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Exciting research is happening at NYU Abu Dhabi led by
talented faculty and researchers from around the globe.
Their work deepens our understanding of the world and
ourselves, generates important new knowledge about local
history and culture, and facilitates breakthrough discoveries
in science and technology.
Learn more about our people, projects, and publications at
nyuad.nyu.edu/research
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Arabian Gulf corals can
provide new insight into
whether corals elsewhere
in the world will be able to
cope with climate change.
Edward Smith

DEEP SEA DNA

postdoctoral associate researcher

THE KEY TO SAVING CORALS FROM CLIMATE CHANGE
COULD LIE IN THE ARABIAN GULF

The Arabian Gulf region contains some of the most

Edward Smith, NYUAD postdoctoral associate

unique but understudied coral reef ecosystems on

researcher, and also determine if there’s any ex-

Earth. Corals in the Arabian Gulf survive extreme

change of genes between reefs around the region.

sea temperatures and are more heat tolerant than
any other corals on the planet.

DNA analysis was performed on corals collected
from the Arabian Gulf near Abu Dhabi and from

Few studies, however, have explored the molecular

sites in the Gulf of Oman around Fujairah and

mechanisms that allow them to persist in such

Muscat — where average sea temperature is nearly

harsh conditions. NYU Abu Dhabi’s Marine Biology

five degrees cooler.

Lab is turning to genetics for answers.
The scientists used sequences of DNA to examine
What they find out in Abu Dhabi could provide

both individual corals and groups of corals, and

important insights for corals elsewhere in the

discovered key differences, Smith said, namely

world threatened by rising sea temperatures, a

that Arabian Gulf corals and their algae partners

primary cause of coral reef bleaching.

are genetically distinct from those in the Gulf
of Oman.

A comparative study in the Arabian Gulf and the
neighboring Gulf of Oman is one of few that has

Limited gene flow exchange between regions

examined genetics of both corals and their natural

indicates that Arabian Gulf corals have adapted

symbionts — an alga that lives inside coral tissue.

to cope with their extreme conditions, Smith said.

The alga is hugely important, the scientists said,
because corals get more than 90 percent of their

Genetically adapted populations of corals are

energy from it.

an important scientific resource “that will help
us understand the mechanisms involved in coral
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“By looking at both corals and algae partners, we

thermal adaptation, and provide new insight into

can get a better idea of whether one or both are

whether corals elsewhere in the world will be able

involved in Gulf coral thermal tolerance,” said

to cope with climate change,” he concluded.
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DRIVEN BY NATURE
John Burt received the Sheikh Mubarak Al Nahyan

“In the past three decades we’ve witnessed wide-

Natural

DRASTIC MEASURES

History Award in 2017, the UAE’s premier

spread degradation of reefs around the region.

natural history award, which recognizes outstanding

Management efforts to limit human stressors are

contributions to environmental scientific research.

critical,” he said.

Burt, a marine biologist and associate professor

Burt also acts as an adviser and expert for government

Rising seas caused by melting ice sheets in Antarctica and Greenland

of biology, has been studying coral reef systems in

agencies in the region to help decision makers move

will reshape coastlines as we know them today, where most of the

the UAE for over a decade and published more than

toward better environmental protections, particularly

global population lives.

50 scholarly articles and book chapters on marine

for coral reef systems threatened by climate change

ecology in the UAE and surrounding nations since

and other pressures.

joining NYU Abu Dhabi in 2009.

According to NASA, 2017 was among the hottest years on record.

To predict sea level rise, the Center for Global Sea Level Change at
NYU Abu Dhabi has placed sophisticated radar systems and GPS
equipment in Greenland to track the glacier’s movement toward
the open ocean.
The Greenland Ice Sheet, which measures 1,755,637 square kilo-

SHORTER MONSOON SEASON

meters, is melting at the fastest pace in recorded history.

Rapid warming in the Indian Ocean could reduce the
length of the Indian monsoon season by as much as 11
days and result in significantly less rainfall, according
to model projections by the NYU Abu Dhabi Center
for Prototype Climate Modeling.
The yearly wet season is not just important for
India’s agriculture industry and economy, but also
for a huge swath of land stretching from Afghanistan
to the Philippines.
Ajaya Ravindran, senior climate scientist, said continued development of precipitation models in global warming
scenarios will be critical to further increase confidence in monsoon projections.

FLOOD OF CONCERN
Sea level rise is a threat to millions of people who live in coastal cities around the world. Engineers from NYU
Abu Dhabi and the University of California, Berkeley are collaborating on a four-year study to examine the
range of complex problems that cities face during flood events, such as impacts on roads and traffic, resource
allocation, and barriers in government to react effectively.
The research, supported by the National Science Foundation, is exploring several engineering, environmental,
and political scenarios specific to the San Francisco Bay Area to come up with ways to protect critical urban
infrastructure during a flood, particularly transportation networks.
NYUAD Dean of Engineering Samer Madanat said what’s learned in the study could eventually be useful in
other large coastal cities like Abu Dhabi.
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“Scientists have only recently sounded alarms about
the increasingly unstable West Antarctic Ice Sheet.
Our team at NYUAD is actively contributing to an
urgent international research effort to understand its
potentially catastrophic impacts on sea level.”
David Holland
Center for Global Sea Level Change
RESEARCH 2017
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THE ART OF CONVERSATION
ON CLIMATE

GROWTH POTENTIAL

The first humans began to walk the Earth only 300,000

The unique traits that allow a local green alga to survive

Chloroidium an ideal candidate for further environ-

years ago, yet we have impacted it in such a way that

in a desert climate may have far-reaching potential for

mental developments.

today we have entered a new era that scientists have

biotechnical applications, NYU Abu Dhabi researchers

aptly named the Anthropocene. In this epoch, humans

have discovered.

COMMON UAE ALGA YIELDS UNEXPECTED POSSIBILITIES

are recognized as the main drivers of ecological change.

Among these unique attributes are an ability to
consume a broad range of carbon sources, including

“The alga belongs to the Chloroidium genus, which

desiccation tolerance-promoting sugars and the

“If we accept that humanity is the strongest and most

we repeatedly isolated from various locations in the

accumulation of unusually large stores of palmitate. The

transformative force on Earth, we also must take

UAE,” said Kourosh Salehi-Ashtiani, NYUAD associate

high concentration of palmitic acid promotes a similar

responsibility for the repercussions of our actions,”

professor of biology, and “it has demonstrated par-

composition of Chloroidium oil to that of palm oil.

said Global Distinguished Professor of Environmental

ticularly diverse properties to suit its surrounding

Studies and Public Policy Sophia Kalantzakos, who

climate, being able to grow in freshwater as well as

leads the Arts and Humanities Environmental Research
Initiative (eARThumanities) at NYU Abu Dhabi.

waters with twice the salinity of seawater, in addition
And though addressing climate change is an enormous

to being able to grow both autotrophically like plants

challenge that will require transformations in policy at

and heterotrophically like fungi or animal cells.”

It’s not that people don’t believe human activity affects

the global and local levels, it’s a challenge that should

climate. We understand it intellectually, Kalantzakos

be addressed holistically.

said, but additional data demonstrating this fact won’t

The study provides insight into the adaptations that
this alga has made for it to succeed in the region

necessarily encourage people to behave in a way that

“We tend to have checklists of things we need to do,

is more ecologically conscious. This is where the arts

like increase the use of renewable energy, or conserve

and humanities can add to the conversation. “The arts

water,” she said. “But we simply can’t do one thing

and humanities have always created stories of the future

and not another. The eARThumanities initiative is

that help us understand or process it better,” she said.

saying that there is a wider story out there and we

and concludes that its extensive properties make

We believe this alga may
provide an environmentally
sound alternative to the
cultivation of palm oil once
it is further developed.
Kourosh Salehi-Ashtiani
associate professor of biology

must connect the dots.”

At this institution, we’re
able to have a much more
complete conversation.
It’s not American centric;
it’s not Eurocentric.

The eARThumanities showcases the contributions the

“Being a high-value oil with a global production of up

arts and humanities bring to the global conversation

to 60 million metric tons per year, palm oil cultivation

about the environment, bringing in their own unique

has previously been associated with deforestation

lens to the challenges of the Anthropocene, ranging

and the devastation of rainforests throughout Asia,

from climate action theater, a studio art class that

raising significant environmental concerns as many

focuses on wood and trees in relation to the rise and

European markets are now banning the use of palm

fall of civilizations, and discourses on extinction.

oil in their products,” Salehi-Ashtiani explained.

Sophia Kalantzakos

“From this vantage point at this institution, we’re able

“We believe this alga may provide an environmentally

to have a much more complete conversation,” she

sound alternative to the cultivation of palm oil once it

added. “It’s not American centric; it’s not Eurocentric.

is further developed, and can be of both commercial

And it creates exceptional opportunities to understand

and environmental benefit to pursue with extensive

why different perspectives matter.”

investigations.”

global distinguished professor of
enviromental studies and public policy
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RE-COUNTING THE PAST

TO UNDERSTAND ECONOMIC GROWTH IN THE MIDDLE EAST,
“WE MUST FIRST FIND INFORMATION ABOUT IT,”
said NYU Abu Dhabi Global Distinguished Professor

traditional activities as well as modern technology,

of Economic History Robert Allen who is leading a

evaluate development projects like irrigation, railways,

massive data collection project that will help tell the

and improved roads, and measure real incomes and

largely untold story of Middle East economic history.

standards of living. The results, Allen said, will provide the basis for assessing grander theories about

In the past, people used numbers to describe their

economic growth and stagnation in the Middle East.

incomes, the prices of the goods they bought and
sold, the volume of trade, the population of provinces

Allen, a former adviser to the World Bank, said even-

and its division into religious and national groups, and

tually “we hope to display data on population, imports,

for many other purposes. Allen’s research initiative,

exports, the cost of traveling and shipping goods over-

Re-counting the Past, gathers those numbers from

land and across the oceans, the production of old and

Middle East countries for the first time. All of the data

new industries, wholesale prices of principal products,

collected will be available online.

retail prices of main consumer goods, and the wages and
earnings of workers and other members of society.”

The information will allow Allen, and his group of

10

NYUAD student research assistants, to track the

The volume of imports and exports, for example, is

integration of the Middle East into the world economy.

one indicator of trade connections between the Middle

The project also aims to calculate the profitability of

East and the rest of the world, Allen said.

NYU ABU DHABI
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ALL IN THE FAMILY

GETTING TO
KNOW YOU

GROUNDBREAKING RESEARCH INITIATIVE IS THE FIRST
TO MAP REGIONAL FAMILY BUSINESS LEGACIES

A spacious room filled with computer cubicles,
painted beige and white, with nothing on the walls,
provides an unassuming environment for some of the

It’s estimated that around 80 percent of businesses
in the Middle East and North Africa (MENA) region are
family-owned and run. NYU Abu Dhabi and Dubaibased Tharawat Family Business Forum have embarked
on a historic project to assess how family businesses
have impacted economic growth and social change
over the years, a first-of-its-kind, interdisciplinary research initiative.
Scholars from the arts and humanities and social sciences

most fascinating research of our time: the science of

In the Middle East and
North Africa, we estimate
that over 80 percent of
businesses are familyowned and run.

are teaming up to compile, document, and analyze

Essa Al Ghurair

the histories of selected regional family businesses

Tharawat Family Business Forum

to better understand past challenges and decisionmaking processes, as well as commercial legacies.
“In the Middle East and North Africa, we estimate that
Oral interviews with several family business owners will

over 80 percent of businesses are family-owned and

offer significant insights into how business cultures

run,” said Essa Al Ghurair from the Tharawat Family

and socio-economic environments in the MENA

Business Forum, an association founded by 15 leading

region have been transformed historically, and also

family-owned companies from all over the Middle East.

help current family-run companies address modern

“The economic impact of such companies is essential

day challenges.

to the growth and prosperity of our region.”

human behavior.
The Social Science Experimental Laboratory at NYU
Abu Dhabi doesn’t need flashy decor to get to the
bottom of what makes us tick.
1940 - Inside a small factory in Cairo.

“We have this dedicated space and computer software for human behavior experiments, one of only
a few in the Middle East,” said Rebecca Morton, lab
director and NYUAD professor of political science,

Our cooperation with
Tharawat offers a prism
through which we can
rediscover the challenges
and tremendous
developments of the past,
both in the UAE and beyond.

to explore “how humans make decisions both in-

Robert Young

borrowing or lending money.

dean of arts and humanities

Morton said, “there haven’t really been studies on

dividually and as groups.”
The lab is where human subjects participate in
research studies so that social scientists can better
understand what influences decision-making, from
donating money to helping a stranger in trouble.
“Our lab conducts behavioral research among
populations that have not been extensively studied,” she explained. For example, a recent study
involving Muslim participants from Abu Dhabi
examined the risks they’re willing to take when

individual decision-making under Islamic finance.
There’s a lot of research from a macro-economic
NYUAD Dean of Arts and Humanities Robert Young
said the project highlights the historical significance
of the region as a cultural, political, and economic
crossroads and seeks to capture the rich stories of
the development of family businesses.
“Our cooperation with Tharawat offers a prism
through which we can rediscover the challenges and
tremendous developments of the past, both in the
UAE and beyond,” he added.
The researchers plan to build an archive that will

1960 - A delivery driver in Libya.

12

NYU ABU DHABI

1942 - Tarboush is prepared at an Egyptian restaurant.

or finance perspective,” but the human behavior
element remains largely unexplored. This is one
of the first studies to look at the extent to which
people are willing to bear risks for others.
The results of the study have not yet been published, but Morton thinks “it will be of interest to
financial policy makers to know what influences
decisions when money is at stake.”
The lab’s pool of volunteers continues to expand,
Morton said, which opens doors for NYUAD
researchers to explore new, interdisciplinary research questions in economics, politics, psychology,
linguistics, and other fields. So far, Morton’s team

preserve the important histories of family-owned

has recruited more than 500 people in the UAE

companies involved in the project.

from various walks of life.
RESEARCH 2017
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WHAT IS
HERITAGE?

In our view, the essence of heritage is not
a thing or a city, it’s how people choose
to use their past. In the UAE people love
to tell stories … so we’re trying to give
them the floor.
Robert Parthesius
Dhakira Center for Heritage Studies

On Delma Island, at Liwa oasis, and in the classroom,

The United Nations Educational, Scientific, and

he added, “argue that UNESCO and governments are

not important, it’s only about my family’. So we’re try-

Robert Parthesius is helping NYU Abu Dhabi students

Cultural Organization (UNESCO) has designated 1,073

dictating what is heritage … it’s seen as a sanitizing of

ing to give them the floor. Let’s record their stories.”

discover UAE heritage — while challenging them to

world heritage “properties” deemed to meet certain

people’s pasts.”

re-think exactly what “heritage” means.

criteria such as “outstanding universal value” as “a master

Parthesius, a marine archaeologist and associate

In truth, the past has many layers, and so “there must

is the spirit to explore and willingness to invest in

natural beauty”.

also be other ways to look at heritage,” he said. “In

the past. With Dhakira we’re developing new ways

our view, the essence of heritage is not a thing or a

of looking at heritage, with new tools. These new

city, it’s how people choose to use their past.”

methods we are developing here in the UAE can

professor in heritage studies, is the director of the

14

“Heritage here is so important,” he added, “and there

piece of human creative genius” or “… exceptional

Dhakira Center for Heritage Studies at NYUAD. His

This “monumental” approach, Parthesius said, has

work aims to expand the notion of heritage to

helped preserve many sites. But one byproduct has

include “the voices of people connected to, or living

been a growing “heritage industry” of tourism and

“In the UAE people love to tell stories; their oral history

at, heritage sites.”

gentrification. Indeed some scholars around the world,

is so strong. But almost everybody says ‘my story is

NYU ABU DHABI

be a model for other communities living on World
Heritage Sites.”

RESEARCH 2017
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HERITAGE IS WHAT
YOU MAKE IT

A STORYBOOK
BEGINNING
Reading stories is a critical part of learning a
language. In English, countless storybooks are
used in schools to help children learn to speak,
read, and write.
In Arabic, however, fictional literature for children
is scarce, which might help explain why average
illiteracy rates are higher in Arab countries than the
rest of the world.

Heritage is what you
make it, and if it’s your
language, your poetry,
your ideas, your
history, it can really
mobilize people.

“There is a critical need for more Arabic reading materials suitable for different age groups to reinforce
success in school,” said Muhamed Al-Khalil, associate
professor of Arabic and the founding director of the
Arabic studies program at NYU Abu Dhabi.
Simplified literature is one way to address this,
he explained, because it is “accessible to demographics with lower literacy rates, or with no access
to schooling.”
Simplification means taking a novel like The Thief

Nathalie Peutz

and the Dogs — a classic work by Naguib Mahfouz

assistant professor of Arab

meant for adults — and modifying the language to

Crossroads Studies

create a version that’s easy for someone learning
Arabic to understand, while also preserving the story.
English readability formulas that assist the simplification process were created decades ago and are
now computerized. In Arabic, however, there are
no reliable formulas. Until now.

Hundreds of plant and animal species found nowhere

Socotra’s rich biodiversity brought integrated con-

But while environmental conservation was changing the

else on Earth demonstrate the geographical isolation

servation and development projects to the island.

society, Socotrans began to realize that their cultural

of Socotra, an island group that belongs to Yemen but
lies 236 miles offshore, in the Arabian Sea.
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heritage, too, was worth preserving, Peutz learned. They
“I first went there to see how the projects were shaping

“became interested in (that) heritage,” and realized they

people’s notions about their environment,” Peutz said.

could shape the way it was presented. One Socotran

But it is Socotra’s historical and cultural connections

But she soon turned her attention to cultural heritage.

opened a museum; others organized an island-wide

that make it a prime subject for Nathalie Peutz,

“International experts were eager to brand Socotra

poetry festival that dovetailed with Yemen’s political

anthropologist and assistant professor of Arab

as a world heritage site, and that’s not very different

revolution. “The people were saying, ‘It’s not just our

Crossroads Studies at NYU Abu Dhabi, whose research

from … a new imperialism: when Socotra’s environment

plants that matter. We have poetry and culture, too’.”

examines Socotrans’ changing perceptions of their

becomes the world’s ‘heritage’ it’s as if anyone could

natural and cultural heritage.

come in and tell Socotrans how to take care of it.”

“Arabic teachers who love a work of fiction can
simplify it for younger learners,” Al-Khalil said, “but
they don’t have a system to go by. They improvise,
and the end result is a subjective version that’s inefficient for learning. We’re going to standardize
the process.”
Al-Khalil’s NYUAD research team is developing
the first-ever set of guidelines for Arabic literature
simplifiers to follow, computer software that will
help them with vocabulary, expressions, and idioms,

The lesson of Socotra, Peutz said, is that while the

and a library of materials for UAE teachers in grades

preservation of heritage is generally a conservative,

4 to 10.

By 2004, when Peutz began her fieldwork, numerous

Socotrans “have always cared about the rains, their

top-down, state-driven process it can also make people

global organizations had recognized the Socotran bio-

goats, the trees … but as the projects introduced

feel empowered. “Heritage is what you make it, and

sphere, with its dragon’s blood trees and other unique

ecotourism, people learned the word environment,”

if it’s your language, your poetry, your ideas, your

world-class center for research in Arabic pedagogy

flora and fauna, as deserving special protection.

and found it profitable.

history, it can really mobilize people.”

and natural language processing.”

NYU ABU DHABI

The resources will be essential for learning, Al-Khalil
concluded, and help “establish NYU Abu Dhabi as a

RESEARCH 2017
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FEATURED BOOKS
MARVELLOUS THIEVES:
SECRET AUTHORS OF THE
ARABIAN NIGHTS
PAULO LEMOS HORTA
ASSISTANT PROFESSOR OF LITERATURE
From the coffeehouses of Aleppo to the salons
of Paris, from Calcutta to London, Paulo Lemos

P A U L O L E M O S H O R TA

Horta introduces the poets and scholars, pilgrims
and charlatans who made largely unacknowledged

AUTHOR SPOTLIGHT

JOHN
O’BRIEN
ASSISTANT PROFESSOR
OF SOCIOLOGY

contributions to Arabian Nights — one of the
most celebrated works of world literature.

