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INTRODUCTION

Our world is changing. Cities are developing and 
expanding at unprecedented rates. New technologies 
foster instant communication across the globe, 
presenting both opportunities and pitfalls. Biologists 
are gaining a better understanding of diseases 
that claim millions of lives each year. Artists are 
fashioning new methods to convey the realities of our 
contemporary world across cultures, while historians 
unearth and preserve treasures from our past.

Spanning the disciplines, NYU Abu Dhabi produces high-
quality research and scholarship and inspires creative 
activity that responds in powerful ways to pressing local 
and global challenges. As a research university with a 
fully integrated liberal arts and science college, NYUAD 
nurtures undergraduate education, ignites collaborations 
in new and exciting interdisciplinary fields, and supports 
graduate student development.

In a few short years, faculty, students, and researchers 
at NYUAD have contributed to the transformation of the 
region into a hub of innovation and progress. NYUAD 
and Abu Dhabi are leading the 21st century knowledge 
economy in the Middle East. Strategic collaborations 
and partnerships, locally and beyond, are also helping 
to address far-reaching, border-transcending problems 
like poverty, rising sea levels and cybersecurity.

Together, NYUAD and Abu Dhabi are leading and 
growing. And this is just the beginning.

Illustrations by Stuart Bradford; Principal photography by Silvia Razgova and Philip Cheung
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A REGION  
WITH A STORY 
TO TELL

ARTS, CULTURE & HISTORY

BY BRIAN KAPPLER

In the 175 years or so since photography’s 
inception, a rich history has been 
accumulating in the Arab World that has 
yet to be written. 

Shamoon Zamir, associate professor of literature and visual studies, is 
working on many fronts to develop Akkasah: Center for Photography 
at NYU Abu Dhabi, a research archive that is gathering vernacular and 
documentary images dating back to the 19th century from around the 
Middle East and North Africa.

Zamir and his team at Akkasah have accumulated an archive of some 
15,000 regional photos, mainly from Egypt and Turkey. These come from 
local photographers but also from secondhand book stores, flea markets, 
and so on.

Akkasah aims to develop a special focus on the UAE, said Zamir: “We 
hope to acquire family photos from the diverse communities of the UAE, 
to scan them and do life narratives. Working with families gives us the 
rare opportunity to accumulate detailed meta-data, whereas when we get 
photographs from flea markets we have no data at all.”
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“We are also commissioning new documentary work 
in the UAE, which after 10 or 20 years will accumulate 
into a valuable archive” on both Emirati and expatriate 
communities.

With the help of the NYUAD Library, “we are 
building a collection of first-edition photo books.”

Some of these projects, Zamir noted, involve “two 
kinds of challenges. The political situation in parts of 
the region makes it difficult to build the archive, and 
yet even more imperative, because so many collections 
are under threat. Secondly, the region has little 
commitment to photographic culture. It’s rare for an 
institution of our calibre to take this material seriously. 
Just persuading people that this is worth looking at is 
part of the challenge.”

Next, Zamir said, “I want to see if we can raise 
funding to enter troubled areas and take out personal 

or institutional archives. We would preserve them, 
scan them, do the metadata, and when the person or 
institution was ready, we would return the material, 
and keep a complete scan.

“I’m hoping this custodial archiving, as I call it, will 
become a defining feature of Akkasah,” said Zamir. 
“It is important that NYUAD come to be seen as 
committed to the region, and I can’t think of a better 
way to do that.”

HISTORIC ARABIC LITERATURE
Maurice Pomerantz’s research goes much further into 
Arab and Muslim history. He studies maqāmāt, an 
Arabic literary form that began in the 10th century in 
central Asia, and started to peter out in the 19th century. 
The form endures but only barely (“I’ve seen a maqāmā 
about Facebook”).

WE HOPE TO ACQUIRE FAMILY PHOTOS FROM THE DIVERSE 
COMMUNITIES OF THE UAE, TO SCAN THEM AND DO LIFE 
NARRATIVES

Akkasah: Center for  
Photography collects  

rarely seen historic  
photos from the region 

(this page and opposite).

©Yasser Alwan
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Typically maqāmāt are short trickster tales, “mostly 
in prose but sometimes in poetry. The prose tends to 
rhyme, so when I translate them they can sound a little 
like Dr. Seuss,” he said, laughing.

Pomerantz said he and a colleague have recently 
struck gold while researching manuscripts of the 
1,000-year-old Seances of Hamadhānī, known to 
scholars as “the found ational work of the maqāmāt.” 
Well-known editions are from the 19th century and 
later, but Pomerantz believes he and Bilal Orfali of 
American University of Beirut have unearthed a lost 
tale, in the second-oldest known manuscript. In the 
world of maqāmāt, this is like the discovery of a new 
Shakespeare play.

Separately, Pomerantz has also recently edited a 
volume for the Library of Arabic Literature (LAL), in 
which NYUAD plays a leading role. He worked with 
prominent translator Bruce Fudge on the volume, which 
he speaks of as “101 Nights – a version of the famous  
One Thousand and One Nights.” This volume, he said, 
“offers a version of the tale that some scholars believe 
is earlier than better-known versions in the original. 
That’s the scholarly payoff,” he said. The Arabian 
Nights – as the collection of tales is commonly known 
in English – “is so popular that any little thing about it is 
immediately a big deal.”

The LAL is important for NYUAD and the 
region, he said. “The better these texts are, the more 
enjoyable they are. That’s our job in the LAL, and 
generally as scholars: to give people Arabic texts that 
they can rely upon, but also to give English readers 
translations.”

UAE VOICES
The University is working across borders and 
disciplines to tell the story of the UAE and Middle 
East region as it has never been told before and also 
developing important programs that will contribute 
to the country’s next chapter, particularly for young 
Emirati scholars.

NYUAD’s research assistantship program gives 
Emirati university graduates firsthand experience 
working with a faculty mentor on important research 
projects ranging from arts to science to engineering, 
often with a regional focus and in preparation for 
master’s or Ph.D. programs abroad.

Born and raised in Dubai, Ayisha Khansaheb 
graduated with a degree in international studies from 
Zayed University and will spend two years at NYUAD 
working as a research assistant with Marzia Balzani, 
professor of anthropology, examining how the lives of 
senior Emirati women in all parts of the UAE, including 
remote and mountainous regions, have changed over 
time: before and after the discovery of oil and post-
independence.

“We want to talk to ordinary women and hear their 
stories,” said Khansaheb. “Women who maybe didn’t 

THERE’S A LOT OF UNRECORDED ORAL HISTORY STILL 
EXTANT IN THE UAE, AND IF IT IS NOT SYSTEMATICALLY 
COLLECTED OVER THE NEXT FEW YEARS THIS LIVED 
EXPERIENCE WILL BE LOST TO FUTURE GENERATIONS OF 
EMIRATIS AND SCHOLARS

go to school, who speak Emirati Arabic, and listen to 
them describe their own lives and the dramatic changes 
that have occurred during their lifetimes, in their own 
words.” These types of interviews are rare among UAE 
communities and particularly among Emirati women 
who are typically very private.

Khansaheb and Balzani aim to build a comprehensive 
archive collection of audio and film interviews, 
photographs and even family recipes that few people 
ever get to see. 

“It’s important research because there’s a lot of 
unrecorded oral history still extant in the UAE, and if 
it is not systematically collected over the next few years 
this lived experience will be lost to future generations 
of Emiratis and scholars,” said Balzani.

The project is an “exploration of Emirati gender, 
identity, and nation building,” she added, as seen 
through the life histories of senior Emirati women. 

Khansaheb hopes the two-year project made 
possible by the research assistantship program will 
help her develop graduate-level research skills to 
prepare her for graduate school in the US or the UK: 
“I want to apply to the top programs, so my research 
here will help me develop relevant skills,” she said. 

MODERN DAY DIALOGUE
While a significant part of understanding Middle 
Eastern culture involves unearthing the past, NYUAD 
scholars are also creating original works in a variety 
of media that capture the region’s contemporary and 
emerging cultural identity.

“Where are you from?” is a common question for 
people who come to Abu Dhabi from all over the world, 
and it sits close to the heart of Joanne Savio’s short film 
Home Sick.

Savio, arts professor of film and new media, made 
Home Sick along with her husband and NYUAD 

Senior Lecturer in the Writing Program Jim Savio. The 
26-minute film begins with an animated sequence of 
her childhood in a New York suburb where, she said, 
she felt like an outsider, “not unloved, just different.”

Savio came to NYUAD in 2010, and the following 
March made her first visit to her mother’s home village 
of Amioun, Lebanon.

The resulting mixed media film intercuts glimpses 
of Savio’s Lebanese heritage with comments from the 
international community of NYUAD students, and 
from other people throughout the region. It asks the 
question: what does home really mean? 

The discomfort she and many people feel around 
this question, she said, is also reflected in the space 
between the words in the film’s title.

The conclusion she reaches is that home has little to 
do with geography: “Now I know where home is, and 
it’s a comfort.”

Many students share her view: “We create satellite 
homes wherever we go,” Savio said.

“I assign a memoir project every semester when I 
teach Sound, Image, and Story, a required filmmaking 
class, and I share the project with them, encouraging 
them to explore their own vulnerability.

Savio’s next project will be an installation piece. 
“It’s about a man who ended his life at Guantanamo, 
a United States military detention facility in Cuba. He 
was never charged, yet was imprisoned for nearly 10 
years,” she said. 

“When NYUAD was downtown, we lived high up 
in Sama Tower. I had recorded the layered sounds of 
garbage falling in the chute, and later I thought about 
this man, who was treated like trash. I call the project, 
Garbage Man.”

The Savios are hoping to curate a show around 
the idea of home, with artists working in a variety of 
mediums. n

Maqāmāt. Source: gallica.bnf.fr
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NYU Abu Dhabi is leading a collaborative 
initiative to study long-term health trends in 
the UAE. Called the Abu Dhabi Cohort Study, 
the project will track the health and lifestyles 
of Emiratis over the course of their lifetimes, 
and it may offer insights into why the Emirati 
population has such a high rate of obesity, 
diabetes, and heart disease. The project is one of 
the first of its kind in the Arab world.

“We’ve known for a long time that diabetes 
and heart disease are common in the UAE, 
but the reasons for this have not been studied 
previously,” said Raghib Ali, director of the Public 
Health Research Center at NYUAD. 

“If you look at the main risk factors, particularly 
in terms of diet and level of physical activity, 
the UAE is not all that different from the United 
States. But the rate of diabetes is double,” Ali 
said. 

Ali suggested two reasons why this may be. 
The local population could be more genetically 
predisposed to diabetes than other groups. A 
more complex hypothesis is that the high rate 
of disease may be due to so called epigenetic 
factors, which consider the way the environment 
affects the expression of a person’s genes, 
without changing the genetic code itself. 

Gene expression is influenced throughout a 
person’s life by the environment in which they 
live, including the nine months spent in their 
mother’s womb. “The UAE is unusual in that two 
generations ago, it was much less developed,” 
Ali explained. “So the genes of babies who 
were born at that time were programmed 
to deal with a low-food environment.” But 
these children were then born into a rapidly 
developing society where food became 
abundant.

Societal and genetic “changes that happened 
over the course of two or three hundred years in 
Europe or the US happened over the course of 
50 years in the UAE,” Ali said. “There was a rapid 
change from food insecurity to food excess.” 

It’s possible that a person who is genetically 
primed to live in a low-food environment, but 
is then born into an environment where food is 
abundant, could suffer from diseases like obesity 
and diabetes. The Cohort Study will provide data 

PUBLIC HEALTH 

RESEARCH FOR A 
HEALTHY FUTURE

to either support or refute this hypothesis and 
may identify risk factors that could trigger these 
diseases in the local population. 

Ali and his colleagues are currently recruiting 
participants for the study. The researchers will 
collect information about participants’ diet, 
exercise habits, and body composition, among 
other things. 

“Any Emirati can take part,” he said. “We’re 
going to continue recruitment for a couple years, 

and we should have our first data in three or four 
years.” 

This data may prove to be extremely useful 
in fighting complex diseases in the UAE and 
improving the health of the Emirati population.

The project is a collaboration with Abu Dhabi 
Blood Bank, Abu Dhabi Health Services, Sheikh 
Khalifa Medical City, United Arab Emirates 
University, Zayed Military Hospital, and Zayed 
University.

A long-term study of 20,000 
Emiratis aims to change the 
future of health in the UAE.
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STRATEGIC 
RESEARCH 
FOR GLOBAL 
CHALLENGES

GLOBALIZATION & DEVELOPMENT

BY BRIAN KAPPLER

The breadth of research in the social 
sciences at NYU Abu Dhabi uses data to 
help historians, economists, NGOs, and 
governments better understand human 
behavior — and improve people’s lives.

Robert Allen, global distinguished professor of economic history at NYUAD, 
heads a research project that collects and analyzes historical data on wages 
and prices in the Middle East. The initiative’s goal is to understand how 
Middle Eastern economies have developed.

Allen is one of many NYUAD scholars working to increase our 
understanding of issues in development and globalization. From African 
villages to the Athens subway to rural China, NYUAD researchers are 
improving our knowledge of the dense mesh of connections that determines 
how societies change.

It’s no small goal, trying to assemble a wage and price history of the world. 
Allen first started this work three decades ago, and while he has worked 
intermittently at it, many others have been doing similar work. The idea is 
to build an online database, “so that people anywhere in the world can the 
study the economic history of the Middle East.”

A prime source for the regional data Allen is seeking will be “reports 
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written by British, French, and German consuls 
stationed in major cities of the Ottoman and Persian 
empires,” because these officials regularly reported on 
prices, trade, and shipping. Business newspapers and 
corporate archives should prove useful. Then there are 
Russian archives – “the Russians had a lot of trade with 
Persia” – and more.

As data collection proliferates, Allen has already 
applied some statistics. “I’m now writing a paper about 
cotton mills in the Middle East before the First World 
War.” It assesses the role of input prices, interest rates, 
the import of machinery, and other market factors on 
the rate of development.

Allen, who divides his time between Abu Dhabi and 
the UK, says that the UAE is the right place for this 
project to be based. “Being here is just evocative,” he 
said. “For me it really matters, if I’m working on the 
history of someplace, to be there and look at it and feel 
it and see it. I pick up lots of stuff almost subliminally. 
Being here matters.”

RESEARCH THAT COULD SAVE LIVES
While Allen studies the economics of the past, Peter van 
der Windt, another NYUAD social scientist, is working 
on the health care of the future. Van der Windt, an 
assistant professor of political science, is examining 
the role of local institutions in decision-making in West 
Africa, where more than 11,000 people have died of 
Ebola disease since 2014.

His project is designed to document the outbreak, 
analyze the data, and improve response capacity, 
especially in Sierra Leone.

When the disease began spreading, van der Windt 
said, “the whole NGO world was jumping up and down, 
rushing into Sierra Leone’s villages. It was very much 
top-down. But the government is largely absent in rural 
areas. Sierra Leone is really 149 little kingdoms, and if 
a king is against something, the government can say 
whatever it wants, but it doesn’t happen. NGOs don’t 
always take into account the local power structures and 
customs.” 

For example, “safe burial is a big issue with Ebola, 
but village people would not call the NGOs to come and 
conduct safe burials. It turns out the NGOs were using 
black body bags, and given the local customs, culture, 
and religion, you can’t do that, you can’t bury people in 

black. When they started wrapping the bodies first in a 
white blanket, and then the black bag, it was OK.”

With a colleague from the Netherlands, van der 
Windt is cooperating with anthropologists from Njala 
University, in Freetown, Sierra Leone, to consult chiefs, 
traditional healers, and other local leaders about such 
issues. What they’re learning could save lives in the 
next medical emergency. 

He’s also assembling data. “All the NGOs were 
collecting data and we know when quarantines took 
place, where cases were diagnosed, where people died. 
But a lot of organizations don’t have the capacity to 
evaluate their data. And sometimes people don’t want 
to share. It’s all understandable, but it’s not so good for 
learning.

“Once [we] unearth a really large data set, we’ll 
be able to answer so many important questions: Do 
quarantines work? Is it because of trade that Ebola 
spread? Particularly the rice trade, as some suspect? 
Do treatment centers work better in ethnically 
homogenous areas, or ethnically diverse ones?”

This aspect of the work is a more traditional type of 
political science: studying how national governments 
can best work with community power structures. For 
example, “we may want to test the best way to get 
people vaccinated. It won’t work to just go to a village 

ONE OF THE BIG THEMES 
ACROSS ACADEMIC 
DISCIPLINES ... IS HOW 
COOPERATION HAS 
EVOLVED. IT’S HARD TO 
EXPLAIN THE COOPERATION 
AMONG STRANGERS THAT 
WE OBSERVE IN DAILY LIFE

and announce ‘be at this clinic at 2 p.m.’ because only 10 
percent show up. Maybe it would be better to sit down 
with the community chief and win his trust. Many 
questions like that we can test with very small tweaks 
to the things NGOs are already doing.”

BRIDGING CULTURES
Nikos Nikiforakis, associate professor of economics, 
specializes in experimental economics. He commis-
sioned deliberate littering in the main Athens subway 
station, Syntagma, and in stations in Cologne, Germany. 
The project discovered clear cultural differences in 
commuters’ reactions to this mild form of vandalism.

“One of the big themes across academic disciplines, 
in biology, economics, and anthropology, is how 
cooperation has evolved,” he said. “It’s hard to explain 
the cooperation among strangers that we observe in 
daily life.”

Specifically, he’s looking into “altruistic punishment” 
– the propensity to object when others violate social 
norms, even when there’s no concrete benefit to the 
“punisher.” 

