كلمة
سعادة البروفيسور
تيرينس تشاي شين تاو
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية

للعلوم (باالشتراك) لعام 0101/0341
الحفل الثاني والثالثون
الثالثاء  0340/14/04هـ الموافق 0101/14/10م

خادم الحرمين الشريفين الملك عبد هللا بن عبد العزيز
صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
ولي العهد ،نائب رئيس مجلس الوزراء،
وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
أيها الحفل الكريم
إنه لشرف عظيم لي أن أُختار فائ ًاز بجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم هذا العام ،باالشتراك مع

إنريكو بومبيري الذي أُعجبت بأعماله منذ أن كنت طالباً ،كما ّأنني سعيد بإتاحة الفرصة لي لزيارة
مرة.
ألول ّ
المملكة العربية السعودية ّ

حقيقياً .وهو – إلى جانب ذلك – من أقدم فروع المعرفة،
إن علم الرياضيات ُيمثّل نشاط ًا
عالمياً
ّ
ّ
ّ
ثم أضافت الحضارة اإلغريقية
ففي العصور
ّ
البابلية والمصرية القديمةُ ،وضعت أسس علم الحساب ّ
القديمة إلى ذلك علم الهندسة ،ونظرية األعداد والمنطق .وفي العصور التالية وبينما كانت أوروبا
الكالسيكية في الرياضيات ،وساهموا
غارقةً في العصور المظلمة ،حافظ العرب على تلك المعارف
ّ
حالياً في
مساهمةً كبيرةفي إثرائها ،فأضافوا إليها الجبر ،والخوارزميات واألعداد العربية التي تُستخدم ّ

العالم أجمع.
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شيدتها الحضارات السابقة ،وعلى
لقد قامت الرياضيات الحديثة على تلك األسس التي ّ
ٍ
أصل
المساهمات اإلضافية لعلماء الرياضيات في أرجاء العالم .فأنا شخصياً أسترالي الجنسية من

صيني وأعمل في الواليات المتحدة األمريكية ،بينما جاء رفاقي من جميع أنحاء العالم األخرى ،من

أوروبا إلى روسيا إلى الشرق األوسط ،نسعى جميعاً نحو هدف مشترك أال وهو فهم المظاهر
صنع الطبيعة أو اإلنسان.
اء كانت من ُ
واألنماط التي تخضع للقوانين الرياضية؛ سو ً

تقدر اإلنجازات ات المتميزة على أساس قيمتها
لذلك كله ،فإنني سعيد للغاية ألن هذه الجائزة ّ
أن
العلمية بغض النظر عن جنسية الفائزين .وهذا هو المطلوب بالنسبة للرياضيات على األقل .كما ّ

تقدير اإلنجازات في مختلف العلوم مهم جداً في جميع أنحاء العالم؛ وبخاصة في العالم العربي ،نظ اًر

ل دور العرب التاريخي في االرتقاء بالعلوم والرياضيات .لقد اشتهرت المملكة العربية السعودية في
اإلسالمية ولكن للمملكة مزايا
العالم أجمع – بالطبع – بثرواتها الطبيعية ولكونها مركز العقيدة
ّ
أي دولة ،وقد أسعدني أن بالدكم
إضافية أخرى في الحقيقة .إن العلم والتعلم أمران ّ
مهمان في ِّّ
تدعمهما وتحرص على االرتقاء بهما ،وآمل أن نرى في المستقبل إسهامات عديدة لشباب بالدكم
األذكياء في مجال العلوم والرياضيات.
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Acceptance Speech of Professor
Terence Chi-Shen Tao
Co-Winner of the 2010 King Faisal International Prize
For Science (Mathematics)
32nd Awards Presentation Ceremony
Tuesday 9 March 2010 (23.3.1431H)

Your Majesty, Custodian of the Two Holy Mosques,
King Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz
HRH Prince Sultan Ibn Abd Al-Aziz
Crown Prince, Deputy Premier
Minister of Defense and Aviation and Inspector General
Your Highnesses
Your Excellencies
Distinguished Guests

I am deeply honoured and humbled to be a co-winner of this year's King
Faisal International Prize in science, together with Enrico Bombieri, whose
work I have admired ever since I was a student. I am also very grateful for
the opportunity to visit Saudi Arabia for the first time.
Mathematics is a truly international activity, and also one of our oldest.
From the ancient Babylonians and Egyptians came the foundations of
arithmetic; the ancient Greeks gave us geometry, number theory, and logic.
In the centuries that followed; Europe fell into a dark age, but the Arab
world preserved these classical works, while making further major
contributions to mathematics, such as algebra, algorithms, and the Arabic
numerals that are now used worldwide.
Modem mathematics rests on these foundations, and on the further
contributions of countless mathematicians from all the countries of the
world. I myself am an Australian of Chinese descent, working in the United
3

States, but my colleagues come from all over the world, from Europe to
Russia to the Middle East, all working towards the same common goal, to
increase our understanding the patterns and phenomena that arise from the
laws of both the natural world and the man-made one.
Because of all this, I am very pleased to see that this prize recognizes
achievement on its own merits, regardless of national origin; in mathematics,
at least, I feel that this is how it should be. I also feel that such recognition of
the value of the sciences is an important one in any part of the world, but
perhaps especially here in the Arab world, given its crucial historical role in
the development of science and mathematics. Saudi Arabia is of course
world-famous for its natural resources and as the center of the Islamic faith,
but it is of course far more than just these two things. In particular, science
and learning are important for any country; I am encouraged that these
activities are supported and promoted here, and I hope to see many
contributions to mathematics and science from the bright young people in
this country in the future.
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