
 

 

 

 

 حميط من احلرب يف العقالني التفكري من جزيرة

 سوريا - السويداء يف (CAS)  املتقدمة العلوم مركز مؤسسي مع مقابلة

 

 – دمشق من ،عاما   24) كلسلي فادي املتدرب زميلنا والذي بادر به املقال هذايهدف 

من  مغمورٍ  إىل عرض جانبٍ ، 2015عام خريف  يف كالجئٍ أملانيا إىل قدم الذيو( سوريا

عرب معظم وسائل اإلعالم يف  كيفية تصوير هذا البلدل خالفا  عالميا إ حقهوال ينال  سوريا

عالقات على على الصراع و أساسي بشكلٍ اليت تقوم بالرتكيزو ،احلربأملانيا منذ اندالع 

. على أوروبا السياسية "أزمة الالجئني" وعواقبهاعلى العظمى واإلسالم املتطرف أو  القوى

 حياة   حتى حتت هتديد احلرب فهناك بالضرورة هعلى أن مثالٍإعطاء  هو أحد أهداف املقال

يف املثال  ،نشطة ال تزال عصرية   تقدمية  هناك عقوال  وأن  ،يف بعض املدن السورية يوميةٌ

حول  جدا  صادقةٍ يسعون إىل نشر رسالةٍ من قبل شبابٍ ذاتيا  منظمةٌ ةٌعلمي مبادرة  ،املذكور

 

 الصورة: مركز العلوم المتقدمة. –القياسات الفلكية في الهواء الطلق 



من  ، بل أيضا والقومي التطرف الديين عارضت فقط لتليس ،وعلميةٍ عقالنيةٍ  رؤية العامل بطريقةٍ

يزال  ال فإنه ،احلرب خالل فرتاتإىل إبراز أنه  أيضا ويهدف هذا املقال . أجل العلم حبد ذاته

يف  يستثمرون شغفهم ومعرفتهم أشخاص هناك 

 م منستقبل شباب سوريا ومراهقيها، لتمكينهم

ولشحذ أدواهتم األساسية من التفكري النقدي 

 هو النصإن هذا مهنهم املستقبلية. أجل 

عرب  امت إجراؤه حملادثاتٍ عبارة عن ملخصٍ

 رسائل الربيد اإللكرتونيتبادل  وعربسكايب 

وبني عمار األطرش  (اأملاني – بوخوم كليهما يف مقر) باتريك ريرت وفادي كلسلي بني املؤلفني

 سوريا. - السويداءورائد شيا يف 

 عن املكان: السويداء

نسمة، تقع  313000، تعداد سكاهنا يبلغ حوايل صغرية  سوريةٌ السويداء هي حمافظةٌ

كانت  2011عام يف سوريا يف  العنفيقبل بدء الصراع . لألردن الشماليةعلى احلدود 

قل من أ ونسبةٍ املسيحينيمن  قليلةٍ ، مع وجود نسبةٍدرزيةٍ لسكان من خلفيةٍالغالبية العظمى ل

 إىل السويداء. هاجر العديد من السنة خالل النزاعوالسنة.  املسلمني

 أيضا اليت تدعى ويداء وعاصمتها يف سوريا أصبحت حمافظة الس العنفيةبعد بدء األحداث 

 ألهنا تعترب منطقة يف الصراع السوري، من املدن اجملاورة  من الناس للكثري ملجأ [1] السويداء

 

، تصوير 2014منظر لمدينة السويداء، صيف عام 

 طالل األطرش.

 

 

 

 

 



مع. اجملت على كبرية  سيطرة  الدينيةكن للسلطات ي مل تفالصراع العن قبل اندالع .نسبيا  آمنة 

اجملتمعات اجملتمع متحررا  للغاية مقارنة  بكان و

بعد نشوب األحداث  ولكن .األخرى السورية

غ اجلماعات الدينية يف البالد وبزو يةالعنف

جملتمع ديين يف ا فعلٍ رداملسلحة، حصل 

بسبب للخوف الوجودي  جةٍالدرزي كنتي

 أدى لظهور مجاعاتٍاحلرب. مما هتديدات 

 يف تمعاجمل داخل مسلحةٍ درزيةٍ دينيةٍ

 .السويداء

املناطق، أصبحت توسع اجلماعات املسلحة يف العديد من و الطويلة مرور سنوات احلربمع و

" داعش"الدولة اإلسالمية  كجبهة النصرة وتنظيم إرهابيةٍ مبنظماتٍ مدينة السويداء حماطة 