SECRET AUTHORS OF
THE ARABIAN NIGHTS

A review by The Wall Street Journal said: “This
fine book ... cogently probes an influential
period in the knotted and at times sordid history
of the Arabian Nights, serving as a fine example to
those unraveling this promiscuous and forever
malleable set of stories.”

POPULAR PROVERBS:
AN ENTRANCE TO
EMIRATI CULTURE
NASSER ISLEEM
SENIOR ARABIC LANGUAGE LECTURER
Nasser Isleem has been teaching Arabic and
Popular Proverbs An Entrance to Emirati Culture

Popular Proverbs

An Entrance to Emirati Culture

ﺍﻷﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ
Nasser M. Isleem

ﻧﺎﺻﺭ ﺇﺳﻠﻳﻡ

ﻧﺎﺻﺭ ﺇﺳﻠﻳﻡ
Nasser M. Isleem

Emirati dialect for over a decade, and during
Popular Proverbs
An Entrance to Emirati Culture

Popular Proverbs focuses on common proverbs
and their role in daily life and culture. Arabs everywhere take
great pride in the Arabic language, a pride which is evident in the
constant usage of proverbs in literature, the media and every-day life.
Given the integral role of proverbs in Emirati life, and indeed throughout
all Arab cultures, the study of such proverbs as used by Emiratis oﬀers a
unique perspective on the beliefs and values shared among all Arabs all around
the world.

that time, has come to appreciate the important
role proverbs play in Emirati culture and everyday
While Popular Proverbs has been chieey designed for learners and teachers of
Arabic, providing a practical tool for incorporating Emirati culture in language
teaching, it will also prove to be invaluable for anyone with a general interest in
Gulf and especially Emirati societies and cultures. It is my hope that the use of
this book contributes not only to improved Arabic language pedagogy but
also challenges stereotypes on Gulf societies and promotes integration
among all cultures and communities. By studying something as
simple and common as Emirati proverbs perhaps we can raise a
greater awareness of foreign cultures and learn how to
interact on a more meaningful level.

KEEPING IT HALAL:
THE EVERYDAY LIVES OF MUSLIM
AMERICAN TEENAGE BOYS
John O’Brien writes a compelling portrait of a group of teenage boys as they
navigate the complex terrain of American adolescence and Muslim faith.
O’Brien spent over three years conducting intensive fieldwork in and

conversation. His latest book provides a prac-

around a large urban mosque where he closely followed the lives of

tical tool for incorporating Emirati culture into

Muslim American boys concerned with typical teenage issues — girl-

the teaching of Arabic, and offers unique insights

friends, school, parents, being cool — yet who are also expected to be

into life in the Gulf.

good, practicing Muslims who don’t date before marriage, who avoid

ISBN

1544660634

“I strongly believe that in order to appreciate

vulgar popular culture, and who never miss their prayers.

Emirati people’s culture, history, and societal

O’Brien sheds light on their strategic efforts to manage day-to-day cul-

values, one should look to their proverbs,”

tural dilemmas in a new and changing America.

Isleem said.
18
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RECENT THEATER CREDITS
The Total Bent
In Darfur
365 Plays/365 Days
Nine Parts of Desire

NEW PATHS OF
DISCOVERY

20

Joanna Settle brings more than 20 years of leader-

“I seek environments for my creative work (and

regionally centered investigations and innovations in

will transfer to the NYUAD Arts Center’s Red Theater

ship in education and theater to her new associate

classroom) that force new paths of discovery. Here,

theater and performance practice.”

to close the season.

arts professor role at NYU Abu Dhabi.

the founders of both NYU Abu Dhabi and the UAE
seem to have created a culturally and historically

Settle has three prominent world premieres set for

NYUAD’s theater program engages in the practice

“Each conversation on my way to considering this

unique moment, gathering extraordinary voices from

the American stage in 2018, including NOURA by

and study of theater and performance to critically

appointment found a deeper resonance between the

around the world and suggesting what the future

Heather Raffo, a new play about an Iraqi immigrant

evaluate and demonstrate historic and contemporary

mission of NYU Abu Dhabi and the motors driving my

looks like might be in our hands. I look forward to

family living in New York. After its world premiere at

social and cultural relations across the globe.

own work as an artist and educator,” Settle said.

many years in my new home, pursuing and inciting

the Shakespeare Theater in Washington DC, NOURA

NYU ABU DHABI
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ARTIST SPOTLIGHT

TAREK AL-GHOUSSEIN
ARTS PROFESSOR OF VISUAL ARTS

Tacked to the walls of Tarek Al-Ghoussein’s office

region — the birds seemingly oblivious to his

at NYU Abu Dhabi are several large prints from

presence. A commission from the Abu Dhabi

an ongoing photo project that was inspired by

Music and Art Foundation made the first set of

a news story he read a few years ago about 214

images in the series a possibility and he’s now

islands in the emirate of Abu Dhabi.

looking for more support to visit all the islands to
complete the project.

The resulting photographs show the internationally

22
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renowned artist in the midst of a Socotra cormorant

A significant feature of Al-Ghoussein’s work over

nesting site — a threatened species in the Gulf

the years has been the merger of landscapes,

RESEARCH 2017
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self-portraiture, and interaction with the spaces he’s

Kuwait built by the government in the 1980s based on

“Stickers plastered to the doors indicated that they were

photographed; a form of constructed imagery that

designs by famous Canadian architect Arthur Erickson.

given three days to evacuate,” he said, “however people

enables him to direct the narrative.

It provided free housing for low-income Kuwaiti families
who later rented it out to expatriates. Over the decades,

“I enjoy exploring the line between what’s constructed,

the complex fell into disarray prompting the government

documentary, and portraiture. I try to do some form of

to order its evacuation two years ago. Al-Ghoussein

intervention in the spaces I photograph. At least that

visited the abandoned complex several times to document

was my working methodology before I started working

it and collected various objects that residents of many

on Al Sawaber,” he said.

different nationalities had left behind (which would
later form part of a larger catalog of found objects).

24

Al Sawaber, his latest photography project, is a visual

The exhibition ran at The Third Line art gallery in Dubai

exploration of the eponymous public housing complex in

from November 2017 to February 2018.

NYU ABU DHABI

I enjoy exploring the
line between what’s
constructed, documentary,
and portraiture.
Tarek Al-Ghoussein
arts professor of visual arts

have been coming back two years later to move stuff out.
What struck me most about the spaces was the various
religions and nationalities that were harmoniously living
together in such close proximity.”
Aside from actively seeking support to finish his
project on the islands, Al-Ghoussein has been commissioned by Guggenheim Abu Dhabi to do a series
of performance-based photographs on their planned
site on Saadiyat Island.
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FIGHTING CANCER
WHERE IT STARTS

SLEEP TALK

A magnetic nanoparticle developed by scientists at

Benyettou’s magnetic iron-oxide nanoparticles act

The World Health Organization has reported that

NYU Abu Dhabi could change the future of how drug

like special vehicles that ferry the drug straight to

more than 300 million people worldwide suffer from

delivery systems are used in the treatment of cancer.

the tumor and can be directed using magnets. When

depression. Most drugs currently used to treat the

exposed to alternating magnetic fields, they absorb

disease were developed 40 years ago and their

Nanoparticles are tiny microscopic particles that

the energy and increase the temperature of the tumor

efficacy is limited — indeed, for some sufferers, current

have diverse applications in various fields such as

thereby killing it using a combination of chemotherapy

drug treatments can actually make symptoms worse.

physics, chemistry, optics, and medical science while

and thermal therapy.

EYE-OPENING LINK BETWEEN SLEEP PATTERNS
AND DEPRESSION

drug delivery systems are a breakthrough approach

To aid the development of more effective therapeutics

in biomedical engineering that enables doctors to

for depression, Dipesh Chaudhury, assistant professor

direct highly potent drugs to specific disease-infected

of biology at NYU Abu Dhabi, studies neural circuits

sites in the human body.

that are related to depression, and the complex
relationship this circuitry has with another behavior

Farah Benyettou, research scientist, collaborated with

— sleep.

Ali Trabolsi, NYUAD assistant professor of chemistry,
to create a magnetic nanoparticle that can carry the

Researchers know that people with depression tend

chemotherapy drug Doxorubicin and can be guided

to have abnormal sleep patterns. It has also been

straight to tumor sites.

known for decades that depriving a depressed person
of sleep for one night can rapidly alleviate depression.
The fact that sleep deprivation leads to rapid alleviation

We are trying to use
existing therapies like
chemotherapy and
thermal therapy but in a
new way.
Trabolsi Research Group

of symptoms further strengthens the link between

are, and understand how they work in both normal and

sleep patterns and depression, Chaudhury said.

abnormal states. We have to understand these things
before we can develop effective treatments.”

If we understand how
sleep deprivation works,
we may be able to develop
targeted therapeutics.
Dipesh Chaudhury

The nanoparticles, which can even be observed using
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assistant professor of biology

To gain a deeper understanding of the biology that drives
mood and sleep, Chaudhury and other researchers in his
lab can generate a depressive-like state in mice and
then reverse it by altering the mice’s sleep patterns.
“When we induce depression, we see molecular and
cellular changes in the brain, and these changes reset
after sleep deprivation,” Chaudhury said.
Chaudhury’s team is mapping out the different regions

an MRI, are also designed to release drugs only in a

that are important to sleep-wake homeostasis, circadian

particular environment — the more acidic environment

rhythmicity, and mood. “Our goal is to tie up changes

of tumor cells — which means they are harmless to

And though sleep deprivation can’t be used as a

on the cellular and molecular levels with changes in

healthy cells and are also eliminated naturally from

long-term treatment for patients, “if we understand

behavior,” Chaudhury said. “This is something that

the body once their job is done. The researchers also

how sleep deprivation works, we may be able to bypass

hasn’t been done yet.” And doing so may provide re-

employed a structure where several nanoparticles

sleep deprivation therapy and develop targeted thera-

searchers with insights about how to develop more

cluster together to create a porous ‘super’ nanoparticle

peutics,” explained Chaudhury. “In our lab, we want to

effective treatments for illnesses like depression that

that can ferry more medicine to the tumor site.

know what the different components of these disorders

affect so many people around the globe.
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HOW WORKING
MEMORY WORKS

GROCERY LISTS. DIRECTIONS. PEOPLE’S NAMES.
HOW DO WE REMEMBER THIS STUFF?
Long-term memory gives us a sense of identity and a

The lab uses non-invasive Magnetoencephalography

past to draw upon. Working memory, on the other hand,

(MEG) to measure the magnetic fields that are gener-

is what allows us to remember things over short periods

ated by the electrical activity in a brain while Functional

of time and complete minute-to-minute tasks like keeping

Magnetic Resonance Imaging (fMRI) is used to detect

track of what’s being said in a conversation or receiving

changes in blood flow, which provides researchers with

and following directions to the nearest pharmacy.

extremely detailed images of brain activity when performing memory-related cognitive tasks.

NYU Abu Dhabi’s Sreenivasan Lab is researching the
intricacies of working memory and attention, which could

Reconstructing memories is a key component of the

help scientists understand cognitive dysfunction and de-

research. Sreenivasan and his team study the neural

velop more targeted therapies to treat mental illnesses.

signatures of working memory to help them reconstruct
what a subject may be remembering when given a

Kartik Sreenivasan, the lab’s principal investigator, has

specific task.

been fascinated by working memory since his undergraduate days researching the neurobiology of schizo-

It might sound like it’s possible to extract any infor-

phrenia patients.

mation from a person’s memory, he said, but that’s
a bit far-fetched at the moment. “We are trying to

“Working memory is at the core of everything we do

understand what’s happening in your brain when you

cognitively as humans and it’s one of the core elements

remember something,” he explained.

of cognitive dysfunction in schizophrenia and many
other mental illnesses,” he said.

Working memory training is gaining traction and

Working memory is at the core
of everything we do. We are
trying to understand what’s
happening in your brain when
you remember something.

advances in the field could improve programs to enhance
Lack of data on how working memory functions

cognition and slow cognitive decline with age, Sreenivasan

Kartik Sreenivasan

in individuals without mental illnesses prompted

said. “I think there’s been a mini revolution in the field

assistant professor of psychology

Sreenivasan to focus his research on how the brain

of working memory over the last five to ten years and

implements working memory along with its capacities

it’s great to be a part of that right now.”

and limitations.
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molecules like neurotransmitters in a chemical cage
called a photoremovable protecting group, or PPG,
and then release those neurotransmitters at precise
times and in exact locations in a brain with pulses of
light. Doing so allows Dore and his collaborators to
study how chemicals like serotonin and dopamine
activate neurons and which neuronal pathways in the
brain are involved in these reactions.

JUMPING TO NEW
CONCLUSIONS
Heated crystals that behave like popcorn have
the chemistry world all abuzz. Some organic
crystals jump around when heated up because

One thing I find
particularly rewarding
is when a researcher in
another lab answers a
fundamental question
about biology using a tool
we’ve created.

of an extremely fast change in their crystal structure.
Scientists have now demonstrated that the crystals
also send out acoustic signals during this process,
a popping sound.
Researchers from NYU Abu Dhabi, the German
Electron Synchrotron in Hamburg, and the Max
Planck Institute for Solid State Research in Stuttgart
started from the assumption that the sudden release
of the accumulated elastic tension in jumping
crystals results in relatively strong acoustic waves,
similar to seismic waves from an earthquake.

Timothy Dore
associate professor of chemistry

Led by Panče Naumov, NYUAD associate professor
of chemistry, they decided to study crystals of the
amino acid derivative L-pyroglutamic acid, which

The neurotransmitters Dore focuses on are critical for
biological development and play an important role in
the behavior of animals, humans included. During the
development of an embryo, serotonin helps guide left-

WHAT’S GOING ON
IN THERE?
one that we know surprisingly little about in spite

function at a precise level.”

of recent advances in research, said Timothy Dore,
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associate professor of chemistry at NYU Abu Dhabi.

To study how the brain functions, Dore and his team

“Our understanding of the brain is rudimentary, and

of researchers have developed a system that uses

the future of gaining more knowledge about how

sophisticated chemistry to wrap biologically active

NYU ABU DHABI

their starting structure when cooled to between
55.6 and 53.8 Celsius.
As expected, the crystals give off clear acoustic

and other organisms being generally symmetrical on

signals during the transition from heat to cool.

the left and right sides of their bodies. And dopamine,

However, the scientists also determined, unex-

which Dore is currently conducting experiments with,

pectedly, that the two different crystal structures

is one of the main chemicals in the brain’s reward

they examined are very much alike, which was

system. Dopamine drives mood and appetite, and is

unexpected given the impressive crystal motility.

also involved in addiction, depression, and destructive
neurodegenerative diseases like Parkinson’s.

stand how the brain works and how animals go from
it works demands that we have tools to dissect its

between 65 and 67 degrees Celsius and return to

right patterning; this is the characteristic of animals

“Our work is essentially driven by our desire to under-

The human brain is an extremely complicated organ,

change their crystal structure when heated to

one cell to a complex organism that has cognition,”
Dore said. “We’re trying to determine some of the
underlying processes that drive development, and our

The results indicate that organic matter, which is
normally perceived as soft and brittle, and much
harder materials, such as metals and metal alloys
are, at least at the molecular level, not that different,
Naumov said, “which could be of tremendous
significance for applications such as all-organic
electronics.”

main focus is to develop tools that enable researchers

“Research into organic solid states could allow

— including those in our lab and elsewhere — to be

us to gain a better understanding of the related

able to explore how these processes work and how

macroscopic effects,” Naumov and the research

our brain functions.”

team concluded.
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DETECTING DARK MATTER
NYU Abu Dhabi is participating in an international collaboration to detect dark matter with unprecedented
sensitivity. XENON1T, the most sensitive detector on
Earth, is located in the largest underground lab in the
world for astroparticle physics, about 130 kilometers
east of Rome.
The NYUAD group, led by Francesco Arneodo, associate
professor of physics, is responsible for the TPC resistor
chain — a key element of the detector — water purification
of the 10-meter shield, frontline data analysis, and offline data quality monitoring.

A NEW FRONTIER
NYU Abu Dhabi will be the first location in the UAE to host crucial scientific
data collected by space missions that are essential for research in solar and
stellar physics.
“Space science cannot proceed forward without high-quality measurements.
The data taken by billion-dollar space-based observatories can be used to
XENON1T underground infrastructure includes the water tank
and cryostat, electronics, gas storage, and purification.

make important scientific contributions,” said Shravan Hanasoge, co-principal
investigator at the NYUAD Center for Space Science. “We hope that the ease
of access to this data in the UAE will significantly boost space science research

XENON1T has a record low radioactivity level, many
orders of magnitude below surrounding material on
Earth, and is the largest detector of this type ever
built. The combination of significantly increased size
Researchers work on the TPC — the inner part of the dark
matter detector.

in the region.”
The National Data Center will build relevant capacity for facilitating pre-launch
studies associated with the 2020 UAE Mars Mission.

with much lower background implies an excellent
discovery potential in the years to come.

VIRTUAL GALAXIES
NYU Abu Dhabi scientists use the university supercomputer named Dalma to create simulations of space activity
that will help them better understand the properties of real galaxies.
“You can’t create a galaxy in a regular lab,” said Andrea Macciò, professor of physics, “because they (galaxies) involve
densities, time scales, and temperatures that are far beyond our reach. That’s why we do these on a computer.”
Their goal is to understand the key physics phenomena that drive the evolution of galaxies through cosmic time.
The research, led by Macciò and his group at NYUAD, involves more than 20 scientists from around the world.
32
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UNHACKABLE CHIP

$4 BILLION IS LOST EVERY YEAR TO DIGITAL PIRACY
Integrated circuits, or microchips, are found in any
device considered “smart” — from computers, to
phones, to refrigerators, to airplanes. Though these
ubiquitous wafers of metal and silicon facilitate our
lives, they are subject to vulnerabilities.
One threat is piracy. Companies that design integrated
circuits invest huge sums into the ideas that make chips
work; but since these firms have their chips built through
a distributed supply chain that spans continents, their
blueprints can be easily poached.
Thirty years ago, everything was done in one place, but
today, a microchip could be designed in California,
manufactured in South Korea, tested in Taiwan, and
packaged in China. At any point along the supply chain,
an unsecured chip could be copied or tampered with.
Ozgur Sinanoglu and his team at the Design for Excellence Lab at NYU Abu Dhabi have devised a system
to secure integrated circuits at the hardware level, and
this innovation may have a huge impact on an industry
that loses up to $4 billion USD each year to piracy.

Once the defense is created, attackers — usually from
other academic labs — are invited to hack the electrical

Sinanoglu used a tactic called logic locking, where the

fortifications. “The ultimate way to test your security is

chip is locked until a secret, binary code is applied to

to share the details of your design and see if anyone

it. Before the circuit is unlocked, it either simply won’t

can break it,” said Sinanoglu.

work, or when it does compute, it creates incorrect
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outputs. This approach can thwart both piracy and the

“We hope this solution makes it to chips out there in

introduction of malicious circuitry.

the world to improve hardware security.”

