
 

  تونسـية العلمية بأملانياقاةل من ٕاعداد امجلعية ال هذه امل
 بسام البكوش حترير: و حبث 

 

  

 

مين و صبور علم أن املطالب ال تنال بالتّ  و ونسية، مبدع مثابراري أصيل مدينة محام األنف التّ د األوسط العيّ كتور حممّ هو الدّ 
 .جحات واإلجنازاتغالبا فعقد العزم و بدأ مسرية تتالت فيها النّ نيا ا تأخذ الدّ إمنّ 

ق يف دراسة امليكانيكا  وجهه قبل أمريكا ليتعمّ ة للمهندسني بتونس وّىل موح دراسته باملدرسة الوطنيّ اب الطّ ى هذا الشّ أما إن 
ة. الكنديّ  نيتوبايمه كأستاذ جبامعة مهامّ كتوراه يف هذا اإلختصاص ليباشر على الفور ل على الدّ كان له ما أراد و حتصّ و ة طبيقيّ التّ 

 حّال ، ةت أرضيّ ة و اهلياكل حتات البيوت اجلوفيّ عن طريق دراسة خاصيّ  ،كتور كفائته و جدارته مبنصبه عندما وجدأثبت الدّ 
  لقب أستاذ حماضر مدى احلياة.  علمية أخرى كثريةعلى غرار هذا اإلجناز و إسهامات  ة لينالالنوويّ  فاياتنّ لدفن ال

 ةوالعلوم اهلندسيّ للعمل كمستشار يف علوم الفضاء  ل يف خالل فرتة وجيزةكتور بنسق سريع لينتقتتواىل األحداث يف حياة الدّ 
بعد ذلك ة خبطى ثابتة لتنتدبه مسريته العلميّ  يواصل. ةاألمريكيّ  حدةيف والية كولورادو يف الواليات املتّ  سة بال أيروسبايسؤسّ مب

جاح ة بالنّ لت املهمّ هري هابل. تكلّ ة إصالح املرآة العاكسة للمرصد الفضائي الشّ فه مبهمّ اسا و تكلّ ة النّ وكالة الفضاء األمريكيّ 
عندما متكن من زه يف جماله أخرى متيّ  مرّة دة. يثبت حممّ اري عاليا يف مساء امليكانيكا الفضائيّ د األوسط العيّ ق جنم حممّ وحلّ 

   يخ.تني أرسلتا للبحث عن دالئل وجود احلياة على كوكب املرّ لّ ال "أوبرتيونيت"و  "سبرييت"تني املركبتني الفضائيّ  اتصميم مطياف

ة من ة و كإثبات منه ملعايشته لقضايا وطنه ساهم رفقة ثلّ د أن يكون منوذجا لظاهرة هجرة العقول العربيّ كتور حممّ يرفض الدّ 
ف إساهاماته عند هذا اقة املتجددة بالقطب التكنولوجي بربج السدرية. كما مل تتوقّ املهندسني يف و ضع أسس مشروع الطّ 

اهد ملتابعة والدة الشهور القمرية مرصاد الشّ وقت فراغه لتصميم و تطوير  و املثابرة و إستغلّ  احلد  بل ضرب مثال يف اجلدّ 
  حراء.لوث و رصد زحف الصّ ف أيضا يف قياس حاالت التّ كاملة ميكن أن توظّ وهو عبارة عن منظومة مت وتوثيقها.

قنية يف األصل هو خدمة و التّ  اهلدف من البحث العلميّ  ويرى أنّ  ،البشر  أنواعها ملكا لكلّ كتور العلوم بشّىت يعترب الدّ 
ّ ــيّ ــبأمهّ باب ته على حتسيس الشّ راعنه لذلك حيرص يف لقائاته و حماضقاء اإلنسان و دفع الشّ  ما أصبحا اليوم من تهما و أ

ما. ات الوجود و ال مكانضروريّ    ملن ال ميتلك أسبا
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