  تزال حتت سيطرة احلكومة. مع ذلك فإن السويداء الالرتتيب ىمن الغرب والشرق عل

 احلال يف غالبية كانكما  2011 السويداء عام يف . مل يكن هناك انتفاضة كبريةةالسوري

ركات من احل ظهور عددٍوقد مسح الوضع احلايل ب. السورية األخرى واحملافظاتاملدن 

ث بحت تالتطرف الديين أو السياسي، وإحداها كانالتقدمية اليت ابتعدت عن شبابية ال

"مركز العلوم  عنها، أال وهي اليت نتحدث بادرة، إهنا املمضاد عقالني بالضرورة عن موقفٍ

  .[2] 2014عام يف رائد شيا وعمار األطرش بل من قِ سسأُ الذي، (CAS) املتقدمة"

 

 –خريطة موقع سوريا، سي سي بي 
https://?commons.wikimedis.org/w/index.phpcurid=4375

5840 

 

 

 

 

 

 



فريقنا بإخبار فادي كلسلي  عندما قام باتريك:

عن مشروعكم للمرة األوىل ارتسمت على 

فعل بني االندهاش وبني عدم  وجوهنا ردات

 بلدٍ يعيش يف  لماذا قد حياول شخص  فالتصديق، 

لعلوم ا  لأن يؤسس "مركز كسوريا مزقتها احلرب

بعض الشيء من  وجمنونا   شجاعا   وجدا   املتقدمة"؟ هذا يبدو طموحا  

فعكم ين قول ذلك. ما الذي داخلارجية الساذجة إن أمكنوجهة نظرنا 

  ما هي أهدافه؟للبدء هبذا املشروع و

واسعة  ةٌعلمي مثل سوريا هناك أميةٌ دٍيف بل نا األساسية.أهدافعن  رائد: لنتكلم بداية 

  علمية أن ننشر طريقة تفكريٍم يف اجملتمع ونريد أن نساهم يف رفع الوعي العاحنن . االنتشار

فات والعلوم الزائفة، واليت تتفشى مجيعها يف واخلرا ةالطائفي على اجلهل والكراهية للقضاء

الربجمة اللغوية العصبية واليت ف ،املثال )على سبيل ا سليما  علميا  تعليمالبلدان اليت ال متتلك 

 ،للسخرية ثريٍم ، كانت وبشكلٍسيء الصيت ئف زا هي علم و NLPتعرف اختصارا  بـ 

 خالف   املعهد بيننا وبني مالكي وحصل، أيضا  كنا ندرس فيه تدرس يف أحد املعاهد الذي

هذا، ألهنم يعتربوهنا  ليومنا عندهم ال تزال تدرسفلألسف لكن ، وحول فكرة تدريسها كبري 

 كما أننا نود املسامهة يف التقدم العلمي العاملي من خالل تقديم حبوثٍ (.جيدا  ا جتاري عمالً

 

ساحة سلطان باشا األطرش مع مبنى 

، تصوير 2012فرنسي قديم، شتاء عام 

 طالل األطرش.

 

 

 

 

 

 



عالوة على ذلك، فما مييز هذا  .ومبتكرةٍ مستمرةٍ جديدةٍ

من  ابتداءً، نسبيا  يف السن صغار هو تعليم طالبٍ املشروع حقا 

يف الفيزياء  من أكثر املواضيع تقدما  بعضا ، عام 14عمر 

النظرية، على سبيل املثال النسبية العامة والنموذج املعياري 

  لفيزياء اجلسيمات. 

 ؟وأمنيا  سياسيا   ،كيف هو الوضع احلايل يف السويداء: فادي

 صغرية  إهنا مدينةٌمع املدن األخرى. ، مقارنة  نسبيا  آمن للغاية، إنه  آمنا  رائد: إنه ليس مكانا 

تأمني حياة ل كافيةٌموارد  وال ر أهنا فيها. ال توجد وال ميكن أن تتسع للكثري من الناس للعيش

يف هذه  ينتفض الناسمل  .جدا  املناطق اآلمنة يف سوريا صغرية إن  .ن الناسم كبريٍ  عددٍ

أهنم ليسوا  علما أساسي  بشكلٍ ، ألهنم خيافون التطرف اإلسالمي ضد احلكومة احملافظة

لكثري من املشكلة أن هناك ا. صح التعبري"مؤيدين للدولة" إن  مؤيدين للنظام بقدر ما هم

اول حن حننف، وهلذا السبب كبرية  . هذه مشكلةٌسوريايف  ةواملناطقي ةالطائفي الكراهية

على اإلطالق ولكننا  مرفها  . إنه ليس وضعا هذا التفكري العقالني يف مشروعنا ترويج

 يف الوقت الراهن. نتعايش معه

للعمل بالنسبة لنا. الناس  جيد   عمار: نعم، السويداء مكان 

مبحيطهم  مقارنة  كبريٍبشكلٍ  هنا ليسوا ملتزمني دينيا 

منا فقط املسلح مل يصل إىل قلب املدينة إ . النزاعالسوري

 

الطريق السريع من السويداء إلى 
، 2013قنوات، شتاء عام 

 تصوير طالل األطرش.