Will people go out of their way to punish those who 
litter, with words or a gesture of reprimand? Will the 
punishment respond to the severity of the offense – say, 
the quantity of the discarded trash? Does fear of verbal 

or physical retaliation increase with the scale of the 
violation? 

“We know from all sorts of measures,” Nikiforakis 
said, “that Germany has strong norms of civic 
cooperation.” When his team tossed empty drink 
containers and larger paper bags of trash, people were 
“much more upset” by more blatant littering, but “we 
found absolutely no difference in their willingness to 
punish” the more serious offenders.

Nikiforakis also found “the fear of retaliation 
increases with the severity of the violation. “It’s kind of 
intuitive,” he said, that someone willing to litter more 
severely might also be willing to retaliate more strongly 
when reprimanded.

So, is cooperation in general linked to fear of 
punishment? “Together with the idea that people are 
afraid of counter-punishment – retaliation – this actually 
suggests that the best mechanisms for supporting co-
operation may be mechanisms that prevent counter-
punishment, such as police.”

This implies, he said, that society needs “laws to 
reinforce certain desirable behaviours” – laws against 
littering, for example.

And what of the cultural differences? A litterer in 
Germany, he found, is much more likely to be “punished” 
than one in Greece. But while the rate of punishment 

Cooperation in highly 
diverse, multicultural 

societies is something 
researchers are trying to 

learn more about.
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An increase of even a few degrees in the Earth’s 
climate will have tremendous consequences for 
billions of people. Researchers at NYU Abu Dhabi 
are trying to determine how climate change will 
affect humanity’s collective future and how to 
better understand changes that are taking place. 

David Holland runs the Center for Global Sea 
Level Change (CSLC). Through observation and 
intricate mathematical models, Holland and his 
team are trying to figure out how the melting ice 
sheets of Antarctica and Greenland will influence 
global sea level. The group has installed a 
sophisticated radar in Greenland that is tracking 
a massive glacier’s retreat up a fjord. The glacier 
has lost a huge amount of ice to the ocean since 
the 1990s, and it continues to shrink. 

Since many of the world’s metropolises are 
built at sea level or slightly above it, rising seas 
will reshape the coastlines of cities as we know 
them today. “When glaciers melt in Greenland 
and Antarctica, they raise sea levels, and that 
information spreads around the globe in about a 
week,” Holland noted. “It’s a global problem with 
global connections.”

To make predictions about future climate, 
scientists at the Center for Prototype Climate 

Modeling (CPCM) help develop sophisticated 
computer models that must account for many 
variables, including changes in the ocean and 
atmosphere. These models will be used to 
predict climate conditions years into the future. 

Olivier Pauluis is a co-principal investigator of 
CPCM and focuses on clouds and precipitation, 
some of the most difficult natural phenomena 
to predict. Scientists can help improve climate 
models and bring more certainty to what Earth’s 
weather will look like in the future, Pauluis said. 
“But the basic problem is understood well 
enough,” he noted. “Though we don’t have all 
the answers, and we don’t know exactly what 
Earth’s climate will be like in the future, we know 
we should do something about it. For our own 
sake and for the sake of our children.”

Several other researchers at NYUAD are working 
in the fields of climate, energy, and environment. 
Giuliano Garavini, a senior research fellow at the 
NYUAD Institute, is writing a history of OPEC 
from the perspective of oil-producing countries. 
John Burt, a marine biologist, uses the Arabian 
Gulf as a natural laboratory to study the effects 
of extreme heat on corals. And Kourosh Salehi-
Ashtiani is working to develop algae that could 
be used as a source of biofuel.

CLIMATE, ENERGY & ENVIRONMENT

for littering males is the same in both places, “Germans 
are five times more likely to punish a female violator.” 
Is this connected with different social views of women? 
There are still many questions to answer.

IMPROVING PROGRAMS AND SYSTEMS
While Nikiforakis works with concepts, J. Lawrence 
Aber is right on the interface between research and 
applied social policy. Aber is co-director of Global TIES 
for Children, an initiative to improve young lives in low-
income and conflict-afflicted countries including the 
Democratic Republic of Congo (DRC), Lebanon, Chile, 
Ghana, and Niger.

Global TIES aims, Aber said, to cooperate with the 
government of the UAE, to help inform its foreign aid 
policy. “The Ministry for International Cooperation and 
Development (MICAD) has been making investments 
in improving primary education in sub-Saharan Africa,” 
he noted, “and providing humanitarian relief in areas 
affected by conflict. And that overlaps with our mission 
and activities.

“Both MICAD and Dubai Cares, the largest national 
private philanthropy, are devoted to evidence-based 
policies and programs,” Aber said. “So we’re trying to 
generate the evidence.”

“Think of us as the smart chip,” Aber continued, “a 
little thing that we hope makes our strategic partners 
and government ministries more effective. Our modus 
operandi is to work with hands-on organizations such 
as the International Rescue Committee (IRC), which 
has, for example, 1,000 people on the ground in Ghana.”

Aber cited a Congolese example. “We discovered 
that it’s possible to help children feel safer in schools, in 
conflict-afflicted regions, by changing teacher practices 
away from punitive and rote procedures. Children learn 
math and reading better when other methods are used.

“The IRC, our strategic partner, developed an 
intervention program called Learning in Healing 
Classrooms (LHC). We conducted a 350-school field 
experiment in the DRC, with teachers relying less 
on physical punishment and shame as discipline 
techniques, and more on positive techniques.” Teachers 
were taught that “their job is to help the kids feel safe 
and supported.” 

Meanwhile, “in Ghana we’re helping authorities 
to train 27,000 pre-school teachers who now have no 
training.”

This is, Aber concluded, “a highly strategic form 
of research, in the service of improving programs and 
systems.” n

An illustration of the work that Global TIES does in the Congo to help children feel safer in schools in conflict-afflicted regions. 

Illustration by: Transmute, LLC
RESPONDING LOCALLY TO GLOBAL PROBLEMS

David Holland does research  
to determine how melting  

ice sheets will affect  
global sea levels.
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BY BRIAN KAPPLER

From your Facebook page to global 
financial markets to nuclear power plants, 
modern life demands robust security for 
electronic information systems. Yet threats 
are everywhere and never stop mutating. 

NYU Abu Dhabi’s Center for Cyber Security, affiliated with NYU’s Center for 
Cyber Security, is contributing to the fight for cybersecurity by establishing 
strategic partnerships with industry and government agencies in the UAE 
and Gulf region.

Safe electronic communication “is not just a technology problem,” said 
Ramesh Karri, co-principal investigator. “Cybersecurity is also a problem of 
policy, business and risk-management, psychology, human rights, and so on.”

Karri, professor of electrical and computer engineering at NYU’s Tandon 
School of Engineering, works with Nasir Memon, CCS principal investigator 
and professor of computer science and engineering at NYUAD, and a team of 
faculty members, postdoctoral students, and Ph.D. candidates. 

Their work is based on a shared vision that “security is multi-
dimensional,” Karri said, “but we are strongly rooted in the region. We 
do more than research; we also engage with stakeholders and do a lot of 
outreach.”

NOT JUST A 
TECHNOLOGY 
PROBLEM

CYBERSECURITY
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POWER PLANTS, AIRPLANES, SHIPS … HAVE EMBEDDED 
SYSTEMS EVERYWHERE. BACK WHEN THESE WERE FIRST 
DESIGNED AND INSTALLED, THERE WERE NO SECURITY 
PROBLEMS, BECAUSE MOST OF THEM WERE NOT CONNECTED 
TO THE INTERNET. NOW, IT’S HARD TO PROTECT SYSTEMS 
FROM HACKERS

WORKING WITH INDUSTRY
Outreach begins with an advisory board that connects 
researchers directly with Mubadala Development, 
Etisalat, the Emirates Identity Authority, the Emirates 
Nuclear Energy Corporation, the Abu Dhabi Water 
and Electricity Authority, the consultancy Booz Allen 
Hamilton, oil agencies, and others.

“Academics are always thinking a few steps down 
the road,” Karri said, “whereas companies worry about 
dousing fires every day. So if we work with them, that’s 
where magic begins to happen. Every government 
department has security issues: oil and gas, desalination, 
transportation. Working together is the mantra.”

One recent core project, Karri explained, was 
the creation of a “test bed, a simulation. We had a 
(virtual) city emulating a smart grid, with oil and gas 
systems, transportation, and buildings. We can show 
cyberattacks at various levels – the network level, 
hardware level, ‘social engineering’ attacks, and so 
on. All the participants can come around this test bed, 

each with their own expertise” to develop integrated 
solutions.

Social engineering refers to non-technical aspects 
of hacking, Karri explained. “Security runs from chips 
to systems to humans. No matter how elaborate your 
security, it won’t matter if your password is ABCD.”

Memon’s work goes beyond engineering alone. With 
psychologists and others from American University of 
Sharjah and schools in India, “we’re looking at aspects 
of human behavior,” he said. “We showed how certain 
personalities resonate to certain types of phishing 
messages, in Abu Dhabi, India, and New York City. 
Certain patterns emerge across cultures: Women are 
more likely to be trusting of a message, and if it has 
a sense of urgency or authority, then conscientious 
people fall for that more than others.”

Memon also works in digital forensics, a field far 
more challenging in real life than it sometimes looks in 
television dramas. Starting with a single photograph, 
Memon and others are developing a system to identify 

the camera that took it and then detect other photos 
made with the same camera. “It’s like identifying bullets 
fired from the same gun,” he said. The potential forensic 
advantages are evident.

In the “arms race” of cybersecurity, it’s very hard to 
find where to start, added Michail Maniatakos, assistant 
professor of electrical and computer engineering, who 
focuses on industrial control systems (ICS). “Power 
plants, airplanes, ships, have embedded systems 
everywhere. Back when these were first designed and 
installed, there were no security problems because 
most of them were not connected to the Internet. Now, 
it’s hard to protect systems from hackers.”

The good news, he said, is that “PCs and mobile 
phones are catching up, because you change these 
devices every two or three years and defenses are built 
in. But most nuclear power plants are 30 years old.”

SECURITY BY OBSCURITY
Siemens, General Electric, and other vendors of off-
the-shelf ICS devices, Maniatakos noted, “never give 
you access to the design files for their cybersecurity, 
so you never know how good it is. This is ‘security by 
obscurity’ – trying to make the system safe by never 
revealing information. That’s the opposite of what you 
should be doing. You should really expose everything to 
the attacker, and if your system is secure there’s nothing 
the attacker can do.”

Corporate secrecy is a serious problem, he said. 
“How can governments protect valuable facilities such 
as power, water, nuclear power installations, when they 
are run by private companies? You have governments 
pushing for ICS security, but with solutions given to 
them by vendors. They don’t collaborate very well. 
We’re trying to come up with new technology and new 
techniques. But we give it to a utility and the utility says 

‘go to the vendors’, and the vendors say ‘we have our 
own solution for that’.”

Government secrecy can also impede cooperation. 
“Some things we never hear about. Many governments 
keep secret the cyberattacks they’ve suffered, to hide 
the weakness of their infrastructure.”

Across the whole “threat landscape,” Maniatakos 
said, “malicious insiders are the biggest danger. 
People typically attack the software, but there are also 
ways to attack the hardware, through supply-chain 
vulnerability, for example.”

MAKING A MICROCHIP
Supply-chain security is where Ozgur Sinanoglu 
is working, trying to develop a truly trustworthy 
microprocessor chip. Abu Dhabi is certainly the right 
place for this project: An arm of Mubadala owns 
GlobalFoundries, the world’s second-largest fabricator 
of microprocessor chips. That connection is bringing a 
significant step forward, Sinanoglu explained: “We’ve 
been working for four or five years – through research, 
publications, and patent applications – to develop 
a truly trustworthy chip. But it’s always been at the 
simulation level. Now, with GlobalFoundries, we’re 
going to actually produce a chip.”

Making circuits that can be trusted is a major 
challenge. Modern chips are designed by big teams, and 
then mass production is often outsourced, sometimes 
to China. There’s always a danger, Sinanoglu noted, 
“of somebody injecting something malicious into the 
chip” – compromising “secure” systems before they’re 
even assembled. 

One concept under study involves encryption – 
designing chips that won’t work until a secret “key” 
is applied. Keep the key away from the fabricator 
and you’ve defeated that security threat. “We’ve made 

NYUAD works closely with 
governments and industry on 

systems to protect valuable 
facilities like electricity, water  

and nuclear power installations.
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assumptions and simulations, but now we can really 
test it,” said Sinanoglu, associate professor of electrical 
and computer engineering.

Maniatakos, too, finds that his work takes him beyond 
academia. He’s laying the groundwork for projects with 
the Petroleum Institute and the Abu Dhabi Water and 
Electricity Authority to see if monitoring mechanisms 
already present in embedded devices in older industrial 
control systems can provide a new level of security.

“A lot of systems are built to do one thing, unlike 
your laptop or your phone. That one thing is what we 
can use to detect anomalous behavior. We create a 
coded profile of the device; we know it’s good known 
operational state,” and track deviation from normal 
behavior.

Much of their work is shaped by a basic reality 
of the field, that cybersecurity is, as Memon said, “a 
discipline in which there is an adversary. Teaching 
people how to design for that is difficult. It’s essential 
to give cybersecurity professionals some exposure to 

situations where they are competing.”
That’s why “red-team-vs.-blue-team” competitions 

are common in this field. For example, Sinanoglu noted, 
“we used a logic-encryption key, and a team from 
Princeton University showed they could break it. They 
discovered the key. So we’ve been working on a defense; 
we think we just did it. This kind of exchange of ideas is 
really rewarding.” 

Cybersecurity challenges are many and varied, 
progress is slow, and while computer users generally 
are increasingly aware of security risks, much remains 
to be done. And it’s not easy to measure progress in this 
fast-changing field.

“It’s a little more subtle than saying ‘we just improved 
cybersecurity’,” said Karri. He mentions patents, papers, 
and improved user awareness as useful gauges. NYUAD 
has filed “about a dozen” patents in the field. 

The impact of scholarly papers can be hard to assess, 
however. And “transferring technology is hard; that’s 
where we still have to make some progress.” n

Michail Maniatakos (left)  
and Ozgur Sinanoglu (right) 

manage the TwinLab in 
Trustworthy Hardware research 

initiative aimed at creating a new 
type of secure microprocessor.

Photo by: Michelle Loibner

NYU Abu Dhabi is a liberal arts college nested 
within a research university. At the same time it 
is a hub of innovation and technology that has 
produced developments ranging from drones to 
potential cancer treatments.

After visiting Wadi Wurayah National Park in 
Fujairah and meeting the rangers who work 
there, a team of undergraduates came up with 
an idea to make the rangers’ jobs easier — and 
potentially to save their lives. The innovation 
won the 2015 UAE Drones for Good Award, 
which came with an AED 1 million prize. 

The wadi rangers maintain more than 100 camera 
traps that are used to monitor the movement 
of wildlife throughout the park. The traps snap 
photos when they sense movement. But in order 
to retrieve images from the devices, rangers must 
navigate treacherous terrain in oppressive heat to 
the traps. “It’s a very dangerous job for a tiny SD 
card,” said Martin Slosarik, NYUAD Class of 2017.

So the team developed a fixed-wing drone that 
can circle over the camera traps and download 
the images wirelessly, making the rangers’ work 
safer and faster. “We approached this project in 
terms of the human costs, and that’s why we’ve 
become so emotionally invested in it,” Slosarik 
said.

Farah Benyettou is a research scientist in the 
Trabolsi Research Group at NYUAD. The group 
uses chemistry to create molecules that can be 
used for a variety of purposes, and Benyettou 
focuses on engineering nanoparticles that can 
be deployed to treat cancer.

Nanoparticles are — as their name suggests — 
tiny, much too small to be seen with the naked 
eye. In the lab at NYUAD, Benyettou has created 
magnetic nanoparticles that absorb a cancer-
fighting drug commonly used in chemotherapy. 

“The problem with chemotherapy is that the 
anti-cancer drugs don’t go just to the tumor,” 
Benyettou said. “They travel throughout the 
body and harm healthy cells as well as cancer 
cells.”

The hope is that the drug-carrying nanoparticles 
could be directed to the tumor with a magnet 
and release of the drug, limiting damage to 
healthy cells. She hopes to test the treatment in 
animals soon.

“I’m not saying that I am going to cure cancer,” 
Benyettou said. “But if I do one small thing, and 
other researchers in China, France, and the US 
do something, then all together we are going to 
fight this disease.”

ENGINEERING WITH HUMAN IMPACT

INNOVATION & TECHNOLOGY

Wadi Drone was built to 
improve safety for rangers in 
Wadi Wurayah National Park.
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BY MATTHEW CORCORAN

We may not have flying cars today — even 
if we do have hoverboards — but some 
of the work currently being done in the 
life sciences at NYU Abu Dhabi, such as 
insects that can tell time, sounds like it’s 
straight out of the future.

Justin Blau, professor of biology, studies sleep-wake cycles in fruit flies. 
These cycles, or circadian rhythms, are determined by a small number of 
neurons in the fly brain — about 150 out of a total of 100,000 — and of 
these 150 neurons, eight are the most important in setting the time of day 
for the fly.

“The brain — in flies and in humans — is able to predict the time of day,” 
Blau said. “This allows animals to be harmonized with the external world 
and anticipate what’s going to happen ahead of time.”

Through sophisticated techniques, Blau and his team separated the 
eight key neurons from the rest of the fly brain and analyzed the genes these 
neurons express at different times of day. This allowed Blau to get a sense of 
what happens in the clock neurons over time. “Because they fire at specific 
times of day and because they grow and retract with a 24-hour rhythm, 

BREAKING  
NEW GROUND

LIFE SCIENCES
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we can analyze the basic neurobiology that drives the 
excitability and structure of the neurons,” Blau said.

