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طموحه . هو ابن القاهرة ، ٌحمل فً مالمح وجهه عظمة الفراعنة وفً شخصٌته الذكاء والتواضع المصري 

هو مثال ناجح لكل شاب عربً فً بالد االغتراب ، انه . له حدود ، وشعاره فً الحٌاة العلم أوالً وأخٌراً لٌس 

  . البروفسور مصطفى قاسم

جده كان من أوائل . كان والده موظفاً فً مصلحة المساحة. عاش الدكتور مصطفى فً بٌت متواضع مع اخوته

واضحه فً المتحف الزراعً المصري وبصمه أخرى فً  الباحثٌن فً علم الحشرات فً مصر، وله بصمه

. حصل قاسم على بكالورٌوس فً الطب والجراحه من جامعة القصر العٌنً فً مصر. تشجٌع حفٌده فٌما بعد

  .ثم عمل فً هذا المستشفى لمدة سنتٌن بداعً التخصص وبعدها قدم الى الدنمارك منذ ثالثة وعشرٌن سنة

لم ٌكن ٌطمح بأن ٌصبح عالماً باحثاً بل . فً البداٌة صدفة نتٌجة تأثره بخاله الطبٌب اختٌاره لمهنة الطب كان 

ان ٌصبح طبٌباً ماهراً فقط ، إال ان رغبته هذه دفعته الى دروب البحث العلمً وذلك بعد فتره من مزاولة مهنة 

على دراٌة أو معرفة فً  الطب اكتشف انه من الصعب على الطبٌب ان ٌصبح ناجحاً ومتفوقاً من دون ان ٌكون

  .البحث العلمً لكً ٌتمكن من إضافة الجدٌد على الطب بشكل خاص وعلى العلم بشكل عام

وحاصل على دكتوراه فً البحث العلمً فً . الدكتور مصطفى هو استشاري فً أمراض الغدد الصماء 

  .موضوع الخالٌا الجذعٌه وعلى دكتوراه فً الفلسفه فً نفس المجال

ئٌس المعمل البحثً فً جامعة أودنسه الذي ٌضم خمسة وعشرٌن باحثاً ٌعملون على فهم طبٌعة بٌولوجٌة هو ر

  .الخالٌا الجذعٌه وكٌفٌة استخدامها فً عالج االمراض

ٌقول قاسم، كان اهتمامً بمرض هشاشة العظام واسبابه التً تعود الى خلل فً الخالٌا الجذعٌة ’ فً البداٌة

من الرجال %  04من النساء و %  04ان حوالً : وأضاف. العظم والتً تساعد على بنائهالموجودة داخل 

لهذه االسباب اتجه نحو االبحاث فً مجال الغدد الصماء وحلمه ان ٌتمكن فً ٌوم من . ٌصابون بهذا المرض 

  .و الزهاٌمراالٌام ان ٌسخر الخالٌا الجذعٌة فً عالج االمراض المزمنة مثل السكري أو الشلل الرعاش أ

بعٌداً عن الطب واالبحاث ٌترأس قاسم جمعٌة المسلمٌن الدٌمقراطٌٌن ، التً أسسها عضو البرلمان ناصر 

  .(ص)خضر بعد قضٌة الرسومات المسٌئه للنبً محمد 

احسسنا بأن الطائفة المسلمة فً الدنمارك تقع تحت ضغط شدٌد وٌأتً دورنا لنقرب : ٌقول قاسم فً هذا الصدد

أردنا من هذه التسمٌه . ت النظر لكً ال ٌحصل المزٌد من سوء الفهم بٌن الشعبٌن الدنمركً والعربً وجها

للجمعٌة ان نظهر للرأي العام ان بإمكان الشخص ان ٌكون مسلما ودٌمقراطٌاً ناجحاً ، ومندمجاً ، فاعالً فً 

  .المجتمع فً نفس الوقت



لمساهمة فً مواجهة تحدٌات معاصره للدٌن االسالمً ، لم تكن كان الغرض من انشائها، كما ٌقول قاسم، هو ا

موجودة أٌام الرسول أو الخلفاء الراشدٌن ، من تلك التحدٌات ما ٌواجهه المسلمون فً الدول الغربٌة أو امٌركا 

حاجه لذلك نحن ب. فال ٌنفع ان ٌمارس االسالم فً الدنمرك بنفس الطرٌقة التً ٌمارس بها فً السعودٌة . مثالً 

أما االن . الى اشخاص مثقفٌن دٌنٌاً وٌفهمون روح االسالم من اجل ان ٌساعدوا المسلمٌن فً بالد االغتراب

  .ومع انشغالً الكبٌر فً االبحاث لم اعد قادراً على المضً فً رئاسة الجمعٌة

وا طلباً للعلم أو للعمل و وبالسؤال عن الجالٌة المصرٌة، ٌقول انها لٌست كبٌرة فً الدنمارك ومعظم ابنائها جاء

وٌأسف الن عالقته بأبناء جالٌته محدودة وذلك بسبب البعد الجغرافً، . أغلبهم ٌعٌش فً العاصمة كوبنهاجن 

أما بالنسبة للجالٌة العربٌة عموماً فٌقول قاسم انه ٌقع على عاتقنا وظٌفة مهمة فً تحسٌن . فهو ٌعٌش فً أودنسه

وان ٌكون لدٌنا الكثٌر من النماذج . رٌق العلم والتعلم والعمل واالندماجصورة العرب فً الدنمارك عن ط

