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الخیال من أغرب ولكنھا قلیلة سویسرا عرب نجاح قصص نموذج  .   :  

المصري العالم منصور دمحم     
Prof. Dr. Muhammad Mansour 

بقلم عید ثابت  :   
 

أتساءلُ  في خارقة فذة مواھب خلق من تعالى الباريء حكمة عن أحیاًنا    لفةمتخ منحطة مجتمعات    ھي ھل  .   سبحانھ آیاتھ   
التي ھي وھل واستیعابھا؟ فھمھا عن عقولنا تعجز    في المتمثلة اإللھیة إشاراتھ جنس من    في زاھیة أزھار خلق     صحراء   

ماء؟ وال فیھا حیاة ال جرداء  
شغلت المصري المفكر الظاھرة ھذه    في العقاد محمود عباس    الولید، بن لدخا لعبقریة تفسیره محاولة سیاق     إلى أشار حیث   

أنّ  عقلیًا متخلف لھ شقیق من أكثر ثمنھ كان خالد عبقریة إخراج     !  
فھل نضبتِ  تُرى یا    القرائُح،    وندرتِ     المواھُب،    وتالشتِ     العربي عالمنا من العبقریات    اإلسالمي، -   بحیثُ      َمن عدد صار   

ضئیال أفذاذ فطاحل علماء من اإلنسانیة إلى نقدّمھم یكادُ     یُعدُّ     الید؟ أصابع على     
اإلجابة جدا بسیطة    ففي  :  واالنحطاط، الجھل عصور    ویختفي العلم یغیب    العلماء    في  .  األمیة، انتشار ظل    وتفشي    الجھل،      
التعلیم، وتخلف  والّضنّ     الالزم، بالمال والثقافة العلم على    العبقریات وتولید العلماء لتفریخ المناسبة البیئة خلق یستحیل     . 

باختصار  والمعرفة، العلم مع ونفور خصام حالة تعیش المتخلفة المجتمعات  :   العلماء ندرة إلى فقط لیس أدّى ما وھو   
ھناك، من شعور إلى أیًضا بل    واإلحباط بالغربة ھناك منھم یظھر     .  

كل البدّ  والخواطر األسئلة ھذه    تجولَ  أن    عندما المرء ببال    یتأملُ     المصري العالم نجاح قصة    منصور دمحم    ھو فمن  .   تُرى یا   
الذي النابغة العالم ھذا في نجمھ سطع    اإلطالق؟ على سویسریة جامعة أشھر     

دمحم منصور    العربي ھو    في الوحید المسلم -  الذي سویسرا    كرسي أستاذ مكانة إلى الوصول من ومجھوده بموھبتھ تمكن      
اآللي، التحكم وھو عصرنا علوم أھم ألحد  في وذلك    في التكنولوجیة الجامعات أشھر إحدى    وھي العالم     زیورخ جامعة   

بالـ المعروفة التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة    ETH إنّ  تقول فاألرقام  .  مسلمي عدد    سویسرا    یبلغ    ةنسم ألف  ٠٥٣  من أكثر     . 
ونبوغ  نسمة ألف  ٠٥٣  من واحد فرد    في األمور إلیھ وصلت ما یعكس    العربي عالمنا    اإلسالمي -   وانحطاط تدھور من     .  

منصور دمحم العالم في مزدوجة بغربة یشعر    ھذا عالمنا    مصریًا فكونھ  .  یعیشُ     في    سویسرا    یجعلھ    في بالغربة یشعر     مجتمع   
الدین، وأھمل بالعلم اھتم في    أنّ  حین    منصوًرا    حیث بینھما یجمع    أنّ  یعتبر    ھو اإلسالم    واألخالق والعمل العلم  :   ومن  . 

أخري ناحیة بني تجاه بالغربة منصور یشعر    العرب من جنسھ    المسلمین،  -  ّھم    ًا، والعلم الدین أھملوا ألن جمیع  فصاروا   
ال سطحیین تابعین مقلدین قشورھا إال األمور من یأخذون    الذي النابغة العالم ھذا ھو َمن ولكن  .  كّلِ  إلى تقدیمھ یحتاج     ھذه   

الطویلة؟ المقدمات  
ُوِلدَ  في منصور الرحمن عبد دمحم    ٨٢٩١  سنة أغسطس شھر من الثالثین    في م  بمصر دمیاط بمحافظة العبیدیة قریة     كان  . 

