
 »Furstenberg« فورستنربج »Hillel« السرية الذاتية لهيليل 

»Hillel Furstenberg«

عندما نرش هيليل »Hillel« )هاري Harry( فورستنربج »Furstenberg« إحدى 
أوراقه املبكرة، انترشت شائعة بأنه مل يكن فرًدا بل اسم مستعار ملجموعة من 

علامء الرياضيات. تحتوي الورقة عىل أفكار حول العديد من املجاالت املختلفة، 
وبالتأكيد، أنه ليس يف وسع رجل واحد انجاز هذا العمل مبفرده؟ 

قد تكون هذه االطروفة مشكوك يف صحتها بيد أنها توضح الواقع الذي بناه 
طوال حياته األكادميية: يتمتع فورستنربج »Furstenberg« مبعرفة تقنية عميقة 
يف مجاالت متنوعة وأقام روابط وثيقة ومثرية بينها. وعىل وجه الخصوص، قدم 
فورستنربج »Furstenberg« مساهامت أساسية يف مجال النظرية األرجوديكية 
»Ergodic Theory«، والتي كان لها تطبيقات بعيدة املدى يف نظرية األعداد، 

والهندسة، والتوافقيات، ونظرية املجموعة واالحتامل. 

ولد فورستنربج »Furstenberg« يف برلني عام 1935. كان ينتمي إىل عائلة 
يهودية. قبل بضعة أشهر من اندالع الحرب العاملية الثانية، متكنت العائلة من 

الخروج من أملانيا وهربت إىل الواليات املتحدة األمريكية. تويف والد فورستنربج 
»Furstenberg« األمرييك خالل هذه الرحلة، وترىب هيليل »Hillel« عىل يد 

والدته وشقيقته الكربى يف مجتمع أرثوذكيس يف نيويورك. 

أصبح فورستنربج »Furstenberg« مهتاًم بالرياضيات عندما رأى مدرسه يتورط 
يف موقف معقد عند رشحه ملربهنة معروفة جيدا. استمتع الطالب بإيجاد 

الرباهني الخاصة به. يقول فورستنربج »Furstenberg« »يف بعض األحيان يقوم 
املعلمون السيئون بأداء عمل جيد!«. واصل دراسته باملدرسة الثانوية ثم يف 
كلية جامعة يشيفا، وتخرج يف عام 1955 بدرجة بكالوريوس العلوم وبدرجة 

ماجستري العلوم M.S.. كطالب جامعي كان ينرش مقاالت بالفعل. نرشت املجلة 

الرياضية الشهرية األمريكية »مذكرة عن نوع واحد من أشكال غري محددة 
)1953(« و«حول عدد ال حرص له من األعداد األولية )1955(«، وتعطي هذه 
املقالة األخرية دلياًل طوبولوجيًا عىل مربهنة إقليدس »Euclid« الشهرية التي 

تشري إىل وجود أعداد كبرية غري محدودة من األعداد األولية.

ذهب فورستنربج »Furstenberg« إىل جامعة برينستون للدراسة للحصول عىل 
درجة الدكتوراه تحت إرشاف سالومون بوشرن »Salomon Bochner«. حصل 

 Prediction« عىل درجة الدكتوراه عام 1958 عن أطروحته، نظرية التنبؤ
Theory«. عندما نرش مقاالت يف عام 1960، قال أحد املراجعني: »ميثل هذ 

العمل أطروحة من الدرجة األوىل وفريدة لدرجة عالية يف موضوع شديد 
الصعوبة.« 

بعد قضاء عام كمدرس يف جامعة برينستون ويف منصب معلم يف معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا »MIT«، حصل عىل أول وظيفة له كأستاذ مساعد 

يف عام 1961 يف جامعة مينيسوتا. يف سلسلة من املقاالت التي بدأت يف 
عام 1963 عن »معادلة بويسون« »Poisson Formula« للمجموعات شبه 

البسيطة، واصل ترسيخ نفسه كمفكر رائد. إن عمله الذي يظهر أن سلوك 
املسريات العشوائية عىل مجموعة يرتبط ارتباطًا معقًدا بهيكل املجموعة - الذي 
أدى إىل ما يسمى اآلن »حدود فورستنربج »Furstenberg«« - كان له تأثري كبري 

يف دراسة املشابك ومجموعات الي.

متت ترقيته إىل منصب استاذ يف والية مينيسوتا، لكنه يف عام 1965 غادر 
الواليات املتحدة إىل الجامعة العربية يف القدس حيث مكث فيها حتى بلوغه 

سن التقاعد يف عام 2003.



يف مقالته التي صدرت يف عام 1967، »االنفصال يف النظرية 
اإلرجوديكية‘Ergodic theory’  »، والحد األدىن من املجموعات، واملشكلة 

يف التقريب الديوفانتاين Diophantine approximation«، قدم فورستنربج 
»Furstenberg« فكرة »االنفصال«، وهي فكرة يف النظم اإلرجوديكية تشبه 
االختالف مع األعداد الصحيحة. تحولت الفكرة إىل أن أصبح لها تطبيقات يف 
مجاالت مثل نظرية األعداد والهندسة الكسريية ومعالجة اإلشارات والهندسة 

الكهربائية.

يف مقالته التي صدرت عام 1977، سلوك االرجوديكية يف التدابري القطرية 
ونظرية زميريدي Theorem of Szemerédi حول التقدم الحسايب، استخدم 
 Ergodic‘أساليب من يف النظرية اإلرجوديكية »Furstenberg« فورستنربج

 Endre Szemerédi إلثبات نتيجة مشهورة من قبل إندري زميريدي  ’theory
)الحائز عىل جائزة أبيل 2012( والتي تنص عىل أن أي مجموعة فرعية من 

األعداد الصحيحة ذات الكثافة العلوية اإليجابية تحتوي عىل تطورات حسابية 
كبرية بشكل تعسفي. كان دليل فورستنربج »Furstenberg« مفاهيميًا أكرث 

من دليل زميريدي » Szemerédi«وغرّي من هذا امليدان متاًما. أصبحت أفكارها 
الثاقبة مثمرة للغاية، مام أدى إىل تحقيق نتائج مهمة مثل إثبات بن جرين 

»Ben Green« وتريينس تاو »Terence Tao« تشري إىل أن تسلسل األعداد 
األولية يتضمن تطورات حسابية كبرية تعسفية.

ساعد القرار الذي اتخذه فورستنربج »Furstenberg« بقضاء حياته املهنية 
بالكامل تقريبًا يف إرسائيل عىل تأسيس هذه الدولة كمركز عاملي للرياضيات، 
خاصة بالنسبة للنظرية اإلرجوديكية‘Ergodic Theory’ . يف العام الدرايس 
 Ergodic‘ 1975-1976، أدار برنامًجا مدته عاًما حول النظرية اإلرجوديكية
theory’  يف املعهد اإلرسائييل للدراسات املتقدمة، إىل جانب بنيامني فايس 

»Benjamin Weiss«، الذي كان يُعترب أنه قد غري امليدان. 

من بني األكواليد العديدة، فاز فورستنربج »Furstenberg« بجائزة إرسائيل، 
التي تُعد أعىل تكريم يف إرسائيل، وعىل جائزة وولف يف الرياضيات. وهو عضو 

يف أكادميية إرسائيل واألكادميية األمريكية للفنون والعلوم.

تزوج فورستنربج »Furstenberg« من روشيل Rochelle، كاتبة يف مجلة 
متخصصة يف الفنون والثقافة، يف عام 1958. أنجبا خمسة أطفال، ستة عرش 

حفيدا، وعدد من أحفاد األحفاد.