NYU ABU DHABI

The ultimate way to test
your security is to share the
details of your design and
see if anyone can break it.
Ozgur Sinanoglu
Design for Excellence Lab
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GENERATION 5G

COULD GIANT CELL PHONE TOWERS SOON BE RELICS?
NYU Abu Dhabi engineers are dialing into an advanced,

making a call. This type of transmission is a waste of

next generation telecommunications model they say

resources if person B is physically in the area.”

could improve mobile service, reduce demand on aging

AT THE
FOREFRONT
UAE National Hoda Al Khzaimi is the first Emirati
female appointed to direct the NYU Abu Dhabi Center

cell phone towers, and reward people willing to share

Instead, Gao’s model proposes using a local device —

for Cyber Security. Al Khzaimi grew up in the emirate

data connectivity with others nearby.

person C — to transmit the data, and importantly, to

of Fujairah and has held several posts in research and

incentivize person C to share. For example, they could

development in the cyber security and cryptology

Currently, cell phone traffic has to go through a base-

get paid directly by person A, paid by the phone

fields over the past ten years.

station, which can cause dropped calls and weak internet

operator, or receive credits and a trust score.

connections if there are too many users in the area or if
you’re too far away, like in a tunnel or basement.
Communication between individual devices, however,
could transmit data quickly in short-range interactions,
which would eliminate the need to send information
through a tower.
Device-to-device (D2D) technology is complex but the
concept is fairly simple: it works similar to personal
hotspots shared between individuals. Each person is
like a temporary router.
The results: better connectivity between users, less
traffic going through cell phone towers, and less money
needed to maintain them.

To enhance mobile service,
we need more routers
to forward data. Instead
of adding more basestations, the operator can
develop device-to-device
communication and a
reward policy to encourage
data sharing between users.

Our goal is to manifest a
resilient security practice
and add a critical value to
national and international
cyber security welfare.
Hoda Al Khzaimi
Center for Cyber Security

“The Center for Cyber Security is an active player in
achieving interdisciplinary research in diverse areas of

The Center’s primary research areas include system

science and security. Our goal is to manifest a resilient

and

security practice and add a critical value to national

hardware design, smart grid security, economics of

and international cyber security welfare,” Al Khzaimi

information security in critical infrastructure, cyber-

said,” and to contribute to the creation of an effective

infrastructure connections and security, cryptology

industrial cyber security ecosystem.”

(hardware/software).

network

security,

digital

forensics,

trusted

Jian Gao
PhD candidate in engineering

Incentives are a critical component of the scheme,
he said, because if the system has a good incentive
policy there will be enough users encouraged to
forward data. In theory, “the more crowded a city is,
the better mobile service it will have.”
“Telecommunication companies currently provide 4G

But the model isn’t perfect, yet.

networks in the UAE through big mobile phone towers,”
explained Jian Gao, PhD candidate in engineering.

Crowdforwarding uses a lot of data and battery life, at a

“When person A makes a phone call, the signal goes

potential cost. Information security is also a challenge.

through these towers to reach person B. With a growing
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population, more towers are needed to provide a quality

“The next part of our work is to figure out how to keep

connection. To cover the cost, person A is charged for

the network away from attackers and viruses,” he said.
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ROADS OF PROGRESS

TEMBINE HAMIDOU DID NOT EXPECT HIS RESEARCH ON
ABU DHABI’S ROAD NETWORK TO LEAD HIM ACROSS AFRICA

but now his energy and transportation works at

The 16 fellows will also, by their example, en-

NYU Abu Dhabi have earned him a distinction

courage young faculty members and graduate

that will carry him to many parts of his native

students across Africa, where science research

continent, as a Next Einstein Fellow. Hamidou,

and education face many challenges. “We travel

assistant professor of electrical and computer

and meet researchers who don’t have many chances

engineering, says his selection for this honor will be

to talk to other scientists,” he said, “and we will start

good for him, for science in his native continent,

collaborating with some of them.”

and for the university.
Faculty and PhD students in some parts of Africa
Born in Mali and educated mainly in France,

can be somewhat isolated, he explained, and con-

Hamidou is one of just 16 fellows, from 14 African

tact with a global network of advanced research

countries, chosen by the Rwanda-based Next

is intensely needed.

Einstein Forum (NEF) which works to advance
science and education in Africa. “There is an in-

In NYUAD’s Learning and Game Theory group,

ternational committee that makes the selection,

Hamidou studies “complex multi-agent interactive

and I am deeply honored to be part of NEF,”

systems” such as energy systems and urban

Hamidou said.

traffic using mean-field game theory. Peakhour toll pricing, one subject he studies, has the

By supporting travel for fellows, New Einstein

potential to even out traffic flows and reduce

Fellow grants serve two purposes, Hamidou said.

rush-hour congestion, provided the system is

First, “for the two years of the fellowship, five or

well-designed.

six times a year I will be able to go to meetings
to present what my research group is doing. It’s
a great opportunity for me to explain my work.”
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POLICY INFLUENCERS

Going forward it’s possible that media, civil society, and
political parties might also be interested in organizing
candidate debates nationwide in advance of the next

NYU ABU DHABI SOCIAL SCIENCE RESEARCH IS HELPING
TO IMPROVE LIVES AND INFORM PUBLIC POLICY IN MANY
DEVELOPING AFRICAN NATIONS

parliamentary elections, Platas said.

We write policy reports,
academic articles … all
with the hope that policy
makers will use it for better
programming.
Peter van der Windt
assistant professor of political science

PUBLIC SERVICES
CONGO
Congo is plagued by conflict and corruption, which has
left some public services in dire condition, particularly
health and education. Many schools don’t have adequate
supplies or infrastructure and teacher salaries are
critically low, for example.

UNEMPLOYMENT

the Ghanaian government, as well as other govern-

voter behavior would be influenced by watching videos

To address this, the International Rescue Committee

GHANA

ments and development partners, to help determine

of the candidates sharing their policy positions.

introduced a grassroots, local governance program

whether apprenticeship training programs are an

Unemployment is high in Ghana, particularly among
youth. In response, the Ghanaian government launched

effective use of limited resources in the fight against
youth unemployment.

“We learned that watching candidate debates —
videos of candidates sharing their experiences,
backgrounds, and policy positions — actually influ-

a program that placed almost 4,000 unemployed

ences voters and shapes the way they behave,” said

young people into apprenticeship training. NYU Abu

Melina Platas, assistant professor of political science.

Dhabi researchers are leading the effort to survey
those youth about their experiences to measure the

ELECTIONS

the villagers. The goal was to make the people who
manage and run public services more responsive to the
needs of the community. But has this approach worked
to improve delivery of public services in Congo?

“Our research shows that people do care about the

Peter van der Windt, assistant professor of political

quality of candidates seeking to represent them in

science, is leading a widespread data collection proj-

office … and how they’re able to express their views.”

ect to answer that question. The research will span

impacts of the program.

UGANDA

Morgan Hardy, assistant professor of economics, said

NYU Abu Dhabi researchers filmed political candidates

Civil society groups are already planning candidate

the evidence provided in the survey will be used by

standing for parliament in Uganda to determine if

debates for a series of upcoming by-elections in Uganda.
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that included, for the first time, consultations with

339 villages across the country and, he hopes, help
policy makers make more informed decisions about
their programming.
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نبذة عن األبحاث
منذ انطالقها

SINCE OPENING

أكــر مــن  2,100مجلة ،ومقالــة ،ومحضر
مؤتمــرات ،وكتــاب ،وفصــل من كتاب تم نشــرها

2,100+ journals, articles, conference
proceedings, books, and book chapters

منــح أكرث من 90
براءة اخرتاع

حــازت األبحاث على
جوائــز ومنــح بقيمة تزيد
علــى  15.78مليــون دوالر
أمريكي

ابتـ�كار وإدارة أكــر من
ا إبداعي ًا
 125عمـ ً

المرتبــة األولــى في دولة
اإلمــارات بحســب تصنيف
’مؤشــر نيتشــر‘ لألبحاث
العلميــة عاليــة الجودة

إجمالــي قيمــة المنــح الخارجيــة التــي نالتهــا األبحاث في
عــام  2017فقــط  3.38مليــون دوالر
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أبوظبي
جامعة نيوي�ورك

RESEARCH BY
THE NUMBERS

125+ creative
works created
and directed

Ranked #1 in UAE
by Nature Index
for high quality
research output

More than 90
patents filed

$15.78 million
total external
research awards
and grants

2017 external awards totaled
$3.38 million
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وأخــرى يبينــون خاللهــا تجاربهــم وخلفياتهــم الثقافيــة ومواقفهــم
السياســية ،يؤثــر عمليــ ًا علــى المقرتعــن ويحــدد كيفيــة اتخــاذ
قراراتهــم .كمــا أظهــرت أبحاثنــا بــأن المقرتعــن يهتمــون بكفــاءة

مؤثرون في القرار

المرشــحني الذيــن ســيمثلونهم فــي العمــل السياســي ،إلــى جانــب
الوســيلة التــي يعــرون مــن خاللهــا عــن آرائهــم ووجهــات نظرهــم”.
وأشــارت بالتــاس إلــى أن حــركات المجتمــع المدنــي تعمــل حاليـ ًا علــى
تنظيــم مناظــرات بــن المرشــحني خــال االنتخابــات الفرعيــة المقبلــة،

يســاعد بحــث قســم العلــوم االجتماعيــة ضمــن جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي فــي
تحســن نوعيــة الحيــاة والت�أثــر فــي السياســات العامــة فــي عــدد مــن البلدان
األفريقيــة الناميــة

مــع وجــود إمكانيــة حقيقيــة لتوجــه وســائل اإلعــام والمجتمــع
المدنــي واألحــزاب السياســية نحــو تنظيــم مناظــرات علــى مســتوى
الدولــة بأكملهــا بشــكل ســابق لالنتخابــات الربلمانيــة المقبلــة.

ويسلط ويندت الضوء على جهود
الباحثني في كتابة تقاري�ر السياسات
والمقاالت األكاديمية بهدف وضعها
بني أيدي صناع السياسات ليتمكنوا من
االستفادة منها عند وضع خططهم.
بيرت فان دير ويندت
أستاذ مساعد في العلوم السياسية

الخدمات العامة
الكونجو
تعانــي الكونجــو مــن أوضــاع ســيئة ت�تمثــل فــي النزاعــات المختلفــة
والفســاد ،والتــي أدت لوصــول بعــض الخدمــات العامــة لحالــة يرثــى
لهــا ،وبخاصــة قطاعــات الصحــة والتعليــم .فعلــى ســبيل المثــال،
تفتقــر العديــد مــن المــدارس للدعــم والبنيــة التحتيــة الالزمــة ،إلــى
جانــب االنخفــاض الملحــوظ فــي رواتــب المعلمــن .ولمواجهــة
هــذه المشــاكل ،عملــت “لجنــة اإلنقــاذ الدوليــة” علــى تقديــم

البطالة

االنتخابات

غانا

في أوغندا

برنامــج شــعبي لــإدارة المحليــة ،والــذي خصــص جهــود ًا للتشــاور
مــع ســكان القــرى المحليــ�ي للمــرة األولــى .ويتمثــل الهــدف مــن
هــذا الربنامــج فــي تعزيــ�ز اســتجابة مــدراء ومشــغلي الخدمــات
العامــة الحتياجــات المجتمــع .و ي�بقــى الســؤال حــول جــدوى هــذا
الربنامــج فــي رفــع مســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة فــي

تبلــغ معــدالت البطالــة فــي غانــا مســتويات مرتفعــة ،وبخاصــة فــي

وفــي هــذا اإلطــار ،قــال مورجــان هــاردي ،األســتاذ المســاعد فــي

عمــل باحثــون مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي علــى إنتــاج فيلــم

الكونجــو .ولهــذا الغــرض ،يقــود بيــر فــان ديــر وينــدت ،األســتاذ

صفــوف الشــباب؛ األمــر الــذي دفــع الحكومــة إلــى إطــاق برنامــج

االقتصــاد ،بأنــه ســيتم اســتخدام المعلومــات التــي جــرى جمعهــا

تســجيلي للسياســي�ي المرتشــحني للمناصــب الربلمانيــة فــي

المســاعد فــي العلــوم السياســية ،مشــروع ًا ضخم ـ ًا لجمــع البيانــات

شــامل احتضــن  4آالف مــن الشــباب العاطلــن عــن العمــل ضمــن

خــال هــذه الدراســة مــن قبــل حكومــة غانــا وغريهــا مــن الحكومــات

أوغنــدا ،وذلــك بغــرض تحديــد إذا كان ســلوك المقرتعــن ســيت�أثر عــر

الخاصــة باإلجابــة علــى هــذا الســؤال .يغطــي المشــروع  339قريــة

برامــج التدريــب المهنــي .ويقــود الباحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك

وشــركاء التطوي ـ�ر األخري ـ�ن ،وذلــك بغــرض تحديــد مــدى فعاليــة برامــج

مشــاهدة مقاطــع فيديــو ُتظهــر المواقــف السياســية للمرشــحني.

علــى امتــداد البــاد ،ويأمــل وينــدت بــأن يســاعد صنــاع القــرار فــي

أبوظبــي الجهــود الراميــة إلجــراء دراســة اســتقصائية حــول تجــارب

التدريــب المهنــي فــي كونهــا طريقــة فعالــة الســتخدام المــوارد

وبهــذا الصــدد ،قالــت ميلينــا بالتــاس ،األســتاذ المســاعد فــي العلــوم

البــاد علــى اتخــاذ قــرارات أكــر كفــاءة فيمــا يتعلــق بربامــج العمــل

هــؤالء الشــباب بغــرض تحديــد الت�أثــرات الحاصلــة نتيجــة الربنامــج.

المحــدودة فــي ســبيل محاربــة البطالــة لــدى الجيــل الشــاب.

السياســية“ :وجدنــا أن تقديــم مقاطــع فيديــو لمناظــرات المرشــحني،

الخاصــة بهــم.
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على طري�ق النجاح والتقدم
لم يتوقع تمبني حميدو أن تجول به أبحاثه عن شبكة الطرق في أبوظبي
جميع أرجاء أفريقيا

نجــح تمبــن حميــدو ،األســتاذ المســاعد فــي الهندســة الكهربائية

فــي أنــي ســأصبح قــادر ًا ،خــال مــدة الربنامــج الممتــدة

وهندســة الحاســوب ،فــي الحصــول علــى مقعــد فــي برنامــج

لســنتني ،علــى الســفر لخمــس أو ســت مــرات ســنوي ًا لحضــور

زمالــة “نيكســت أينشــتاين فيلــو” ،وذلــك نظــر ًا لألبحــاث الهامــة

االجتماعــات المختلفــة التــي ســأتمكن مــن خاللهــا مــن شــرح

ا عــن
التــي أجراهــا علــى شــبكة الطــرق فــي أبوظبــي ،فضــ ً

ـة ممتــازة لشــرح
جهــودي البحثيــة ،األمــر الــذي يوفــر لــي فرصـ ً

الجهــود البحثيــة الكبــرة التــي أجراهــا فــي مجــاالت الطاقــة

هــذه األبحــاث بالشــكل األمثــل” .كمــا ســيعمل أعضــاء الربنامــج

والمواصــات ضمــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي .وســت�تيح لــه

الـــ 16علــى تشــجيع وتوفــر مثــال أعلــى للطلبــة الجامعيــ�ي

هــذه الزمالــة العمــل فــي أرجــاء مختلفــة مــن أفريقيــا ،قارتــه

والخري�جــن فــي مختلــف أنحــاء القــارة األفريقيــة ،التــي

األم .ويقــول حميــدو أن اختيــاره كعضــو فــي برنامــج الزمالــة

تواجــه فيهــا جهــود األبحــاث العلميــة والتعليــم العديــد مــن

ســيعود بالنفــع عليــه شــخصي ًا ،وعلــى المشــهد العلمــي

التحديــات .وأضــاف حميــدو“ :ســنعمل علــى التنقــل ومقابلــة

فــي القــارة األفريقيــة ،وعلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي

الباحثــن الذيــن ال ت�تــاح لهــم الفرصــة للحديــث واالحتــ�كاك

على حد سواء.

تعاونيــة مــع عــدد
مــع العلمــاء اآلخريــ�ن ،كمــا ســنبدأ جهــود ًا
ً

ُيذكــر أن حميــدو ُولــد فــي مالــي ،وحصــل علــى تعليمــه الرئيســي
ـد واحــد ًا مــن  16عضــو ينحــدرون مــن  14جنســية
ويعـ ّ
فــي فرنســاُ .
أفريقيــة مختلفــة ضمــن برنامــج الزمالــة “نيكســت أينشــتاين
فيلــو” ،الــذي يقــع مقــره الرئيســي فــي روانــدا ويســعى

فــي بعــض المناطــق األفريقيــة أحيانــ ًا مــن مــا يشــبه العزلــة،
األمــر الــذي يفــرض الحاجــة لتواصلهــم مــع شــبكة عالميــة مــن
األبحــاث المتطــورة.

للنهــوض بمســتوى العلــوم والتعليــم فــي القــارة األفريقيــة.

وفــي إطــار عملــه ضمــن مجموعــة “الدراســات النظريــة للتعلــم

وبهــذا الصــدد ،قــال حميــدو“ :يتــم منــح العضويــة فــي برنامــج

واأللعــاب” ،يتخصــص حميــدو بدراســة “األنظمــة التفاعليــة

الزمالــة عــر قــرار مــن لجنــة اختيــار تضــم عــدد ًا مــن الجنســيات

المعقــدة متعــددة الــوكالء” ،مثــل أنظمــة الطاقــة وحركــة

المختلفــة ،لــذا أشــعر بالفخــر الشــديد لكونــي واحــد ًا مــن الذيــن

المعتمــدة علــى نظريــة األلعــاب
المــرور فــي المناطــق الحضريــة ُ

وقــع االختيــار عليهــم ليكونــوا جــزء ًا مــن هــذا الربنامــج المميــز”.

متوســطة المجــال .كمــا تنطــوي دراســات تســعرية ســاعة الذروة

وأضــاف“ :عــر دعمــه لســفر وتنقــل األعضــاء ،يســهم برنامــج
الزمالــة هــذا فــي تحقيــق هدفــن أساســي�ي ،يتمثــل أولهمــا
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منهــم” .هــذا ويعانــي الطــاب الجامعيــ�ي وطــاب الدكتــوراه

التــي يعمــل عليهــا حميــدو علــى إمكانــات هامــة تفيــد فــي
موازنــة حركــة المــرور وتقليــل االزدحــام خــال ســاعات الــذورة،
بشــرط أن يكــون النظــام مصمــم بشــكل جيــد بالفعــل.
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في الطليعة

هل يمكن أن تصبح أبراج الهواتف المحمولة الضخمة جزء ًا من الماضي؟
يعمــل فريــ�ق مــن المهندســن فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي

بإجــراء مكالمــة هاتفيــة ،فــإن اإلشــارة تنتقــل عــر هــذه األبــراج لتصــل

ُتعــد هــدى الخزيمــي اإلماراتيــة األولــى التــي ت�تولــى منصــب مديــر

علــى إجــراء أبحــاث لتطويــ�ر جيــل جديــد مــن أنظمــة االتصــاالت مــن

إلــى الشــخص المتلقــي (ب) .ومــع ازديــاد التعــداد الســكاني ،تظهــر

مركــز جامعــة نيوي ـ�ورك أبوظبــي لألمــن اإللكرتونــي .نشــأت الخزيمــي

ا عــن تقليــل
شــأنه تعزي ـ�ز نوعيــة خدمــات الهواتــف المحمولــة ،فض ـ ً

الحاجــة لمزيــد مــن األبــراج للمحافظــة علــى جــودة االتصــاالت .لــذا

فــي الفجــرة ،وتولــت خــال الســنوات الـــ 10الماضيــة عــدد ًا مــن

الطلــب علــى أبــراج الهواتــف المحمولــة قديمــة العهــد ،وتقديــم

المرســل (أ) ت�كاليــف إجــراء
ولتغطيــة هــذه النفقــات ،يتحمــل الشــخص ُ

المناصــب المهمــة فــي حقــل األبحــاث والتطوي ـ�ر فــي مجــاالت األمــن

نــوع مــن المكافــأة لألشــخاص الراغبــن بمشــاركة خدمــات توصيــل

ويعــد هــذا النمــوذج مــن نقــل البيانــات مضيعــة
هــذه المكالمــةُ .