This work has implications for the wider field of 
behavioral science, because it teaches the researchers 
something about neuronal plasticity, the idea that 
neurons can change shape.

“Plasticity helps humans learn new things during 
critical periods of development, when the brain is 
more plastic than during other times,” Blau said. 
What’s more, plasticity has been associated with 
keeping the brain young and healthy into adulthood 
and beyond. “If we keep learning new things into old 
age, it’s thought that we can keep mentally alert, and 
perhaps learning may have some correlation to overall 
brain health,” Blau said.

DISEASE INTERVENTION
Tim Dore trained as an organic chemist, but the lab he 
runs at NYUAD integrates chemistry and biology in a 
deep and important way to address challenges caused 
by disease.

THE DIFFERENCE BETWEEN 
WORKING HERE AND 
SOMEWHERE ELSE IS 
THAT HERE I CAN BRING 
PEOPLE WITH A RANGE OF 
SCIENTIFIC SKILLS INTO MY 
LAB … SO WE ARE ABLE TO 
CONDUCT RESEARCH THAT 
WE WOULD NOT BE ABLE TO 
OTHERWISE

“Everything is dynamic in physiology, and the 
more you understand the dynamics, the more you 
can understand how the body functions,” said Dore, 
associate professor of chemistry. “This will give us new 
ideas about how to make interventions in the case of 
disease.”

His lab is working on a project that may help in the 
fight against cancer. A cancer-causing gene called Ras 
plays an important role in the runaway cell division that 
leads to tumors. Instead of trying to poison, burn, or 
remove a tumor, the team’s approach is to disrupt the 
action that leads to cancerous cell growth. They have 
created a molecule that disrupts the flow of an enzyme 
that activates Ras, blocking the signals that tell a cell to 
divide uncontrollably.

“Our strategy is to look at the beginning of the 
process of forming a cancerous cell,” Dore said. “If we 
could somehow turn off Ras, we could stop these cells 
from rapidly dividing because the signal would stop.”

NYUAD has given Dore the flexibility to hire 
scientists who have diverse training. This has enabled 

his lab to conduct different kinds of research in-house. 
“The difference between working here and somewhere 
else is that here I can bring people with a range of 
scientific skills into my lab instead of collaborating with 
labs, so we are able to conduct research that we would 
not be able to otherwise,” Dore said.

SCIENCE WITH A STORY
Youssef Idaghdour’s lab is conducting an important 
study in the field of malaria, a disease that killed 
438,000 people worldwide in 2015, most of them in 
sub-Saharan Africa. Malaria is caused by a parasite 
that is transferred to humans by mosquitoes. It causes 
symptoms similar to the flu, such as fever, chills, 
vomiting, fatigue, and headaches, and it can be fatal if 
left untreated.

Malaria is a complex disease that is challenging to 
study. “There is the mosquito, the human host, and the 
parasite, and each of these variables affect the process 
of malaria infection,” explained Idaghdour, assistant 
professor of biology.

Neuronal studies on fruit 
flies can tell us more 

about brain plasticity.
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Idaghdour’s team conducted a field study in Burkina 
Faso of 150 children. The design of their experiment 
will provide new insights into the study of malaria. In 
a rural area 500 kilometers southwest of the capital 
Ouagadougou, blood and saliva samples were collected 
from the children before, during, and after they were 
infected by the disease. This will allow the researchers 
to see how the parasite interacts with humans during 
different stages of infection.

The researchers performed a genetic analysis on 
both the human host and the parasite to figure out 
what genetic variables may be responsible for the wide 
variation in the severity of the disease. “The genetic 
makeup of both host and parasite plays a large role in 
determining how a human will respond to infection,” 
said Idaghdour, “and that’s the main reason we are 
performing a joint analysis of both host and parasite 
with this study.”

Aïssatou Diawara, a postdoctoral associate in 
Idaghdour’s lab, spent a month in Burkina Faso where 
she oversaw the collection of samples from children. 
“Working in the villages enabled me to see where the 
people affected by this disease lived and helped me 
to better understand the risks of getting infected,” 
Diawara said. “Sometimes when we work in the lab, we 
don’t know the stories behind the samples we analyze. 
But on this project we met the kids, we knew them, and 
it was an important experience because it humanized 
the project.”

Idaghdour hopes that this NYUAD-led project 
can make a contribution, however small, to better 
understanding this disease that affects hundreds of 
millions around the world every year. “The idea is not 
only to do this kind of important research, but also to 
somehow give back to those communities that are 
affected by this disease.” n

Gabriel Rabin, a philosopher, makes a seemingly 
paradoxical statement. He says that the mind 
— something familiar, part of us — may be one 
of the last great frontiers of humanity’s quest 
for knowledge. “Like deep space, or the bottom 
of the ocean, we know surprisingly little about 
what’s going on up there,” Rabin said.

Rabin’s main field is the philosophy of mind, 
the study of how thoughts and other mental 
processes relate to the body and the brain. 
The analogy Rabin uses is simple: the mind 
is a computer’s software and the brain is its 
hardware. “You could study 
the behavior of software 
and learn a lot about how 
it works without knowing 
how the processors work,” 
he said.

The brain-mind dichotomy is 
not particular to philosophy: 
it runs through fields like 
psychology, linguistics, 
and neuroscience, and 
fascinating and important 
research is happening at 
NYU Abu Dhabi in all these 
disciplines.

Olivia Cheung is a 
psychologist who studies 
how experience and learning 
influence a person’s ability 
to recognize objects. For 
example, humans are very good at identifying 
faces, even though faces are very similar to each 
other. “It seems like we have a special ability 
to recognize faces, and I want to know if it’s an 
ability we’re born with, or if it’s something that 
requires learning,” Cheung said.

She uses a technology called functional 
magnetic resonance imaging (fMRI) that can 
peer into a brain and detect changes in blood 
flow. This tells her what part of a brain is 

activated when a person is exposed to a certain 
stimulus. In the lab, when people are shown a 
series of faces, fMRI tells Cheung that a region 
in the back of the brain called the fusiform face 
area is engaged. This leads her and others to 
believe that this part of the brain is responsible 
for the recognition and categorization of faces 
as they exist in the mind. “This kind research 
gives us a lot of information about how the brain 
works, and how the brain and the mind can be 
understood together,” Cheung said.

It doesn’t end there. Diogo Almeida works in the 
neuroscience of language, 
an interdisciplinary field 
that combines linguistics 
with psychology and 
neuroscience. Growing up in 
a bilingual family, Almeida 
was always interested in 
language. At the same time, 
he was fascinated with the 
way brain cells can give rise 
to the deep and complex 
mental life of a human. 
“When I realized that I 
could combine language 
and neuroscience, I was 
hooked,” Almeida said.

In Abu Dhabi, Almeida 
and his team have studied 
languages that have been 
overlooked in labs in 
Europe and North America. 

“Working in one of the most cosmopolitan cities 
in the world, we have access to speakers of many 
different languages,” Almeida said. His research 
will give scholars in the field a fuller picture 
of the way humans process and understand 
language as a whole.

“Language seems to be unique to our species,” 
Almeida said, “so if you’re interested in what 
makes us human, understanding language is an 
important part of that.”

WHAT MAKES US HUMAN?

BRAIN & MIND

NYUAD conducts research in a rural 
area of Burkina Faso to study malaria at 
different stages of infection in children.

Photos courtesy of: Youssef Idaghdour

NYUAD research offers new insights about how 
humans process and understand language.
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 مجموع قيمة المنح 
البحثية الخارجية

بما يشمل:

الواليات المتحدة األمريكية: منح بحثية من المؤسسة الوطنية 
للعلوم، ومخترب الدفع النفاث في وكالة “ناسا”، ومؤسسة أبحاث 

أشباه الموصالت

دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة: منح بحثية من شركة است�ثمار 
الت�كنولوجيا المتطورة “آتيك” ومؤسسة أبحاث أشباه الموصالت، 

ومؤسسة الجليلة، ومؤسسة تريي فوكس، وشركة إكسون موبيل، 
وشركة فورد الشرق األوسط، وصندوق محمد بن زايد للمحافظة 

على الكائنات الحية، وشركة برتول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، 
والهيئة الوطنية للبحث العلمي، ومجلس أبوظبي للتعليم

المستوى الدولي: منح بحثية من برنامج علوم حدود اإلنسان، 
والمعهد الهندي لألرصاد الجوية المدارية

مقاالت صحفية، 
وأوراق عمل 

في المؤتمرات، 
ومؤلفات وفصول 

كتاب منذ االفت�تاح

أعمال فنية 
تم انتاجها 

وإخراجها منذ 
االفت�تاح

الرتتيب في دولة اإلمارات بحسب 
مؤشر الطبيعة فيما يتعلق 
بتقديم أبحاث عالية الجودة

براءة اخرتاع 
مسجلة في 

الواليات المتحدة 
األمريكية

جائزة لتطبيق “مراقبة الطري�ق” ولفري�ق 
مشروع “طائرة الوادي” بدون طيار 

فاز تطبيق “مراقبة الطري�ق” بجائزة أفضل خدمة حكومية عرب 
الهاتف المحمول في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة لفئة 

الجامعات في دورة عام 2016

فاز فري�ق مشروع “طائرة الوادي” بجائزة اإلمارات للطائرات بدون 
طيار لخدمة اإلنسان بقيمة مليون درهم في دورتها األولى 

لعام 2015
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عندما يتعرض الشخص لحافز معني. ففي المخترب، ولدى 
القيام بعرض مجموعة من الوجوه على األشخاص، ُيبني 

 "التصوي�ر بالرنني المغناطيسي الوظيفي" لتشيونغ 
 أن المنطقة المَحَفزة هي المنطقة في الجزء الخلفي 

 من قشرة الدماغ والمتخصصة بتمي�يز الوجوه 
)fusiform face area(. ويدلها ذلك كما يدل اآلخري�ن الى 

أن هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول عن تمي�يز وتصنيف 
الوجوه كما هي موجودة في العقل. وأضافت بالقول: 
"هذا النوع من األبحاث يزودنا 

بالكثري من المعلومات حول كيفية 
عمل الدماغ، وكيف يمكننا فهم 

عمل الدماغ والعقل معا."

أما ديوجو ألميدا، األستاذ 
المساعد في علوم األحياء 

والنفس، فيعمل في ما يسمى 
بالعلوم العصبية اللغوية، وهو 
حقل متعدد التخصصات يجمع بني 

علم اللغة وعلم النفس وعلم 
األعصاب. وأسهمت نشأته في 

أسرة ثنائية اللغة في جعله 
مهتمًا باللغة ومبهورًا بالطريقة 

المعقدة التي ُتَولد فيها خاليا 
الدماغ حياًة نفسية عميقة 

ومعقدة لإلنسان. وحول ذلك 
يقول: "عندما أدركت أنه يمكنني 

الجمع بني هذين الشيئني، زاد 
اهتمامي الى أبعد الحدود."

وفي أبوظبي، يقوم ألميدا 
وفري�ق عمله بدراسة لغات لم 

ت�تم دراستها في مختربات أوروبا 
وأمريكا الشمالية، ويقول: "نحن نعمل في مدينة من أكرث 

المدن عالمية في العالم يعيش فيها متحدثون بلغات 
مختلفة عديدة." وسيقدم بحث ألميدا في هذا المجال صورًة 

أكرث شمولية للعلماء حول عملية معالجة وفهم اللغة من 
قبل البشر.

وحول ذلك يقول: "تبدو اللغة حكرًا على جنسنا البشري، 
فإذا كنت مهتمًا بمعرفة ما الذي يجعلنا بشرًا، فإن فهم 

اللغة هو جزء مهم من ذلك."

يطرح غابري�يل رابني، األستاذ المتخصص في الفلسفة، رأيًا 
قد يبدو غري�بًا، حيث يقول أن العقل، وهو شيء مألوف لنا 

وجزء منا، قد يكون واحدًا من حدود المعرفة البشرية األخرية. 
ويضيف: "بشكل مشابه لمعرفتنا المحدودة حول الفضاء 

السحيق، أو قاع المحيطات، فنحن أيضًا نعرف القدر القليل 
جدًا حول ما يجري داخل العقل البشري."

ويتخصص رابني بشكل أساسي في دراسة فلسفة العقل، 
وهي دراسة تدور حول مدى ارتباط 

األفكار والعمليات العقلية األخرى 
بالجسم والدماغ. ويستخدم رابني 

تشبيهًا بسيطًا يقول فيه "أن العقل 
هو برنامج الكمبيوتر، والدماغ هو 

جهاز الكمبيوتر." و يوضح قائالً: 
"يمكننا دراسة سلوك الربنامج 

وتعلم شيئًا حول كيفية عمله دون 
معرفة كيفية عمل المعالجات."

إن مفهوم ثنائية الدماغ والعقل 
ليست حكرًا على الفلسفة. فهي 
موجودة في مجاالت أخرى مثل 

علم النفس، وعلم اللغويات، وعلم 
األعصاب. وتقوم جامعة نيوي�ورك 

أبوظبي بأبحاث مهمة ومميزة في 
جميع تلك التخصصات.

وتدرس أوليفيا تشيونغ، وهي 
أستاذة مساعدة في علم النفس، 

كيفية ت�أثري الخربة والتعلم على 
قدرة الشخص على التعرف على 

األشياء، وخاصًة على الوجوه 
البشرية األخرى التي قد تبدو 

مشابهة لبعضها البعض، وتوضح ذلك بقولها: "يبدو أننا 
نملك قدرة خاصة على تمي�يز الوجوه، ولذك أسعى لمعرفة 

إذا ما كنا قد ُخلقنا مع هذه القدرة، أو أنها أمر يتطلب 
التعلم."

وأشارت أنها تستخدم تقنية تسمى "التصوي�ر بالرنني 
المغناطيسي الوظيفي" )fMRI( التي يمكنها النظر داخل 

الدماغ والكشف عن التغريات في تدفق الدم. وقالت أن 
هذه التقنية تخربنا عن ذلك الجزء من الدماغ الذي َينشط 

ما الذي يجعلنا بشرًا؟

جامعة نيوي�ورك أبو ظبي تجري أبحاثًا في 
منطقة ريفية في بوركينا فاسو لدراسة 
مراحل العدوى المختلفة لمرض المالريا 

في األطفال.

معقــد يســتعصي علــى البحــث. فهنــاك البعــوض، واإلنســان المضيــف، 

والطفيلــي، وكل مــن هــذه المتغيــرات تؤثــر فــي عمليــة حــدوث عــدوى 

المالريــا."

أجــرى فريــق إياغــدور البحثــي دراســة ميدانيــة فــي بوركينــا فاســو ضمــت 

150 طفــاًل، حيــث مــن المنتظــر أن تقــوم تجربتهــم بتقديــم رؤى جديــدة في 

دراســة المالريــا. وفــي منطقــة ريفيــة علــى بعــد 500 كيلومتــر إلــى الجنوب 

الغربــي مــن العاصمــة واغادوغــو، تــم جمــع عينــات مــن الــدم واللعــاب 

مــن األطفــال قبــل وأثنــاء وبعــد أن أصيبــوا بهــذا المــرض. وسيســمح ذلــك 

ــا مــع المضيــف البشــري  للباحثيــن بمعرفــة كيفيــة تفاعــل طفيلــي المالري

خــالل مراحــل مختلفــة مــن العــدوى.

البشــري  المضيــف  مــن  علــى كل  جينيــاً  تحليــاًل  الباحثــون  وأجــرى 

والطفيلــي لمعرفــة ماهــي المتغيــرات الجينيــة التــي قــد تكــون مســؤولة عــن 

االختــالف الكبيــر فــي شــدة المــرض. ويشــرح إياغــدور قائــاًل: "إن التركيــب 

الجينــي لــكل مــن المضيــف والطفيلــي يلعــب دوراً كبيــراً فــي تحديــد كيفيــة 

اســتجابة اإلنســان لإلصابــة، وهــذا هــو الســبب الرئيــس وراء إجرائنــا لتحليــل 

مشــترك للمضيــف والطفيلــي معــاً فــي هــذا البحــث." 

وأمضــت الباحثــة أيســاتو ديــاوارا، وهــي زميــل فــي مرحلــة مــا بعــد 

الدكتــوراه فــي مختبــر إياغــدور، شــهراً فــي بوركينــا فاســو حيــث أشــرفت 

ــي العمــل  ــك: "مكنن ــت حــول ذل ــال. وقال ــات مــن األطف ــى جمــع العين عل

فــي القــرى مــن رؤيــة أيــن يعيــش النــاس المصابــون بهــذا المــرض، وهــو مــا 

ــاً  ــة." وأضافــت: "أحيان ســاعدني علــى تكويــن فهــم أفضــل لمخاطــر اإلصاب

ال تتســنى لنــا خــالل عملنــا فــي المختبــر الفرصــة لمعرفــة القصــص وراء 

باألطفــال  التقينــا  المشــروع  هــذا  فــي  ولكننــا  نحللهــا.  التــي  العينــات 

جوانــب  بحثنــا  منحــت  ألنهــا  مهمــة  تجربــة  وكانــت  بهــم،  وتعرفنــا 

إنســانية."

ويأمــل إياغــدور أن يســهم مشــروعه البحثــي، ولــو بمســاهمة صغيــرة، 

ــن  ــات الماليي ــذي يصيــب مئ ــا ال ــن فهــم أفضــل لمــرض المالري ــي تكوي ف

ــه ال تكمــن فقــط فــي  ــم كل عــام. ويؤكــد، أن فكرت فــي جميــع أنحــاء العال

القيــام بهــذا النــوع الهــام مــن األبحــاث، ولكــن أيضــاً فــي رد الجميــل 

إلــى تلــك المجتمعــات المتأثــرة بهــذا المــرض. الشــركات،  بطريقــة مــا 

واألرشــيف الروســي، حيــث كان للــروس تجــارة واســعة مــع بــالد الفــارس، 

n .ــك ــر ذل وغي

تطرح أبحاث جامعة نيوي�ورك أبوظبي أفكارًا جديدة حول 
كيفية معالجة البشر للغة وفهمها.