 

 

 

 

 

 

 

 

عمار األطرش ورائد شيا، مركز العلوم 

 المتقدمة.



الوفيات وعدد فع معدل يف اآلونة األخرية فقط ارتو على حدود احملافظة الغربية والشرقية.

 يف املدينة نفسها. هذا ال يؤثر علينا كثريا فإن ولكن حلسن احلظ . حاالت االختطاف

ن عتبتم ك سابقٍ  : وكيف يتفاعل الناس يف املدينة معكم؟ يف وقتٍ فادي

 بالقتل. وعن هتديداتٍ  شائعاتٍ 

عمار: الصراع الذي يؤثر علينا بشدة هو الصراع بني 

 هناك يف البداية شائعةٌ تكانة والرجعية. التقدمي

س اإلحلاد، وهذا ليس نا، وهي أننا ندرّع ئةٌسي

سواء  الفكرة هي أنه. كبريٍ إمنا سوء فهمٍ صحيحا 

وال  ليس ذو صلةٍ أم ال فهو أمر  آهلةٍ/تؤمن بإلهٍكنت 

رياضياتي.  أو خالل حسابٍ فيزيائيةٍ يهم يف جتربةٍ

ميكنك إمنا  أن يصبح ملحدا  ال ميكنك تعليم شخصٍ

املنهج العلمي والرياضيات والتفكري النقدي بتدريس حنن نقوم . أمامه فقط أن تعرض احلقائق

مل يقم  قام بدحضه )ولكن بالطبعقد أو أن العلم  ال وجود إللهٍأقول  ال ميكننا حتى واملنطق.

 قول ذلك صحيحا   نيتنا، ولن يكون تهذه ليست وظيفتنا وليس (.أيضا بإثبات وجوده 

ال عالقة هلا  العلم خيربك أن فرضية اإلله، ن العلم ال يقول لك أال وجود إللهٍحيث أ .أصالً

ما يكونون شديدي الذكاء،  بأي مسعى علمي. الطالب الذين يلتحقون بدوراتنا عادةً

الغالبية العظمى منهم ملحدون، و جدا  عميقة  وجودية  م يطرحون أسئلة وبطبيعة احلال فإهن

 

، مركز 2017طالب صفّي مابس، ربيع عام 

 العلوم المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 



كان معظمهم ملحدين قبل أن فقد ، يف الواقع، حنن من جعلهم ملحدين ألنناولكن هذا ليس 

ومبا أهنم يسألوننا عن ذلك فعلينا كل ذلك. يف إهنم يفكرون يف الكون ويف اإلله ونلتقي هبم. 

 ال عالقة له بالعلم.من عدمه علمية: وجود اإلله النظر التقديم وجهة 

 اانوا يتهموننكالناس  ، بعضفقد كان األمر جنونيا  بعض الشيءرائد: بالعودة إىل الشائعات، 

الرياضيات، وقد س الفيزياء وا ندرّكن ألننا، (Illuminati) نن ومتنورووبأننا ماسونيّ 

ة حتت السيطرتت بامور ات بالقتل من قبل بعض املتعصبني، ولكن األتهديدالعديد من ال تلقينا

يمة العمل ق ونركدي م أكرب وذلك ألن الناس بدؤوااآلن، وقد أصبحنا حنظى بتفهم واحرتا

 على طالبنا.ا يالحظوهنا ل النتائج اليت بدؤو، من خالالذي نقوم به

 ين يتموأ رجاءً أن تتحدثا عن هيكلية املركز؟ اباتريك: هل ميكنكم

 ؟األمر التدريس؟ وكيف يبدو

 الحقٍ  ، ويف وقتٍحمليةٌ ، وهي منظمةٌ"جذور"مع  ةٍجتريبي ا بشعبةٍعمار: يف البداية بدأن

 فنا عليه)الذي عرّ [3]بلقيساصة، مثل مع معاهد خو حمليةٍ يةٍشباب شاركنا مع منظماتٍت

كايست طالب فيزياء يف جامعة وهو صديقنا أسامة قرقوط 

مابس معهد (، ويف املركز قصريةٍ لفرتةٍوالذي قام بالتدريس 
[4](MAPS) 

من جهتنا فيه وحنن   للتدريسمكانا  )هذه املعاهد تقدم لنا   

أساسي فنحن  (. وبشكلٍ نقدم املنهج الدراسي واملدرسني

 