اإللكرتونــي وعلــم التشــفري.

البيانــات مــع محيطهــم.

للمــوارد فــي حــال كان الشــخص المتلقــي (ب) قري�بـ ًا مــن الشــخص (أ)”.

محطــة رئيســية ،األمــر الــذي قــد يســبب انقطــاع االتصــاالت وســوء
البعــد عــن هــذه المحطــة،
المســتخدمني فــي المنطقــة ،أو فــي حالــة ُ
كمــا هــو الحــال فــي األنفــاق والطوابــق الســفلية.
وعلــى الطــرف المقابــل ،بإمــكان االتصــاالت بــن األجهــزة الفرديــة
نقــل البيانــات بســرعة ضمــن التعامــات قصــرة المــدى ،ممــا يلغــي
حاجتنــا إلرســال المعلومــات عــر األبــراج.

هدى الخزيمي
مركز جامعة نيوي�ورك أبوظبي لألمن اإللكرتوني

وبهــذا الصــدد تقــول الخزيمــي“ :يعتــر مركز جامعة نيويـ�ورك أبوظبي

وفــي الوقــت الحالــي ،ينبغــي علــى االتصــاالت الهاتفيــة أن تعــر
جــودة االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت فــي حالــة وجــود عــدد كبــر مــن

ويتمثل هدف المركز في تقديم
الممارسات األمنية المرنة ،وإضافة
قيمة حقيقية إلى األمن اإللكرتوني
على الصعيدين المحلي والدولي.

ولتحسني نوعية خدمات الهواتف
المحمولة ،نحتاج لمزيد من أجهزة
ال
البث لنقل البيانات .ولكن بد ً
من إضافة المزيد من المحطات
الرئيسية ،يمكن لشركات الهواتف
المحمولة تطوي�ر الت�كنولوجيا
الخاصة باالتصال بني األجهزة إلى
جانب سياسة مكافأة لتشجيع
مشاركة البيانات بني المستخدمني.

ا فــي إنجــاز بحــوث متخصصــة فــي العديــد
لألمــن اإللكرتونــي العبـ ًا فاعـ ً

ال مــن أمــن األنظمــة
وتشــمل المجــاالت البحثيــة األساســية للمركــز ك ً

مــن القضايــا المتعلقــة بمجــاالت العلــوم واألمــن اإللكرتونــي .ويتمثــل

والشــبكات واألبحــاث الجنائيــة الرقميــة ومكونــات األجهــزة الموثوقــة

هــدف المركــز فــي تقديــم الممارســات األمنيــة المرنــة ،وإضافــة

وأمــن الشــبكات الذكيــة والنواحــي االقتصاديــة الخاصــة بأمــن

قيمــة حقيقيــة إلــى األمــن اإللكرتونــي علــى الصعيديــن المحلــي

المعلومــات ضمــن قطاعــات البنيــة التحتيــة األساســية ،جنبـ ًا إلــى جنــب

ا عــن اإلســهام فــي إنشــاء نظــام حمايــة الكرتونــي
والدولــي ،فضــ ً

مــع أمــن واتصــاالت البنيــة التحتيــة اإللكرتونيــة وعلــم التشــفري الخــاص

خــاص بالقطــاع الصناعــي يتمتــع بالكفــاءة المطلوبــة”.

بالربمجيــات ومكونــات األجهــزة.

جيان جاو
مرشح لنيل شهادة الدكتوراه في الهندسة

وبالمقابــل ،فــإن النمــوذج الــذي يعمــل جــاو علــى تطويــ�ره يقــرح
اســتخدام جهــاز محلــي -الشــخص (ج) -لنقــل هــذه البيانــات ،واألهــم،
تحفيــز روح المشــاركة لديــه .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن لألشــخاص
المســتعدين للمشــاركة أن يســتفيدوا عــر تلقــي األمــوال بشــكل
المرســل (أ) ،أو مــن قبــل شــركة الهاتــف
مباشــر مــن الشــخص
ُ
تعــد ت�كنولوجيــا االتصــال بــن األجهــزة ( )D2Dمعقــدة فــي تفاصيلهــا،

المحمــول ،أو الحصــول علــى ائ�تمانــات معينــة أو رصيــد للثقــة.

إال أنهــا تقــوم علــى مفهــوم بســيط مشــابه لعمليــات المشــاركة

وبحســب جــاو ،فــإن الحوافــز تشــكل مكونــ ًا أساســي ًا ضمــن هــذا

الشــخصية التــي ت�تــم بــن األفــراد عــر نقــاط االتصــال(،)hotspots

النمــوذج ،ففــي حــال كان النظــام يتميــز بسياســة حوافــز جيــدة،

والتــي يلعــب فيهــا كل فــرد دور جهــاز تحويــ�ل البيانــات “الراوتــر”.

ســيتم الحصــول بالنتيجــة علــى عــدد ٍ
كاف مــن المســتخدمني إلرســال

وبالنتيجــة ،يفضــي هــذا النظــام لتحســن التواصــل بــن المســتخدمني

البيانــات .ونظريــ ًا ،كلمــا كانــت المدينــة أكــر اكتظاظــ ًا ،كلمــا تحســنت

وتقليــل كميــة االتصــاالت الهاتفيــة الــواردة إلــى أبــراج الهواتــف

خدمــات الهواتــف المحمولــة ضمنهــا ،إال أن هــذا النظــام لــم يصــل

ا عــن تقليــل الت�كلفــة الالزمــة لصيانــة هــذه األبــراج.
المحمولــة ،فضــ ً

إلــى درجــة االكتمــال بعــد ،إذ يواجــه عــدد ًا مــن العقبــات التــي ت�تمثــل

وبهــذا الســياق ،قــال جيــان جــاو ،المرشــح لشــهادة الدكتــوراه فــي

فــي اســتهالك البيانــات وعمــر البطاريــة ،إال أنهــا تبقــى ضمــن

الهندســة“ :توفــر شــركات االتصــاالت فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة

ت�كاليــف محتملــة ،باإلضافــة إلــى نواحــي األمــان التــي يجــب أخذهــا

حاليــ ًا خدمــات شــبكة الجيــل الرابــع ( )4Gباالعتمــاد علــى أبــراج

بعــن االعتبــار .وأردف جيــاو“ :ت�تمثــل المرحلــة القادمــة مــن عملنــا

المرســل (أ)
الهواتــف المحمولــة الكبــرة .وحــن يقــوم الشــخص
ُ

فــي است�كشــاف كيفيــة تفــادي خطــر الهجمــات والفريوســات”.
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رقاقة إلكرتونية غري قابلة لالخرتاق
 4مليارات دوالر خسائر القطاع كل عام بسبب عمليات القرصنة
ت�تواجــد الدوائــر الكهربائيــة المدمجــة ،أو المســماة بالرقائــق فائقــة
الصغــر ،فــي جميــع األجهــزة الذكيــة ،مــن الحواســيب والهواتــف إلــى
الــرادات والطائــرات .وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الرقائــق ،المكونــة
مــن المعــادن والســيليكون ،تســهم فــي جعــل حياتنــا أكــر ســهولة ،إال
أنهــا تنطــوي علــى كثــر مــن نقــاط الضعــف ،ولعــل أبــرز هــذه النقــاط
ت�تمثــل فــي خطــر القرصنــة .وتعمــل الشــركات التــي تصمــم الدوائــر
الكهربائيــة المدمجــة علــى اســت�ثمار كميــات كبــرة مــن األمــوال
فــي آليــات العمــل المختلفــة للرقائــق اإللكرتونيــة؛ إال أن عمــل هــذه
الشــركات علــى تصنيــع الرقائــق مــن خــال سلســلة توريــد واســعة
االنتشــار قــد تشــمل عــدة قــارات ،يجعــل مخططــات العمــل الخاصــة بهــا
ســهلة الســرقة واالســتغالل.
فقبــل  30عامــ ًا ،كانــت كل أعمــال التصنيــع تجــري فــي مــكان واحــد،
أمــا فــي وقتنــا الحالــي ،فيمكــن أن تصمــم الرقائــق اإللكرتونيــة فــي
كاليفورنيــا و ُتصنــع فــي كوريــا الجنوبيــة و ُتختــر فــي تايــوان ويتــم
تجهيزهــا للبيــع فــي الصــن .وعلــى هــذا االمتــداد الطوي ـ�ل لسلســلة
التوريــد ،يمكــن أن يجــري نســخ أي رقاقــة غــر محميــة بالشــكل
المطلــوب أو حتــى التالعــب بهــا.
وفــي هــذا اإلطــار ،عمــل أوزجــور ســنان أوغلــو وفريقــه مــن مختــر
“ديزايــن فــور إكســيلنس” التابــع لجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي علــى
تطويــ�ر نظــام لحمايــة الدوائــر الكهربائيــة المدمجــة علــى مســتوى
مكونــات األجهــزة ،األمــر الــذي مــن شــأنه أن يحــدث أثــر ًا كبــر ًا ضمــن

تســهم فــي الحــد مــن القرصنــة ومــن اســتخدام الدوائــر الكهربائيــة

القطــاع الــذي يت�كبــد خســائر ســنوية تصــل إلــى  4مليــارات دوالر أمريكي

المدمجــة الخبيثــة علــى حــد ســواء .وحالمــا يتــم االنتهــاء مــن العمــل

نتيجــة حــوادث القرصنــة.

علــى الرقاقــة ،ســيتم دعــوة عــدد مــن األخصائيــ�ي مــن المختــرات
األكاديميــة األخــرى لمحاولــة اخــراق نظــام الحمايــة الحديــث الــذي

ولجــأ أوزجــور ســنان أوغلــو الســتخدام تقنيــة ُتســمى بـ”القفــل

ت�تميــز بــه .وأردف أوزجــور ســنان أوغلــو“ :ت�تمثــل الطريقــة األفضــل

المنطقــي” ،يتــم خاللهــا قفــل الرقاقــة مــع عــدم إمكانيــة فتحهــا إال

الختبــار جــدوى أنظمــة الحمايــة فــي مشــاركة تفاصيــل التصاميــم

عــن طري ـ�ق تحميــل المفتــاح الثنائــي الســري علــى ذاكرتهــا .ويضمــن

الخاصــة بهــا لمعرفــة إن كانــت قابلــة لالخــراق أم ال .ونأمــل أن يجــري

النظــام عــدم عمــل الرقاقــة قبــل إلغــاء قفلهــا ،وفــي حــال عملهــا،

اعتمــاد هــذا الحــل ضمــن الرقائــق اإللكرتونيــة فــي مختلــف أنحــاء

فإنهــا ســتعطي مخرجــات خاطئــة .ومــن شــأن هــذه المقاربــة أن

العالــم بغــرض تعزيــ�ز مســتويات حمايــة مكونــات األجهــزة”.

 34جامعة نيوي�ورك أبوظبي

ت�تمثل الطريقة األفضل الختبار جدوى
أنظمة الحماية في مشاركة تفاصيل
التصاميم الخاصة بها لمعرفة إن
كانت قابلة لالخرتاق أم ال.
أوزجور سنان أوغلو
مخترب “ديزاين فور إكسيلنس”

35
35 2017
األبحاث2017
األبحاث

است�كشاف المادة المظلمة
تعاون الستشكاف المادة المظلمة وفق حساسية غري مسبوقة.
يقــع كاشــف  ،XENON1Tالــذي ُيعــد أكــر الكواشــف حساســية علــى
ســطح األرض ،ضمــن أكــر المختــرات المشــيدة تحــت األرض فــي العالــم
والمختــص فــي فيزيــاء الجســيمات الفلكيــة علــى بعــد  130كيلومــر
شــرق العاصمــة اإليطاليــة رومــا .ويتولــى فريــ�ق جامعــة نيويــ�ورك
أبوظبــي ،بقيــادة فرانشســكو ارنيــودو ،األســتاذ المســاعد فــي
الفيزيــاء ،مســؤوليات سلســلة المقاومــة ( ،)TPCالتــي ُتعــد واحــدة
مــن المكونــات األساســية ضمــن جهــاز الكشــف ،إلــى جانــب تنقيــة
الميــاه ضمــن تــرس الحمايــة البالــغ طولــه  10أمتــار ،والتحليــل األولــي
للبيانــات ومراقبــة نوعيــة البيانــات غــر المتصلــة.

إنجاز علمي رائد جديد
تعــد جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي الوجهــة األولــى فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة التــي تعتــزم
القيمــة التــي يجــري جمعهــا عــر المهمــات الفضائيــة ،والتــي تنطــوي علــى
تخزيــ�ن البيانــات العلميــة
ّ
أهميــة كبــرة جــد ًا فــي مجــال أبحــاث الفيزيــاء الشمســية والنجميــة.
وبهــذا الصــدد ،قــال شــرافان هاناســوج ،الباحــث الرئيســي الشــريك لــدى “مركــز علــوم الفضــاء” فــي جامعة
نيويـ�ورك أبوظبــي“ :ال يمكــن لعلــوم الفضــاء أن ت�تقــدم دون االســتعانة بتقنيــات القيــاس عاليــة الجــودة.
وت�تضمــن البنيــة التحتيــة المشــيدة تحــت األرض لكاشــف  XENON1Tخزانــ ًا مائيــ ًا وترموســتات لتنظيــم الحــرارة
المنخفضــة ومجموعــة مــن األجهــزة اإللكرتونيــة وخــزان غــازي ومعــدات لتنقيــة الميــاه.

وتســاعد المراصــد الفضائيــة التــي تقــدر قيمتهــا بمليــارات الــدوالرات فــي تقديــم بيانــات قيمــة يمكــن
اســتخدامها إلحــراز العديــد مــن اإلنجــازات العلميــة الهامــة .ونأمــل أن تســاعد ســهولة الوصــول إلــى هــذه
البيانــات فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة فــي دعــم أبحــاث علــوم الفضــاء فــي المنطقــة”.

ويتميــز الكاشــف  XENON1Tبقــدرات قياســية مــن ناحيــة مســتويات

وي�جــري الخــراء أبحاثهــم علــى سلســلة المقاومــة ( )TPCالتــي تشــكل الجــزء الداخلــي مــن كاشــف
المــادة المظلمــة.

النشــاط اإلشــعاعي ،وبإمكانيــة وضعــه علــى مســافة كبــرة تحــت

وباإلضافــة لذلــك ،ســيعمل “المركــز الوطنــي للبيانــات” علــى إنشــاء طاقــة اســتيعابية مالئمــة لتســهيل

ا عــن كونــه أكــر الكواشــف مــن نوعــه علــى
ســطح األرض ،فضــ ً

الدراســات الســابقة لعمليــات اإلطــاق المرتبطــة بمشــروع اإلمــارات الست�كشــاف المريــ�خ (المقــرر

اإلطــاق .كمــا يســهم الحجــم الكبــر للكاشــف مــع الخلفيــة اإلشــعاعية

إطالقــه عــام .)2020

المنخفضــة التــي يتميــز بهــا فــي توفــر إمكانــات است�كشــافية هائلــة
خــال الســنوات القادمــة.

المجرات االفرتاضية
ّ
يســتخدم علمــاء جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي الحاســوب الخــارق “دالمــا” الخــاص بالجامعــة إلنشــاء تجــارب محــاكاة للنشــاط الفضائــي ،والتــي مــن
شــأنها أن تســاعدهم فــي الحصــول علــى فهــم أفضــل للخــواص التــي ت�تمتــع بهــا مجرتنــا.
وبهــذا الصــدد ،قــال بروفســور الفيزيــاء أندريــا ماتشــيو“ :تملــك المجــرات خــواص مــن الكثافــات والمقاي�يــس الزمنيــة ودرجــات الحــرارة التــي
تفــوق قدرتنــا الحاليــة علــى القيــاس ،األمــر الــذي يدفعنــا لالســتعانة بالحواســيب لتحقيــق ذلــك” .ويتمثــل الهــدف فــي فهــم الظاهــرة
الفيزيائيــة األساســية المســؤولة عــن تطــور المجــرات خــال الزمــن الكونــي.
ويتضمــن البحــث ،الــذي يجــري بقيــادة الربوفســور ماتشــيو وفريقــه ضمــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ،تعــاون أكــر مــن  20عالمــ ًا مــن شــتى
أنحــاء العالــم.
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ولدراســة آليــة عمــل العقــل ،عمــل دور وفريقــه مــن الباحثــن
علــى تطويــ�ر نظــام كيميائــي معقــد ومتطــور يعمــل علــى حصــر
الجزيئــات الفعالــة بيولوجيــ ًا ،مثــل النواقــل العصبيــة ،ضمــن
مســتوعب كيميائــي يســمى “مجموعــة الحمايــة القابلــة لإلزالــة
بالضــوء” ( ،)PPGومــن ثــم تحريــ�ر هــذه النواقــل العصبيــة بأوقــات
ومواقــع محــددة فــي العقــل بواســطة النبضــات الضوئيــة .وأتــاح
هــذا النظــام لــدور وفريقــه دراســة الكيفيــة التــي تقــوم بهــا
المركبــات الكيميائيــة مثــل الســروتونني والدوبامــن بتفعيــل
األعصــاب ،واكتشــاف الطــرق العصبيــة المشــركة بهــذه التفاعــات
فــي الدمــاغ .وتنطــوي النواقــل العصبيــة التــي ركــز دور علــى
دراســتها علــى أهميــة محوريــة للتطــور البيولوجــي ،كمــا أنهــا
تلعــب دور ًا هامــ ًا فــي تشــكيل الســلوك لــدى الحيوانــات والبشــر؛
إذ يلعــب الســروتونني دور ًا مهمــ ًا خــال تطــور الجنــن يتمثــل فــي
المســاعدة بتوجيــه أنمــاط الهيكلــة اليمنــى واليســرى وهــي
صفــة ت�تواجــد لــدى الحيوانــات وعــدد مــن الكائنــات الحيــة األخــرى
تمنــح أجســادها التناظــر بــن جزأيهــا اليمينــي واليســاري .بينمــا
ُيعــد الدوبامــن ،الــذي يعمــل دور علــى إجــراء عــدد مــن التجــارب
عليــه ،واحــد ًا مــن أهــم المركبــات الكيميائيــة ضمــن نظــام المكافــأة
فــي الدمــاغ؛ إذ يتحكــم الدوبامــن بالمــزاج والشــهية ،كمــا يشــارك
بتطــور اإلدمــان واالكت�ئــاب وعــدد مــن األمــراض التنكســية العصبيــة
مثــل داء باركنســون.

