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ً نبأ المصریون تلقى  ذا ھو فھا ، غامرة بفرحة نوبل جائزة على زویل أحمد المصرى – األمریكى العالم حصول جمیعا
ً ، الكبرى ئزةالجا على ویحصل ، منازع دون العالمیة دائرة إلى المتمیز ھلمبع یصل مصر أبناء أحد  أعلن ومنذ منفردا
ً لجھد جاءت التى الجائزة على حصولھ عن  التكاد ، زویل أحمد علیھا حصل عدیدة أخرى ولجوائز مضن ىلمع تتویجا

 إلى أسرتھ أنحدرت حیث دمنھور من مسیرتھ عن تروى قصة أو ، حولھ حدیث من عربیة أو مصریة صحفیة تخلو
ً وأوفد وعین وتفوق العلوم بكلیة درس حیث سكندریةاإل إلى بالمدراس التحق حیث دسوق  ثم بعثة فى أمریكا إلى معیدا
 التعلیم نظام أخرجھ العالم فھذا ، عندنا التعلیم نظام یفعلھ أن یمكن ما أنظروا:  قائل فمن.  منھا عودتھ لعدم فصل

 زویل بعودة فیطالب السذاجة درجة لحماسا بھ غیبل من إلى ، الفذ العالم ھذا نواة صانع فھو ، مراحلھ بمختلف المصرى
 مصر لیخص بعثتھ من العودة وفضل العلماء من یھاجر لم بمن مصر على ھابعلم لتفیض المھاجرة الطیور من وغیره
 افأشادو"  أختھا بنت بشعر تتباھى القرعة: "  القائل المثل طریقة على البعض ماكتبھ قرأنا ما أطرف من وكان ، بعطائھ
 ، العرب إخوتنا بعض المزایدة میدان ودخل"  أھمھ المصریین"  طریقة على صاحوا أو ، الغرب على بالعر بفضل
ً إلى السودان إلى زویل ینسب اإلمارات صحف بإحدى سودانى صحفى فكتب  أى"  زول" تصغیر"  زویل" أن استنادا
  . السودنیة بالھجة رجل

 بزفة الشبھ قریبة احتفالیة مظاھر من ذلك یصحب وما للجائزة زویل أحمد العظیم العالم بتسلم " المولد"  ینفض وربما
ً  یعقد ثم ، واإلسكندریة دسوقو بدمنھور زویل أحمد یطوف أن من البعض اقترحھ ما نحو على ، المولد فى الخلیفة مؤتمرا

ً عند ً أبیض الزفة ھذه فى زویل یركب أن یقترح لم االقتراح صاحب أن زویل حظ ولحسن ، األكبر الھرم صحفیا  حصانا
 المحتفین ید على العذاب لھذا تعرضھ بسبب یداه قدمتھ ما على بالندم الفذ العالم ھذا أحس وإال ، هللا حسب موسیقى تتقدمھ

 تتعلم ، نافعة بدروس منھا الخروج إلى السعى بھدف ، زویل مسألة أبعاد فیھا نتأمل عقالنیة وقفة إلى یحتاج األمر إن.  بھ
 إلیھ دعا وما ، الرابعة رئاستھ بدایة عند مبارك حسنى محمد الرئیس إلیھ دعا الذى"  العلمى المجتمع"  یكون كیف منھا

 المتقدمة البالد طلیعة فى مصر یرى أن یتمنى انھ مامعناه قال عندما فوزى مفید مع التلیفزیونى اللقاء فى نفسھ زویل
ً ألنھا  وھو عینھ فى رقتقتر التى الدموع سوى الكبیر العالم ھذا مقولة من كىالذ المحاور یلمح فلم ، بذلك جدیرة علمیا