ة. يقوم ببعض االستنتاجات الرياضيّ  عمار

 مركز العلوم المتقدمة. الصورة:



 يف مجيع العلوم الطبيعية. لعدة سنواتٍ دراسي كاملٍ برنامجٍيف خضم تأسيس 

يس الرياضيات والفيزياء فقط، حنن نقوم بتدر حاليا رائد: 

بتضمني مقررين إضافيني يف املركز: علم  سابقا  قمناقد  وكنا

األستاذ حسن األطرش  وقد قام بتدريسهاألحياء التطوري 

قسم األحياء(، والكيمياء درستها  –)خريج كلية العلوم 

(، لكن لسوء شروق زيتون )خرجية كلية الصيدلةاآلنسة 

لغاء هذين املقررين بسبب ضيق فقد اضطررنا إلاحلظ 

 االلتزام بدوام لطالبنا، حيث أن عليهم أيضا  اجلدول الزمين

: مستوياتٍمخسة من الذي قمت أنا بتأليفه واملنهاج التعليمي  يتكون. احلكومية مدارسهم

 الثالث ملدة سنةٍبينما ميتد  ،لثاني ملدة مثانية أشهرٍا، وونصفٍ وى األول ملدة عامٍميتد املست

. ملدة مخسة أشهرٍ فيمتد اخلامس واألخري املستوى ، أماشهرٍالرابع ملدة تسعة أ، وواحدةٍ 

 ملقررٍ سواء )إضافة  على حدٍ األساسية واملتقدمة يتضمن املستوى األول الرياضيات البحتة،

 ا: املنهج العلمي والتفكري النقدي واملغالطات املنطقية(. أماملواضيع التاليةتضمن ي واحدٍ 

الرياضيات  من كلٍ  يف مقرراتٍ الثاني والثالث والرابع فهي تتضمنبالنسبة للمستويات 

 الفئة. يف الفيزياء النظرية البحتة مقرراتٍ يتضمن املستوى اخلامس وأخريا ياء، والفيز

للطالب األصغر  ، مع استثناءاتٍعاما  14املستهدفة هي األفراد الذين جتاوزت أعمارهم 

بتأليف منهاجها الدراسي. حتى  أيضا أنا قمت  متهيدية  أمتوا دورةً  قد أن يكونوا شريطة سنا 

 .شعبةٍ 13يف  ا طالب 150يس حوايل ا بتدرقمنفقد اآلن 

 

طالب يقوم ببعض الحسابات، مركز 

 العلوم المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 



 فادي: من هم املدرسون؟

اج الدراسي وحدنا ومع هة على عمار بدأنا العمل على املنعندما اقرتحت الفكررائد: 

حسن  أسامة وشروق واألستاذ من كلٌ من شروق، ثم انضم إلينا صغريةٍ ماليةٍ مساعدةٍ

اء إللغأيضا  أن نضطر كوريا اجلنوبية وقبل  للتدريس وذلك قبل أن يضطر أسامة للمغادرة إىل

املدرسني الوحيدين يف  فقد بتنا أنا وعمارمقرري علم األحياء والكيمياء. ومنذ ذلك احلني 

الفيزياء  اليت ختص مورما يتعلق باألفقط وذلك في ببعضناإال نثق ال نحن ف املركز وحتى اآلن

 عاليةٍ علميةٍ الذين حصلوا على درجاتٍ  يف الواقع فإن العديد من األشخاصوالرياضيات. 

لمعلومات اليت تساعدهم بتجاوز يقومون أثناء دراستهم فقط باحلفظ البصم ليف سوريا 

على ذلك،  وعالوة  امتحاناهتم واحلصول على الشهادة. 

نطقية ملعظم امل فإن الكثري منهم ال يعرف حتى البنية

 بشكلٍ  ، ولديهممهالنظريات العلمية يف جماالت ختصص

 .للغاية ضعيفةٌ اتيةٌرياضي رات دق عامٍ

ىل على الذهاب إ ، فإننا نشجع طلبتنامع ذلكعمار: 

، حتى لى شهادةٍلحصول عمعات والدراسة لاجلا

حياهتم  مكنوا من العثور على وظائف وتأسيسيت

 

 –أسامة قرقوط في جامعة كايست 
كوريا الجنوبية، الصورة:  –ديجون 

 أسامة قرقوط.