است�كشاف نتائج جديدة
تحظــى الجزيئــات الكريســتالية ســريعة وعشــوائية الحركــة
عنــد التســخني علــى اهتمــام عالــم الكيميــاء بأســره .تميــل
بعــض الجزيئــات الكريســتالية العضويــة للتحــرك بشــكل ســريع
وعشــوائي عنــد تســخينها ،ويعــود ذلــك إلــى التغــرات
الســريعة للغايــة الحاصلــة فــي بنيتهــا الكريســتالية .وقــد
أوضــح العلمــاء مؤخــر ًا أن هــذه الجزيئــات ُتصــدر إشــارات
صوتيــة خــال هــذه العمليــة ُمشــابهة لصــوت الفرقعــة ،فقــد
اعتمــد فريــ�ق مــن الباحثــن مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي،
بالتعــاون مــع مركــز “إلكــرون ســنكروترون األلمانــي” فــي
هامبــورج و”معهــد ماكــس بالنــك ألبحــاث الحالــة الصلبــة”،
فــي أبحاثهــم علــى افــراض أن التحريــ�ر المفاجــئ للتوتــر
المرتاكــم ضمــن جزيئــات كريســتالية مرنــة ينتــج أمواج ـ ًا صوتيــة
قويــة نســبي ًا ومشــابهة للموجــات الناتجــة عــن الــزالزل .وقــرر
فريــ�ق الباحثــن ،بقيــادة بانتشــي نومــوف ،األســتاذ المســاعد
فــي الكيميــاء فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ،دراســة البنيــة
الكريســتالية للحمــض األمينــي المشــتق (L-pyroglutamic
 ،)acidوالــذي ت�تغــر بنيتــه الكريســتالية عنــد التســخني لدرجــة
حــرارة بــن  65و 67درجــة مئويــة ،ويعــود إلــى بنيتــه البدئيــة
عنــد تربيــده لحــرارة بــن  55.6و 53.8درجــة مئويــة.
وكمــا هــو متوقــع ،فقــد أصــدرت الجزيئــات الكريســتالية

وأكرث ما يسرني هو تمكن الباحثني
ضمن مختربات أخرى من اإلجابة
على األسئلة الرئيسية ضمن علم
البيولوجيا باستخدام أحد األدوات
التي قمنا نحن بتطوي�رها.
تيموثي دور

خبايا العقل البشري

أستاذ مساعد في الكيمياء

إشــارات صوتيــة واضحــة خــال انتقالهــا مــن الحالــة الســاخنة
إلــى الحالــة البــاردة .إال أن العلمــاء الحظــوا أن الجزيئ�تــن
الكريســتاليتني المدروســتني ت�تشــابهان فيمــا بينهمــا علــى
نحــو غــر متوقــع ،وذلــك بالرغــم مــن الحركيــة المميــزة
لهمــا .وتشــر النتائــج إلــى عــدم وجــود اختالفــات كبــرة علــى
المســتوى الجزيئــي بــن المــواد العضويــة ،التــي غالبــ ًا مــا
لينــة وهشــة ،والمــواد األكــر قســاوة مثــل المعــادن
ت�كــون ّ
والمزائــج المعدنيــة ،األمــر الــذي ،وبحســب نومــوف“ ،يمكــن أن
ينطــوي علــى أهميــة كبــرة ضمــن عــدد مــن التطبيقــات مثــل
اإللكرتونيــات المعتمــدة علــى المــواد العضويــة”.
واخت�تــم نومــوف وفريقــه بأنــه“ :يمكــن لألبحــاث المجــراة
علــى حــاالت المــواد الصلبــة العضويــة أن تقــدم لنــا فهــم

مدفوعــة بشــكل أساســي برغبتنــا
وأردف دور “ :ت�أتــي جهودنــا
ً

أفضــل لت�أثرياتهــا المجهريــة ذات الصلــة”.

لمعرفــة الكيفيــة التــي يعمــل بهــا الدمــاغ ،وكيــف تنتقــل
الحيوانــات مــن خاليــا منفــردة إلــى كائنــات حيــة ت�تميــز بــاإلدراك.
ونعمــل علــى است�كشــاف عــدد مــن العمليــات األساســية التــي
توجــه هــذا التطــور ،وينصــب تركيزنــا بشــكل أساســي علــى تطويــ�ر
ويعــد واحــد ًا مــن األعضــاء
يتصــف العقــل البشــري بتعقيــده البالــغُ ،
التــي ،وعلــى الرغــم مــن التقــدم الحاصــل مؤخــر ًا فــي مشــهد

جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ،الــذي وضــح قائـاً“ :ال يــزال فهمنــا للعقــل

األدوات التــي تــزود الباحثــن ،بمــن فيهــم الباحثــن فــي مختربنــا

البشــري فــي مراحلــه األوليــة ،ويتطلــب وصولنــا فــي المســتقبل

والمختــرات األخــرى ،بالقــدرة علــى است�كشــاف آليــة هــذه

األبحــاث العلميــة ،مازلنــا النعــرف كثــر ًا مــن المعلومــات بشــأنها،

إلــى مزيــد مــن المعــارف بهــذا الصــدد امتالكنــا لــأدوات الالزمــة التــي

العمليــات وكيفيــة عمــل الدمــاغ”.

وذلــك بحســب تيموثــي دور ،األســتاذ المســاعد فــي الكيميــاء فــي

ت�تيــح لنــا تحليــل وظائفــه علــى نحــو كبــر مــن الدقــة”.
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آلية عمل الذاكرة
في تذكر قوائم المشرتيات واالتجاهات واألسماء ،وكيف نتمكن
من تذكر هذه األشياء جميعها.
تمنحنــا الذاكــرة طويلــة األمــد اإلحســاس بهويتنــا وماضينــا .بينمــا ت�تيــح

تخطيــط الدمــاغ المغناطيســي ( )MEGالتــي ال تحتــاج لتدخــل لقيــاس

لنــا الذاكــرة العاملــة تذكــر األشــياء ضمــن فــرات زمنيــة قصــرة وإنجــاز

الحقــول المغناطيســية المتولــدة عــن الفعاليــة الكهربائيــة فــي

المهمــات اللحظيــة مثــل ت�تبــع مــا ُيقــال خــال المحادثــات وتلقــي
واتبــاع اإلرشــادات نحــو أقــرب صيدليــة علــى ســبيل المثــال .وبهــذا

الدمــاغ ،بينمــا يتــم اســتخدام آليــة التصويــ�ر بالرنــن المغناطيســي
الوظيفــي ( )fMRIلكشــف التغــرات الحاصلــة فــي التدفــق الدمــوي،

اإلطــار ،يجــري مختــر ’سرينيفاســان‘ فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي

األمــر الــذي يــزود الباحثــن بصــور غايــة فــي الدقــة للنشــاط الدماغــي

أبحاث ـ ًا حــول التعقيــدات المرتبطــة بالذاكــرة العاملــة واالنتبــاه ،والتــي

عنــد إجــراء مهمــات إدراكيــة مرتبطــة بالذاكــرة.

مــن شــأنها مســاعدة العلمــاء علــى فهــم آليــات االضطرابــات اإلدراكيــة
وتطوي ـ�ر عالجــات أكــر تركيــز ًا لمعالجــة األمــراض الذهنيــة.

وتشــكل ناحيــة إعــادة ت�كويــ�ن الذكريــات محــور ًا رئيســي ًا ضمــن هــذا
البحــث ،إذ يعمــل سرينيفاســان وفريقــه علــى دراســة اإلشــارات

تشكل الذاكرة العاملة محور جميع
األنشطة الواعية التي يقوم بها اإلنسان،
كما ُتعترب واحدة من العوامل الرئيسية
ضمن االضطرابات اإلدراكية المرافقة
للفصام واألمراض الذهنية األخرى.
كارتيك سرينيفاسان

ال مثــر ًا لالهتمــام لــدى كارتيــك
ولطالمــا شــكلت الذاكــرة العاملــة مجــا ً

العصبيــة الخاصــة بالذاكــرة العاملــة بغــرض مســاعدتهم علــى إعــادة

سرينيفاســان ،الباحــث المســؤول ضمــن المختــر ،منــذ أيــام دراســته

تشــكيل الذكريــات التــي راودت األشــخاص الخاضعــن للتجربــة أثنــاء

الجامعيــة التــي أجــرى خاللهــا أبحاثــ ًا حــول البيولوجيــا العصبيــة لــدى

قيامهــم بمهمــة معينــة .وأردف سرينيفاســان“ :يبــدو باإلمــكان

مرضــى الفصــام .وبهــذا الصــدد ،قــال سرينيفاســان“ :تشــكل الذاكــرة

اســتخراج أيــة معلومــة مــن ذاكــرة الشــخص ،إال أن هــذا األمــر ال

العاملــة محــور جميــع األنشــطة الواعيــة التــي يقــوم بهــا البشــر ،كمــا

يــزال ســابق ًا ألوانــه ،إذ نســعى حاليــ ًا لفهــم مــا يــدور فــي الدمــاغ

ُتعتــر واحــدة مــن العوامــل الرئيســية ضمــن االضطرابــات اإلدراكيــة

حــن نتذكــر شــيئ ًا .وتحظــى الذاكــرة العاملــة باهتمــام متزايــد حالي ـ ًا،

المرافقــة للفصــام واألمــراض الذهنيــة األخــرى”.

ويمكــن للتطــورات الحاصلــة فــي هــذا المجــال أن تفضــي لتطويــ�ر
برامــج مــن شــأنها تعزيــ�ز اإلدراك والتقليــل مــن ســرعة انخفــاض

وبســبب النقــص الملحــوظ فــي البيانــات حــول كيفيــة عمــل الذاكــرة

اإلدراك الحاصــل مــع التقــدم بالعمــر” ،وأضــاف“ :أعتقــد أن الســنوات

العاملــة لــدى األشــخاص الطبيعيــ�ي ،ركــز سرينيفاســان بحثــه حــول

الخمــس إلــى العشــرة الماضيــة قــد شــهدت مــا يشــبه ثــورة مصغــرة

كيفيــة تنفيــذ الدمــاغ آلليــات الذاكــرة العاملــة ،جنبــ ًا إلــى جنــب مــع

فــي مجــال الذاكــرة العاملــة ،وإنــه ألمــر رائــع أن نكــون جــزء ًا منهــا

دراســة قدراتهــا وحدودهــا .ويعتمــد المختــر علــى اســتخدام آليــات

فــي الوقــت الحالــي”.
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محاربة السرطان في مهده

التحدث أثناء النوم
العالقة المذهلة بني أنماط النوم ومرض االكت�ئاب

علمــاء جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي يطــورون مجموعــة مــن جزيئــات

أظهــرت تقاريـ�ر منظمــة الصحــة العالميــة أن عــدد المصابــن باالكت�ئــاب

النانــو المغناطيســية التــي مــن شــأنها تغيــ�ي مســتقبل أنظمــة

بلــغ أكــر مــن  300مليــون شــخص حــول العالــم .وت�تصــف األدويــة

إيصــال الــدواء المســتخدم لمعالجــة الســرطان .جزيئــات النانــو هــي

المســتخدمة حاليــ ًا لمعالجــة االكت�ئــاب بكونهــا أدويــة قديمــة جــرى

جزيئــات مجهريــة متناهيــة الصغــر تملــك الكثــر مــن التطبيقــات ضمــن

تطوي�رهــا منــذ  40عامــ ًا وذات فعاليــة محــدودة .كمــا أن العالجــات

مجموعــة متنوعــة مــن المجــاالت التــي تشــمل الفيزيــاء والكيميــاء

الدوائيــة الحاليــة قــد ت�تســبب بمفاقمــة األعــراض لــدى بعــض المرضــى.

وعلــم البصريــات والعلــوم الطبيــة؛ بينمــا تشــكل أنظمــة إيصــال

وبهــدف المســاعدة فــي تطويـ�ر عالجــات أكــر فعاليــة لمــرض االكت�ئــاب،

الــدواء منهجيــة متطــورة فــي مجــال الهندســة الطبيــة الحيويــة

يعمــل ديبيــش شــادهوري ،األســتاذ المســاعد فــي البيولوجيــا فــي

ت�تيــح لألطبــاء توجيــه األدويــة ذات الفعاليــة الكبــرة نحــو مواقــع

جامعــة نيوي ـ�ورك أبوظبــي ،علــى دراســة الدوائــر العصبيــة المرتبطــة

محــددة مصابــة باألمــراض ضمــن الجســم البشــري.

بمــرض االكت�ئــاب ،والعالقــة المعقــدة بــن هــذه الدوائــر والنــوم.
فمــن المعــروف لــدى الباحثــن أن األشــخاص المصابــن باالكت�ئــاب
يملكــون أنماطـ ًا غــر طبيعيــة للنــوم .كمــا أنــه مــن المعــروف منــذ عــدة
عقــود أن حرمــان الشــخص المكت�ئــب مــن النــوم لليلــة واحــدة يمكــن أن
يخفــف مــن حــدة اكت�ئابــه بشــكل ســريع.

إن تمكنا من فهم آلية عمل الحرمان
من النوم ،فقد نكون قادري�ن على
تطوي�ر عالجات دوائية مخصصة.
ديبيش شادهوري
أستاذ مساعد في البيولوجيا.

“ما نحاول تحقيقه هو استخدام
األنظمة المتبعة حالي ًا في عالج
السرطان وفق أسلوب جديد كلي ًا”.

مختــره علــى توليــد حالــة تحاكــي االكت�ئــاب لــدى الفئــران ،ثــم العمــل
علــى عكســها مــن خــال تغي ـ�ي أنمــاط النــوم لديهــا.
ويقــول شــادهوري أن اكتشــاف العالقــة بــن الحرمــان مــن النــوم

فري�ق طرابلسي للبحوث

وأثرهــا فــي تخفيــف أعــراض االكت�ئــاب بشــكل ســريع يقــود إلــى تقويــة

وقــال شــادهوري بهــذا الصــدد“ :عندمــا نقــوم بتوليــد حالــة االكت�ئــاب

الصلــة التــي تربــط بــن أنمــاط النــوم واالكت�ئــاب .وبالرغــم مــن أن

لــدى الفئــران ،نالحــظ حصــول عــدد مــن التغــرات الجزيئيــة والخلويــة

الحرمــان مــن النــوم ال يمكــن أن ُيســتخدم كعــاج طويــ�ل األمــد لــدى

ضمــن أدمغتهــا ،لتعــود إلــى حالتهــا الطبيعيــة بعــد تطبيــق آليــة

مرضــى االكت�ئــاب ،إال أنــه وحســب شــادهوري “إن أمكننــا فهــم آليــة

الحرمــان مــن النــوم”.

وشــهد البحــث تعــاون الباحثــة العلميــة فــرح بيني�يتــو مــع علــي

مــن العالجــن الكيميائــي والحــراري .كمــا تــم تصميــم جزيئــات النانــو،

ت�أثــر الحرمــان مــن النــوم ،فقــد نتمكــن مــن تجــاوز العــاج بالحرمــان

طرابلســي ،األســتاذ المســاعد فــي مــادة الكيميــاء بجامعــة نيويـ�ورك

التــي يمكــن مراقبتهــا باســتخدام جهــاز الرنــن المغناطيســي ،لتحريـ�ر

مــن النــوم وتطويـ�ر عالجــات دوائيــة مخصصــة” .وأضــاف“ :نهــدف مــن

كمــا يعمــل شــادهوري وفريقــه علــى تحديــد المناطــق المختلفــة

أبوظبــي لتصميــم جزئيــة نانــو مغناطيســية يمكنهــا حمــل دواء العالج

الــدواء بشــكل حصــري ضمــن بيئــات محــددة ت�تمثــل فــي األوســاط

خــال أبحاثنــا إلــى معرفــة المكونــات المختلفــة لهــذه االضطرابــات

ذات األهميــة فــي تــوازن النــوم واليقظــة والنظــام اليومــي

مباشــرة نحــو مواقــع
الكيميائــي ’دوكسوروبيســن‘ وتوجيههــا
ً

عاليــة الحموضــة ضمــن خاليــا الــورم ،مــا يجعلهــا عديمــة األثــر علــى

وفهــم آليــة عملهــا ضمــن الحــاالت الطبيعيــة وغــر الطبيعيــة .إذ

والمــزاج .وأردف شــادهوري“ :يتمثــل هدفنــا فــي إي�جــاد العالقــة

الــورم .وتلعــب هــذه الجزيئــات المكونــة مــن أكســيد الحديــد دور

ا عــن قــدرة الجســم علــى التخلــص منهــا
خاليــا الجســم الســليمة ،فض ـ ً

يجــب علينــا فهــم هــذه النواحــي بشــكل كامــل قبــل أن نتمكــن مــن

بــن التغــرات علــى المســتويات الخلويــة والجزيئيــة وبــن التغــرات

حوامــل خاصــة تنقــل الــدواء بشــكل مباشــر نحــو مواقــع الــورم ،مــع

بشــكل طبيعــي حــال إنجــاز مهمتهــا .كمــا عمــل الباحثــان علــى تطوي ـ�ر

تطويــ�ر العالجــات الفعالــة”.

فــي المــزاج .األمــر الــذي لــم يســبق اكتشــافه بعــد ،والــذي إن تــم،

إمكانيــة التحكــم بمســارها باســتخدام المغناطيــس .وعنــد تعريضهــا

نمــوذج يتــم فيــه اجتمــاع عــدد مــن جزيئــات النانــو مــع بعضهــا لتشــكل

لحقــول مغناطيســية متناوبــة ،تعمــل هــذه الجزيئــات علــى امتصــاص

جزيئــة نانــو مســامية عاليــة الت�أثــر وقــادرة علــى نقــل كميــات أكــر

وبغــرض الحصــول علــى فهــم معمــق لآلليــات البيولوجيــة التــي تحكــم

فعاليــة ألمــراض مثــل االكت�ئــاب والتــي تصيــب عــدد كبــر مــن األشــخاص

الطاقــة ورفــع حــرارة الــورم ،وبالتالــي القضــاء عليــه باســتخدام مزيـ�ج

مــن األدويــة إلــى موقــع الــورم.

المــزاج والنــوم ،يعمــل شــادهوري برفقــة عــدد مــن الباحثــن فــي

فــي مختلــف أنحــاء العالــم.
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وحملــت أعمــال الغصــن علــى مــدار الســنوات ميــزة اســت�ثنائية

شــيدته الحكومــة الكويتيــة فــي ثمانينــات القــرن الماضــي بتصاميــم

يقــول الغصــن“ :تشــر الملصقــات علــى األبــواب أن الســلطات

تمثلــت فــي دمجــه الفريــد بــن حضــوره الذاتــي فــي المناظــر

مســتوحاة مــن أعمــال المهنــدس المعمــاري الكنــدي الشــهري آرثــر

أمهلــت الســكان  3أيــام إلخــاء منازلهــم؛ إال أنــه وبعــد مــرور ســنتني

الطبيعيــة والتفاعــل مــع المســاحات التــي يصورهــا ،لت�أتــي النتيجــة

إركســون .وكان هــذا المجمــع قــد وفــر مســاكن للعائــات الكويتيــة ذات

علــى شــكل صــور مركبــة ت�تيــح لــه إيصــال أفــكاره بأســلوب اس ـت�ثنائي.

الدخــل المنخفــض ،والتــي بدورهــا عمــدت الحقــا إلى ت�أجريهــا للمغرتب�ي

وبهــذا الصــدد ،قــال الفنــان طــارق الغصــن“ :أجــد متعــة حقيقيــة فــي

الوافديــن .وعلــى مــدار عقــود مــن الزمــن ،شــهد المجمــع حالــة متزايدة

العمــل علــى الربــط والمــزج بــن أنمــاط الصــور المركبــة والتوثيقيــة

مــن الفوضــى مــا دفــع الحكومــة إلصــدار قــرار بإخالئــه منــذ عامــن .هــذا

أجــد متعــة حقيقيــة في العمل على
الربــط والمــزج بني أنماط الصور
المركبة والتوثيقية والتصوي�ر الذاتي.

والتصويــ�ر الذاتــي .كمــا أعمــل علــى إضافــة لمســاتي الشــخصية

وعمــل الغصــن علــى زيــارة المجمــع المهجــور عــدة مــرات لتوثيقــه

ضمــن الفضــاءات التــي أقــوم بتصوي�رهــا ،إذ كانــت هــذه هــي

بالصــور ،وجمــع خــال هــذه الزيــارات عــدد ًا مــن المقتنيــات التــي تركهــا

الفنــان طــارق

المنهجيــة التــي اتبعتهــا قبــل أن أبــدأ العمــل بمشــروع “الصوابــر””.