الدماغ والعقل
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إن الفرق بني العمل هنا والعمل في 
أي مكان آخر هو أنني هنا أستطيع 

جلب الكثري من األشخاص من ذوي 
المهارات العلمية المختلفة الى 

مختربي بدالً من التعاون مع المختربات 
الخارجية

يمكن أن ت�كشف دراسات 
الخاليا العصبية لذباب 

الفاكهة عن معلومات أكرث 
حول اللدونة الدماغية.

مختلفــة مــن اليــوم. وهــو مــا ســمح لــه باالطــالع علــى مــا يحــدث فــي الخاليــا 

العصبيــة علــى مــدار الســاعة مــع مــرور الوقــت. وحــول ذلــك، قــال: "ألن هذه 

الخاليــا تصبــح فعالــة فــي أوقــات محــددة مــن اليــوم، و ألنهــا تنمــو وتتراجــع 

بإيقــاع محــدد علــى مــدار 24 ســاعة، ُيمكننــا ذلــك مــن تحليــل البيولوجيــة 

العصبيــة األساســية التــي تتحكــم باســتثارة وهيكلــة الخاليــا العصبيــة."

وســيكون لهــذا البحــث تأثيــرات مهمــة علــى مجــال العلــوم الســلوكية 

ــة، وهــي  ــة العصبي ــن شــيئاً حــول اللدون ــم الباحثي ــه ُيعل بشــكل أوســع، ألن

ــا العصبيــة يمكــن أن تغيــر شــكلها. فكــرة أن الخالي

ويضيــف بــالو قائــاًل: "تســاعد اللدونــة البشــر علــى تعلــم أشــياء جديــدة 

خــالل فتــرات النمــو، عندمــا يكــون الدمــاغ أكثــر مرونــة مــن أوقــات أخــرى. 

فهــي ترتبــط بقــدرة الدمــاغ علــى الحفــاظ علــى شــبابه وصحتــه فــي مرحلــة 

البلــوغ ومــا بعدهــا. وإذا واصلنــا تعلــم أشــياء جديــدة فــي ســن الشــيخوخة، 

ــم  ــة التعل ــاً، ولربمــا ترتبــط فاعلي ــه مــن الممكــن أن نبقــى يقظيــن ذهني فإن

بصحــة الدمــاغ بشــكل عــام."

التدخل المرضي
تلقــى تيــم دوري  تدريبــه وخبرتــه بشــكل أساســي فــي مجــال الكيميــاء 

العضويــة، ولكــن المختبــر الــذي يديــره فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي يقــوم 

بدمــج مجــاالت الكيميــاء وعلــم األحيــاء بطريقــة عميقــة وهامــة لمواجهــة 

ــات الناجمــة عــن المــرض. التحدي

ــا  ــف كل شــيء ديناميكــي، وكلم ــم الوظائ ــي عل ــول: "ف ــك يق وحــول ذل

فهمنــا الديناميــة أكثــر، كلمــا كان بمقدورنــا فهــم كيفيــة عمــل الجســم 

بشــكل أفضــل، األمــر الــذي ســيمنحنا أفــكاراً جديــدة حــول كيفيــة التدخــل 

ــة." ــي الحــاالت المرضي ف

ويعمــل مختبــر دوري علــى مشــروع قــد يســاعد فــي مكافحــة الســرطان، 

دوراً   )Ras( "راس"  اســمه  للســرطان  وراثــي مســبب  جيــن  يلعــب  حيــث 

هامــاً فــي االنقســام الخلــوي الــذي يــؤدي إلــى تشــكل األورام. وعوضــاً عــن 

ــق البحثــي  ــورم، يعتقــد الفري ــة ال ــى التســميم، أو الحــرق، أو إزال اللجــوء ال

أنــه مــن األفضــل تعطيــل العمليــة البيولوجيــة التــي تــؤدي إلــى نمــو الخاليــا 

ــى تشــكيل جــزيء،  ــي عل ــق البحث ــك، عمــل الفري ــق ذل الســرطانية. ولتحقي

يســمى "ســكافولد" أو الســقالة، يقــوم بتعطيــل تدفــق االنزيــم المســؤول 

عــن تنشــيط "راس،" معطبــاً ارســال اإلشــارات التــي تأمــر الخليــة باالنقســام 

المســتمر.

ــى النظــر  ويشــرح دوري هــذه اآلليــة بالقــول: "تقــوم إســتراتيجيتنا عل

ــة عمليــة تشــكيل الخليــة الســرطانية، فــإذا تمكنــا مــن تعطيــل  داخــل بداي

الجيــن الوراثــي 'راس' بطريقــة أو بأخــرى، فقــد يكــون بمقدورنــا وقتهــا منــع 

هــذه الخاليــا مــن االنقســام بســرعة فائقــة ألن اإلشــارة ســتكون قــد توقفــت."

الكاملــة  الصالحيــة  دوري  أبوظبــي  نيويــورك  جامعــة  منحــت  وقــد 

الختيــار وتعييــن فريقــه البحثــي مــن مختلــف االختصاصــات، وهــو مــا ســمح 

لمختبــره بإجــراء أنــواع مختلفــة مــن األبحــاث الداخليــة. ويعلــق دوري علــى 

ذلــك قائــاًل: "إن الفــرق بيــن العمــل هنــا والعمــل فــي أي مــكان آخــر هــو أننــي 

هنــا أســتطيع جلــب الكثيــر مــن األشــخاص مــن ذوي المهــارات العلميــة 

ــة. و  ــدالً مــن التعــاون مــع المختبــرات الخارجي ــى مختبــري ب المختلفــة ال

ــن يكــون باســتطاعتنا  ــي ل ــام باألبحــاث الت ــى القي ــن عل ــك نكــون قادري بذل

القيــام بهــا لــو كان األمــر مختلفــاً." 

العلوم في حكاية
مكافحــة  حقــل  فــي  مهمــاً  بحثــاً  إياغــدور  يوســف  مختبــر  يجــري  بينمــا 

ــم فــي عــام  ــذي قتــل 438 ألــف شــخص فــي العال ــا، وهــو المــرض ال المالري

2015، معظمهــم فــي منطقــة جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى. وُيســبب 

ــق البعــوض، وهــو  ــى اإلنســان عــن طري ــه إل ــم نقل ــي يت ــا طفيل مــرض المالري

يســبب أعراضــاً تشــبه أعــراض األنفلونــزا، مثل الحمــى، والقشــعريرة، والتقيؤ، 

ــم عالجــه. ــم يت ــاة إذا ل ــى الوف ــؤدي إل والتعــب، والصــداع، كمــا يمكــن أن ي

ويوضــح إياغــدور، األســتاذ المســاعد فــي علــم األحيــاء: "المالريــا مــرض 

27 26 



2015-16 أبحاث 16-2015جامعة نيوي�ورك أبوظبي

علوم الحياة

االنطالق نحو آفاق 
علمية جديدة

كتابة: ماثيو كوركوران

قــد ال يكــون لدينا ســيارات طائــرة اليوم، بالرغم من 
وجــود تقنيــات جديــدة مثــل األلواح ذاتية الحركة، إال أن 

بعــض األبحــاث المتنوعــة الذي يجريهــا حاليًا الباحثون 
فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي في مجال علوم 

الحيــاة قــد تشــق طريقهــا نحو التطبيق مســتقبالً لتفتح 
آفاقًا علميًة واســعة، مثل الحشــرات التي تســتطيع 

معرفة الوقت.

ويقــوم جاســتن بــالو، األســتاذ فــي علــم األحيــاء، بدراســة دورات النــوم واليقظــة لــدى حشــرة ذبــاب 

الفاكهــة، حيــث أن هــذه الــدورات أو اإليقــاع اليومــي ُيَحــَدد بعــدد صغيــر مــن الخاليــا العصبيــة فــي 

ــا  ــة مــن هــذه الخالي ــد ثماني ــث تع ــة، حي ــف خلي ــي 150 مــن أصــل 100 أل ــغ حوال ــة يبل ــاغ الذباب دم

العصبيــة الـــ 150 هــي األكثــر أهميــة فــي تحديــد الوقــت بالنســبة للذبابــة. ويوضــح بــالو قائــاًل: 

"يســتطيع الدمــاغ فــي الذبــاب والبشــر التنبــؤ بالوقــت. ويســمح ذلــك للحيوانــات باالنســجام مــع 

ــي وقــت مبكــر." ــا ســيحدث ف ــع م ــم الخارجــي، وتوق العال

التنبــؤ بالوقــت. و يســمح ذلــك  بــالو قائــاًل: "يســتطيع الدمــاغ فــي الذبــاب والبشــر  ويوضــح 

فــي وقــت مبكــر." مــا ســيحدث  الخارجــي، وتوقــع  العالــم  مــع  باالنســجام  للحيوانــات 

ونجــح بــالو وفريقــه البحثــي عبــر اســتخدام تقنيــات متطــورة، مــن فصــل الخاليــا العصبيــة الثمانــي 

ــات  ــي أوق ــر ف ــي تظه ــة الت ــا العصبي ــات هــذه الخالي ــل جين ــة، وتحلي ــاغ الذباب ــة دم الرئيســة عــن بقي
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إبداعات هندسية لخدمة البشرية
تعترب جامعة نيوي�ورك أبوظبي مركزًا مهمًا للدراسات الفنية 

والعلمية، واإلبداعات البحثية، واالبت�كارات الت�كنولوجية 
المؤثرة على حياة البشرية. فباِحثوها وعلمائها يواصلون 

العمل باستمرار لتحقيق نتائج متميزة بدايًة من تطوي�ر 
الطائرات بدون طيار، ووصوالً لعمل األبحاث حول اكتشاف 

عالج ممكن لمرض السرطان.

وعند قيام فري�ق من الطلبة في الجامعة بزيارة "منتزه 
وادي الوريعة الوطني" في الفجرية، جاءتهم فكرة مبت�كرة 
لجعل وظيفة حراس المنتزه أسهل وأكرث أمانًا، حيث قادهم 

هذا اإلبت�كار المتميز للفوز بجائزة "اإلمارات للطائرات بدون 
طيار لخدمة اإلنسان" ومبلغ مليون درهم إماراتي. 

ويقوم حراس الوادي باستخدام كامريات رصد لمراقبة نشاط 
الحياة الربية في المنتزه، حيث تقوم هذه الكامريات بالتقاط 

الصور عند رصد حدوث أية حركة. ولتجميع الصور المسجلة في 
أكرث من 100 كامريا موزعة في أرجاء المنتزه، يتوجب على 

الحراس تجميع بطاقات الذاكرة المتضمنة في الكامريات بشكل 
يدوي عرب التنقل في أرجاء المنتزه بني تضاريسه الوعرة 

وفي درجات حرارة مرتفعة في كثري من األحيان.  قال مارتن 
سلوساريك، طالب في فصل التخرج لعام 2017: "إنها لعملية 

خطرية بالفعل ألجل اسرتجاع بطاقة ذاكرة بهذا الصغر."

ولجعل عمل حراس المنتزه أكرث أمانًا وسرعة، قام طلبة 
الجامعة بتطوي�ر طائرة بدون طيار ثابتة الجناح أطلق عليها 

اسم "طائرة الوادي،" بحيث ت�كون قادرة على التحليق فوق 
الكامريات الراصدة المنتشرة في المنتزه، وتحميل الصور 
 المسجلة السلكيًا. وحول ذلك أضاف سلوساريك بالقول: 

يهدف مشروع "طائرة الوادي" إلى 
تعزي�ز سالمة الحراس في منتزه 

"وادي الوريعة الوطني."

يرتأس كل من ميخائيل مانياتاكوس 
)في اليسار( وأوزغور سينانوغلو 

)في اليمني( مبادرة المخترب الجديد 
"توي�ن الب" في شركة "ترستوورثي 

هاردوي�ر" التي تعمل على تطوي�ر 
رقائق إلكرتونية جديدة آمنة.

وهنــاك مفهــوم واحــد مــا زال تحت الدراســة هو "التشــفير،" وهو تصميم 

رقائــق لــن تعمــل قبــل تطبيــق "مفتــاح" ســري خــاص بهــا. وإذا تــم اخفــاء ذلــك 

المفتــاح عــن الُمَصنــع، تمــت إزالــة التهديــد األمنــي. ويوضــح  ســينانوغلو، 

األســتاذ المســاعد فــي الهندســة الكهربائيــة و هندســة الكمبيوتــر: "لقــد 

قمنــا بدراســة الفرضيــات واجــراء المحــاكاة واآلن يمكننــا اجــراء االختبــارات 

الفعلية."

ويــرى مانياتاكــوس أيضــاً أن بحثــه يأخــذه خــارج البيئــة األكاديميــة. 

فهــو يقــوم بوضــع حجــر األســاس لمشــاريع مشــتركة مــع المعهــد البترولــي، 

وهيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي لمعرفــة فيمــا إذا كان بإمــكان آليــات الرصــد، 

الموجــودة حاليــاً فــي األجهــزة المدمجــة فــي أنظمــة التحكــم الصناعيــة 

القديمــة، توفيــر مســتوى جديــد مــن األمــن.

وحــول ذلــك يقــول: "يتــم بنــاء الكثيــر مــن األنظمــة لتقــوم بشــيء واحــد، 

علــى عكــس جهــاز الكمبيوتــر المحمــول أو الهاتــف. و ذاك الشــيء الوحيــد 

هــو مــا يمكننــا اســتخدامه الكتشــاف أي ســلوك غيــر طبيعي. ونقوم بإنشــاء 

ملــف تعريفــي مشــفر للجهــاز، بحيــث تكــون حالتــه التشــغيلية الطبيعيــة 

معروفــة لنــا. فــإذا حصــل أي شــكل مــن أشــكال النشــاط غيــر المصــرح بــه، 

ســنرى بعــض االنحــراف عــن الســلوك الطبيعــي المعتــاد. وهــذا مــا نحــاول 

تتبعــه."

ــد مــن المجــاالت البحثيــة التــي يقومــون بهــا بحقيقــة  وتتحــدد العدي

أساســية فــي هــذا المجــال هــي أن األمــن الســيبراني، كمــا يقــول ناصــر 

ميمــون، "هــو مجــال ينطــوي علــى وجــود عــدو مــا، وإن تعليــم النــاس كيفيــة 

مجابهــة ذلــك هــو أمــر صعــب. ولذلــك فمــن الضــروري تمكيــن خبــراء األمــن 

الســيبراني مــن العمــل فــي ظــروف تتيــح لهــم التنافــس لتطويــر التقنيــات 

والوصــول ألفضــل النتائــج."

وقــد يكــون هــذا هــو الســبب وراء شــيوع المســابقات التنافســية بيــن 

ــاًل:  ــال، يوضــح ســينانوغلو قائ ــى ســبيل المث الفــرق فــي هــذا المجــال. فعل

"اســتخدمنا مفتــاح تشــفير يعتمــد علــى المنطــق، وأظهــر فريــق مــن جامعــة 

برنســتون قدرتهــم علــى كســره واكتشــفوا المفتــاح. لــذا بدأنــا بالعمــل علــى 

التحســينات الدفاعيــة، ونعتقــد أننــا نجحنــا. ولذلــك نعتقــد بــأن مثــل هــذا 

النــوع مــن تبــادل األفــكار يكــون مفيــداً لتطويــر األبحــاث."

إن تحديــات األمــن الســيبراني كثيــرة ومتنوعــة، والتقــدم المحــرز فــي 

هــذا المجــال يتســم بالبــطء نوعــاً مــا. وعلــى الرغــم مــن كــون مســتخدمي 

الكمبيوتــر أكثــر وعيــاً للمخاطــر األمنيــة عــادًة، فــال يــزال هنــاك الكثيــر ممــا 

ينبغــي عملــه، وخاصــة مــع صعوبــة قيــاس التقــدم المحــرز فــي هــذا المجــال 

المتنامــي والمتغيــر بســرعة.

قمنــا  أننــا  القــول  مجــرد  مــن  دقــة  أكثــر  "األمــر  بــأن  ويؤكــد كاري، 

بتحســين األمــن الســيبراني." مشــيراً لبعــض المقاييس المفيدة مثــل براءات 

االختــراع، والبحــوث العلميــة المنشــورة، وتحســين وعــي المســتخدمين. 

وكانــت جامعــة نيويــورك أبوظبــي قــد قدمــت حوالــي 12 بــراءة اختــراع فــي 

هــذا المجــال. مضيفــاً بالقــول: "قــد يكــون مــن الصعــب تقييم تأثيــر البحوث 

العلميــة. كمــا أن نقــل التقنيــة هــي عمليــة صعبــة كذلــك، ولكننــا يجــب أن 

n ".نحقــق بعــض التقــدم فــي هــذا المجــال الهــام

االبت�كار والت�كنولوجيا

"لقد طورنا هذا المشروع من منظور تسخري التقنية لصالح 
اإلنسان والمجتمع وهذا ما جعلنا نبذل قصارى جهدنا لتحقيقه."

أما الباحثة فرح بن يطو، وكجزء من فري�ق طرابلسي للبحث 
العلمي في جامعة نيوي�ورك أبوظبي، تقوم بالبحث في 

استخدام علم الكيمياء لتشكيل جزئيات يمكن توظيفها لغايات 
مختلفة. وتركز بن يطو في عملها على هندسة جسيمات 

نانوية يمكن استخدامها في عالج السرطان.