في التعلیم نظام مصرَ     يف    في منھ أفضل الوقت ذلك    ھذا عصرنا    لم  .  ما ھناك یكن    الیوم علیھ یطلقون      « التعلیم مجانیة   » ،   
ال بمصاریف التعلیم كان بل  المتفوقون إال منھا یُعفى    االبتدائیة، دمیاط بمدرسة منصور دمحم التحق عندما  .  لم     یمھل   

حتى طویال مدرسیھ قھ،وتفو بنبوغھ یُشعرھم    األولى اللحظة منذ شرع بل    واجتھاد، بعزیمة یعمل    منّ  ما لیصقل        ُ هللا  علیھ   
ّة موھبة من بھ فریدة وعقلیة فذ كاد فما  .  في األولى السنة یجتاز    االبتدائي، تعلیمھ    على حصل حتى      « التفوق مجانیة   ھذا  .« 

الذي التفوق لم أظافره نعومة منذ علیھ ظھر    الوقت ذلك منذ حیاتھ طوال واحدة لحظة اجعیتر     حصل التفوق فمجانیة  . 
في علیھا دراستھ سنوات جمیع     .  

٦٤٩١  سنة م  المصري القطر على األّول ھو منصور محّمد كان    في    التفوق جائزة مع الریاضیات شعبة التوجیھیة مسابقة     . 
وفي  ١٥٩١  سنة     جامعة من األولى الشرف مرتبة مع الكھربیة الھندسة وسبكالوری على الكبیر عالمنا حصل م 

األسكندریة نفسھا الجامعة من الماجستیر على حصل بسنتین ذلك وبعد  .   .  
ومرت ١٦٩١  سنة التحق حتى منصور محّمد على وھمومھا بمشاكلھا السنون    في التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة بالجامعة م    

بالـ المعروفة زیورخ     ETH منصور بدأ وھنا  .  یشقُّ     العالمیة إلى طریقھ     السویسریین اكتشاف قصة لطرافة ونظًرا  . 
لعبقریتھ، ّنا    في الشابة األجیال تلھم لعلھا للكریم للقاريء نوجزھا فإن بھا لیحتذوا مجتمعاتنا     .  

في خضم    في الجدیدة حیاتھ مع للتأقلم مشاغلھ    السویسري، المجتمع    مل    في االنتظام من منصور دمحم یتمكن     حضور   
في القبول امتحان الجتیاز الالزمة المحاضرات الـ جامعة       ETH الریاضیات لمادة ملخصات اقتناء إلى فاضطر  .   فلما  . 

دراستھا، على عكف األخطاء بعض على احتواءھا اكتشف    في ریاضیات أستاذ أشھر وكان المؤلف األستاذ إلى فذھب  .    
في برمتھا سویسرا  الوقت ذلك    ولكنّ   .  لم منصوًرا    یكن    ذلك، یعرف    السویسري األستاذ ھذا كان وال     عن شیئًا یعرف   

منصور عبقریة الطبیعي من فكان  .  أن    والترقب بالحذر األّول اللقاء یتسم    السویسري األستاذ استقبل  .  الشاب، عالمنا      
ام،باھتم إلیھ واستمع  أن دون    یبدي    أي    تعقیب أو تعلیق    رھیبان شیئان حدث بالضبط وھنا ھنا  .  أنّ  ھو األّول الشيء  :   العالم   

السویسري ّھ المرھف بحسھ اكتشف    في شأنھا لھا سیكون شابة ریاضیة عبقریة أمام أن اإلنساني العلم تطویر     والشيء  . 
الثاني أنّ  ھو    االكتشاف، ھذا    ّھ اّصةوخ    في تم أن زیورخ،    كان    یعني    في جدیدة مرحلة بدایة لمنصور بالنسبة    العلمیة، حیاتھ      

في الدخول مرحلة  العلمي البحث    في العالم علماء مشاھیر ومشاركة الجاد    الحدیث العلم تطویر     .  



في لقائھ    السویسري الریاضیات أستاذ شعر منصور بدمحم األّول    ودھشة بالغة دةبسعا    غامرة     عبقریة الكتشافھ سعیدًا كان  . 
جدیدة، ألنّ  مندھًشا وكان    على جاءه قد العبقریة ھذه صاحب    المتخلف، الجنوب من المتوقع غیر    أفریقیا، شمال من     من   

مصر كلّ   !  لم المتأججة واألحاسیس المتوھجة المشاعر ھذه    منھا، شیئًا منصور دمحم یلحظ    ألنّ     السویسري العالم دھشة    فیما      
الكالم عن أعجزتھ لدرجة شدیدة كانت یبدو  فكیف  .  في ریاضیات أستاذ أشھر ھو یكون    برمتھا، سویسرا    ثم     طالب یأتیھ   

لم المتخلفة الدول إحدى من شاب ّح الدكتوراة درجة على حتى یحصل    ّھ لھ؟ ویصل شيء إن عادي غیر     ابھاستیع یحتاج   
الوقت بعض إلى وھضمھ  .  