وراءهــم ســكان المجمــع مــن ذوي الجنســيات المختلفــة والعديــدة،

أســتاذ الفنــون البصريــة

علــى هــذا القــرار ،مــا يــزال الســكان يعــودون إلــى منازلهــم ليجلبــوا
منهــا المزيــد مــن مقتنياتهــم .وأكــر مــا أثــار انتباهــي وإعجابــي
ضمــن هــذه الفضــاءات العديــدة هــو تعــدد الجنســيات والخلفيــات
الدينيــة التــي كانــت تعيــش مع ـ ًا بتناغــم وت�آلــف علــى مقربــة كبــرة
مــن بعضهــا”.

الغصني ،
وإلــى جانــب ســعيه الــدؤوب للحصــول علــى الدعــم الــازم إلنهــاء

والتــي شــكلت فيمــا بعــد جــزء ًا مــن ســجل تصويـ�ري أكرب لتلــك المقتنيات

مشــروعه فــي ســقطرى ،فقــد انتــدب الغصــن مــن قبــل متحــف

ويعــد “الصوابــر” أحــدث مشــاريع الغصــن التصوي�ريــة ،والــذي يقــدم
ُ

المنســية .هــذا وأقيــم معــرض “الصوابــر” ضمــن معــرض “ثــرد اليــن”

“جوجنهايــم أبوظبــي” لتقديــم سلســلة مــن جلســات التصوي ـ�ر الحيــة

مــن خاللــه است�كشــاف ًا بصري ـ ًا لمجمــع الصوابــر الســكني الشــعبي الــذي

فــي دبــي فــي الفــرة بــن نوفمــر  2017حتــى فربايــر .2018

ضمــن موقعــه المميــز فــي جزيــ�رة الســعديات.
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لمحة عن فنان

طارق الغصني
أستاذ الفنون البصرية
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تحمــل جــدران مكتــب الفنــان العالمــي طــارق الغصــن فــي

المهــددة
تقطــن منطقــة الخليــج العربــي و ُتعــد مــن األنــواع ُ

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مجموعــة مــن الصــور المطبوعــة

باالنقــراض ،بــكل سالســة حتــى ليبــدو أن الطيــور غــر مال ِ
حظــة

التــي تشــكل جــزء ًا مــن المشــروع البصــري الحالــي الــذي يعمــل

لوجــوده بينهــا .وجــاءت زيــارة الغصــن للجزيــ�رة فــي إطــار

عليــه ،والمســتوحى مــن القصــة الصحفيــة التــي قرأهــا

بعثــة مــن “مؤسســة أبوظبــي للموســيقى والفنــون” أتاحــت

الغصــن منــذ عــدة ســنوات حــول الجــزر الـــ 214فــي إمــارة

لــه التقــاط المجموعــة األولــى مــن الصــور .وهــو يبحــث حاليــ ًا

أبوظبــيُ .وتظهــر الصــور الفنــان الغصــن خــال زيارتــه لجزي ـ�رة

عــن مزيــد مــن الدعــم ليقــوم بزيــارة أخــرى للجزيــ�رة بغــرض

ا فــي مناطــق تعشــيش طيــور الغــاق ،التــي
ســقطرى ،متوغ ـ ً

إكمــال مشــروعه الفنــي.
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أحدث األعمال المسرحية
“الموهبة الكاملة”
“في دارفور”
“ 365مسرحية 365 /يوم ًا”
“أجزاء الرغبة التسعة”

دروب جديدة لالست�كشاف

تمــارس جوانــا ســيتل مهامهــا الجديــدة كأســتاذ مشــارك فــي الفنــون

ومدرســة مــن جهــة أخــرى؛ حيــث وجــدت فــي الجامعــة البيئــة
كفنانــة
ّ

هنــا ،حيــث ســأعمل علــى إنجــاز ودعــم البحــوث واالبتــ�كارات ذات

رحالهــا علــى خشــبة “المســرح األحمــر” فــي مركــز فنــون جامعــة

فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي مســتندة إلــى خــرة رياديــة ت�تجــاوز 20

المناســبة التــي أبحــث عنهــا لعملــي اإلبداعــي (والتدريســي)،

التوجــه اإلقليمــي علــى مســتوى المســرح والفنــون األدائيــة”.

نيويــ�ورك أبوظبــي لتخت�تــم موســم العــرض.

عامـ ًا فــي التعليــم والمســرح.

والتــي ت�تيــح لــي دروبـ ًا جديــدة لالست�كشــاف .أعتقــد هنــا أن الجامعــة
تجســد لحظــة فريــدة مــن الناحيــة التاريخيــة والثقافيــة جــاءت ثمــرة

وتســتعد ســيتل لتقديــم ثالثــة أعمــال عالميــة بــارزة علــى المســرح

وي�ركــز برنامــج جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي المســرحي علــى دراســة

وحــول انضمامهــا إلــى الجامعــة ،تقــول ســيتل“ :فــي كل محادثــة

تعــاون بــن مؤسســيها وبــن دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة،

األمريكــي خــال عــام  ،2018وفــي مقدمتهــا مســرحية “نــورا” التــي

المســرح والفنــون األدائيــة مــن الناحيتــن النظريــة والتطبيقيــة

جديــدة كنــت أخوضهــا أثنــاء تفكــري فــي قبــول هــذا المنصــب،

والتــي تقــوم علــى اســتقطاب المواهــب االســت�ثنائية مــن مختلــف

كتبتهــا هيــذر رافــو ،وهــي مســرحية جديــدة ت�تحــدث عــن عائلــة مــن

بهــدف االطــاع والتقي�يــم النقــدي للعالقــات التاريخيــة والعالقــات

كنــت أكتشــف أكــر فأكــر عمــق االنســجام مــا بــن رســالة جامعــة

أنحــاء العالــم والقناعــة بأننــا نحــدد اليــوم بأيدينــا مــا ســيكون عليــه

المهاجريــ�ن العراقيــ�ي الذيــن يعيشــون فــي نيويــ�ورك .وبعــد عرضهــا

الثقافيــة واالجتماعيــة المعاصــرة التــي تربــط بــن مختلــف أنحــاء

نيوي ـ�ورك أبوظبــي مــن جهــة ،وبــن الدوافــع التــي تحــرك أعمالــي

مســتقبلنا .ولــذا فأنــا أتطلــع قدمــ ًا إلمضــاء العديــد مــن الســنوات

العالمــي األول فــي “مســرح شيكســبري” فــي واشــنطن ،ســتحط “نــورا”

العالــم.
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كتب مختارة
لصوص مذهلون:
المؤلفون السري�ون لـ “ألف
ليلة وليلة”
باولــو ليمــوس أورتا
أســتاذ مســاعد في األدب
مــن مقاهــي حلــب إلــى صالونــات باريــس ،ومــن كالكوتــا إلــى
P A U L O L E M O S H O R TA

لمحة عن كاتب

جون
أوبراين
األستاذ المساعد في علم االجتماع

لنــدن ،يعرفنــا باولــو ليمــوس أورتــا علــى الشــعراء والباحثــن
والحجــاج والمحتالــن ممــن قدمــوا مســاهمات لــم تنــل
ـد
االعــراف الــذي تســتحق فــي “ألــف ليلــة وليلــة”  -والــذي ُيعـ ّ
أحــد أهــم األعمــال فــي عالــم األدب.

SECRET AUTHORS OF
THE ARABIAN NIGHTS

وفــي مراجعتهــا للكتــاب ،كتبــت صحيفــة “ذا وول ســريت
اســتقصاء لمرحلــة
جورنــال”“ :فــي هــذا الكتــاب الجميــل نجــد
ً
مؤثــرة مــن التاريــ�خ المعقــد (والشــحيح فــي بعــض األحيــان)
لكتــاب “ألــف ليلــة وليلــة” وفــق منهــج منطقــي واضــح،
ليقــدم بذلــك نموذجــ ًا يحتــذى بــه لجميــع الباحثــن ممــن
يحاولــون فــك رمــوز هــذه المجموعــة القصصيــة ،والتــي
ت�تميــز برتكيزهــا علــى الجوانــب الحســية ومرونتهــا التــي
ت�تخطــى الحواجــز الزمنيــة”.

األمثال الشائعة:
مدخل إلى الثقافة اإلمارتية

Popular Proverbs An Entrance to Emirati Culture

ناصر إســليم
محاضــر أول فــي اللغــة العرب�ية
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الثقافــة اإلماراتيــة واألحاديــث اليوميــة .ومــن خــال أحــدث
كتبــه ،يقــدم إســليم أداة عمليــة إلدخــال الثقافــة اإلماراتيــة
فــي تدريــس اللغــة العرب�يــة ،وإطاللــة فريــدة علــى الحيــاة
فــي منطقــة الخليــج العربــي.

ﻧﺎﺻﺭ ﺇﺳﻠﻳﻡ

Nasser M. Isleem

1

اإلماراتيــة منــذ أكــر مــن عقــد مــن الزمــن ،مــا أكســبه تقديــر ًا
كبــر ًا للــدور الهــام الــذي تلعبــه األمثــال الشــعبية فــي

ﺍﻷﻣﺛﺎﻝ ﺍﻟﺷﺎﺋﻌﺔ ﻣﺩﺧﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺛﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺗﻳﺔ
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Popular Proverbs

An Entrance to Emirati Culture

يعمــل ناصــر إســليم مدرســ ًا للغــة العرب�يــة واللهجــة

ISBN

االلتزام بالحالل:
يوميات الشباب المراهقني من األمريكي�ي المسلمني
يقــدم أوبرايــن فــي هــذا العمــل صــورة مشــوقة لمجموعــة مــن الفتيــة خــال مرورهــم
بمرحلــة معقــدة تجمــع فــرة المراهقــة األمريكيــة مــع الديــن اإلســامي .وجــاء العمــل
ـرة لثــاث ســنوات أمضاهــا أوبرايــن فــي عمــل ميدانــي مكثــف مــن داخــل مســجد كبــر
ثمـ ً
والمنطقــة المحيطــة بــه فــي إحــدى المــدن؛ حيــث تابــع عــن كثــب حيــاة شــبان أمريكيــ�ي
مســلمني يمــرون بالهواجــس المعتــادة لمرحلــة المراهقــة كالفتيــات والمدرســة
تو َقــع منهــم أن يكونــوا مســلمني
واألهــل وامتــاك شــخصية جذابــة ،وفــي الوقــت ذاتــه ُي َ
جيديــن وملتزمــن يمتنعــون عــن مواعــدة الفتيــات قبــل الــزواج ،وي�بتعــدون عــن ابتــذاالت
الثقافــة الشــعبية الســائدة ،وال يفوتــون فرضــ ًا مــن فــروض الصــاة.
ويســلط أوبرايــن الضــوء علــى الجهــود االســراتيجية التــي يبذلهــا هــؤالء الفتيــة

ﻧﺎﺻﺭ ﺇﺳﻠﻳﻡ
Nasser M. Isleem

وحــول ذلــك ،يقــول إســليم“ :أعتقــد بأهميــة األمثــال

للتعامــل مــع هــذا الصــراع الثقافــي فــي تجلياتــه اليوميــة فــي الواليــات المتحــدة التــي

الشــعبية فــي فهــم ثقافــة وتاريــ�خ الشــعب اإلماراتــي

تمــر بدورهــا بتغــرات تجعــل منهــا بلــد ًا مختلفــ ًا عمــا كان عليــه.

وقيمــه االجتماعيــة”.
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الرتاث هو نتاج خياراتنا

بداية جديدة للقصص
العرب�ية
تشــكل قــراءة القصــص جــزء ًا رئيســي ًا مــن تعلــم اللغــة ،ففــي اللغــة
اإلنجليزيــةُ ،يســتخدم عــدد هائــل مــن كتــب القصــص فــي المــدارس
لتعليــم األطفــال كيفيــة التحــدث والكتابــة؛ فيمــا تعانــي اللغــة
ح فــي األعمــال األدبيــة الموجهــة لألطفــال،
العرب�يــة مــن شــ ٍّ
وهــو مــا قــد يســاعد فــي تفســر ارتفــاع معــدالت األميــة فــي
ـة بســائر أنحــاء العالــم.
البلــدان العرب�يــة مقارنـ ً
وحــول ذلــك ،يقــول محمــد الخليــل ،األســتاذ المشــارك فــي اللغــة
العرب�يــة والمديــر المؤســس لربنامــج الدراســات العرب�يــة فــي
جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي“ :ثمــة حاجــة ماســة إليجــاد المزيــد مــن
مــواد القــراءة المالئمــة لمختلــف الفئــات العمريــة بهــدف تعزي ـ�ز

الرتاث هو نتاج خياراتنا،
وعندما يتضمن لغتنا
وشعرنا وأفكارنا وتاريخنا،
فهو يملك قدرة هائلة
على تحفيز الناس.
ناتالي بويتز
األستاذ المساعد في دراسات
التفاعل الحضاري العربي

النجــاح فــي المــدارس” .ووفقــ ًا للخليــل ،فــإن األعمــال األدبيــة
المبســطة تشــكل إحــدى وســائل التصــدي لهــذه المهمــة ،نظــر ًا
“إلمكانيــة وصولهــا للمجموعــات الســكانية ذات معــدالت األميــة
المرتفعــة ،أو تلــك التــي ال يتوافــر لديهــا التعليــم المدرســي”.
ويعنــي التبســيط معالجــة روايــة مثــل “اللــص والــكالب”  -وهــي
روايــة كالســيكية كتبهــا نجيــب محفــوظ للكبــار  -مــن خــال تعديــل
اللغــة لصياغــة نســخة تســهل قراءتهــا بالنســبة لشــخص يتعلــم
اللغــة العرب�يــة ،مــع الحــرص علــى الحفــاظ علــى القصــة.
ت�تميــز اللغــة اإلنجليزيــة بوجــود صيــغ حســابية لقيــاس مــدى
قرائيــة النــص ،وهــو مــا يســاعد فــي عمليــة التبســيط ،وقــد
تــم تطويــ�ر هــذه الصيــغ قبــل عقــود مــن الزمــن وأصبحــت اآلن
مؤتمتــة عــر أجهــزة الحاســوب .أمــا اللغــة العرب�يــة ،فتفقــر
إلــى مثــل هــذه الصيــغ .أو باألحــرى كانــت تفتقــر إليهــا حتــى
اآلن .ويقــول الخليــل“ :يمكــن دائمــ ًا لمدرســي العرب�يــة ممــن

ســقطرى هــي مجموعــة مــن الجــزر التابعــة لليمــن والواقعــة فــي

لتجمــع الجــزر هــذا
حمايــة خاصــة؛ حيــث دفــع التنــوع الحيــوي الغنــي
ّ

الحمايــة البيئيــة فــي المجتمــع ،بــدأوا يدركــون أن إرثهــم الثقافــي

للقــراء الصغــار ،إال أنهــم
ا أدبيــ ًا معينــ ًا تبســيطه
يحبــون عمــ ً
ّ

ا عــن ســاحل البــاد ،وهــي ت�تميــز
بحــر العــرب علــى بعــد  236ميــ ً

إلــى إطــاق مشــاريع مت�كاملــة لتنميتهــا وحمايتهــا.

بــدوره يســتحق الحمايــة ،وكيــف “أصبحــوا مهتمــن بـــ (ذلــك) الــراث”،

يفتقــرون إلــى نظــام منهجــي لالسرتشــاد؛ وهــو مــا يدفعهــم

وأدركــوا أن بمقدورهــم أن يصيغــوا األســلوب الــذي يتــم بــه تقديمــه.

إلــى االرتجــال ،مــا قــد ت�كــون نتيجتــه النهائيــة نســخة ذاتيــة ال

وحــول ذلــك ،تقــول بويتــز“ :كان هدفــي مــن زيــارة ســقطرى فــي

وهكــذا ،افت�تــح أحــد األهالــي متحفـ ًا ،فيمــا نظــم آخــرون مهرجان ًا شــعري ًا

ُتعــد مناســبة للعمليــة التعليميــة ،ولــذا فنحــن نســعى إلــى

البدايــة هــو االطــاع علــى ت�أثــر المشــاريع علــى المفاهيــم التــي

علــى نطــاق الجزي ـ�رة بأكملهــا ،والــذي جــاء ليواكــب الثــورة السياســية

إنشــاء نظــام معيــاري لهــذه العمليــة”.

إال أن الروابــط التاريخيــة والثقافيــة لســقطرى هــي مــا يجعــل

يحملهــا أهالــي الجزيـ�رة فيمــا يخــص بيئ�تهــم” .إال أن بويتــز ســرعان مــا

فــي اليمــن .وت�تابــع بويتــز حديثهــا بالقــول“ :كان لســان حــال النــاس

منهــا موضوعــ ًا رئيســي ًا لعالمــة التاريــ�خ اإلنســاني ناتالــي بويتــز،

وجهــت اهتمامهــا إلــى الــراث الثقافــي ،وتشــرح ذلــك بالقــول“ :لقــد

يقــول :ليســت النباتــات الشــيء الوحيــد المهــم فــي جزي�رتنــا ،فنحــن

ويعكــف الخليــل وفريقــه مــن الباحثــن فــي جامعــة نيويــ�ورك

وهــي أســتاذ مســاعد فــي دراســات التفاعــل الحضــاري العربــي

كان الخــراء الدوليــون تواقــن إلــى تحويــ�ل ســقطرى إلــى موقــع

لدينــا ثقافتنــا وشــعرنا أيض ـ ًا”.

أبوظبــي علــى صياغــة أول مجموعــة مــن اإلرشــادات للمهتمــن

بموقــع جغرافــي معــزول يضــم مئــات األنــواع النباتيــة والحيوانيــة
التــي ال وجــود لهــا فــي أي مــكان آخــر مــن كوكــب األرض.
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فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي؛ حيــث تركــز فــي بحثهــا علــى

للــراث العالمــي ،وهــذا ال يختلــف كثــر ًا عــن كونــه ...نزعــة إمربياليــة

التغــرات التــي طــرأت علــى رؤيــة أهالــي ســقطرى لرتاثهــم

جديــدة :فعندمــا تصبــح بيئــة ســقطرى تراث ـ ًا عالمي ـ ًا ،فهــذا يعنــي أنــه

وتــرى بويتــز أن ســقطرى تقــدم درســ ًا مهمــ ًا ،مفــاده أن حفــظ

تســاعدهم فــي المفــردات والتعابــر والمصطلحــات ،ومكتبــة

الطبيعــي والثقافــي.

يمكــن ألي كان أن يأتــي ويملــي علــى األهالــي كيفيــة االعتنــاء بهــا”.

الــراث ،علــى الرغــم مــن أنــه يتــم عمومـ ًا مــن خــال عمليــة محافظــة

للمــواد األدبيــة لمعلمــي الصفــوف  4إلــى  10فــي دولــة

تبــدأ مــن قمــة الهــرم علــى مســتوى الــدول ،مــن شــأنه أيضــ ًا أن

اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة .ويختــم الخليــل حديثــه باإلشــارة

بــدأت بويتــز عملهــا الميدانــي فــي العــام  ،2004وهــو العــام الــذي

وتضيــف“ :لطالمــا اهتــم األهالي باألمطار ،وقطعــان الماعز واألشــجار...

يمنــح الشــعوب شــعور ًا بالقــدرة وامتــاك زمــام المبــادرة .وتختــم

إلــى الــدور الحيــوي الــذي ســتلعبه هــذه المــوارد فــي العمليــة

شــهد التفــات العديــد مــن المنظمــات العالميــة ألهميــة المجــال

إال أن المشــاريع جلبــت معهــا مفهــوم الســياحة البيئيــة ،وعندهــا

حديثهــا بالقــول“ :الــراث هــو نتــاج إبداعاتنــا المختــارة ،وعندمــا

التعليميــة ،والمســاعدة فــي “تعزيــ�ز ســمعة جامعــة نيويــ�ورك

الحيــوي فــي ســقطرى بعناصــره المميــزة ،وفــي مقدمتهــا أشــجار

تعلــم الســكان مصطلــح “البيئــة” ،ووجــدوه مربحـ ًا تجاريـ ًا .وتصــف بويتــز

يتضمــن لغتنــا وشــعرنا وأفكارنــا وتاريخنــا ،فهــو يكتســب قــدرة

أبوظبــي بوصفهــا مركــز ًا عالميــ ًا لألبحــاث المتعلقــة بأصــول

دم العنقــاء وغريهــا مــن النباتــات والحيوانــات ،وضــرورة إيالئــه

كيــف الحظــت أن األهالــي ،وبالتــوازي مــع التغــر الــذي أحدث�تــه مشــاريع

هائلــة علــى تحفيــز النــاس”.