 عن األھمیة بالغة المعلومات من – اللقاء نفس فى – زویل ماذكر على یعلق  ولم! ؟ كیف: یسألھ فلم ، األمنیة ھذه یعرض
ً على ، بمصر یةعلم قاعدة قامةإ حول بھ تقدم اقتراح ً إلى القرار صنع فى آخر نمط على تعود نھأ بقولھ ذلك معقبا  مشیرا
 یكمن حدیثال من اللقطة ھذه ففى ،"  لجنة إلى أمرھا أحل ، فكرة على تقضى أن ردتأ إذا: "  القائل األمریكى المثل
 أن یجب التى التلیفزیونیة المقابلة بھذه وردت أخرى لقطات..  وتخلفنا بل ، عندنا الطاقات تبدید سر ویقبع ، ضالالع داؤنا
 التى والتشتت الفردیة مقابل فى عىاالجم والعمل ، الفریق روح عن حدیثھ مثل ، بجدیة تؤخذ وأن ، بإمعان إلیھا ینظر

ً بجامعة كان عندما الحظھا  ومازالت ، زویل فیھا تعلم التى اإلسكندریة جامعة العلوم كلیة وحال بل ، اإلسكندریة معیدا
 یةلمالع القاعدة لدعم دور من األعمال ومؤسسات المالیة المؤسسات بھتلع وما ، علیھ تركھا الذى المستوى عند تقف

 على جادین نعمل عندما منھا نفید ، نافعة دروسنا تعطینا لقطات من ذلك غیر إلى ، المتحدة الوالیات فى العلمى والمجتمع
  . المنشودة یةلمالع القاعدة قامةإ

ً جاء نوبل جائزة على زویل أحمد حصول إن  بإتقان دوره مصر من القادم النابھ الشباب فیھ لعب مضن عمل اجنت منفردا
 أسرار یستوعب أن استطاع الذى الكبیر األوركسترا فى الماھر العازف یبدأ كما فبدأ ، متكاملة یةلمع منظومة وسط وتمیز

ً  ظل لو ما حقق یحقق أن لھ كان وما ، لھ یصفق كلھ العالم جعلت فائقة ببراعة هوحد یقود أصبح حتى الفن ً ماھرا عازفا
ً على یجلس  ھى المتكاملة العلمیة فالمنظومة..  عبقریتھ ودرجة ألحانھ عذوبة بلغت مھما المحمودیة ترعة شط منفردا
 وتوافق ، تامة بدقة ومناھجھ نظمھ تحدد الذى العام التعلیم قاعدتھا ، ننشده الذى"  العلمى المجتمع"  بناء فى الزاویة حجر
 مما المناھج تخلیص ویتم ، المختلفة المعارف تطور قیھ یراعى مدروس لتطویر آلخر حین من وتتعرض ، تام مغوتنا

..  التدریس وطرق التعلیمیة للوسائل دائما تحدیثا – عادة – التطویر یشمل كما ، معلومات من الزمن علیھ عفا قد یكون
 اإلمكان فى لیست أنھ ترى التى البیروقراطیة بالقیود مكبلة لجان خالل من ولیس ودقیق سریع أداء بمعدل یتم ھذا كل

  ".فعال مھترئ تعلیمى لنظام الترقیع حدود للتطویر فھمھا یتجاوز وال ، كان مما أبداع

 والمؤسسة ، التطبیقى – البحثى – األكادمى:  الثالثة بأجنحتھ العالى التعلیم یقوم العام التعلیم من رصینة قاعدة وعلى
  . اآلخرین الجناحین بین تجمع زویل أحمد إلیھا ینتمى التى العلمیة
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 نظامھا تضع ، بیدھا عصمتھا تملك جامعة فكل ، المتقدم العالم ومعاھد جامعات فى متسع العالى التعلیم فى التمیز ومجال
ً عن عاجى برج فى تعیش انھا ذلك یعنى وال ، تطویرھا یاتلوآ ، فیھا الدراسة وبرامج  نفسھا تعتبر ولكنھا ، عالمجتم بعیدا