 

 

 

 

 

 

 



نبذل  ولكننا لطالبنا. نتمكن من تقديم شهاداتٍ لمف، اآلنحتى و ألنهاملهنية يف املستقبل، 

يعمل  ا أنم ا يفعله طالبنا، ومن املمكن يوما مب حنن نثق حقا  .قصارى جهدنا يف هذا املنحى

 .معنا أو حيل حملنا بعضهم

 نه ليسأكتبتم  احملدودة؟اردكم وما مدى جناحكم يف العمل نظرا  مل باتريك:

ميكنكم  كيف. للتدريس أجرتنيمستفقط قاعتني بل  كبري   لديكم خمترب  

  املتقدمة حتت هذه الظروف الصعبة؟ تدريس مثل هذه املواضيع

 تقدما ب من الطال العديد فقط أظهر د عدة أشهرٍبعفمن النجاح يف الواقع!  بكثريٍرائد: 

كيونات وجود التاهم ومن تلقاء أنفس استنتجوا منهم بعضا فإن على سبيل املثال،  .كبريا 

الشمس  قياسات للمسافات النسبية بنيوقد أجرى مجيعهم . [5]وخصائصها املعروفة

وذلك ، سبيا ن يدةٍ نتائج ج جام النسبية للشمس والقمر، وحصلوا علىواألرض والقمر، واألح

 اليت قاموا بصنعها. األدوات بدائية بالنظر إىل 

فقد اعرتف على ذلك،  عالوةًعمار: 

أن بدارس احمللية العديد من مدرسي امل

يف  ةٍطويل بأشواطٍالطالب قد جتاوزوهم 

 املدرسني، األمر الذي دفع بعض الرياضيات

قد ولدراسة يف مركزنا. التسجيل واإىل 

 

من اليسار إلى اليمين: حسن األطرش، شروق 
زيتون، رائد شيا، وعمار األطرش، ربيع عام 
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باإلضافة للغاية.  وسائل اإلعالم احمللية أيضا اإلجنازات السابقة يف تقارير إجيابيةٍبعض تناولت 

املركز هو السلطة العلمية أن اآلن باتت تعترب املنظمات احمللية غري احلكومية  فإنإىل ذلك، 

 الوحيدة املوثوق هبا، وتسعى إىل العمل معنا يف مجيع أحناء سوريا، بل إن البعض منهماحمللية 

 اقرتح توسيع التعاون ليشمل مناطق خارج سوريا.  قد

، بسبب نرتنت عدة مراتٍء من املقابلة انقطع االتصال باإل)خالل هذا اجلز

 حلرب(.يف السويداء منذ اندالع ا الكهرباء واالتصاالتشبكيت سوء أوضاع 

من الكهرباء  أفضل سيناريو مع الكهرباء يف الوقت الراهن هو: ثالث ساعاتٍإن عمار: 

 (.ضحكأخذ بالمن العصر احلجري )وي الث ساعاتٍوث

اء من الكهرب ونصف  ساعةٌ لدينا ، حيث يصبحسوءا األمر يزداد  رائد: يف فصل الشتاء

إىل سؤالك: حنن نقوم هبذا النوع من عودة . بال]...[ من الظالم ونصفٍ  ساعاتٍ 4مقابل 

 بأنفسهم واخلروج إىل الطبيعة للقيام نسبيا  بدائيةٍ التجارب، حيث يقوم طالبنا ببناء أدواتٍ

فقد يف الواقع، و. وما شابه ذلك ومسطرة  كل ما حيتاجونه هو خشب  التجارب.  هبذه

 مدى بدائية أدواهتم، ومثال بالنظر إىل إىل حد ما وذلك نتائج مقبولةٍمتكنوا من احلصول على 

عن  همالبعديبينهما وكذلك  النسبية لمسافةلنصف قطر الشمس والقمر ول قياسهمعلى ذلك 

أدوات القياس ألهنم صنعوا  كانوا أيضا فخورين جدا الشيء العظيم هو أن الطالب األرض. 



أساسي على  نركز بشكلٍ ، وكونناأكثر تقدما   فيما يتعلق مبوضوعاتٍ بأنفسهم. أما

 . وعقولنا وقلم  فإن كل ما حنتاجه هو لوح  النظرية، الرياضيات والفيزياء

يف  اليت تستخدموهنا فادي: ما هي املراجع

  ؟التدريس

عمار: قام رائد جبمع العديد من املواد من اجلامعات األعلى 

معهد ماساتشوستس ومثل هارفارد، حول العامل  تصنيفا 

كما  إخل.... ربيدجمأوكسفورد وكيوييل، وللتكنولوجيا، 

 هني لألغلبية الساحقة من املربهناتقام بوضع وتبسيط الربا

يف  كاملةٍ قرراتٍمل طالب من فهمها، باإلضافة إىل تأليفه متكن أي بطريقةٍ يف املنهاج الدراسي

احملاضرات  باملساعدة يف طباعة أنا وقمتمن الصفر.  يف الرياضيات العديد من املواضيع

 وتنسيقها.