تدريــس اللغــة العرب�يــة والمعالجــة الحوســبية لهــا”.

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

بتبســيط األعمــال األدبيــة العرب�يــة ،إلــى جانــب برامــج حاســوبية
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الــراث في جوهره ،وفقـ ًا لمفهومنا،
مدينة ،بل هو
ليــس شــيئ ًا ماديـ ًا أو
ً
الطريقــة التي يسـت�ثمر األفراد
ماضيهــم بهــا .في دولة اإلمارات
العرب�ية المتحدة ،يعشــق الســكان سرد
الحكايــا ...ولــذا فنحن نحاول أن نوفر
لهــم منصة لذلك.

ما هو الرتاث؟

روبرت بارتيزي�وس
مركز ذاكرة لدراسات الرتاث

يواصــل روبــرت باتيزيــ�وس مســاعدة طالبــه فــي جامعــة نيويــ�ورك

تضــم الئحــة “منظمــة األمــم المتحــدة للرتب�يــة والعلــم والثقافــة”

والحكومــات تفــرض مــن خــال إمالءاتهــا مفهومــا محــددا للــراث...

معظــم النــاس يقولــون “قصتــي ليســت لهــا أيــة أهميــة ،فهــي

أبوظبــي علــى است�كشــاف الــراث اإلماراتــي فــي الصــف وفــي

(يونيســكو) “ 1,073موقــع” للــراث العالمــي ،والتــي تــم اختيارهــا

وذلــك مــن خــال إخضــاع ماضــي الشــعوب لعمليــة نخــب وتجميــل”.

ت�تحــدث عــن عائلتــي وحســب” .ولــذا فنحــن نحــاول أن نوفــر لهــم

حاضراتــه الطبيعيــة كجزيــ�رة دلمــا وواحــة ليــوا ،حاثــ ًا إياهــم دائمــا

بنــاء علــى معايــ�ي محــددة كالتمتــع بـــ “قيمــة عالميــة متميــزة”
ً
أو أن تجســد “تحفــة للعبقريــة اإلبداعيــة البشــرية” أو أن ت�تميــز بـــ

أمــا الماضــي فلــه ،حســب بارتيزيــ�وس ،مســتويات متعــددة فــي

منصــة لذلــك .لنقــوم بعــد ذلــك بحفظهــا”.

الحقيقــة ،وهــو مــا يتطلــب “إ ي�جــاد منظــورات أخــرى لمقاربــة

علــى إعــادة النظــر فــي مــا يعنيــه مفهــوم “الــراث” علــى نحــو عــام.
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“جمــال طبيعــي اســت�ثنائي” .ويــ�رى بارتيزيــ�وس أنــه فيمــا ســاعد

الــراث”؛ حيــث يشــرح ذلــك بالقــول“ :الــراث فــي جوهــره ،وفقــ ًا

ا
ويضيــف بارتيزيــ�وس“ :يحظــى الــراث هنــا بأهميــة كــرى ،فضــ ً

ويشــغل بارتيزيــ�وس ،وهــو عالــم فــي اآلثــار البحريــة وأســتاذ

هــذا التوجــه “التــذكاري” فــي حفــظ العديــد مــن المواقــع ،إال

مدينــة  ،بــل هــو الطريقــة
لمفهومنــا ،ليــس شــيئ ًا ماديــ ًا أو حتــى
ً

عــن روح االست�كشــاف والرغبــة باالســت�ثمار فــي الماضــي؛ وهــذا

مشــارك فــي الدراســات الرتاثيــة ،منصــب مديــر “مركــز ذاكــرة لدراســات

أن أحــد آثــاره الســلبية كان تنامــي مــا يصفــه بـــ “صناعــة الــراث”

التــي يســت�ثمر األفــراد ماضيهــم بهــا”.

مــا يدفعنــا فــي مركــز “ذاكــرة” إلــى تطويــ�ر طــرق وأدوات جديــدة

الــراث” التابــع لجامعــة نيوي ـ�ورك أبوظبــي؛ ويقــول إن عملــه يهــدف

وتجديــد المواقــع القديمــة وتحويلهــا إلــى وجهــات ســياحية

لمقاربــة الــراث ،حيــث س ـت�كون هــذه المنهجيــات الجديــدة التــي ت�تــم

إلــى توســيع مفهــوم الــراث ليشــمل “أصــوات النــاس المرتبطــن

فخمــة للفئــات الميســورة .ويشــر بارتيزيــ�وس إلــى مــا يعتقــده

وفــي اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة ،يعشــق الســكان ســرد الحكايــا،

صياغتهــا هنــا فــي اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة نموذجــ ًا للمجتمعــات

بالمواقــع الرتاثيــة أو الذيــن يعيشــون فيهــا”.

عــدد مــن الباحثــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم بــأن “اليونيســكو

وهــم يحملــون تاريخــ ًا شــفهي ًا غنيــ ًا؛ إال أن المشــكلة ت�كمــن فــي أن

األخــرى التــي تعيــش فــي مواقــع الــراث العالمــي”.

جامعة نيوي�ورك أبوظبي
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التعرف على السلوك
ّ
اإلنساني

األمر يكمن في العائلة
أول مبــادرة بحثيــة ثوريــة تهــدف إلى توثيق إرث األعمــال العائلية على
مســتوى المنطقة

يتضمــن “مختــر العلــوم االجتماعيــة التجري�بيــة” فــي جامعــة
نيويـ�ورك أبوظبــي مســاحة واســعة مليئــة بالطــاوالت المخصصــة
للحواســيب ،ذات جــدران مطليــة باللونــن األبيــض والبيــج تخلــو
مــن أيــة لوحــات معلقــة ،ليوفــر بذلــك بيئــة عمــل ال تخلــو مــن
البســاطة وتســاعد علــى إجــراء واحــد مــن أروع األبحــاث حاليــ ًا...

تشــر التقديرات إلى أن قرابة  80%من المشــاريع في منطقة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا تخضــع للملكيــة واإلدارة العائليــة .هــذا النــوع
مــن المشــاريع هــو موضــوع المبــادرة التاريخيــة التــي أطلقتهــا جامعــة
نيوي ـ�ورك أبوظبــي بالتعــاون مــع “منتــدى ثــروات للشــركات العائليــة”
فــي دبــي؛ وذلــك فــي خطــوة بحثيــة متعــددة االختصاصــات ُتعــد األولى
مــن نوعهــا ،حيــث تهــدف إلــى دراســة ت�أثــرات المشــاريع العائليــة علــى
النمــو االقتصــادي والتغــر االجتماعــي علــى مــر التاريـ�خ.
وتجمــع المبــادرة باحثــن فــي الفنــون والعلــوم اإلنســانية والعلــوم

وفقـ ًا لتقديراتنــا ،فإن أكرث من 80%
من المشــاريع في الشــرق األوسط
وشــمال أفريقيا تخضــع للملكية
واإلدارة العائلية.

وهــي المتعلقــة بعلــم الســلوك اإلنســاني.
ال يحتــاج المختــر إلــى تلــك الديكــورات الفاخــرة ليبعــث فــي داخلنــا
القيمــة.
الشــغف والحماســة تجــاه األبحــاث
ّ
تقــول الدكتــورة ري�بيــكا مورتــون ،مديــرة المختــر وأســتاذ العلــوم
 – 1940داخل مصنع صغري في مدينة القاهرة

عيسى الغري�ر

التاريخيــة لمجموعــة مختــارة مــن المشــاريع العائليــة علــى مســتوى
المنطقــة ،بهــدف ت�كويــ�ن صــورة أكــر دقــة حــول التحديــات التــي

وفــي هــذا الســياق ،يقــول عيســى الغريــ�ر ،عضــو “منتــدى ثــروات

واجهتهــا هــذه المشــاريع فــي الماضــي وآليــات اتخــاذ القــرار ،إلــى

للشــركات العائليــة” ،المؤسســة التــي أطلقتهــا  15شــركة مــن

جانــب اإلرث التجــاري الــذي خلفتــه.

الشــركات العائليــة الرياديــة مــن مختلــف أنحــاء الشــرق األوســط:
“وفقــ ًا لتقديراتنــا ،فــإن أكــر مــن  80%مــن المشــاريع فــي الشــرق

وت�تضمــن الدراســة إجــراء مقابــات شــفهية مــع عــدد مــن مالكــي

األوســط وشــمال أفريقيــا تخضــع للملكيــة واإلدارة العائليــة .ولــذا

إطاللــة قيمــة علــى المســرة
المشــاريع العائليــة ،والتــي ســتقدم
ً

فــإن الت�أثــر االقتصــادي لهــذه الشــركات ُيعــد ضروري ـ ًا لتحقيــق النمــو

التاريخيــة للتحــوالت التــي مــرت بهــا ثقافــة األعمــال والبيئــات

واالزدهــار فــي منطقتنــا”.

االقتصاديــة االجتماعيــة فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال
أفريقيــا ،وتســاعد بذلــك المشــاريع العائليــة علــى مواجهــة التحديــات

يشــر روبــرت يونــج ،عميــد كليــة الفنــون والعلــوم اإلنســانية فــي

التــي تقــف فــي وجههــا فــي الوقــت الحالــي.

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي إلــى الــدور الكبــر الــذي يلعبــه هــذا

 - 1960سائق توصيل طلبيات في ليبيا

 - 1942تجهيز الطربوش في أحد المطاعم في مصر

هــذه المســاحة والربامــج الحاســوبية المتطــورة إلجــراء تجــارب
وأبحــاث علــى الســلوك اإلنســاني ،وتحديــد كيفيــة قيــام البشــر
باتخــاذ القــرارات علــى المســتوي�ي الفــردي والجماعــي”.

منتــدى ثــروات للشــركات العائليــة

االجتماعيــة ،ممــن يقومــون بتجميــع وتوثيــق وتحليــل الســر

السياســية فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي“ :قمنــا بتخصيــص

“يتيح تعاوننا مع “ثروات” منظور ًا
جديد ًا يم ّكننا من خالله إعادة اكتشاف
التحديات والتطورات الهائلة التي
حدثت في الماضي ،في اإلمارات
العرب�ية المتحدة على نحو خاص
وفي المنطقة بشكل عام”.
روبرت يونج
عميــد كليــة الفنــون والعلــوم اإلنســانية

ويشــارك فــي الدراســة البحثيــة التــي يجريهــا المخترب عينة بشــرية
تشــكل موضــوع البحــث ،ممــا يتيــح لعلمــاء االجتمــاع ت�كوي ـ�ن فهــم
أفضــل حــول العوامــل التــي تؤثــر علــى عمليــة اتخــاذ القــرار مثــل
التــرع ببعــض المــال إلــى شــخص مجهــول يمــر بظــروف قاســية.
وأوضحــت مورتــون هــذه النقطــة بالقــول“ :يقــوم مختربنــا بإجــراء
البحــوث الســلوكية علــى عينــات ســكانية لــم ت�تــم دراســتها
بشــكل متعمــق مــن قبــل” .فعلــى ســبيل المثــال ،تناولــت إحــدى
الدراســات التــي أجريــت مؤخــر ًا بمشــاركة عــدد مــن المتطوعــن
المســلمني فــي أبوظبــي المخاطــر التــي قــد يخوضونهــا عنــد
قيامهــم باقــراض أو إقــراض المــال.
وقالــت مورتــون“ :لــم يســبق وأن تــم إجــراء دراســات حــول
عمليــات اتخــاذ القــرارات علــى المســتوى الفــردي فيمــا يتعلــق
بالتمويــ�ل اإلســامي .وفــي المقابــل ،تــم إجــراء الكثــر مــن

المشــروع فــي تســليط الضــوء علــى األهميــة التاريخيــة للمنطقــة

األبحــاث المشــابهة ولكنهــا كانــت مــن منظــور االقتصــاد الكلــي

بوصفهــا ملتقــى ثقافيــ ًا وسياســي ًا واقتصاديــ ًا ،واكتشــاف القصــص

أو المنظــور المالــي” .ورغــم ذلــك ،تبقــى العديــد مــن العناصــر

الملهمــة التــي تحيــط بتطويــ�ر المشــاريع العائليــة فيهــا.

المكونــة للســلوكيات البشــرية غــر مكتشــفة حتــى اآلن .وتعــد
هــذه الدراســة واحــدة مــن أولــى الدراســات التــي ت�تنــاول مــدى

ويقــول يونــج“ :يتيــح تعاوننــا مــع “ثــروات” منظــور ًا جديــد ًا يمكننــا مــن

اســتعداد النــاس لتحمــل المخاطــر مــن أجــل مســاعدة اآلخريــ�ن.

خاللــه إعــادة اكتشــاف التحديــات والتطــورات الهائلــة التــي حدثــت

وبالرغــم مــن عــدم صــدور نتائــج الدراســة حتــى اآلن ،إال أن

فــي الماضــي ،فــي اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة علــى نحــو خــاص

مورتــون تعتقــد بأنــه “مــن مصلحــة ص ّنــاع القــرار المالــي معرفــة

وفــي المنطقــة بشــكل عــام”.

العوامــل المؤثــرة علــى عمليــات اتخــاذ القــرار فيمــا يتعلــق
باألمــور الماليــة”.

ويعتــزم الباحثــون بنــاء أرشــيف لحفظ الســر التاريخية القيمة للشــركات

وأشــارت مورتــون إلــى أن مجموعــة المتطوعــن المشــاركني

ذات الملكية العائلية والمشــمولة في المشــروع البحثي.

فــي أبحــاث المختــر مســتمرة فــي النمــو والتوســع ،ممــا
يفســح المجــال أمــام الباحثــن فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي
الست�كشــاف مســائل بحثيــة جديــدة ومتعــددة االختصاصــات فــي
المجــاالت االقتصاديــة والسياســية وعلــم النفــس وعلــوم اللغــة
وغريهــا بشــكل أكــر وضوحــ ًا .ونجــح فريــ�ق عمــل مورتــون حتــى
اآلن باســتقطاب مــا يزيــد عــن  500شــخص مــن مختلــف شــرائح

12

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

المجتمــع فــي دولــة اإلمــارات.
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إحصاء الماضي
ال أن
إن ت�كوي�ن صورة صحيحة عن النمو االقتصادي في الشرق األوسط “يتطلب منا أو ً
نجد المعلومات المتعلقة به”
هــذا مــا يــراه روبــرت آلــن ،األســتاذ العالمــي المتميــز فــي التاريــ�خ

النشــاطات التجاريــة التقليديــة إلــى جانــب الت�كنولوجيــا المعاصــرة،

االقتصــادي فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ،والــذي يقــود مشــروع ًا

وتقي�يــم المشــاريع التنمويــة بمــا فيهــا الــري والســكك الحديديــة

ضخمــ ًا لجمــع البيانــات مــن شــأنه كشــف الجوانــب غــر المرويــة مــن

وتحســن الطــرق ،إضافــة إلــى قيــاس الدخــول الحقيقيــة ومعايــ�ي

تاريــ�خ النمــو االقتصــادي فــي الشــرق األوســط .فلطالمــا اســتخدم

المعيشــة .ويشــر آلــن ،وهــو مستشــار ســابق لــدى البنــك الدولــي،

األفــراد فــي الماضــي األرقــام لتوصيــف دخلهــم وأســعار مشــرياتهم

عموميــة
أرضيــة لتقي�يــم نظريــات أكــر
إلــى إن نتائــج البحــث ســتوفر
ً
ً

ومبيعاتهــم وحجــم التجــارة وتعــداد ســكان المقاطعــات وتقســيماتها

حــول النمــو والركــود االقتصــادي فــي الشــرق األوســط.

الدينيــة والقوميــة ،إلــى جانــب العديــد مــن األغــراض األخــرى.
ويضيــف آلــن“ :نأمــل أن نكشــف عــن بيانــات متعلقــة بتعــداد الســكان

75
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ويهــدف آلــن مــن خــال مبادرتــه البحثيــة التــي تحمــل عنــوان “إحصــاء

والصــادرات والــواردات ونفقــات الســفر وشــحن البضائــع عــر الــر

الماضــي” ،إلــى جمــع هــذه األرقــام ألول مــرة علــى مســتوى بلــدان

أو البحــر واإلنتــاج فــي القطاعــات القديمــة والجديــدة وأســعار

الشــرق األوســط ،حيــث ســيتم نشــر كافــة البيانــات التــي ســيتم جمعهــا

الجملــة للمنتجــات والصــادرات والــواردات الرئيســية وأســعار التجزئــة

علــى شــبكة اإلنرتنــت .وســت�تيح هــذه المعلومــات آللــن وفريقــه

للبضائــع االســتهالكية الرئيســية ،ورواتــب العمــال وغريهــم مــن أفــراد

المســاعد المكــون مــن طــاب أبحــاث فــي جامعــة نيوي ـ�ورك أبوظبــي

المجتمــع” .ويخت�تــم آلــن حديثــه بالقــول إن حجــم الصــادرات والــواردات،

تعقــب مســرة اندمــاج منطقــة الشــرق األوســط باالقتصــاد العالمــي.

علــى ســبيل المثــال ،يعــد أحــد المؤشــرات علــى الروابــط التجاريــة بــن

ومــن جهــة أخــرى ،يهــدف المشــروع إلــى حســاب مقــدار ربحيــة

الشــرق األوســط وســائر أنحــاء العالــم.
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نقاشات في المناخ

إمكانيات واعدة
نوع من الطحالب المتواجدة بدولة اإلمارات العرب�ية المتحدة تحمل قدرات غري متوقعة

ِ
يمــض علــى تجــول البشــر األوائــل علــى ســطح األرض أكــر مــن
لــم

وفقــ ًا لمــا اكتشــفه الباحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي ،فــإن

 300ألــف ســنة ،ومــع ذلــك فــإن ت�أثرينــا خــال هــذه المــدة القصــرة

الخصائــص الفريــدة التــي يتســم بهــا أحــد أنــواع الطحالــب الخضــراء

كان عميق ـ ًا إلــى درجــة أننــا دخلنــا اليــوم حقبــة جديــدة ،أطلــق عليهــا

المحليــة ،والتــي ت�تيــح لــه البقــاء فــي المنــاخ الصحــراوي ،قــد تحمــل

العلمــاء اســم “األنرثوبوســن” ،أي العصــر البشــري .وكمــا يمكــن

إمكانيــات هائلــة للتطبيــق فــي مجــال التقنيــة الحيويــة.

االســتدالل مــن االســم ،يتميــز هــذا العصــر بالــدور الرئيســي الــذي يلعبــه
وحــول ذلــك ،قــال الدكتــور كــوروش صالحــي أشــتياني ،األســتاذ

البشــر فــي التغــر البيئــي.