والجسيمات النانوية هي جسيمات متناهية في الصغر لدرجة 
استعصاء رؤيتها بالعني المجردة. ولقد قامت بن يطو بتشكيل 

جسيمات نانوية مغناطيسية قادرة على امتصاص األدوية 
المضادة للسرطان الشائعة االستخدام في العالج الكيميائي. 

وحول البحث تقول بن يطو: "إن مشكلة العالج الكيميائي هي أن 
األدوية المضادة للسرطان ال تذهب إلى الورم فقط، وإنما تجول 

في جميع أنحاء الجسم مسببًة الضرر للخاليا السليمة أيضًا."

ويكمن األمل في هذه العملية في أن ت�كون هذه الجسيمات 
النانوية المغناطيسية قادرة على حمل أدوية العالج 

الكيميائي بشكل مباشر إلى منطقة الورم مما يحد من 
تضرر الخاليا السليمة. وت�أمل بن يطو ببدء تجربة العالج على 

الحيوانات قري�بًا.

وُتضيف: "أنا ال أّدعي إي�جاد عالج نهائي للسرطان، ولكن إذا 
قمت بفعل شيء واحد صغري، وقام غريي من الباحثني في 
الصني، وفرنسا، والواليات المتحدة وغريهم من دول العالم 
بفعل شيء آخر، فعندها سنقوم معًا بمحاربة هذا المرض."
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أنظمة التحكم اإللكرتونية ت�أتي اليوم مدمجة في محطات توليد الكهرباء، 
والطائرات، والسفن وغريها. وفي الماضي عندما تم تصميم وتركيب أنظمة 

التحكم لم ت�كن هناك مشاكل أمنية، ألن معظمها لم يكن متصالً بشبكة اإلنرتنت. 
أما اآلن فإنه من الصعب حماية مثل هذه األنظمة اإللكرتونية من قراصنة اإلنرتنت

تعمل جامعة نيوي�ورك أبوظبي بشكل 
وثيق مع الحكومات والقطاعات 

المعنية لتطوي�ر أنظمة حماية 
المرافق المهمة مثل الكهرباء 

والمياه ومنشآت الطاقة النووية.

الكومبيوتــر والهندســة فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، وفريــق يضــم أعضــاء 

الهيئــة التدريســية وطلبــة دكتــوراة وطلبــة مــا بعــد درجــة الدكتــوراة.

ويقــوم عمــل الفريــق كمــا بّيــن كاري علــى رؤيــة مشــتركة حــول "تعــدد 

أبعــاد مفهــوم األمــن." وفــي هــذا الصــدد أضــاف بالقــول: "إننــا ملتزمــون 

بالمنطقــة، ومــا نقــوم بــه يتعــدى مجــال البحــث العلمــي؛ فنحــن أيضــاً علــى 

تواصــل مــع المســتثمرين، ونقــوم بالكثيــر مــن الحمــالت التوعويــة."

التعاون مع الجهات المعنية
وتبــدأ الحمــالت التوعويــة انطالقــاً مــن مجلــس استشــاري يربــط الباحثيــن 

بشــكل مباشــر مــع مجموعــة مــن المؤسســات الرائــدة مثــل شــركة مبادلــة 

للتنميــة، واتصــاالت، وهيئــة اإلمــارات للهويــة، ومؤسســة اإلمــارات للطاقــة 

النوويــة، وهيئــة ميــاه وكهربــاء أبوظبــي، وشــركة االستشــارات بــوز ألــن 

هاملتــون، ووكاالت النفــط، وغيرهــم مــن الجهــات.

ويوضــح كاري قائــاًل: "يفكــر األكاديميــون دومــاً بشــكل تقدمــي نحــو 

األمــام، فــي حيــن تقلــق الشــركات بشــأن كيفيــة التعامــل مــع األمــور الطارئــة 

كل يــوم. ولــذك فإننــا نــرى بــأن العمــل المشــترك ســيؤدي لتذليــل الصعــاب 

وتحقيــق نتائــج متميــزة. ولــدى كافــة اإلدارات الحكوميــة العاملــة فــي 

مختلــف المجــاالت ســواًء النفــط والغــاز، وتحليــة الميــاه، والنقــل وغيرهــا، 

قضايــا وتحديــات متصلــة باألمــن الســيبراني، ولذلــك فإننــا نرفــع شــعار 

العمــل معــاً."

ــة األخيــرة عــدة مشــاريع مــن  ــأن المركــز طــّور فــي اآلون وشــرح كاري ب

أهمهــا إنشــاء "ســرير اختبــار لتقديــم تقنيــات المحــاكاة. وصنــع مدينــة 

والغــاز،  النفــط  أنظمــة  وجــود  مــع  الذكيــة  الشــبكة  تحاكــي  افتراضيــة 

والنقــل، والمبانــي. مضيفــاً، هنــا يمكننــا إظهــار الهجمــات الســيبرانية علــى 

مختلــف المســتويات التــي تشــمل مســتوى الشــبكة، ومســتوى األجهــزة، 

المســتويات.  مــن  االجتماعيــة'، وغيرهــا  'الهندســة  لهجمــات  باإلضافــة 

وندعــو جميــع المتخصصيــن لالطــالع علــى ســرير االختبــار الــذي طورنــاه، 

والمســاهمة بخبراتهــم ومجــاالت معرفتهــم للعمــل" علــى تطويــر حلــول 

متطــورة ومتكاملــة.

مفهــوم  بأنهــا  االجتماعيــة'  'الهندســة  تعريــف  "يمكــن  قائــاًل،  وتابــع 

االلكترونيــة، حيــث  القرصنــة  مــن  التقنيــة  غيــر  الجوانــب  إلــى  يتطــرق 

والبشــر كذلــك.  االلكترونيــة، واألنظمــة،  الرقائــق  األمــن  يشــمل مفهــوم 

ــاً  ــن يكــون ذلــك كافي ومهمــا بلغــت درجــة تطــور النظــم األمنيــة لديــك، فل

إذا كانــت كلمــة المــرور المســتخدمة لديــك علــى ســبيل المثــال مكونــة مــن 

الحــروف )أ ب ت ث(."

بينمــا يتنــاول ناصــر ميمــون فــي بحثــه مــا هــو أبعــد مــن الهندســة 

وحدهــا، حيــث يعمــل فــي بحثــه مــع علمــاء النفــس وغيرهــم مــن الجامعــة 

ويقــول:  الهنــد،  فــي  المتخصصــة   والمــدارس  الشــارقة  فــي  األميركيــة  

"نتنــاول فــي بحثنــا جوانــب الســلوك البشــري، واســتطعنا إظهــار كيفيــة 

تفاعــل األشــخاص فــي أبوظبــي والهنــد ونيويــورك مــع بعــض أنــواع رســائل 

التصّيــد اإللكترونــي. كمــا أظهرنــا أنماطــاً معينــة عبــر الثقافــات، حيــث 

عــادًة مــا تثــق المــرأة أكثــر بالرســالة، وإذا مــا كان فحــوى الرســالة ينــم عــن 

حالــة طارئــة أو متعلقــة بالُســلطة، فــإن أصحــاب الضمائــر الحيــة غالبــاً مــا 

يقعــون ضحايــا لمثــل هــذه الرســائل اإللكترونيــة الخبيثــة أكثــر مــن غيرهــم." 

و يعمــل ميمــون أيضــاً فــي مجــال األدلــة الرقميــة، وهــو حقل أكثــر تحدياً 

فــي الحيــاة الحقيقيــة عــن مــا يبــدو عليــه فــي بعــض األحيــان فــي الدرامــا 

التلفزيونيــة. و يعمــل ميمــون مــع زمــالء آخريــن علــى وضــع نظــام تعريفــي، 

بحيــث يبــدأ بالتعــرف علــى صــورة واحــدة ليقــوم النظــام بعدهــا بالكشــف 

عــن الصــور األخــرى التــي تــم التقاطهــا بــذات الكاميــرا. ويشــرح موضحــاً: 

"إن األمــر هنــا كتحديــد الرصاصــات التــي تــم اطالقهــا مــن المســدس ذاتــه. 

وبــال شــك فــإن هــذا النظــام يحمــل فــي طياتــه العديــد مــن المزايــا القانونيــة 

المحتملــة والواضحــة."

الهندســة  فــي  المســاعد  األســتاذ  مانياتاكــوس،  ميخائيــل  ويقــول 

الكهربائيــة وهندســة الكمبيوتــر، والــذي ُيركــز فــي أبحاثــه علــى دراســة أنظمة 

التحكــم الصناعيــة: "مــن الصعــب جــداً أن تعــرف مــن أيــن تبــدأ فــي 'ســباق 

تســلح' األمــن الســيبراني، فأنظمــة التحكــم اإللكترونيــة تأتــي اليــوم مدمجــة 

فــي محطــات توليــد الكهربــاء، والطائــرات، والســفن وغيرهــا. وفــي الماضــي 

عندمــا تــم تصميــم وتركيــب أنظمــة التحكــم لــم تكــن هنــاك مشــاكل أمنيــة، 

ألن معظمهــا لــم يكــن متصــالً بشــبكة اإلنترنــت. أمــا اآلن فإنــه مــن الصعــب 

حمايــة مثــل هــذه األنظمــة اإللكترونيــة مــن قراصنــة اإلنترنــت."

ويتابــع قائــاًل: "لعــل الخبــر الســار هــو أن أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية 

والهواتــف المحمولــة قــادرة علــى اللحــاق بالركــب، ألننــا نغيــر هــذه األجهــزة 

كل ســنتين أو ثــالث وهــي تأتــي مــزودة بتجهيــزات حمايــة أمنيــة مدمجــة، 

بينمــا نجــد فــي المقابــل أن معظــم محطــات توليــد الطاقــة النوويــة عمرهــا 

يناهــز الـــ 30 عامــاً."

األمن من خالل الغموض
ــة  ــأن معظــم الشــركات المصنعــة لألجهــزة المتصل ويوضــح مانياتاكــوس، ب

بشــبكة اإلنترنــت مثــل شــركات ســيمنز وجنــرال الكتريــك وغيرهمــا مــن 

الشــركات، "ال تكشــف فــي العــادة عــن تصميــم ملفــات األمــن الســيبراني 

الخــاص بهــا، لذلــك فليــس بمقــدور األشــخاص معرفــة مــدى فعاليــة هــذه 

ــح  ــى هــذا التوجــه مــن الشــركات مصطل ــق عل ــة. ويطل األجهــزة فــي الحماي

ــق  ــاً عــن طري ــة لجعــل النظــام آمن 'األمــن مــن خــالل الغمــوض' وهــو محاول

نظــري  مــن وجهــة  أمــر  وهــو  التقنيــة،  المعلومــات  عــن  الكشــف  عــدم 

معاكــس لمــا يجــب علينــا فعلــه، فيجــب علينــا كشــف كل شــيء تمامــاً أمــام 

ــن يتمكــن المهاجــم مــن  ــاً، فل ــا آمن المهاجــم، وإذا كان النظــام الخــاص بن

اختراقــه أو فعــل أي شــيء."

ــرة،  ــن الشــركات لهــي مشــكلة خطي ــة م ويضيــف: "إن الســّرية المتبع

فكيــف للحكومــة أن تحمــي مرافــق هامــة مثــل الطاقــة والميــاه ومنشــآت 

الطاقــة النوويــة، عندمــا يتــم تشــغيلها وإدارتهــا مــن قبــل شــركات خاصــة؟ 

المتصلــة  أجهزتهــا  وســالمة  أمــن  علــى  تؤكــد  الحكومــة  أن  نجــد  قــد 

ــول األمنيــة المقدمــة  ــى الحل باإلنترنــت، ولكنهــا تفعــل ذلــك باالعتمــاد عل

مــن قبــل مزوديــن آخريــن قــد ال نجدهــم فــي بعــض األحيــان يتعاونــون 

بالشــكل الكافــي. إنــا نســعى كباحثيــن وعلمــاء للتوصــل لتقنيــات جديــدة 

المشــغلة  الحكوميــة  للجهــات  بتقديمهــا  نبــدأ  أن  مــا  ولكــن  ومتطــورة، 

للمرافــق حتــى تأتــي المطالبــة غالبــاً بالذهــاب إلــى المزوديــن العامليــن 

معهــم، واللذيــن بدورهــم ال يبــدون اهتمامــاً واضحــاً بحلولنــا متعلليــن بــأن 

لديهــم حلولهــم التقنيــة الخاصــة."

ــاًل: "يمكــن للســّرية الحكوميــة أيضــاً أن تشــكل عائقــاً فــي  ويواصــل قائ

التعــاون، حيــث أننــا يمكــن أن ال نســمع ببعــض األمــور أبــداً، ألن العديــد من 

الجهــات الحكوميــة تفضــل إخفــاء حقيقــة تعرضهــم للهجمــات اإللكترونيــة 

وإبقــاء األمــر طــي الكتمــان لعــدم إظهــار ضعــف بنيتهــم التحتيــة."

وأضــاف مانياتاكــوس: "بشــكل عــام، يشــكل المتســللون الخطــر األكبــر، 

باإلنترنــت.  المتصلــة  األجهــزة  يهــدد  الــذي  التهديــدات  مشــهد  ضمــن 

ولكــن  بالهجــوم،  البرمجيــات  يســتهدفون  مــا  عــادًة  اإلنترنــت  فمجرمــو 

هنــاك أيضــاً طــرق للهجــوم علــى األجهــزة مــن خــالل اســتغالل الضعــف 

الموجــود فــي سلســلة التوريــد علــى ســبيل المثــال."

صناعة الرقائق اإللكرتونية
وحــول أمــن سلســلة التوريــد، وهــو المجــال البحثــي الــذي يتخصــص فيــه 

أوزغــور ســينانوغلو فــي محاولــة منــه لتطويــر رقاقــة معالــج دقيــق جديــرة 

بالثقــة، مــن خــالل عملــه فــي أبوظبــي بالتعــاون مع شــركة "غلوبــل فاوندريز،" 

ــع  المملوكــة بالكامــل مــن قبــل شــركة مبادلــة، والتــي تعــد ثانــي أكبــر ُمصّن

ــم لرقائــق المعالجــات الدقيقــة، يقــول: "لقــد عملنــا لمــدة خمــس  فــي العال

ســنوات حتــى اآلن، مــن خــالل األبحــاث والمنشــورات العلميــة وطلبــات 

ــرة بالثقــة، ولكنهــا كانــت دائمــاً  ــر رقاقــة جدي ــى تطوي ــراءات االختــراع، عل ب

علــى شــكل نمــوذج محــاكاة تجريبــي. بينمــا اآلن وبالتعــاون مــع 'غلوبــل 

ــي."  ــة بشــكل فعل ــا صناعــة هــذه الرقاق ــز' ســيكون بمقدورن فاوندري

ويشــكل إنتــاج رقائــق يمكــن الوثــوق بهــا تحديــاً كبيــراً، حيــث يتــم 

تصميــم الرقائــق الحديثــة مــن قبــل فريــق عمــل كبيــر، ومــن ثــم ُيعهــد 

بإنتاجهــا الشــامل غالبــاً الــى جهــات أخــرى، أحيانــاً تكــون فــي الصيــن. ولكــن 

دائمــاً مــا يكــون هنــاك خطــر كمــا يشــير ســينانوغلو، مــن حيــث قيام شــخص 

مــا بتلويــث الرقاقــة، ُمعرضــاً بذلــك األنظمــة "اآلمنــة" للخطــر حتــى قبــل أن 

يتــم تجميعهــا.
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كتابة: براين كابلر

إننا نعيش في عالم عصري متسارع باتت حياتنا 
اليومية فيه ت�تطلب تحقيق حماية أمنية مت�كاملة 

وأقوى لنظم المعلومات اإللكرتونية، بدايًة بصفحاتنا 
على "الفيسبوك" وغريها من منصات التواصل 

االجتماعي، مرورًا بالمعامالت والبيانات في البنوك 
واألسواق المالية العالمية، ووصوالً لمحطات الطاقة 

النووية في العالم. فالتهديدات األمنية موجودة 
في كل مكان حولنا ولن ت�توقف عن التطور والنمو.

وفــي هــذا اإلطــار، فــإن مركــز جامعــة نيويــورك أبوظبــي لألمــن الســيبراني، التابــع لمركــز جامعــة 

نيويــورك لألمــن الســيبراني، يســاهم فــي منظومــة التصــدي للهجمــات الســيبرانية عبــر إقامــة شــراكات 

إســتراتيجية مــع القطاعــات المعنيــة، والــوكاالت الحكوميــة المختلفــة فــي دولــة اإلمــارات ومنطقــة 

الخليــج.

ويقــول راميــش كاري، الــذي يعمــل كمحقــق رئيــس مســاعد: "إن االتصــاالت اإللكترونيــة اآلمنــة 

ليســت مجــرد مشــكلة تقنيــة فحســب، بــل هــي منظومــة متصلــة بمشــاكل األمــن الســيبراني فــي 

اإلنســان،  النفــس، وحقــوق  المخاطــر، وعلــم  السياســة، واألعمــال وإدارة  مجــاالت متعــددة مثــل 

وغيرهــا مــن المجــاالت."

ويعمــل كاري، أســتاذ الهندســة الكهربائيــة والكمبيوتــر فــي كليــة "تانــدون" للهندســة، التابعــة 

ــوم  ــي مركــز األمــن الســيبراني وأســتاذ عل ــق الرئيــس ف ــورك، مــع ناصــر ميمــون، المحق ــة نيوي لجامع
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تعليق الصورة: رسم لعمل مبادرة "الروابط العالمية" في مساعدة أطفال الكونغو على الشعور باألمان في المدارس الواقعة ضمن مناطق 
النزاعات.