بإعداد عمار  رائد: يف الواقع قمت أيضا 

 لتدريس بعض هذه املوضوعات جيدا إعدادا  

، حتى يصبح ةًمستمرال زالت  وهذه العملية

 مع كل مواضيع أكثر تقدما  على تدريس قادرا 

العديدة اليت اثنان من الكتب  .جديدةٍ  شعبةٍ

 

شعبة من الطالب، مركز العلوم 

 المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

إعداد أدوات لقياس المسافات النسبية من األرض 

إلى الشمس والقمر وحجومهم النسبية، الصورة: 

 مركز العلوم المتقدمة.

 

 



: "حساب التفاضل لمنهج الدراسي للمستويني األول والتاني مهانستخدمها كمراجع ل

( تأليف ساالس 2007ة العاشرة )" الطبعمتحوالت عدةأو ب احدٍو والتكامل، مبتحولٍ

 (.2001الفيزياء" تأليف غرانت وفيليبس ) عناصروإتغن، باإلضافة إىل " يهيلوه

؟ هل حلكومةجلعل هذا املشروع أكرب أو العمل مع ا فادي: هل هناك خططٌ 

 ؟أخرى أو جامعاتٍ  تأملون أو تعملون على التواصل مع مؤسساتٍ 

، وليست حمليا  مشروعنا ليس مشروعا إن  رائد:

ن ولك .فقط سوريارا  على مقتصنيتنا أن نبقيه 

عندما نرى االحتكار الذي ميارسه ذوو املصاحل يف 

 املتعلقة بالتعليمبعض اجلامعات يف بعض القضايا 

لعلم يف العديد من الطريقة اليت يعيقون هبا او

باالمتنان البالغ والرضا ، فإن ذلك يشعرنا املناسبات

العلم، يف  ننا نقوم بتدريس العلم فقط حمبة ألالكبري 

 ةبعمر الرابعة عشر طالبة /ما، وعندما ترى طالبا  لبقاء مستقلني نوعا ل لذلك لدينا ميلٌو

 يعرف بامللل ألنه يف معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على اليوتيوب ويشعر حماضرةًيشاهد 

 !حينها تعرف أن عملك مل يذهب هباءًفشاهده يف احملاضرة أكثر بكثري من ذلك الذي ي

 .واسعٍ منتشرة على نطاقٍ التعليم املنظمة ذاتيا  هذه أن تصبح طريقةوحنن نتمنى 

 

القياسات الفلكية في الهواء الطلق، 
 مركز العلوم المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لناس يف مدنٍ اكثري من ، لذلك من السهل أن تعرف الصغري  سوريا بلد  فإن كما تعلمونعمار: 

ريقة اليت هي الط قادرين على مساعدتنا. هذه  آخرين ممن قد يكونونأخرى يعرفون أناسا 

 عبةٍشة لفتح علينا الشراكضت واليت عر يف دمشق تعرفنا بواسطتها مؤخرا  على شركةٍ

شروع. امل هذا ءمت إلغا فقد تعقيداتلسوء احلظ وبسبب العديد من اللكن ، هناك جديدةٍ

معاهد  ع أيمومل نتشارك  خاصة شركاتٍكانوا شركائنا  مجيعفإن  "جذور"فيما عدا و

غرق لواقع )يايف  دا ج هكذا، لكن مهاراتنا التسويقية سيئةٌ، وحنن نأمل أن نستمر وميةٍحك

 (.كالمها يف الضحك

يف مغادرة سوريا كما هو حال العديد من الناس؟  يوما   اباتريك: هل فكرمت

 ؟وملاذا مل تفعال

: نعم، قبل أن نبدأ هذا املشروع فكرت يف رائد

مغادرة البالد من أجل مواصلة الدراسة واحلصول 

صديقي  معة جيدة.على درجة الدكتوراه يف جا

يف جامعة  ا جيد ا عرضأسامة قرقوط أمّن يل 

ايل أريد كايست لكنين رفضته ألنين يف الوقت احل

الرتكيز على عملي هنا. مع ذلك فإنين أفكر يف 

للحصول على الدكتوراه، وحاملا أحصل عليها سأعود إىل سوريا ملواصلة  يف وقت ما السفر

أن  ا أنين مقتنع كمهنا. أن بدأنا هذا املشروع أدركنا أن األمل ليس مفقودا   منذفعملي، 

 

القياسات الفلكية في الهواء الطلق، مركز 

 العلوم المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 



 لديهم الكثريإذ  ،غريها من الدول املتقدمة ال ينقصها العلماءوكندا أوروبا والواليات املتحدة و