المشــارك فــي علــم األحيــاء فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي“ :تنتمــي
وحــول ذلــك ،تقــول صوفيــا كاالنتزاكــوس ،وهــي تحمــل لقــب “األســتاذ

الطحالــب إلــى فئــة الكلوريديــوم ،وهــو نــوع قمنــا بعزلــه مــرار ًا مــن

العالمــي المتميــز فــي مجــال الدراســات البيئيــة والسياســات العامــة”،

مواقــع مختلفــة فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة .وأظهــرت

نعتقــد أن هــذا النــوع مــن الطحالــب
ا
يمكــن أن يوفــر بعــد تطويــ�ره بديــ ً
آمنــ ًا بيئيــ ًا لزراعــة زيــت النخيــل
كوروش صالحي-أشتياني
األستاذ المساعد في علم األحياء

إلــى جانــب توليهــا قيــادة مبــادرة “الفنــون والعلــوم اإلنســانية فــي

�كيــف مــع المنــاخ
هــذه الطحالــب خصائــص متنوعــة تمك ّنهــا مــن الت ّ

خدمــة األبحــاث البيئيــة” ( )eARThumanitiesالتــي أطلقتهــا جامعــة

المحيــط بهــا ،وذلــك مــن خــال قدرتهــا علــى النمــو فــي الميــاه

معمقــة فــي التغــرات التــي مــرت
وتقــدم الدراســة نظــرة
ّ
بهــا هــذه الطحالــب لكــي تنجــح فــي الت�كيــف والنمــو فــي هــذه

ت�أثــر ًا وإحداث ـ ًا للتغي ـ�ي علــى كوكــب األرض ،فــا بــد أيض ـ ًا مــن أن نتحمــل

ا يتطلــب
الرغــم مــن أن مواجهــة التغــر المناخــي تشــكل تحديــ ًا هائــ ً

بضعــف ملوحــة ميــاه البحــر ،إضافــة إلــى كونهــا قــادرة علــى النمــو

المنطقــة ،وتخلــص إلــى أن الخصائــص المتنوعــة للطحالــب تجعــل

مســؤولية أفعالنــا”.

إجــراء تغيــ�يات جذريــة فــي السياســات المتبعــة علــى المســتوي�ي

عــن طريــ�ق التغذيــة الذاتيــة مثــل النباتــات وعــن طريــ�ق الت�كافــل

مــن الكلوروديــوم مرشــح ًا مثاليــ ًا للتنميــة البيئيــة .ومــن بــن هــذه

العالمــي والمحلــي ،فــإن هــذه المواجهــة ،وفقــ ًا لكاالنتزاكــوس،

والتغذيــة العضويــة مثــل الفطريــات أو الخاليــا الحيوانيــة أيضــ ًا”.

الخصائــص الفريــدة القــدرة علــى اســتهالك مجموعــة متنوعــة مــن

العذبــة ،وكذلــك الميــاه ذات درجــة الملوحــة العاليــة التــي تقــدر

نيويـ�ورك أبوظبــي“ :إذا ســلمنا بفكــرة أن البشــرية باتــت القــوة األكــر

ينبغــي أن ت�تــم مــن منظــور تاريخــي.

ت�تيح لنا هذه المؤسسة فرصة
االنتقال بالنقاش إلى مستوى
آخر تمام ًا من حيث الشمولية
والت�كامل فهي ليست خاضعة
للمركزية األمريكية أو األوروبية.

مصــادر الكربــون ،بمــا فــي ذلــك تحمــل الجفــاف ،والــذي يتــم مــن
خــال الحفــاظ علــى الســكريات وتخزيــ�ن كميــات كبــرة غــر اعتياديــة

وهــو مــا تعــر عنــه بالقــول“ :عــادة مــا نميــل إلــى صياغــة قوائــم

مــن البالميتــات .وي�جعــل الرتكيــز الكبــر لحمــض النخيــل مــن زيــت

بالمهــام المطلوبــة ،كزيــادة االعتمــاد علــى الطاقــة المتجــددة أو

الكلوريديــوم مشــابه ًا لزيــت النخيــل مــن حيــث الرتكيــب؛ وهــو مــا

توفــر الميــاه ،ولكــن ال يمكننــا ببســاطة أن نقــوم بأمــر مــا ونغفــل

يعلــق عليــه أشــتياني بالقــول“ :نظــر ًا لكونــه مــن الزيــ�وت ذات

األمــور األخــرى .وهــذا بالضبــط مــا ت�تمحــور حولــه مبــادرة “الفنــون

القيمــة العاليــة ،والتــي يبلــغ إنتاجهــا العالمــي حوالــي  60مليــون

والعلــوم اإلنســانية فــي خدمــة األبحــاث البيئيــة” ،والتــي تهــدف

طــن مــري فــي الســنة ،فقــد ارتبــط اســتخالص زيــت النخيــل ســابق ًا

إلــى ربــط النقــاط ببعضهــا بهــدف فهــم الوضــع فــي ســياقه العــام”.

بإزالــة وتدمــر الغابــات المطريــة فــي جميــع أنحــاء آســيا ،األمــر الــذي

صوفيا كاالنتزاكوس

وتقــوم هــذه المبــادرة بتســليط الضــوء علــى المســاهمات التــي

أثــار مخــاوف بيئيــة كبــرة ،مــع حظــر العديــد مــن األســواق األوروبيــة

قدمتهــا الفنــون والعلــوم اإلنســانية فــي مجــال النقــاش الدائــر

اســتخدام زيــت النخيــل فــي منتجاتهــا” .ويضيــف“ :نعتقــد أن هــذا

أســتاذ عالمي متميز في مجال الدراســات

حــول البيئــة ،حيــث تقــدم منظــور ًا فريــد ًا لمقاربــة تحديــات العصــر

ا آمنــ ًا بيئيــ ًا
النــوع مــن الطحالــب يمكــن أن يوفــر بعــد تطويــ�ره بديــ ً

البشــري؛ وذلــك مــن خــال مجموعــة مــن النشــاطات المختلفــة ،بــدء ًا

لزراعــة زيــت النخيــل ،كمــا يمكــن التوصــل لفوائــد تجاريــة وبيئيــة

مــن المســرح التفاعلــي حــول المنــاخ ،وهــو مجموعــة مــن الــدروس

مهمــة مــن خــال إجــراء المزيــد مــن الدراســات واســعة النطــاق حــول

الفنيــة العمليــة التــي تركــز علــى دور األخشــاب واألشــجار فــي

هــذا الموضــوع”.

البيئية والسياســات العامة

ال إلــى األبحــاث المكتوبــة
ســياق نهــوض وانحــدار الحضــارات ،وصــو ً
ووفقـ ًا لكاالنتزاكــوس ،فــإن المشــكلة ليســت أن النــاس ال يدركــون ت�أثــر

حــول االنقــراض.

النشــاط البشــري علــى المنــاخ ،حيــث أنهــم يدركونــه علــى المســتوى

8

الفكــري ،إال أن تعزيــ�ز مصداقيــة هــذه الحقيقــة مــن خــال تقديــم

وحــول ذلــك ،تضيــف كاالنتزاكــوس“ :نعتقــد أن مــن شــأن هــذا المنظــور

المزيــد مــن البيانــات العلميــة لــن يــؤدي بالضــرورة إلــى تشــجيع النــاس

الفريــد الــذي ت�تيحــه مؤسســتنا أن ينتقــل بالنقــاش إلــى مســتوى آخــر

علــى التصــرف بطريقــة أكــر مراعــاة للبيئــة؛ وهنــا يأتــي دور الفنــون

تمامـ ًا مــن حيــث الشــمولية والت�كامــل .وت�تميــز هــذه المبــادرة بأنهــا ال

والعلــوم اإلنســانية ،والتــي “لطالمــا ســاهمت فــي إبــداع قصــص

تخضــع للمركزيــة األمريكيــة أو األوروبيــة ،لت�تيــح بذلــك فرصـ ًا اسـت�ثنائية

مســتقبلية تســاعدنا علــى فهــم المســألة علــى نحــو أفضــل” .وعلــى

لفهــم أهميــة التنــوع فــي منطلقــات مقاربــة المســألة”.

جامعة نيوي�ورك أبوظبي
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الطبيعة هي األساس
حــاز جــون بــرت ،عالــم األحيــاء البحريــة فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي،

ويصــف بــرت مشــاهداته بالقــول“ :لقــد شــهدت مختلف أنحــاء المنطقة

علــى “جائــزة الشــيخ مبــارك بــن محمــد للتاريـ�خ الطبيعــي” ،وهــي أهــم

علــى مــدار العقــود الثالثــة الماضيــة تخري�بــ ًا واســع ًا فــي الشــعاب

جائــزة إماراتيــة فــي هــذا المجــال يتــم منحهــا لت�كريــم المســاهمات

المرجانيــة ،وهــو مــا يضفــي أهميــة كــرى علــى الجهــود المبذولــة

المتميــزة فــي مجــال البحــث العلمــي البيئــي علــى مســتوى

للحــد مــن ت�أثــر العوامــل البشــرية التــي تســاهم فــي هــذه الظاهــرة”.

إجراءات جذرية
كان العــام  2017مــن أشــد األعــوام حــرارة التــي تــم تســجيلها فــي التاريــ�خ ،وذلــك

المنطقــة .ويعكــف بــرت ،وهــو أســتاذ مســاعد فــي قســم علــم
األحيــاء فــي الجامعــة ،علــى دراســة الشــعاب المرجانيــة فــي اإلمــارات

وإلــى جانــب مهامــه التدريســية فــي الجامعــة ،يعمــل بــرت كمستشــار

وفقــ ًا لبيانــات وكالــة الفضــاء األمريكيــة “ناســا” .وســيؤدي ارتفــاع مســتوى البحــار

العرب�يــة المتحــدة مــن أكــر مــن عشــر ســنوات ،حيــث نشــر أكــر مــن 50

وخبــر لــدى الهيئــات الحكوميــة فــي المنطقــة ،حيــث يســاعد صنــاع

الناجــم عــن ذوبــان الكتــل الجليديــة فــي كل مــن القــارة القطبيــة الجنوبيــة وجرينالنــد،

ا علميـ ًا حــول البيئــة البحريــة فــي دولــة اإلمــارات العرب�يــة
ال وفصـ ً
مقــا ً

القــرار علــى اعتمــاد إجــراءات تهــدف إلــى حمايــة البيئــة ،وتحديــد ًا

إلــى تغي ـ�ي كامــل فــي معالــم الســواحل التــي نعرفهــا اليــوم ،والتــي يقطــن فيهــا

المتحــدة والــدول المحيطــة منــذ انضمامــه إلــى جامعــة نيويــ�ورك

حمايــة الشــعاب المرجانيــة المهــددة مــن التغــر المناخــي وغــره مــن

العــدد األكــر مــن ســكان العالــم .وبهــدف التنبــؤ بمقــدار ارتفــاع منســوب ميــاه

أبوظبــي عــام .2009

العوامــل الضــارة.

البحــر ،قــام الخــراء فــي “مركــز دراســة تغــر منســوب ميــاه البحــر” التابــع لجامعــة
نيويـ�ورك أبوظبــي بوضــع أنظمــة متطــورة للــرادار ومعــدات أنظمــة تحديــد المواقــع
العالميــة ( )GPSفــي جرينالنــد ،وذلــك بهــدف تعقــب حركــة “كتلــة جرينالنــد الجليديــة”

ِق َصر مدة المناخ الموسمي

باتجــاه المحيــط .وتبلــغ مســاحة هــذه الكتلــة  1,755,637كيلومــر ًا مربع ـ ًا ،و ُتعــد ســرعة
ذوبانهــا األكــر علــى مســتوى التاريــ�خ المعــروف.

قــد يــؤدي االرتفــاع الســريع فــي درجــة حــرارة المحيــط الهنــدي إلــى
تق ّلــص مــدة المنــاخ الموســمي الهنــدي بفــرة قــد تصــل إلــى 11
يومــ ًا ،وبالتالــي إلــى انخفــاض كبــر فــي معــدالت ســقوط األمطــار،
وذلــك وفقـ ًا للتنبــؤات المعتمــدة علــى النمــاذج التــي أجراهــا “مركــز
جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي للمحــاكاة المناخيــة المعتمــدة علــى
النمــاذج األوليــة”.
وال يعــد موســم األمطــار الســنوي مهمـ ًا بالنســبة للزراعــة واالقتصــاد
فــي الهنــد وحســب ،بــل وأيضــ ًا بالنســبة لرقعــة هائلــة تمتــد مــن
أفغانســتان إلــى الفلبــن.
ووفقـ ًا ألجايــا رافينــدران ،أبــرز علمــاء المنــاخ فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ،فــإن التطويـ�ر المســتمر لنمــاذج محــاكاة ســقوط األمطــار فــي ظــروف
االحتبــاس الحــراري يحمــل أهميــة كبــرة لجهــة تعزيـ�ز الثقــة فــي التنبــؤات المتعلقــة بالمنــاخ الموســمي.

مخاوف هائلة
يمثــل ارتفــاع منســوب ميــاه البحــر تهديــد ًا لماليــ�ي مــن األشــخاص الذيــن يعيشــون فــي المــدن الســاحلية فــي مختلــف أنحــاء العالــم؛ وهــو
مــا دفــع المهندســن مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي للتعــاون مــع نظرائهــم فــي جامعــة كاليفورنيــا فــي بريكلــي إلجــراء دراســة مشــركة
تســتمر لمــدة أربــع ســنوات تهــدف إلــى اســتقصاء المجموعــة الواســعة مــن المشــاكل التــي تواجههــا المــدن خــال حــوادث الفيضــان ،بمــا فيهــا
الت�أثــرات المتعلقــة بشــبكة الطــرق وتخصيــص المــوارد والعوائــق التــي تمنــع الحكومــات مــن االســتجابة الفعالــة لمثــل هــذه الحــوادث .ويشــمل
هــذا البحــث ،المدعــوم مــن قبــل “المؤسســة الوطنيــة للعلــوم” فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة ،دراســة مجموعــة مــن الســيناري�وهات
الهندســية والبيئيــة والسياســية ضمــن منطقــة خليــج ســان فرانسيســكو علــى وجــه التحديــد ،وذلــك بهــدف التوصــل إلــى طــرق لحمايــة البنــى
التحتيــة الحضريــة الحيويــة خــال الفيضانــات ،وفــي مقدمتهــا شــبكات النقــل.
ووفقـ ًا لســامر مدانــات ،عميــد كليــة الهندســة فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ،فــإن المعلومــات التــي يتــم تحصيلهــا خــال هــذه الدراســة قــد ت�كــون
مفيــدة وقابلــة للتطبيــق فــي المــدن الســاحلية الكــرى األخــرى مثــل أبوظبــي.
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جامعة نيوي�ورك أبوظبي

“لــم يــدق العلمــاء ناقوس الخطر بشــأن الكتلــة الجليدية في غرب القارة
القطبيــة الجنوبيــة ،والتــي تمــر بحالة متزايدة من فقدان االســتقرار ،إال في
الفــرة األخــرة؛ حيــث يســاهم فريقنا في جامعة نيويـ�ورك أبوظبي بفعالية
فــي بحــث دولــي عاجــل يهدف إلى فهم آثار هذه الظاهرة على منســوب
كارثية”.
ميــاه البحــر ،والتي قــد ت�كون
ً
ديفيد هوالند
مركز دراسة تغري منسوب مياه البحر
األبحاث 2017

7

يمكن للشعاب المرجانية في الخليج
العربي توفري معلومات جديدة حول
قدرة الشعاب المرجانية في أماكن
أخرى على تحمل التغري المناخي.
إدوارد سميث
باحث في مرحلة ما بعد الدكتوراه

األسرار المخفية ألعماق البحار
الخليج العربي قد يحمل سر إنقاذ الشعاب المرجانية من آثار التغري المناخي

تضــم منطقــة شــبه الجزيــ�رة العرب�يــة نظامــ ًا حيويــ ًا للشــعاب

الدكتــوراه فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي“ :يمكننــا مــن خــال

المرجانيــة يعــد مــن النظــم األكــر تفــرد ًا ،وفــي الوقــت ذاتــه

دراســة المرجــان وشــركائه مــن الطحالــب أن نفهــم بشــكل أفضــل

دراســة ،علــى كوكــب األرض .وت�تميــز الشــعاب المرجانيــة
األقــل
ً

مــا إذا كان أحدهمــا فقــط أو كالهمــا يحمــل الســر فــي التحمــل

فــي الخليــج العربــي بقدرتهــا علــى تحمــل أقصــى درجــات الحــرارة

الحــراري الكبــر الــذي يتميــز بــه المرجــان فــي الخليج العربــي” .كما

البحريــة ،متفوقــة بذلــك علــى كافــة أنــواع المرجــان التــي تعيــش

تهــدف الدراســة إلــى معرفــة مــا إذا كان هنــاك تبــادل جينــي بــن

فــي مناطــق أخــرى مــن األرض.

الشــعاب المرجانيــة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة.

ومــع ذلــك ،فــإن قلــة فقــط مــن الدراســات حاولــت تســليط

وقــد شــملت الدراســة تحليــل الحمــض النــووي لكائنــات

الضــوء علــى اآلليــات الجزيئيــة التــي تســمح للشــعاب المرجانيــة

مرجانيــة تــم جمعهــا مــن الخليــج العربــي بالقــرب مــن أبوظبــي،

بمواصلــة الحيــاة وســط هــذه الظــروف بالغــة القســوة .وحاليـ ًا،

ومقارنتهــا بأخــرى مــن مواقــع فــي خليــج ُعمــان قــرب الفجــرة

يعكــف فريــ�ق مختــر األحيــاء البحريــة فــي جامعــة نيويــ�ورك

ومســقط  -حيــث معــدل درجــة حــرارة الميــاه البحريــة أقــل بخمــس

أبوظبــي علــى دراســة المــادة الوراثيــة إليجــاد اإلجابــة علــى

درجــات .واســتخدم العلمــاء مت�تاليــات مــن الحمــض النــووي

هــذا الســؤال؛ وقــد يكــون مــن شــأن المعلومــات التــي يكتشــفها

لدراســة الشــعاب المرجانيــة بشــكل فــردي وضمــن مجموعــات،

هامــة حــول الشــعاب المرجانيــة التــي
رؤى
الفريــ�ق أن تقــدم
ً
ً

ليكتشــفوا فروقــات هامــة ,وفقــ ًا لوصــف ســميث ،وتحديــد ًا

تعيــش فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم ،والمهــددة بارتفــاع

أن الكائنــات المرجانيــة وشــريكتها مــن الطحالــب فــي الخليــج

ـد أحــد األســباب
درجــات حــرارة الميــاه البحريــة ،والتــي بدورهــا تعـ ّ

العربــي ت�تميــز عــن نظريتهــا فــي خليــج ُعمــان مــن حيــث المــادة

عــد هــذه
الرئيســية لظاهــرة ابيضــاض الشــعاب المرجانيــة .و ُت ّ
الدراســة المقارنــة ،التــي تشــمل الخليــج العربــي وخليــج ُعمــان

الوراثيــة .كمــا أوضــح ســميث أن محدوديــة تبــادل الجينــات بــن
المنطقتــن تــدل علــى أن المرجــان فــي الخليــج العربــي قــد

المجــاور ،إحــدى األبحــاث القليلــة التــي ركــزت علــى الصفــات

�كيــف مــع الشــروط القاســية التــي يعيــش فيهــا.
ت ّ

الجينيــة لــكل مــن المرجــان وشــريكه فــي التعايــش الحيــوي،
وهــو طحلــب يعيــش ضمــن النســيج المرجانــي.

تشــكل هــذه المجموعــة الحيويــة المت�كيفــة مــورد ًا علمي ـ ًا هام ـ ًا
“سيســاعدنا علــى فهــم اآلليــات التــي تدخــل فــي عمليــة الت�كيــف

4

ووفق ـ ًا للعلمــاء ،يحمــل هــذا الطحلــب أهميــة بالغــة ألنــه يشــكل

الحــراري ،وت�تيــح لنــا أن نتنبــأ علــى نحــو أدق بقــدرة احتمــال

المصــدر ألكــر مــن  90%مــن الطاقــة بالنســبة للمرجــان .وحــول

المرجــان فــي مناطــق أخــرى مــن العالــم علــى الت�كيــف مــع التغــر

هــذه الدراســة ،يقــول إدوارد ســميث ،باحــث مرحلــة مــا بعــد

المناخــي”.
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