في السویسري الریاضیات عالم قّرر الجبارة العبقریة ھذه التقاء من والسعادة بالنشوة إحساسھ خضم    الخوضَ  األشھر    في      
َمِ   عال منصور، دمحم    وأبعادھا عبقریتھ حدود اكتشاف بھدف    ھذا اكتشافھ لخوض القبول امتحان واختار  .   .  

عند العبقري منصور بین عنیفة موقعة حدثت اناالمتح    الرھیب األستاذ ھذا وبین    لم موقعة  .  منصور یكن    ًا، یتوقعھا    مطلق   
ّھ  أعدّ  قد كان ألن في قبول امتحان الجتیاز ببساطة نفسھ    في معینة موضوعات    الریاضیات، مادة    بھ فإذا    بأستاذه یُفاجأ      
یُقصي  نًبا،جا االمتحان موضوعات    علیھ، األسئلة من وابال بإطالق ویقوم    االمتحان، بموضوعات لھا عالقة ال أسئلة      

في جمیعا ولكنھا  الریاضیة المعادالت     .  
ُھل ذ الثقیلة بالمدفعیة المكثف القصف ھذا من منصور    ّھ  .  ببسالة، صمد ولكن وردّ     بشجاعة،    تأتي إجاباتھ وكانت    في     الغالب   
األعمّ  أستاذه، طلقات من أسرع    نفسھ األستاذ كان بحیث    صحتھا من للتأكد إجاباتھ لمراجعة الوقت بعض إلى یحتاج     لقد  . 

الحقیقي بالمعنى عنیفة حربیة موقعة كانت للكلمة     !  
خرجَ  مرھقا، منھوكا المعركة ھذه من منصور    منتشیًا سعیدًا أستاذه وخرج    منصور  .  أن ربھ یدعو     درجة على ولو یحصل   

في مقبول الذي العسیر االمتحان ھذا    لم    یرَ     في مثلھ    حیاتھ،    وأستاذه    ال یكاد    ّھ یصدق    في شابة جبّارة عقلیة على عثر أن  مادّة   
الریاضیات األّول  .  ًا یرتجف    الرسوب، من خوف والثاني    في لتفكیروا التخطیط إلى والذھول النشوة من بسرعة ینتقل     كیفیة   

الجدیدة العبقریة ھذه من االستفادة  .  
عندما لم النتیجة ظھرت    ّھ علم حینما نفسھ منصور یصدق    في النھائیة الدرجة على حصل أن الریاضیات مادة     وتسارعت  ! 

األحداث، العلمي منصور لمستقبل بالنسبة المصیریة القرارات واتخذت    ھذا، الریاضیات أستاذ فقام  .   ونفوذ سطوة لھ وكان   
في الـ       ETH، منصور، أطروحة على المشرف باألستاذ باالتصال    واضحة، تعلیمات وأعطاه    وال فیھا لبس ال    غموض     : 

أن إیّاك » یفلتَ     الولد ھذا منك    كان وھكذا  .«!!   .  
٣٦٩١  سنة م  الـ التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة للجامعة الفضیة المیدالیة ونال بتفوق الدكتوراة شھادة على منصور حصل      

 ETH وفي  .  ٨٦٩١  سنة    كرسي أستاذ عُیّن م  اآللي التحكم لمعھد ومدیًرا    في    الـ       ETH  سنة حتى المنصب ھذا شغل حیث   
 ٣٩٩١ م   .  

صعود ًا تعیینھ منذ بدأ القمة إلى منصور    اآللي للتحكم أستاذ في    الـ       ETH ٨٦٩١  سنة    م  ترأسَ  فقد  .   على المشرفة اللجنة   
٠٧٩١  من بزیورخ العملیات بحوث معھد ٨٧٩١  حتى م  م  اآللي للتحكم السویسریة الجمعیة إدارة مجلس وترأس  .   من   

 ٩٧٩١ ٥٨٩١  حتى م  م  في سویسرا وفد وترأس  .  العالمي المؤتمر    اآللي للتحكم الخامس    في    ٢٧٩١  سنة باریس    م   وترأس  . 
في سویسرا وفد العالمي المؤتمر    اآللي للتحكم السادس    في    ٥٧٩١  سنة بوسطن    م  في سویسرا وفد وترأس  .   المؤتمر   

العالمي اآللي للتحكم السابع    في    ھلسنكي    ٨٧٩١  سنة    م  في سویسرا وفد وترأس  .  العالمي المؤتمر    اآللي للتحكم الثامن    في      
١٨٩١  سنة یابانال  م   .  