اجة إىل  هم يف أمسّ احل، بينما سوريا والشرق األوسط ودول العامل الثالث عموما منهم

 جتاهه. ا، ولدينا مسؤولية التصرف يقتل الناس يف هذه األماكنعلماء، إذ أن اجلهل 

 يوما   كتكرب مع فكرة أنفإنك عمار: يف سوريا 

تعيش حياتك يف غادر هذا البلد كي ما ست

فقد آخر، ولكن بعد مشروعنا هذا  مكانٍ

 لى هذه الفكرة وقررت البقاء هنا.تغلبت ع

 أنا حباجةٍفلذلك  لقد قمت برتك اجلامعة.

علي أن ، وغالبا  فقريبا  للحصول على شهادةٍ

ة املشروع، سوريا وأعود ملواصلأذهب خارج 

دراسة العلم وممارسته يف يف  مشجعٍ ما هو غري ولكن أيضا  هذه هي خطيت حتى اآلن.

العلمية العديد من الدوريّات ف"، الفناءبسياسة "النشر أو  اخلارج هو ما يشار إليه أحيانا 

كما ويؤثر القيام به، على الباحثني ما جيب  ميلونوهم  .خاصةٌ واملعاهد هي شركات 

يف بعض أفرع العلم من أجل تغذية  مواضيع معينةٍ تطويراملمولون على العلماء يف سبيل 

 وقتا   يضيّعون يفقد الباحثون وظائفهم. إن الباحثنيصناعاهتم وتوسيع أسواقهم، وإال فقد 

ذه ملثل ه بشدةٍ رافض  وكالنالتمويل أحباثهم.  لممولني ليحصلوا على منحٍيف التوسّل ل طويالً

، ويف ولدفع عجلة احلضارةحبد ذاته يف العلم  ا حبن العلم تنبغي ممارسته ربأينا أاملمارسات، ف

 املشاكل اليت ذكرهتا. ال نعاني مناآلن فإننا ظل الظروف اليت نعمل فيها 

 

القياسات الفلكية في الهواء الطلق، مركز 
 العلوم المتقدمة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ملواصلة ها ليت نواجهعلى الرغم من الظروف الصعبة والتحديات العديدة افلألسف  لكن رائد:

عل مهمتنا جيالذي  رمسي، األمر اعرتافٍعملنا ونشر رسالتنا، فإننا حتى اللحظة مل حنظ ب

 .ةٍبوصعكثر أ

 كون أهم تقدمٍ ن يأل ىلذي خنتربه مع طالبنا )والذي يرقعمار: مع ذلك، فإن الشيء الثمني ا

ل ننا حنصإفيف الواقع و يف تدريبهم على التفكري بأنفسهم. أجنزناه حتى اآلن( هو أننا جنحنا

 لة.املسأ بشأن هذه من الطالب وحتى من أهاليهم كثريةٍ ةٍإجيابي على ردود فعلٍ 

 م اآلن، فهكاملٍ لٍ وا بشكقد تغري بالفعل، فإن بعضا  من أهايل الطالب يقولون أن أبنائهمرائد: 

، وحنن نشعر حياهتم جوانبلطريقة يف التفكري يف مجيع يستخدمون هذه املعرفة وهذه ا باتوا

 باالمتنان الشديد إزاء ذلك.

  ؟ملستقبل سوريا بعد األزمة مباتريك: ما هي رؤيتك

 نارمبا من الواضح أنفعمار: بالنظر إىل عملنا األكادميي، 

نقول أن التغيري األساسي الذي ميكن أن نفكر فيه يف س

 جمتمعنا ال ميكن الوصول إليه دون مساعدة العلم.

أعتقد أن معظم الناس يف سوريا قد تعلموا بالطريقة رائد: 

ة العلمي ة واألميةالطائفي الكراهيةالصعبة مدى خطورة 

  حولجتاه اآلخرين، هذا جيعلين متفائالً ا وانغالق العقل
 

رائد يدرس الهندسة التحليلية، صيف عام 

 ، الصورة: مركز العلوم المتقدمة.2017

 

 

 



سوف  من العقالنية ليتبعها اآلخرون مستقبل سوريا، وأعتقد أن مشروعنا الذي بدأ موجة 

 خرى اليت بدأت تضرب شواطئ سوريا.األعقالنية الأمواج  يستمر يف نشر رسالته بالتناغم مع

 على تغيري ية قادر  العلوم الطبيع التقدم يفإن ، امحملاججتك باتريك: متابعة  

علوم يف ال اتأن التطور اناليت تعتقد طرقالأفكارنا اجملتمعية، ما هي 

 ؟هبا على حتسني جمتمعاتنا ة  الطبيعية قادر

أعتقد أن أي  لالهتمام، مثرية  فكرة عمار: إهنا  

يف جمال الطاقة املتجددة على سبيل  وتقدمٍ تطورٍ

على طريقة  عظيم   املثال سوف يكون له تأثري 

نا على يقلل من اعتمادوهو ستفكرينا وعيشنا. 