مواجهة المشكالت العالمية بحلول محليةالرسم من: شركة "ترانسميوت" المحدودة
ويواصــل تســاؤله بالقــول: ومــاذا عــن االختالفــات الثقافيــة؟ فاحتمــال 

ــان.  ــي اليون ــه ف ــر من ــى بكثي ــا هــو أعل ــي ألماني ــة ف ــي القمام ــة" ُملق "معاقب

ولكــن فــي حيــن أن معــدل عقــاب الذكــور إللقــاء القمامــة هــو نفســه فــي كال 

المكانيــن، نجــد أن احتمــال قيــام األلمــان بمعاقبــة المخالفيــن مــن اإلنــاث 

أعلــى بمعــدل خمــس أضعــاف. هــل لهــذا األمــر عالقــة بتبايــن وجهــات 

النظــر االجتماعيــة عــن المــرأة؟ ال يــزال لدينــا الكثيــر مــن األســئلة التــي 

مازلنــا نبحــث فــي إجاباتهــا. 

االرتقاء بالربامج واألنظمة
وبينمــا يعمــل نيكيفوراكيــس مــع المفاهيــم واألفــكار، يقــوم ج. لورانــس 

أبــر، بالجمــع مــا بيــن البحــث والسياســة االجتماعيــة التطبيقيــة. وأبــر، هــو 

أســتاذ أســرة فــي علــم النفــس والسياســة العامــة فــي كليــة "ســتينهارت" 

للثقافــة والتعليــم والتنميــة البشــرية التابعــة لجامعــة نيويــورك، والمديــر 

المســاعد، "للروابــط العالميــة ألجــل األطفــال،" وهــي مبــادرة تابعــة لجامعــة 

نيويــورك تهــدف لتحســين حيــاة الشــباب فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل 

ودول النــزاع بمــا فــي ذلــك جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة )زائيــر ســابقاً(، 

ولبنــان، وشــيلي، وغانــا، والنيجــر.

مــع  للتعــاون  تســعى  العالميــة"  "الروابــط  مبــادرة  أن  أبــر،  ويوضــح 

حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة للمســاعدة فــي صياغــة سياســتها 

المتصلــة بتقديــم المســاعدات الخارجيــة. وقــال: "عملــت وزارة الخارجيــة 

ــي  ــم االبتدائ ــم المســاعدات لتحســين التعلي ــى تقدي ــي عل والتعــاون الدول

فــي منطقــة جنــوب الصحــراء األفريقيــة الكبــرى، وتوفيــر اإلغاثــة اإلنســانية 

فــي المناطــق المتضــررة مــن الصراعــات. وهــو مــا يتوافــق مــع مهمتنــا 

وأنشــطتنا."

وأضــاف: "تعمــل كل مــن وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي، ودبــي 

العطــاء، وهــي أكبــر مؤسســة إنســانية وطنيــة خاصــة، علــى دعــم السياســات 

والبرامــج الدليليــة. لــذا نحــن نعمــل علــى إيجــاد األدلــة."

"ويمكــن التفكيــر فــي عملنــا، كعمــل الشــريحة الذكيــة، وعملنــا هــو جــزء 

صغيــر نأمــل بــأن يســاهم بجعــل عمــل شــركائنا اإلســتراتيجيين والــوزارات 

الحكوميــة أكثــر فعاليــة. ودافعنــا هــو العمــل مــع المنظمــات التــي لهــا 

وجــود علــى األرض مثــل لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة التــي لديهــا 1,000 شــخص 

علــى األرض فــي غانــا."

واستشــهد أبــر بمثــال كونغولــي، قائــاًل: "اكتشــفنا أنــه مــن الممكــن 

الواقعــة ضمــن  المــدارس  مســاعدة األطفــال علــى الشــعور باألمــان فــي 

عــن  بعيــداً  التعليميــة  األســاليب  تغييــر  خــالل  مــن  النزاعــات  مناطــق 

اإلجــراءات العقابيــة والتكــرار، حيــث ُيظهــر األطفــال قابليــة أكبــر لتعلــم 

الرياضيــات والقــراءة بشــكل أفضــل عندمــا ُتســتخدم أســاليب أخــرى."

اإلســتراتيجي،  شــريكنا  الدوليــة،  اإلنقــاذ  لجنــة  "وضعــت  وأضــاف: 

برنامــج تدخــل يدعــى 'التعلــم فــي الصفــوف المدرســية العالجيــة،' وقمنــا 

الكونغــو  فــي جمهوريــة  مدرســة  ميدانيــة ضمــت 350  تجربــة  بتنفيــذ 

الديمقراطيــة، حيــث اعتمــد المعلمــون بشــكل أقــل علــى أســاليب العقــاب 

األســاليب  علــى  أكثــر  وبشــكل  انضبــاط،  والتأنيــب كوســائل  الجســدي 

اإليجابيــة. وكانــت غايتنــا هــي تعليــم المعلميــن أن مهمتهــم تكمــن فــي 

مســاعدة األطفــال علــى الشــعور باألمــان والدعــم."

وقــال أبــر: "نعمــل كذلــك اآلن، علــى مســاعدة الســلطات فــي غانــا علــى 

تدريــب 27 ألــف معلــم ومعلمــة مــن العامليــن فــي مرحلــة مــا قبل المدرســة 

مــن غيــر المَدَربيــن." واختتــم بالقــول: "إن هــذا األمــر هــو شــكل مــن البحــث 

n ".المهــم واإلســتراتيجي للمســاعدة فــي تحســين البرامــج واألنظمــة

المناخ، والطاقة، والبيئة

يمكن أن يكون الرتفاع درجة حرارة مناخ األرض، ولو لبضع 
درجات، عواقب وخيمة وآثار كبرية على المليارات من البشر. 

ومن هذا المنطلق، ويحاول الباحثون في جامعة نيوي�ورك 
أبوظبي معرفة كيفية ت�أثري تغري المناخ على مستقبل 

البشرية، كما يسعون للوصول لفهم أفضل للتغريات 
المناخية في عالمنا اليوم.

يرتأس ديفيد هوالند مركز "تغريات مستوى سطح البحر 
العالمي" )CSLC(، حيث يسعى مع فري�ق عمله ومن خالل 
تطبيقات وتقنيات المراقبة والنماذج الرياضية المعقدة،  

لدراسة كيفية ت�أثري ذوبان الصفائح الجليدية في القارة 
القطبية الجنوبية وغرينالند على مستوى سطح البحر في 

العالم. وضمن هذه الدراسة قام الفري�ق البحثي، برتكيب 
رادار متطور في غرينالند لت�تبع مستوى تراجع األنهار 

الجليدية الضخمة التي فقدت كمية كبرية من الجليد منذ 
التسعينات والتي ال تزال مستمرة في االنحسار حتى اآلن. 

وبمــا أن العديــد مــن مدن العالم الرئيســة مبنية على 
مســتوى البحر أو فوقه بقليل، فإن ارتفاع منســوب مياه 

البحار ســيعمل على إعادة تشــكيل ســواحل المدن كما 
نعرفهــا اليــوم. وحول ذلك يوضــح هوالند: "عندما تذوب 
األنهــار الجليديــة فــي غرينالند والقطــب الجنوبي فإنها 

ترفــع مســتوى ســطح البحر، حيث يمكــن للمعلومات الناتجة 
عن ذلك أن تنتشــر في غضون أســبوع. وال يوجد مكان بعينه 

لدراســة هذه المســألة، ألنها مشــكلة عالمية ذات روابط 
دولية."

ولبنــاء التوقعــات حــول المناخ في المســتقبل، يقوم العلماء 
فــي مركــز "نمذجــة المناخ" بتطوي�ر نماذج حاســوبية متطورة 

تراعــي كافــة المتغريات مثل التغــريات في المحيطات 
والغالف الجوي، حيث يتم اســتخدام هذه النماذج لرســم 

خريطــة التوقعات المناخية المســتقبلية خالل الســنوات 
القادمة.

و ُيركــز اوليفي�يــه بوليــو، الباحث المشــارك في مركز "نمذجة 
المناخ،" على دراســة الســحب وهطول األمطار، وهي من 

أكــرث الظواهــر الطبيعيــة صعوبــة في التنبــؤ بها. وقال بوليو، 
"أنــه يمكــن للعلمــاء ان يلعبوا دورًا في تحســني النماذج 

المناخيــة وتعزيــ�ز توقعات الطقس المســتقبلية على ســطح 
األرض." مضيفــًا: "علــى الرغــم مــن أننا ال نملك األجوبة 

كلهــا، كمــا ال نعــرف بالضبط كيف ســيكون مناخ األرض في 
المســتقبل، إال أننا نعرف أنه البد من فعل شــيء حيال ذلك، 

ألجلنــا وألجل أطفالنا."

ويعمل العديد من الباحثني اآلخري�ن في جامعة نيوي�ورك 
أبوظبي في مجاالت المناخ والطاقة والبيئة، حيث يقوم 

جوليانو جارافيني، وهو باحث رئيس في معهد جامعة 
نيوي�ورك أبوظبي، بكتابة بحث حول تاري�خ منظمة األوبك من 

وجهة نظر الدول المنتجة للنفط. كما يستخدم جون بريت، 
العالم في علم األحياء البحرية، الخليج العربي كمخترب طبيعي 
له في دراسته آلثار الحرارة الشديدة على الشعاب المرجانية. 
في حني يعمل كوروش صالحي أشتياني على تطوي�ر نوع من 

الطحالب يمكن استخدامه كمصدر للوقود الحيوي.

يدرس ديفيد هوالند ذوبان 
الصفائح الجليدية لمعرفة 

كيفية ت�أثريها على المستوى 
العالمي لسطح البحر.
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يكمــن أحــد الموضوعات األكرث أهمية 
فــي مختلــف التخصصات األكاديمية، 

فــي كيفية تطــور عملية التعاون 
المشــرتك. ومن الصعب شــرح عملية 
التعــاون بني األشــخاص الغرباء التي 

نراهــا فــي الحياة اليومية

الرئيســة خــالل فتــرة اإلمبراطوريتيــن العثمانيــة والفارســية، حيــث أن 

هــؤالء المســؤولين كانــوا يقومــون بتقديــم تقاريــر منتظمــة حــول األســعار، 

والتجــارة، والنقــل البحــري. ومــن المصــادر األخــرى صحــف األعمــال، 

تجــارة  للــروس  حيــث كان  الروســي،  واألرشــيف  الشــركات،  وأرشــيف 

واســعة مــع بــالد الفــارس، وغيــر ذلك.ومــع زيــادة البيانــات المجمعــة، 

ــا اآلن بصــدد  ــال: "أن ــك ق ــن بإجــراء بعــض اإلحصــاءات، وحــول ذل ــدأ أل ب

الحــرب  قبــل  األوســط  الشــرق  فــي  القطــن  بحــث حــول مصانــع  كتابــة 

اإلنتــاج،  مســتلزمات  أســعار  تأثيــر  البحــث  وُيقَيــم  األولــى."  العالميــة 

ونســب الفائــدة، واســتيراد اآلالت، وعوامــل الســوق األخــرى قياســاً علــى 

معــدل التنميــة.

ــن، الــذي يقضــي وقتــه بيــن أبوظبــي والمملكــة المتحــدة،  ويواصــل أل

قائــاًل: "اإلمــارات هــي المقــر األنســب لهــذا المشــروع، حيــث أن وجــودي 

هنــا يثيــر فــي نفســي العديــد مــن الذكريــات والعواطــف. فإنــه مــن المهــم 

بالنســبة لــي، إذا مــا كنــت أعمــل علــى تاريــخ منطقــة أو مــكان مــا، أن 

أكــون موجــوداً فــي ذلــك المــكان ألنظــر، وأشــعر، وأرى بنفســي. فأنــا التقــط 

الكثيــر مــن األشــياء بشــكل ال شــعوري نوعــاً مــا. ولذلــك فالحضــور إلــى هنــا 

هــو أمــر مهــم لــي."

بحث يقدم األمل إلنقاذ الحياة
وفــي الوقــت الــذي يــدرس فيــه ألــن اقتصــادات الماضــي، يعمــل بيتــر فــان 

ديــر وينــت، فــي مجــال الرعايــة الصحيــة فــي المســتقبل. وفــان ديــر وينــت 

ــدرس دور المؤسســات  ــوم السياســية، وهــو َي هــو أســتاذ مســاعد فــي العل

المحليــة فــي عمليــة صنــع القــرار فــي غــرب أفريقيــا، حيــث توفــي أكثــر مــن 

11 ألــف شــخص جــراء فيــروس اإليبــوال منــذ عــام 2014. 

البيانــات،  وتحليــل  المــرض،  توثيــق  فــي  مشــروعه  غايــة  وتتمثــل 

ســيراليون. فــي  وخاصــة  لــه،  التصــدي  علــى  القــدرة  وتحســين 

وقــال فــان ديــر وينــت: "عندمــا بــدأ انتشــار المــرض قامــت جميــع 

قــرى  نحــو  بســرعة  بالتحــرك  العالــم  حــول  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 

ســيراليون لتقديــم المعونــة والدعــم للحكومــة الحتــواء انتشــار المــرض، 

حيــث أن الحكومــة غائبــة إلــى حــد كبيــر فــي المناطــق الريفية. وســيراليون 

ــك مملكــة أمــراً مــا،  ــرة وإذا عــارض مل ــاً إال 149 مملكــة صغي مــا هــي فعلي

فهــذا األمــر لــن يتــم مهمــا قالــت الحكومــة، ومــن المالحــظ أن المنظمــات 

غيــر الحكوميــة ال تأخــذ دائمــاً بعيــن االعتبــار منظومــة الســلطة المحليــة 

والعــادات."

ويضيــف موضحــاً: "علــى ســبيل المثــال، تشــكل ممارســات الدفــن 

اآلمــن للموتــى أمــراً مهمــاً الحتــواء مــرض اإليبــوال، ولكــن لــم يكــن ســكان 

القــرى يقومــون بدعــوة المنظمــات غيــر الحكوميــة للحضــور وإجــراء مراســم 

الدفــن اآلمــن. وتبيــن فيمــا بعــد أن المنظمــات غيــر الحكوميــة كانــت تقــوم 

باســتخدام أكيــاس الجثــث الســوداء، وحســب العــادات المحليــة والثقافــة 

والديــن فــي تلــك القــرى، ال يجــب فعــل ذلــك، وال يجــب دفــن النــاس فــي 

اللــون األســود. ولكــن عندمــا بــدأوا بلــف الجثــث فــي بطانيــة بيضــاء أوالً ثــم 

وضعهــا فــي األكيــاس الســوداء، أصبــح األمــر مقبــوالً لــدى الســكان."

علمــاء  مــع  هولنــدا  مــن  لــه  وزميــل  وينــت  ديــر  فــان  ويتعــاون 

إلســداء  بســيراليون،  فريتــاون  فــي  "نجــاال"  جامعــة  مــن  األنثروبولوجيــا 

النصــح للرؤســاء والمعالجيــن التقليدييــن، وغيرهــم مــن القــادة المحلييــن 

حــول هــذه القضايــا، حيــث أن مــا يتعلمونــه اآلن يمكــن أن ينقــذ األرواح فــي 

المســتقبلية. الطبيــة  الطــوارئ  حــاالت 

ويقــوم فــان ديــر وينــت كذلــك بتجميــع البيانــات، ويقــول: "قامــت 

جميــع المنظمــات غيــر الحكوميــة بجمــع البيانــات، وعندمــا ســرى الحجــر 

الصحــي كنــا علــى علــم بالحــاالت التــي تــم تشــخيصها، وحــاالت الوفيــات. 

بياناتهــا  تقييــم  علــى  القــدرة  تملــك  ال  المنظمــات  مــن  العديــد  ولكــن 

الخاصــة، وأحيانــاً يرفــض النــاس مشــاركة بياناتهــم. ونحــن نتفهــم ذلــك، 

ولكنــه أمــر ال يســاعد كثيــراً علــى التعلــم والمعرفــة."

ــرة  ــاًل: "عندمــا نتمكــن مــن كشــف مجموعــة كبي ــه قائ ويواصــل حديث

ــر مــن األســئلة  ــى الكثي ــة عل ــا اإلجاب ــات، ســيكون بمقدورن جــداً مــن البيان

فــي  التجــارة  ومســاهمة  الصحيــة،  المحاجــر  فاعليــة  غــرار  علــى  الهامــة 

انتشــار مــرض اإليبــوال، وخاصــًة تجــارة األرز كمــا يشــتبه البعــض، وهــل 

يكــون عمــل مراكــز العــالج ذا فاعليــة أفضــل فــي المناطــق المتجانســة 

عرقيــاً، أم المختلطــة األعــراق."

ــوم السياســية األكثــر  ويعــد هــذا الجانــب مــن البحــث نوعــاً مــن العل

تقليديــة، وينطــوي علــى دراســة كيفيــة تمكــن الحكومــات الوطنيــة مــن 

العمــل بشــكل أفضــل مــع البنــى المجتمعيــة. ويوضــح  فــان ديــر وينــت 

بالقــول: "علــى ســبيل المثــال، قــد نرغــب فــي اختبــار أفضــل طريقــة إلجــراء 

التطعيمــات. وعندهــا لــن يكــون األمــر ببســاطة الطلــب مــن ســكان القريــة 

بالذهــاب إلــى العيــادة فــي وقــت محــدد لتلقــي التطعيــم، حيــث أن مــا 

ــة فقــط يمكــن أن يســتجيبوا لهــذا اإلعــالن. ولكــن األمــر  نســبته 10 بالمائ

الــذي قــد يكــون أكثــر فاعليــة هــو الجلــوس مــع الرئيــس المحلــي لتلــك 

القريــة وكســب ثقتــه ليقــوم بتوجيــه الســكان باالســتجابة لإلعــالن. ويمكــن 

الوصــول إلجابــات مناســبة للعديــد مــن األســئلة المماثلــة بإجــراء تعديــالت 

ــه المنظمــات غيــر الحكوميــة  ــى األســلوب الــذي تعمــل ب بســيطة جــداً عل

حاليــاً."