: ٌضٌف. البشرٌة الجٌدة والظاهرة لكً ٌتم تسلٌط الضوء علٌها ولكً تكون فٌما بعد مصدر إلهام ألوالدنا 

تقبل، وال ٌجب أن نشجع أوالدنا على االندماج اكثر بالمجتمع الدنمركً النه سٌكون سبباً فً نجاحهم فً المس

أعنً هنا االندماج الكلً، بل االندماج مع الحفاظ على الهوٌة العربٌة بما تتضمنه من لغة ودٌن وثقافة وعادات 

  .اذا استطاع المرء فعل هذا فهو بتلك الطرٌقة ٌنمً ثقافته وٌغنٌها النه أضاف علٌها لغة وثقافه جدٌدتٌن. وتقالٌد

فالعلم أفضل سالح فً عالمنا هذا . نمرك هً العلم والتعلٌم أوالً وأخٌراً ونصٌحته للشباب العربً المقٌم فً الد

  .من اجل تقدم المجتمع واالنسانٌه جمعاء

الحظت لدى وجودي فً مكتبه فً الجامعة حبه لإلطالع فرفوف مكتبه ملٌئه بالكتب االجنبٌة والعربٌة، فهو 

الى دول العالم وذلك عبر اكتظاظ مكتبه بالعدٌد من  كما الحظت اٌضاً كثره اسفاره. ٌقرأ لـ محمد حسنٌن هٌكل

. ناهٌكم عن علب الشوكوال المقدمة من قبل مرضاه عربوناً منهم لشكره . التذكارات والتحف وشهادات التقدٌر

أما بالنسبه لطالبه، فلم ٌكفوا عن طرق باب مكتبه بٌن الحٌن واآلخر للسؤال . فهو ٌتابعهم باهتمام حتى شفائهم

  .كد منه فً مواضٌع تخص االبحاثوالتأ

عندما أجرٌت المقابلة معه كان ٌوم الوقوف فً عرفه وكان البروفسور قاسم ، ٌقٌم فً الٌوم التالً ، احتفاالً فً 

مركز االبحاث ، وقد دعى الٌه الدكتور أكمل صفوت من مدٌنة أوغوس وهو متعمق فً الدراسات االسالمٌه ، 

كل هذا من . لتسامح فً االسالم ، وكٌفٌة تعاٌش المسلمٌن فً المجتمعات الغربٌة دور ا: لٌلقً ندوة بعنوان 

أجل ستة طالب مسلمٌن لدٌه فً مركز االبحاث ولكً ٌشعرهم بأهمٌتهم ولٌساعدهم على فهم روح االسالم 

  . الحقٌقٌة

مٌتها ان المرء عندما ٌقول الدكتور مصطفى عن المجتمع العلمً والمجتمع الطبً ان له مزاٌا عدٌدة، من أه

ٌدخل فً هذا المجال، ٌندمج فٌه فٌشعر بأنه فً عالمه أو وطنه الخاص ، حٌث االتصال المستمر بكل زمالئه 

فطالما ان الفرد مندمج فً . هنا فً هذه الحاله ٌصبح الشعور بالغربة أقل حدة . االطباء من كل انحاء العالم 

   حٌاته ، تصبح الغربه محدودة

بروفسور ان طرٌق العلم طوٌل جداً ولٌس له نهاٌه ، وكلما فتح طالب العلم باب ، وجد عالم جدٌد ال ٌضٌف ال

وهذا ما حصل معه شخصٌاً عندما اتى الى الدنمارك عن طرٌق الصدفة . ٌعرف عنه شٌئاً فٌحاول ان ٌستكشفه 



ل بان وجوده فً الدنمرك مفٌد ولكنه ٌقو. ثم استقر بها بعدما اخذته دروب العلم والبحوث بعٌداً عن مصر

  . ومع ذلك ففً كل مرة ٌزور فٌها مصر ٌساعد فً تدعٌم البحث العلمً هناك. لمصر أكثر من وجوده فٌها 

ٌقول واصفاً مشوار حٌاتة بأنه كان انساناً محظوظاً بسبب الفرص العدٌدة التً ساعدته على النجاح فً حٌاته 

بالرغم من ان مشواره لم ٌكن سهالً ولكن فتحت امامه ابواب كثٌرة سهلت له . المهنٌة والعلمٌه واالجتماعٌه

إن زوجتً : باالضافه الى دعم زوجته له، فٌقول البروفسور. االنجاز والنجاح فً كافة المجاالت التً عمل فٌها

  .اصل الى ما وصلت الٌه اآلن مٌتا تدعمنً كثٌراً وانا حقٌقة ، من دون دعمها لم استطع ان

تعمل زوجته فً مستشفى سفنبورج اٌضاً فهً ممرضة تعمل فً مجال االبحاث وخاصة تلك التً تتعلق بسوء 

قامت بعدة أبحاث عن المرأة العربٌه من . الفهم الطبً الناتج عن االختالف بٌن الثقافتٌن العربٌه والدنمركٌه

العربٌه بطالقه ومن خالل ارتباطها بالدكتور مصطفى اصبح لدٌها ثقافتٌن  الناحٌه الصحٌه والطبٌه، فهً تتكلم

  .غنٌتٌن

رزقا معاً بثالثه أوالد وٌتمنون لهم السعاده فً اختٌارهم ، وانا بدوري اتمنى للبروفسور النجاح والتقدم فً 

  .مسٌرته العلمٌة
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