من احلفاظ الوقود األحفوري والفحم مما سيمكننا 

التطور  أن هذا . ومن املهم جدا  على كوكبنا

يف مجيع أحناء العامل وليس  بسرعةٍيف النمو  آخذٌ

يف الغرب فحسب. وإذا استطعنا أن نستمر 

 كبريٍ سيغري بشكلٍ فإن ذلك عدة قرونٍ بمما نقدّره حاليا  أطول فرتةٍباحلفاظ على حضارتنا ل

 .الطرق اليت نفكر هبا ونتصرف وفقها

 

الجزء الشمالي من السويداء، يظهر فيه تل 

. تصوير 2012البجع في الخلفية. شتاء عام 

 طالل األطرش.

 

 

 

 

 

 

 

 



فقط  .اتهذمي حبد العلمن جوانب العلوم الطبيعية هو املنهج  رائد: أعتقد أن أهم جانبٍ

لتخطيء ل ت قابلة انك إذا إال اتعلق ببنية الدولة أو اجملتمع ال يتم قبوهلت ختيل أن كل مقولةٍ

طئة تقداهتم اخلامن مع للتخلص على استعدادٍ ، وأن الناس دائما جتريبيا   اوميكن التحقق منه

ملمكن جتنبها امن ليت فقط فكر يف كم الصراعات ا .هلا مناقضةٍ إذا متت مواجهتهم ببياناتٍ 

لينا ع جيب  أنههذا هو السبب يفبرأيي . احلضارة حينهاعة اليت ستتقدم هبا سرالومدى 

 جتاه أمهيتها. ارفع الوعي نشر الطريقة العلمية يف التفكري و

 عة!لكما على هذه املقابلة املشج جزيالً  وفادي: شكرا   باتريك

 –ولد يف السويداء  رائد مصطفى شيا:

يزياء يف ، درس الف1984عام سوريا 

 الفيزياء النظريةجامعة دمشق، ودرس 

 أساسي من مناهج جامعيت ، بشكلٍذاتيا 

 قام رائد بنشر ورقةٍ  كيمربيدج وستانفورد.

يف ميكانيك الكم بعنوان "حول مشكلة  حبثيةٍ

القياس"، ويقوم بالعمل على مسائل متعلقة 

مسائل اقتصادية متعلقة بتوزيع الدخل، ، كما يعمل على ةاملنحني اتيف الزمكان مبيكانيك الكم

مجعية مؤسس " سياسية، كما أنهاجملالت الثقافية وال يف بعض وكاتب  مدون  وهو أيضا 

 .2014عام ركز العلوم املتقدمة منذ يف م مؤسس  وعضو  الالأدريني العلميني"، وهو مدرس 

 

، تصوير 2012قوس أثري لكنيسة رومانية، شتاء 

 طالل األطرش.

 

 

 

 

 

 

 

 



، درس اهلندسة 1993عام سوريا  –ولد يف السويداء عمار حسن األطرش: 

معة دمشق ملدة ، ودرس الرتمجة يف جاامليكانيكية يف جامعة تشرين ملدة ثالث سنواتٍ

رائد  يعلى يد مكثفٍ بشكلٍ الرياضياتجزئي و بشكلٍ  الفيزياء النظرية درسكما و ،سنتني

 .2014 عام مركز العلوم املتقدمة منذيف  مؤسس  وعضو   شيا. وهو مدرس 

 

 -ولدت يف دمشق . وشروق زيتون عادل شروقاآلنسة  ،قامت برتمجة هذا املقال

، مقيمة بقصد االختصاص يف 2011، خرجية كلية الصيدلة جامعة القلمون 1988سوريا 

لشركة دياموند فارما  علميةٌ التشخيص املخربي يف املشفى الوطين يف السويداء، مندوبةٌ

، منسقة للمكتب العلمي يف شركة 2014الدوائية، مدرسة كيمياء يف مركز العلوم املتقدمة 

ك اجلامعي، ، عضو يف نادي املناظرة ونادي املوسيقى ونادي الفل2012عرفة القابضة 

 .عضو يف مجعية الالأدريني العلميني

 .[6]ال األساسي على الرابط التايلميكنكم إجياد املق
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