
يتقاسم فورسفتنربج Furstenberg ومارجوليس  Margulisجائزة أبيل

فورسفتنربج Hillel Furstenberg، الجامعة العربية مبدينة القدس، ارسائيل Hebrew University of Jerusalem, Israel والسيد جريجوري مارجوليس 
 Yale University, New Haven, CT, USA ،جامعة يال، نيوهيفني، يس يت، الواليات املتحدة األمريكية Gregory Margulis

تكرميا »لدورهام الرائد يف استخدام األساليب املستقاة من احتامالت وديناميات نظرية الزمرة ونظرية األعداد والتوافقيات«

 Gregory وجريجوري  مارجوليس Furstenberg اخرتع هيليل فورستنربج

Margulis تقنيات السري العشوايئ لبحث األشياء الرياضية مثل املجموعات 

والرسوم البيانية، وبذلك أدخال أساليب االحتاملية لحل العديد من املشكالت 

القامئة يف نظرية املجموعة، ونظرية األعداد، ونظرية التوافقية ونظرية الرسم 

البياين. إن السري العشوايئ هو مسار يتكون من سلسلة من الخطوات العشوائية، 

ودراسة السري العشوايئ هي فرع مركزي من نظرية االحتامل.

يقول هانز مونثي كاس Hans Munthe-Kaas، رئيس لجنة أبيل: »أظهرت 

أعامل فورستنربج Furstenberg ومارجوليسMargulis  فعالية تخطي الحدود 

بني التخصصات الرياضية املنفصلة وأسقطت الجدارن التقليدية بني الرياضيات 

البحتة والتطبيقية«.

 Margulis ومارجوليس Furstenberg ويواصل قائالً: »لقد أذهل فورستنربج

عامل الرياضيات من خالل استخدامهام املبتكر ألساليب االحتاملية والسري 

العشوايئ لحل املشكالت العميقة القامئة يف مجاالت الرياضيات املختلفة. لقد 

أتاح هذا مجموعة كبرية من النتائج الجديدة، مثل وجود متتاليات حسابية 

طويلة عشوائية من األعداد األولية، وفهم بنى املجموعات شبه البسيطة 

يف مجموعات يل Lie ، وبناء أس الرسوم البيانية مع تطبيقات لتكنولوجيا 

االتصاالت وعلوم الكمبيوتر، عىل سبيل املثال وليس الحرص«.

Hillel Furstenberg هيليل فورستنربج

ولد هيليل فورستنربج Hillel Furstenberg يف برلني عام 1935. كان ينتمي إىل 

أرسة يهودية ومتكنت األرسة من الفرار من أملانيا النازية إىل الواليات املتحدة 

يف عام 1939. ومن املحزن له، أن والده مل يتمكن من انهاء هذه الرحلة وهو 

عىل قيد الحياة، ونشأ فورستنربج Furstenberg مع والدته وشقيقته يف مجتمع 

أرثوذكيس يف نيويورك.

عندما نرش فورستنربج Furstenberg أحد أوراقه املبكرة، انترشت شائعة بأن 

هذا العمل مل يكن من إنتاج فرًدا، بل كان االسم املستخدم اساًم مستعاًرا 

ملجموعة من علامء الرياضيات. تحتوي الورقة عىل أفكار عديد يف مختلف 

املجاالت  وبالتأكيد، كان من الصعب االعتقاد أن يكون هذا العمل عمل رجل 

واحد؟ بعد العمل يف مجال الرياضيات يف عدة جامعات يف الواليات املتحدة، 

غادر الواليات املتحدة األمريكية يف عام 1965 متجهاً إىل الجامعة العربية يف 

القدس حيث مكث فيها حتى تقاعده يف عام 2003. وقىض معظم حياته املهنية 

يف إرسائيل، وساعد يف جعل هذه الدولة أحد مراكز الرياضيات عىل الصعيد 

العاملي.

فاز فورستنربج  بجائزة إرسائيل وجائزة وولف.
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Gregory Margulis جريجوري  مارغوليس

ولد جريجوري مارجوليس Gregory Margulis  يف موسكو يف عام 1946. أظهر 

جريجوري مارجوليس Gregory Margul، منذ وقت مبكر، موهبة فريدة يف 

الرياضيات. يف عام 1978، وفاز مبيدالية فييلدز Fields عن عمر يناهز 32 عاًما 

ولكنه مل يستطع استالم امليدالية يف هلسنيك ألن السلطات السوفيتية رفضت 

منحه تأشرية خروج.

كان أحد كبار علامء الرياضيات الشباب يف االتحاد السوفيتي، لكنه مل يتمكن 

من العثور عىل وظيفة يف جامعة موسكو ألنه تعرض للتمييز بسبب أصله 

اليهودي. بدالً من ذلك، وجد عمالً يف »معهد مشاكل نقل املعلومات«. مل يُسمح 

له بالسفر إىل الخارج إال يف عام 1979 عندما ُمنح األكادمييون السوفييت مزيًدا 

من الحريات الشخصية. خالل الثامنينيات زار املؤسسات األكادميية يف أوروبا 

والواليات املتحدة قبل أن يستقر يف جامعة ييل عام 1991، حيث مكث هناك 

إىل هذا الحني.

مارجوليسMargulis  هو الفائز بجائزة لوباتشيفسيك Lobachevsky وجائزة 

.Wolf Prize وولف

نظرا لفارق  السن بعرش سنوات والقيود التي كانت تفرضها السلطات 
السوفيتية عىل سفر اىل الخارج، مل يتكمن الفائزان بالجائزة من التعاون معا 

رسمياً، لكنهام قد أثرا يف عىل بعضهام البعض من خالل عملهام يف ميدان 
الرياضيات.

نبذة عن جائزة أبل:

متول الحكومة الرنويجية جائزة أبل، وتبلغ قيمتها 7.5 مليون كرونة نرويجية   •
)834000 دوالر أمرييك(.

متنح األكادميية الرنويجية للعلوم واآلداب جائزة أبل.  •

 •

 •

 ايتاخ دمتعير الفا نئزيبجائزة أبل  عىلتو ةيصلجنة أبل، التي تتألف نم 
ًا. رتعمف دو مهبلي  امءلع ةسمخرايضايت 
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