وسرعان لفتَ  ما    األنظارَ  إلیھ    عالمیًا،    الدولي المؤتمر فترأس    في األلكترونیة الحاسبات الستعمال الرابع     سنة الصناعة   
 ٤٧٩١ في م  سویسرا    الدولي المؤتمر ترأس ثم  .  في األلكترونیة الحاسبات الستعمال األّول    ٩٧٩١  سنة التصمیم    في م    

سویسرا  ثمّ   .  الدولي المؤتمر ترأس    في للتحكم    ٦٨٩١  سنة الكبیرة النظم    في م  زیورخ    وفي  .  ٨٨٩١  سنة     المؤتمر ترأس م 
الدولي في للتحكم    في المیكانیكیة النظم    زیورخ    الدولي المؤتمر ترأس ثم  .  للـ       Robust Control ٢٩٩١  سنة    في م    

اسكونا  الدولي المؤتمر رأست ثم  .  للـ       Sampled data systems في    ٢٩٩١  سنة شیكاغو    م  وفي  .   أیًضا نفسھ العام   
الدولي المؤتمر ترأس اآللي التحكم ألساتذة    في    في أوروبا    زیورخ     .  

المحاضرات، أّما في ألقاھا فقد    المتقدم، العالم دول جمیع    وكندا، ةالمتحد الوالیات من بدایة     وكوریا الیابان إلى ووصوال   
والصین، الغربیة أوروبا دول بسائر مروًرا     .  

كان البدیھي من    والتكریم بالتقدیر العلمیة وإسھاماتھ وإنجازاتھ الكبیر عالمنا جھود وغربا شرقا المتقدمة الدول تقابل أن     . 
التي الجوائز من الھائل الكم ومن  راح    طفولتھ، منذ احصد  یحصدھا    خاّصة بصورة اثنتین بجائزتین منصور یعتز     األولى  . 

ھي   « األخالق جائزة  ٢٤٩١  سنة الثانویة دمیاط مدرسة من علیھا وحصل  «  م   تعیینھ عن عبارة كانت الثانیة والجائزة  . 
كرسي أستاذ في    في الھندسیة الجامعة    ٥٩٩١  سنة طوكیو    م،  أي    في ةالخدم تركھ بعد    الـ       ETH في    زیورخ    وسرّ   .   اعتزازه   

أنّ  ھو األخیرة الجائزة بھذه العالم، مستوى على فقط للرواد مخصصة الوظیفة ھذه    حیث    في یتعاقبون     ألوقات شغلھا   
قصیرة لھ تكریم أكبر لشغلھا اختیاره فكان  .   .  

تجدر التي الوثیقة العالقة إلى ھنا اإلشارة    الصین، مع منصور ھاطّور    على تتلمذ حیث     الصینیین الطلبة من عدد یدیھ   
في رفیعة مناصب بعد فیما بعضھم شغل الصین    في األلمانیة-الصینیة الجامعة رئیس مثال ذلك من  .  شنغھاي     .  

ًا اعتراف في التكنولوجیة جانسو جامعة منحتھ وعلمھ بفضلھ    ٦٨٩١  سنة الفخریة الدكتوراة الصین    م   بسنة بعدھا حصل ثم  . 
جوانشي جامعة من أخرى فخریة دكتوراة على واحدة في    أیضا الصین     .  



حینما في خدمتھ انتھاء موعد حان    الـ       ETH، دُعي كبیرة تكریمیة حفلة الجامعة لھ أقامت     مشاھیر من كبیرة نخبة إلیھا   
العالم أنحاء مختلف من العلماء أمریكي ستاذأ فیھا ألقى  -   وأعمالھ، منصور حیاة عن محاضرة     األمریكیین أن فیھا ذكر   

زیورخ، من أحد جاءھم كلما سألوه     : « منصور؟ دمحم البروفیسور تعرف ھل   !».   
مؤخًرا الدولي السیر مركز من شھادة على الكبیر عالمنا حصل    في    ألفي ضمن باختیاره بانجلترا كامبریدج     شخصیة   

في اإلنسانیة على بصماتھا تركت متمیزة دولیة علمیة العشرین، القرن    في الفریدة إسھاماتھ إلى اإلشارة مع     التحكم میدان   
اآللي واستخداماتھ     .  

مازال منصور دمحم العالم    ویلقي ویكتب یبحث    العالمیة، الجوائز وینال الدولیة المؤتمرات وینظم المحاضرات    ّھ برغم     أن
في الخدمة ترك ٣٩٩١  سنة منذ التكنولوجیة للعلوم الفیدرالیة زیورخ جامعة    م  في  .  كان الوقت ذلك    مازًحا یقول     : «  لقد 
ألتفرغَ  الخدمة تركت العلمي للبحث    باھرة، نجاح قصة من لھا یا  .«!  ال عبقریة من لھ ویا    یعرفُ     في قدَرھا    العربي عالمنا      

قلیلٌ  إال  منَ     الناِس      .  