تواصل الثقافات
علــم  فــي  مشــارك  أســتاذ  وهــو  نيكيفوراكيــس،  نيكــوس  ويختــص 

ــام  ــي، فــي االقتصــاد التجريبــي. وق ــورك أبوظب االقتصــاد فــي جامعــة نيوي

ــات المتعمــد فــي محطــة متــرو أثينــا الرئيســة  بدراســة ظاهــرة رمــي النفاي

"ســينتاجما،" وفــي محطــات فــي كولونيــا فــي ألمانيــا، حيــث اســتطاع مــن 

خــالل هــذه التجربــة اكتشــاف اختالفــات ثقافيــة واضحــة فــي ردود أفعــال 

الــركاب تجــاه هــذا الســلوك الغيــر مالئــم.

فــي مختلــف  الموضوعــات  أهــم  أحــد  "يكمــن  ذلــك:  ويقــول حــول 

التخصصــات األكاديميــة، ســواًء فــي علــم األحيــاء، وعلــم االقتصــاد، وعلــم 

اإلنســان، فــي كيفيــة تطــور عمليــة التعــاون المشــترك. ومــن الصعــب 

شــرح عمليــة التعــاون بيــن األشــخاص الغربــاء التــي نراهــا فــي الحيــاة 

اليوميــة."

ويبحــث نيكيفوراكيــس علــى وجــه التحديــد فــي مفهــوم "العقــاب 

الغيــري،" والــذي ُيفســره فــي الميــل إلــى االعتــراض عندمــا ينتهــك اآلخــرون 

ــدة ملموســة  ــة، بغــض النظــر عــن عــدم وجــود أي فائ األعــراف االجتماعي

ــلطرف الفــارض للعقــاب. لـ

وهنــا يتســاءل نيكيفوراكيــس هــل سيســعى النــاس جاهديــن لمعاقبــة 

أولئــك الذيــن يلقــون القمامــة، ســواًء بكلمــات أو لفتــة مــن التوبيــخ؟ وهــل 

سيتناســب العقــاب مــع شــدة المخالفــة، مثــاًل مــع كميــة القمامــة الملقــاة؟ 

بازديــاد حجــم  الجســدي  أو  اللفظــي  القصــاص  مــن  الخــوف  يــزداد  هــل 

ــة؟ المخالف

ويوضــح قائــاًل: "نحــن نعــرف مــن أنــواع التدابيــر المختلفــة أن دولــة 

كألمانيــا لديهــا قواعــد تعــاون مدنيــة قويــة. وعندمــا قــام فريــق عملنــا 

برمــي نفايــات خــارج األماكــن المخصصــة علــى شــاكلة عبــوات المشــروبات 

ــى هــذا  ــراً مــن النــاس عل ــا اســتياًء كبي ــة، وجدن الفارغــة واألكيــاس الورقي

الفعــل الســافر مــن وجهــة نظرهــم، ولكننــا لــم نلحــظ رغبــة قويــة لديهــم 

للمعاقبــة أو لــوم المخالفيــن."

ويتابــع: "اكتشــفنا أن الخــوف مــن القصــاص يــزداد مــع شــدة االنتهــاك 

إللقــاء  اســتعداد  علــى  الشــخص  وإن كان  بديهيــاً.  يبــدو  قــد  أمــر  وهــو 

القمامــة بشــكل أكثــر، فعلــى األغلــب ســيكون أيضــاً علــى اســتعداد للــرد 

ــى هــذا الفعــل." ــم توبيخــه عل ــا يت ــر عندم بشــدة أكب

ويتســاءل كذلــك قائــاًل: هــل التعــاون بشــكل عــام مرتبــط بالخــوف 

مــن العقــاب؟ أضــف الــى ذلــك فكــرة أن النــاس يخافــون مــن مواجهــة 

ــى أن أفضــل اآلليــات  ــاً ال ــه، مــن االنتقــام، وهــذا يشــير فعلي العقــاب بمثل

لدعــم التعــاون قــد تكــون تلــك التــي تحــول دون مواجهــة العقــاب بمثلــه، 

مثــل تبليــغ الشــرطة أو الجهــة المعنيــة. وهــذا يعنــي أن المجتمــع يحتــاج 

إلــى "قوانيــن لتعزيــز ســلوكيات معينــة مرغــوب بهــا،" علــى ســبيل المثــال 

ــة. ــن ضــد رمــي القمام قواني

التعاون في مجتمعات 
متنوعة وذات ثقافات 

متعددة يثري اهتمام 
كبريًا لدى الباحثني.
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أبحاث إسرتاتيجية 
لتحديات عالمية

كتابة: براين كابلر

توظف جامعة نيوي�ورك أبوظبي بيانات أبحاثها 
المتصلة بمجال العلوم االجتماعية في مساعدة 

المؤرخني واالقتصادي�ني والمنظمات غري الحكومية 
والحكومات الكتساب فهم أفضل للسلوك اإلنساني 

وتحسني حياة الناس.

ويقــوم روبــرت ألــن، أســتاذ التاريــخ االقتصــادي فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، بقيــادة مشــروع بحثــي 

شــامل لجمــع وتحليــل البيانــات التاريخيــة حــول األجــور واألســعار فــي المنطقــة بهــدف فهــم أســباب 

تطــور اقتصــادات الشــرق األوســط وصــوالً لوضعهــا الراهــن.

ويعــد ألــن أحــد الباحثيــن المميزيــن فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي، الذيــن يخصصــون وقتهــم 

وأبحاثهــم لتعزيــز اســتيعابنا لقضايــا التنميــة والعولمــة. فبدايــًة مــن القــرى األفريقيــة، مــروراً بمتــرو 

األنفــاق فــي أثينــا، ووصــوالً للمناطــق الريفيــة فــي الصيــن، فــإن الباحثيــن فــي الجامعــة يســعون بشــتى 

األســاليب والطــرق لتحســين معرفتنــا بالشــبكة المترابطــة مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى المجتمعــات.

ــم ليســت باألمــر الســهل.  ــي العال ــخ األجــور واألســعار ف ــع معلومــات حــول تاري ــة تجمي إن محاول

وبــدأ ألــن هــذا العمــل منــذ ثالثــة عقــود، ولكــن بشــكل متقطــع، كمــا عمــل كثيــرون غيــره لتحقيــق ذات 

الغايــة. وهنــا يقــول ألــن: "نحــن اآلن بصــدد جلــب الشــرق األوســط إلــى المســتوى الــذي حققتــه بعــض 

المناطــق. والفكــرة هنــا هــي بنــاء قاعــدة بيانــات إلكترونيــة، حتــى يتمكــن النــاس فــي أي مــكان فــي 

العالــم مــن دراســة تاريــخ الشــرق األوســط."

تقاريــر  فــي  ألــن الســتخدامه،  يســعى  الــذي  اإلقليميــة  للبيانــات  الرئيــس  المصــدر  ويتمثــل 

مكتوبــة مــن قبــل القناصــل البريطانييــن والفرنســيين واأللمــان، الذيــن كانــوا متمركزيــن فــي المــدن 
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بحث علمي لمستقبل 
صحي

تقود جامعة نيوي�ورك أبوظبي مبادرة مشرتكة لدراسة 
االتجاهات الصحية الطويلة األمد في دولة اإلمارات 

العرب�ية المتحدة، وذلك عرب مشروع بحثي تحت عنوان 
"دراسة أبوظبي االْسِتَباِقيَّة" يقوم بت�تبع صحة ونمط حياة 

اإلماراتي�ني على امتداد حياتهم. ومن المتوقع أن ُيقدم 
البحث العديد من التفسريات حول ارتفاع نسب السمنة، 
والسكري، وأمراض القلب بني اإلماراتي�ني، حيث يعد هذا 

المشروع األول من نوعه في العالم العربي.

وحول البحث يقول راغب علي، مدير مركز أبحاث الصحة 
العامة في جامعة نيوي�ورك أبوظبي: "من المعروف أن 

مرض السكري وأمراض القلب هي أمراض شائعة في 
اإلمارات، ولكن لم ت�كن هناك دراسة سابقة ألسباب انتشار 

هذه األمراض."

وأضاف: "إذا ما استعرضنا أسباب الخطر الرئيسة، ال سيما 
فيما يتعلق بالنظام الغذائي ومستوى النشاط البدني، 
فإننا نرى أن اإلمارات ال تختلف كثريًا عن الواليات المتحدة 
األمريكية على سبيل المثال، ومع ذلك فإن معدل انتشار 

مرض السكري هنا يبلغ ضعف معدل انتشاره هناك."

وي�رى علي أن انتشار هذه األمراض قد يكون مرده لسببني 
اثنني، األول هو أن لدى السكان المحلي�ني استعداد وراثي 

أكرب لإلصابة بمرض السكري مقارنة بغريهم، والثاني واألكرث 
تعقيدًا هو أن ارتفاع نسبة المرض قد يكون مرجعه إلى ما 
يسمى بعوامل ما فوق الجينية، وهي العوامل الخارجّية 

والبيئّية التي تؤثر على كيفّية تمظهر الجينات دون تعديل 
الشفرة الوراثية نفسها.

وأوضح علي، بأن تمظهر الجينات يت�أثر خالل حياة الشخص 
بالبيئة التي يعيش فيها، بما فيها فرتة التسعة أشهر التي 
يقضيها في رحم األم. ولعل األمر المختلف في اإلمارات هو 

أنها كانت قبل جيلني أقل تطورًا بكثري من اليوم، وبالتالي 
فإن جينات األطفال الذين ولدوا في تلك الفرتة كانت 

مربمجة للتعامل مع بيئة قليلة الغذاء، ولكن بعد ذلك وجد 
هؤالء األطفال أنفسهم في مجتمع سريع التطور مع وفرة 

كبرية في الغذاء المتنوع.

وأضاف: "إن التغريات المجتمعية والجينية التي حدثت في 

أوروبا أو الواليات المتحدة على مدى السنوات المائ�تني أو 
الثالثمائة الماضية، وقعت خالل 50 عامًا فقط في اإلمارات. 

وكان التحول من قلة األمن الغذائي إلى وفرته تحوالً سريعًا 
للغاية."

ويمكن لشخص لديه استعداد وراثي للعيش في بيئة قليلة 
الغذاء ولكنه ولد في بيئة وفرية الغذاء أن يعاني من 

أمراض مثل السمنة والسكري؛ ومن هذا المنطلق ستقوم 
هذه الدراسة االستباقية بتجميع البيانات لدعم أو دحض 

هذه الفرضية، كما ستسعى لتحديد عوامل الخطر التي من 
شأنها أن تسبب تلك األمراض بني السكان المحلي�ني.

ويقوم علي وزمالؤه حاليًا بتجميع مشاركني معهم في 
الدراسة للحصول على معلومات حول نظامهم الغذائي، 

وعاداتهم الرياضة، وتراكيبهم الجسمانية، وغريها من 
المعلومات. وحول ذلك قال علي: "يمكن ألي إماراتي 

المشاركة في البحث، وسنقوم بتجميع المشاركني على 
امتداد بضع سنوات، ونتوقع أن نحصل على البيانات األولية 

خالل ثالثة أو أربعة سنوات."

ومن المنتظر أن ت�كون هذه البيانات مفيدة للغاية في 
مكافحة األمراض المعقدة في دولة اإلمارات، وتحسني 

صحة اإلماراتي�ني بشكل عام. ويتم تنفيذ هذا المشروع 
البحثي بالتعاون مع بنك الدم في أبوظبي، وشركة 

أبوظبي للخدمات الصحية "صحة،" ومدينة الشيخ خليفة 
الطبية، وجامعة اإلمارات العرب�ية المتحدة، ومستشفى زايد 

العسكري، وجامعة زايد.

هدفت دراسة طويلة األمد شملت 
20 ألف إماراتي لتغي�ري مستقبل 
الصحة العامة في دولة اإلمارات.

الصحة العامة



2015-16 أبحاث 16-2015جامعة نيوي�ورك أبوظبي

علمــي  إشــراف  تحــت  أبوظبــي كمعيــدة  نيويــورك  جامعــة  فــي  عاميــن 

مــن مارزيــا بلزانــي، األســتاذة فــي األنثروبولوجيــا، لدراســة كيفيــة تغيــر 

ــة، بمــا فيهــا  حيــاة النســاء اإلماراتيــات المســنات مــن جميــع أنحــاء الدول

المناطــق النائيــة والجبليــة، مــع مــرور الزمــن قبــل وبعــد اكتشــاف النفــط 

وخــالل مرحلــة االتحــاد.

وقالــت خانصاحــب: "نــود التحــدث إلــى النســاء العاديــات وســماع 

واللواتــي  المدرســة،  إلــى  يذهبــن  لــم  ربمــا  اللواتــي  النســاء  قصصهــن، 

ــد االســتماع لهــن وهــن يصفــن بكلماتهــن  ــة. نري يتكلمــن اللهجــة اإلماراتي

الشــخصية حياتهــن والتغيــرات الهائلــة التــي طــرأت عليهــا." ويشــار أن هــذا 

ــة وبخاصــة  ــادراً فــي المجتمعــات اإلماراتي ــر ن ــالت ُيعتب النــوع مــن المقاب

ال يــزال مســتخدماً وإن نــادراً جــداً، حيــث أكــد موريــس اطالعــه علــى  

"مقامــة" حديثــة تتنــاول الفيســبوك. 

وأوضــح موريــس، بــأن المقامــات عــادًة مــا تكــون حكايــات فكاهيــة 

قصيــرة، معظمهــا فــي النثــر وفــي بعــض األحيــان فــي الشــعر. مشــيراً أن 

النثــر يميــل إلــى اســتخدام القافيــة، ولذلــك فعندمــا يقــوم بترجمتهــا فهــي 

.)Dr. Seuss( ُتقــرأ قليــاًل ككتابــات الدكتــور ســوس

وقــال أن الحــظ حالفــه مؤخــراً أثنــاء بحثــه مــع زميــل لــه عــن مخطوطــات 

والتــي  عــام،  البالــغ عمرهــا 1,000  الهمذانــي"  الزمــان  بديــع  "مقامــات 

يعتبرهــا العلمــاء "العمــل التأسيســي للمقامــات،" حيــث تعــود الطبعــات 

المعروفــة الــى القــرن التاســع عشــر ومــا بعــد، ولكــن موريــس وزميلــه بــالل 

األورفلــي مــن الجامعــة األميركيــة فــي بيــروت يعتقــدان أنهمــا اســتطاعا 

الكشــف عــن القصــة المفقــودة، فــي ثانــي أقــدم مخطوطــة معروفــة. وفــي 

جديــدة  مســرحية  باكتشــاف  شــبيهاً  األمــر  هــذا  يعــد  المقامــات  عالــم 

لشكســبير.

وفــي مجــال أخــر، قــام موريــس مؤخــراً بتحريــر مجلــد لمكتبــة األدب 

مهمــاً، حيــث عمــل  نيويــورك دوراً  فيــه جامعــة  لعبــت  الــذي  العربــي، 

بالتعــاون مــع المترجــم البــارز بــروس فــادج علــى انجــاز هــذا المجلــد الــذي 

يحمــل عنــوان "100 ليلــة وليلــة - نســخة معدلــة عــن 1,000 ليلــة وليلــة." 

ويقــدم المجلــد نوعــاً مــن القصــة اإلطاريــة التــي يعتقــد بعــض العلمــاء أنهــا 

أقــدم مــن األنــواع المعروفــة فــي 1,000 ليلــة وليلــة. ويقــول موريــس، "إن 

مجموعــة 1,000 ليلــة وليلــة، حظيــت بشــعبية كبيــرة بحيــث أن أي شــيء 

ُيذكــر عنهــا يشــكل علــى الفــور أمــراً مهمــاً."

وتعتبــر مكتبــة األدب العربــي ذات أهميــة كبيــرة بالنســبة لجامعــة 

نيويــورك أبوظبــي والمنطقــة بشــكل عــام. وحــول العمــل فــي المكتبــة يقــول 

موريــس: "كلمــا زادت جــودة هــذه النصــوص، كلمــا أصبحــت أكثــر متعــة. 

فمــن واجــب عملنــا فــي المكتبــة، وواجبنــا أيضــاً كعلمــاء، منــح النــاس 

نصوصــاً عربيــة يمكنهــم االعتمــاد عليهــا، ومنــح القــراء اإلنجليــز الترجمــات 

المميــزة."

أصوات إماراتية
للحــدود  العابــر  عملهــا  خــالل  مــن  أبوظبــي  نيويــورك  جامعــة  تســعى 

اإلمــارات  قصــة  روايــة  الــى  األكاديميــة  المجــاالت  بجميــع  والمتصــل 

ومنطقــة الشــرق األوســط  كمــا لــم ُتــروى ســابقاً، كمــا تعمــل أيضــاً علــى 

تطويــر البرامــج الهامــة التــي مــن شــأنها أن تســهم فــي تشــكيل الفتــرة 

التاريخيــة القادمــة للدولــة، وخاصــَة بمــا يعــود بالنفــع علــى الباحثيــن 

الشــباب. اإلماراتييــن 

أبوظبــي لخريجــي  نيويــورك  فــي جامعــة  المعيديــن  ويقــدم برنامــج 

الجامعــات اإلماراتيــة فرصــة الحصــول علــى تجربــة عمليــة مباشــرة فــي 

المشــروعات البحثيــة الهامــة فــي مجــاالت الفنــون والعلــوم والهندســة 

وغيرهــا، وذلــك تحــت إشــراف علمــي مــن أعضــاء هيئــة التدريــس. وعــادة 

مــا يكــون لهــذه المشــروعات أهميــة إقليميــة، وتكــون ُمَؤِهلــة للتحضيــر 

لدرجتــي الماجســتير أو الدكتــوراة فــي الخــارج.

