ��ذي ي��ري��دون �أن
ي�سريوا عليه ،وللأ�شياء التي يختارون ،وللنا�س الذين يريدون
�أن مي�ضوا معهم يف هذه ال��دروب �أو تلك ...فاحلياة تقدم لنا
ط��رق�اً وخ �ي��ارات ع��دي��دة ل�ل�أه��داف ال�ت��ي ن��ري��د ،وامل���س��ار الذي
نتطلع �إليه.
م �� �س��ار ...م �� �س��ارات وتنفتح ال�ل�غ��ة ع�ل��ى جم�م��وع��ة م��ن القيم
واملعارف والإبداعات التي يطمح �إليها الأفراد ،كما تطمح �إليها
املجتمعات من �أجل ت�شكيل اللوحة التي ن�أمل �أن تكون عليها
�صورتنا و�صورة جمتمعنا م�ستقبالً.
ومن هنا البد من �أن جتد ر�ؤانا وطموحاتنا حا�ضناً لها يف بع�ض
امل�شاريع الهامة التي ت�شكل بدورها خياراً جمعياً ووطنياً ،كما
ه��و احل��ال م��ع م�شروع م�سار ،ال��ذي يهدف �إىل تنمية �سورية
عرب اال�ستثمار يف �أطفالها و�شبابها ...فهو م�شروع ي�ستهدف
كل الأطفال واليافعني يف �سورية ،لأنهم يج�سدون حلم البناء
للم�ستقبل ...وميثلون ال�صورة امل�شتهاة لغد �أف�ضل و�أقدر على
�شق دروب الإب ��داع ال�ف�ك��ري وال�ف�ن��ي يف خمتلف امل �ج��االت ،من
خالل االعتماد على �أحدث التقنيات التي عرفها ويعرفها العامل
اليوم ،وال��درا��س��ات املعمّقة التي ت��درك ال��واق��ع ،وت�سعى لتلبية
الطموحات ،عرب توظيف الطاقات والقدرات التي متيز الأفراد،
وخا�صة املبدعني منهم ،يف بوتقة العمل الأو�سع يف ف�ضاء حر
وهادف يحفز الإمكانيات ،ويدفع الطاقات �إىل غاياتها ليحقق
الأهداف الفردية واجلمعية على امتداد خارطة الوطن.
االكت�شاف ،االب�ت�ك��ار ،امل���ش��ارك��ة ....مفاهيم عميقة يف مغزاها
وغاياتها ،تلتقي يف دائرتها طموحات الفرد ،مع تطلعات "م�سار"،
بحيث تكون الثمرة م�شرتكة بكل املعاين والدالالت ...فمثابرة
الفرد و�إبداعه وعمله احلثيث ،وبنا�ؤه امل�ستمر واخلالق ،ال بد
�أن ت�صبّ يف املح�صلة يف بحر امل�شاريع الكربى التي تتكامل فيها
امل�سارات والر�ؤى والأهداف مبعانيها الإن�سانية واحل�ضارية.
يف "م�سار" ..قد تتالقى م�سارات حياتنا وقد تختلف ،ولكنه �أو ًال
و�أخ�يراً خيارنا ال�ست�شراف املا�ضي ،وبناء امل�ستقبل ،وتع�ضيد
روح الإب��داع واالبتكار ،وتعزيز فكرة احل��وار والإمي��ان بالر�أي
والر�أي الآخر.