  على عینھا ، وتطورھا نظمھا تصوغ وھى االجتماعیة والبیئیة اإلنتاجیة مشاكلھ على فعینھا ، لمجتمعھا یةلمالع األداة
 یرعى ، الماقبل وفى..  لمشاكلھ الحلول  لھ وتقدم ، بھا وتمده ، لھ فتعدھا ، وخبرات كفاءات من یحتاجھ وما"  السوق"

 الخاص والقطاع الحكومة من العام للتعلیم الكافیة المالیة االعتمادات فتخصص ، المتكاملة العلمیة لمنظومةا ھذه المجتمع
، ً  ، للجامعات سخیة ومنح تبرعات من یقدمھ بما الجامعى التعلیم تمویل عبء یحمل وحده الخاص القطاع ویكاد معا

 یعمل الذى المعھد مثل التكنولوجیا تطویر بعبء تضطلع أو اإلنتلج لمشاكل حلول عن تبحث التى األبحاث كزامر وخاصة
ً للثواب العلمى البحث على بسخاء األموال والنتفق..  زویل أحمد بھ  فعائد ، المجتمع لحاجة تلبیة ولكن ، اآلخرة فى طلبا

  . بأخرى أو بصورة القومى اإلنتاج فى یصب العلمى البحث

 التى التعلیمیة برامجنا عن غائب بعد وھو(  العلمى التفكیر على المتواصل دریبتال ھو العلمیة للمنظومة البارزة والسمة
 قیم غرس من ذلك یصاحب بما الجامعة إلى الحضانة من الفریق طارإ فى العمل على الطالب وتربى ،) التلقین تقدس

ً من ، مشترك ھدف تحقیق أجل من والعمل التعاون  شعرت كم ، التعلیمى نظامنا منھا ىیعان التى واألنانیة الذاتیة قیم بدال
 أن اإلسكندریة بجامعة معیدا كان عندما تعلم أنھ التلیفزیونیة المقابلة فى فوزى لمفید زویل أحمد روى عندما باألسى
ً یحكم یشترى  فعل وانھ ، بحثھ فى یستخدمھا التى المواد على أحد الیستولى حتى بالمعمل مكتبھ أدراج اغالق بھا أقفاال

 ومكاتب أدراج كل وأن ، ھناك معروف غیر لفتخالم التقلید ھذا أن فاكتشف ، أمریكا إلى وصولھ عند الشئ نفس
 لغیاب مھدرة ولكنھا"  یةعلم منظومة"  باقامة یلةفالك المادیة مكانیاتاإل لدینا..  للجمیع مباح استخدامھا حق المعامل
 ومعاھدنا وجامعاتنا التعلیمى نظامنا حركة تكبل التى العتیقة یباألسال وبسبب ، المجتمع بناء فى العلم بأھمیة الوعى
 والتواصل والتنسیق التخطیط غیاب وذاك ھذا وفوق ، أبحاثنا ومراكز العالى تعلیمنا فى التطبیقى البعد ولغیاب ، العلمیة

  . الفریق لروح فقداننا بسبب عندنا العلمیة المنظومة مكونات بین

 ال عالم فى العزیزة لمصرنا أفضل غد أجل من زویل أحمد ظاھرة دالالت استغیاب إلى حاجة فى نحن یاسادة كلھ لھذا
  . األمام إلى ینظرون ال لمن فیھ مكان

ً الدكتوراه زویل عاد لو صدقونى  وتعلموا ، وشأنھ دعوه ، أحد عنھ سمع لما المتھالكة العلمیة بمنظمومتنا والتحق حامال
 فى سناورؤ نضع وال بالمئولیة حساسوإ وأملنة بشجاعة عندنا القصور أوجھ ولنواجھ ، أحوالنا بھ نصلح ما حالتھ من

  .فاشوش على المولد ینفض الأ وأتمنى..  الرمال

 