تخرجــت عائشــة خانصاحــب، التــي ولــدت ونشــأت فــي دبــي، مــن 

جامعــة زايــد بدرجــة البكالوريــوس فــي الدراســات الدوليــة. وهــي ســتمضي 

مــع النســاء اإلماراتيــات بســبب حــس الخصوصيــة العالــي لديهــن.

مجموعــة  ببنــاء  بلزانــي  العلميــة  ومشــرفتها  خانصاحــب  وتأمــل 

ومجموعــة  شــاملة،  ومصــورة  صوتيــة  مقابــالت  تضــم  شــاملة  أرشــيفية 

صــور، وحتــى وصفــات الطعــام اإلماراتــي. وحــول ذلــك أوضحــت بلزانــي: 

"إنــه لبحــث مهــم ألن هنــاك الكثيــر مــن التاريــخ الشــفهي غيــر المســجل 

ال يــزال موجــوداً فــي اإلمــارات، فــإذا لــم يتــم جمعــه بشــكل منهجــي خــالل 

الســنوات القليلــة المقبلــة، ســتفقد األجيــال القادمــة مــن اإلماراتييــن 

ــت: "هــذا المشــروع هــو  ــد." وأضاف ــاش لألب ــخ المع ــاء هــذا التاري والعلم

بمثابــة بحــث عــن الهويــة و الجنــس وبنــاء األمــة اإلماراتيــة كمــا يتكشــف 

ــات المســنات." ــون النســاء اإلماراتي ــا مــن خــالل عي لن

وتأمــل خانصاحــب أن يســاعدها المشــروع الــذي تنجــزه علــى مــدى 

المهــارات  تطويــر  علــى  المعيديــن،  لبرنامــج  انضمامهــا  بفضــل  عاميــن 

الواليــات  فــي  العليــا  بالدراســات  االلتحــاق  ســتخولها  التــي  البحثيــة 

التحــق  أن  "أريــد  وقالــت:  المتحــدة.  المملكــة  أو  األمريكيــة  المتحــدة 

بأفضــل البرامــج، لذلــك أنــا آمــل أن يســاعدني بحثــي هنــا علــى تطويــر 

ذلــك." لتحقيــق  الالزمــة  المهــارات 

الحوار المعاصر
تلعــب معرفــة تاريــخ الشــرق األوســط دوراً مهمــاً فــي فهــم ثقافــة المنطقــة، 

مــن  مجموعــة  وعبــر  أبوظبــي  نيويــورك  جامعــة  علمــاء  يســعى  ولذلــك 

الهويــة  علــى  الضــوء  لتســليط  اإلعــالم  مجــال  فــي  اإلبداعيــة  األعمــال 

للمنطقــة. والناشــئة  المعاصــرة  الثقافيــة 

الــى  يأتــون  الذيــن  معظــم  يطرحــه  الــذي  الشــائع  الســؤال  ولعــل   

أبوظبــي مــن جميــع أرجــاء العالــم، وهــو "مــن أي بلــد أنــت؟" يقــع فــي 

ــى  ــر "الحنيــن ال ــم جــوان ســافيو القصي ــه فيل ــذي يتناول لــب الموضــوع ال

 .)Home Sick( الوطــن" 

وصنعــت ســافيو، وهــي أســتاذة في الســينما ووســائل اإلعــالم الجديدة، 

فيلمهــا "الحنيــن الــى الوطــن" بالتعــاون مــع زوجهــا وزميلهــا فــي جامعــة 

ــدأ  ــة. ويب ــادة الكتاب ــي م ــم ســافيو، وهــو محاضــر ف ــي، جي ــورك أبوظب نيوي

الفيلــم القصيــر، الــذي تبلــغ مدتــه 26 دقيقــة، بطفولــة جــوان نفســها فــي 

إحــدى ضواحــي مدينــة نيويــورك حيــث، كمــا قالــت، ترعرعــت وهــي تشــعر 

بالُغربــة، "لــم أشــعر بأننــي غيــر محبوبــة، بــل مختلفــة فقــط."

وكانــت ســافيو قــد انضمــت للعمــل فــي جامعــة نيويــورك أبوظبــي فــي 

ــة والدتهــا  ــى قري ــارة لهــا إل ــأول زي عــام 2010، وفــي شــهر مــارس قامــت ب

فــي أميــون،  لبنــان. 

الوســائط  علــى  اعتمــد  الــذي  الوطــن"  إلــى  "الحنيــن  فيلــم  ويمــزج 

المتنوعــة، بيــن لقطــات مصــورة مــن الموطــن األم لســافيو فــي لبنــان، 

مــع تعليقــات ومداخــالت مــن الطــالب األجانــب الدارســين  فــي جامعــة 

فــي محاولــة  المنطقــة  فــي  أبوظبــي، وغيرهــم مــن األشــخاص  نيويــورك 

لإلجابــة عــن ســؤال "مــا الــذي يعينــه مفهــوم الوطــن؟"

وأوضحــت ســافيو أن هــذا الســؤال ُيشــعرها كمــا الكثيــر مــن األشــخاص 

بعــدم الراحــة، األمــر الــذي يعكســه عنــوان هــذا الفيلــم مــن حيــث وجــود 

مســافة بيــن كلمتــي "Home" و "Sickness" اللتــان عــادة مــا تكتبــان معــاً 

بــدون أي فاصــل بينهمــا فــي اللغــة االنجليزيــة.

 ويجســد الفيلــم االســتنتاج الــذي وصلــت إليــه ســافيو، وهــو أن "الوطــن" 

ليــس لــه عالقــة كبيــرة بالجغرافيــا، حيــث تقــول: "أصبحــت أعــرف اآلن أيــن 

هــو وطنــي، األمــر الــذي يمنحنــي احساســاً كبيــراً بالراحــة." 

وأضافــت أن العديــد مــن الطــالب يشــاركونها هــذا الــرأي، فنحــن نخلــق 

أوطانــاً صناعيــة أينمــا ذهبنــا.

وذكــرت بأنهــا تقــوم خــالل كل فصــل دراســي، بإســناد مشــروع للطــالب 

لصناعــة فيلــم حــول الذكريــات عندمــا ُتــدرس مســاق الصــوت والصــورة 

والقصــة. وأشــارت لقيامهــا قبــل اســناد المشــروع للطــالب بعــرض فيلمهــا 

علــى الطــالب تشــجيعاً لهــم علــى استكشــاف نقــاط ضعفهــم الخاصــة.

وقالــت ســافيو بــأن مشــروعها القــادم ســيتناول "فــن التركيــب،" و 

"ســيحكي قصــة رجــل قــام بإنهــاء حياتــه فــي جوانتانامــو بعــد أن بقــي 

محتجــزاً فــي الســجن دون أن توجــه لــه أيــة تهمــة لمــا يقــرب مــن 10 

ال  أبوظبــي  نيويــورك  جامعــة  موقــع  "عندمــا كان  وأضافــت:  ســنوات." 

يــزال فــي وســط المدينــة، عشــنا فــي طابــق مرتفــع فــي بــرج ســما. وقمــت 

بتســجيل الصــوت ذو الطبقــات الصــادر عــن إلقــاء القمامــة  فــي مكــب 

القمامــة داخــل المبنــى وفكــرت فــي ذلــك الرجــل، الــذي ُعومــل وكأنــه 

شــيء تافــه ال قيمــة لــه، ولذلــك أطلقــت علــى المشــروع اســم 'الرجــل 

".)Garbage Man( القمامــة' 

ــاول مفهــوم  ــى إقامــة عــرض يتن ويأمــل الزوجــان ســافيو باإلشــراف عل

n .ــي وســائط إعــالم متنوعــة ــون ف ــن يعمل الوطــن، بمشــاركة فناني

هناك الكثري من التاري�خ الشفوي غري المسجل الذي ال يزال موجودًا في دولة 
اإلمارات، فإذا لم يتم تجمعيه بشكل منهجي خالل السنوات القليلة المقبلة، 

ستفقد األجيال القادمة من اإلماراتي�ني والعلماء هذا التاري�خ المعاش لألبد

)gallica.bnf.fr( مقامات. المصدر: غاليكا.ب ن ف. ف ر
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وأضــاف: "إننــا بصــدد تنفيــذ عمــل وثائقــي فــي دولــة اإلمــارات ليشــكل 

بعــد 10 أو 20 عامــاً مــادًة أرشــيفية قّيمــة لإلماراتييــن والمقيميــن علــى 

حــٍد ســواء."

إلــى أن المركــز يعمــل وبالتعــاون مــع مكتبــة جامعــة  وأشــار زاميــر 

نيويــورك أبوظبــي علــى التحضيــر لمجموعــة الطبعــة األولــى مــن كتــب 

الصــور. 

كمــا أكــد زاميــر أن بعــض هــذه المشــروعات "تنطــوي علــى نوعيــن 

مــن التحديــات، همــا أوالً، الوضــع السياســي المضطــرب فــي بعــض أجــزاء 

ــر مــن  ــاء أرشــيف، حيــث تبقــى الكثي المنطقــة مــا يجعــل مــن الصعــب بن

االهتمــام  وثانيــاً،  للخطــر،  معرضــة  المصــورة  المجموعــات  هــذه  مثــل 

الضعيــف الموجــود فــي المنطقــة تجــاه الثقافــة الفوتوغرافيــة، حيــث مــن 

النــادر أن نجــد مؤسســة أخــرى بحجــم ومكانــة مؤسســتنا قــادرة علــى أخــذ 

هــذه المــادة علــى محمــل الجــد. كمــا أن إقنــاع النــاس بجــدوى هــذا األمــر 

ــذي نواجهــه." هــو أيضــاً جــزء مــن التحــدي ال

باســتطاعتنا جمــع  إذا كان  فيمــا  رؤيــة  "أريــد  قائــاًل:  زاميــر  وأردف 

األمــوال الكافيــة لتمكيننــا مــن الذهــاب إلــى مناطــق النزاعــات الســتخراج 

ــى  ــا ســنعمل حتمــاً عل األرشــيفات المصــورة الشــخصية أو المؤسســية. إنن

الحفــاظ عليهــا، ونســخها الكترونيــاً، واســتخالص بياناتها الوصفيــة. وعندما 

المؤسســة  أو  الشــخص  الــى  بإرجاعهــا  ســنقوم  المناســب  الوقــت  يأتــي 

ــة."  ــة الكامل ــاظ بالنســخة اإللكتروني ــع االحتف ــب، م ــد الطل ــة عن المعني

وأضــاف: "كلــي أمــل بــأن هــذا النــوع مــن األرشــفة الحاضنــة، كمــا 

أســميها، ســتصبح الســمة الُمَمِيــزة لمركــز عكاســة. فمــن المهــم أن يــرى 

النــاس التــزام جامعــة نيويــورك أبوظبــي تجــاه المنطقــة، وليــس بمقــدوري 

ــزام."  ــات هــذا االلت ــك إلثب ــة أفضــل مــن ذل ــر بطريق التفكي

األدب العربي التاريخي
تغــوص أبحــاث ودراســات موريــس بوميرانتــز، العاشــق للفنــون واآلداب 

العربيــة، الــى زمــان موغــل فــي القــدم فــي التاريــخ العربــي واإلســالمي، 

فهــو يــدرس المقامــات وهــي شــكل أدبــي عربــي بــدأ فــي القــرن العاشــر فــي 

آســيا الوســطى، وتالشــى فــي القــرن التاســع عشــر. ومــع ذلــك فهــذا الشــكل 

نحن نلتقي بعائالت عرب�ية في دولة اإلمارات على أمل الحصول على صورهم 
العائلية وعمل نسخ إلكرتونية منها تساعدنا في سردنا الواقعي للحياة

مركز "عكاسة" للتصوي�ر 
الفوتوغرافي يجمع 

صور تاريخية نادرة من 
العالم العربي. 

© ياسر علوان

7 6 



2015-16 أبحاث 16-2015جامعة نيوي�ورك أبوظبي

فنون، وثقافة، وتاري�خ

منطقة وحكاية 
ُتروى

كتابة: براين كابلر

منذ اخرتاع الكامريا الفوتوغرافية وبدء عصر التصوي�ر 
قبل 175 عاًما تقري�بًا، تراكم تاري�خ غني ومتنوع في 

العالم العربي لم تسبق الكتابة عنه أو تناوله 
بالشكل الكافي. 

ومــن هــذا المنطلــق يعمــل شــمعون زاميــر، األســتاذ المشــارك فــي األدب والدراســات البصريــة، بجــد 

علــى تطويــر مركــز "عكاســة" للتصويــر الفوتوغرافــي التابــع لجامعــة نيويــورك أبوظبــي، وهــو مركــز 

للبحــوث المصــورة يلقــي الضــوء علــى حيــاة األنــاس العادييــن الذيــن عاشــوا فــي منطقــة الشــرق األوســط 

وشــمال أفريقيــا فــي القــرن التاســع عشــر.

ألــف صــورة   15 علــى  يحتــوي  مميــز  أرشــيف صــور  تجميــع  فــي  عملــه  وفريــق  زاميــر  ونجــح 

فوتوغرافيــة، معظمهــا صــور مــن مصــر وتركيــا تــم جمعهــا مــن مصوريــن محلييــن، ومحــالت الكتــب 

المصــادر. مــن  المســتعملة، وغيرهــا  أو  الرخيصــة  الســلع  المســتخدمة، وأســواق 

ــر: "نحــن نلتقــي  ــال زامي ــك ق ــة اإلمــارات، وحــول ذل ــى دول ــز عل ويســعى مركــز "عكاســة" للتركي

بعائــالت عربيــة فــي دولــة اإلمــارات علــى أمــل أن نحصــل علــى صورهــم العائليــة لنحولهــا إلــى نســخ 

إلكترونيــة تســاعدنا فــي ســردنا الواقعــي للحيــاة. وتقــدم لنــا مثــل هــذه العائــالت فرصــة نــادرة 

لجمــع بيانــات وصفيــة مفصلــة تعجــز الصــور التــي نحصــل عليهــا مــن أســواق الســلع المســتعملة 

ــا." ــى توفيرهــا لن عل
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مقدمة

إننا نعيش في عالم يتغري من حولنا يوًما بعد يوم، فالمدن ت�تطور 
وت�توسع باستمرار، وقد باتت تقنيات االتصال الجديدة تربط العالم 

بشكل فوري لتجعل منه قريًة صغرية، ولتجلب لنا معها الفرص 
والتحديات. وعلماء األحياء واألطباء يكتسبون في كل يوم مجاالت 

معرفة جديدة وفهم أفضل حول األمراض التي تفتك بالبشرية 
وتحصد المالي�ني من األرواح، بينما يخاطب الفنانون بأناملهم المبدعة 

مختلف الثقافات والشعوب عرب أساليب جمالية تعرب عن حقائق عالمنا 
المعاصر، كما يقوم المؤرخون بنفض الغبار عن كنوز الماضي للحفاظ 

عليها وعلى ما تحمله من قيم ودالالت ألجيال الحاضر والمستقبل.  

وهنا تقف جامعة نيوي�ورك أبوظبي بتميز لتواكب الركب، ولتجعل من 
نفسها اسمًا مرادفًا لجودة المخرجات البحثية التي تغطي مختلف 
التخصصات، وجهًة حاضنة لخري طيٍف من الطلبة الموهوبني عرب ما 

تقدمه من منح دراسية مختلفة، ومنارًة شامخًة لألنشطة اإلبداعية 
المتعددة التي ت�تجاوب بطرق فعالة مع جميع التحديات المحلية 

والعالمية. وتلتزم الجامعة من منطلق مكانتها األكاديمية كمنرب 
للفنون الحرة ومنبع للتميز البحثي، بتقديم أفضل الربامج العلمية 

لطالبها، وتعزي�ز التعاون في المجاالت الدراسية متعددة التخصصات، 
والعمل على دعم تطوي�ر وتمكني طلبة الدراسات العليا.

وساهمت جامعة نيوي�ورك أبوظبي خالل سنوات قليلة فقط عرب 
أعضاء هيئ�تها التدريسية وطالبها وباحثيها، في تحوي�ل المنطقة 

لمركز لالبت�كار والتطور. كما باتت جامعة نيوي�ورك أبوظبي اليوم كما 
إمارة أبوظبي، تقود االقتصاد القائم على المعرفة في القرن الواحد 
والعشرون في منطقة الشرق األوسط. وأثبتت الشراكات االسرتاتيجية 

المحلية والخارجية، دورها الهام في معالجة المشاكل والتحديات 
المنتشرة والعابرة للحدود مثل، الفقر، وارتفاع مستويات مياه البحر، 

واألمن اإللكرتوني. 

وهكذا تمضي جامعة نيوي�ورك أبوظبي قدمًا مع إمارة أبوظبي في 
المسرية نحو تحقيق الريادة والتنمية. وليس ذلك إال مجرد بداية.
التوضيحات بواسطة ستيوارت برادفور؛ الصور الفوتوغرافية الرئيسة بواسطة سيلفيا رازجوفا وفيليب تشيونج
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