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Have you ever translated an Arabic Facebook or 

Twitter post only to be baffled by the English 

result? You’re not alone. Bad Arabic machine 

translations — translations carried out by a com-

puter — are a common frustration. Arabic is a tough 

language for computers to figure out because it has 

dozens of dialects, millions of unique words, and 

there are many ways to say the same thing.

“Humans learn language through immersion and 

repetition, constantly absorbing and picking up 

linguistic cues from our social environment while 

computers learn using algorithms and data samples 

that we provide them,” explained Nizar Habash, 

associate professor of computer science at NYU 

Abu Dhabi. For computers to produce accurate 

results, computational linguists need to input more 

information about the language. 

There are quite a few quirks to the process though.

The literal meaning of the above proverb in the UAE 

Arabic dialect is ‘old wool is better than new silk’, 

implying that appearances can be deceiving, but 

the Google translation is way off —  only one word 

is correct. However, Arabic news articles translated 

by Google usually yield more accurate results. Why 

the discrepancy?

Habash says computational linguists have access 

to large collections of parallel English and Modern 

Standard Arabic (MSA) data that can be used for 

LOST IN MACHINE 
TRANSLATION

“Humans learn language 

through immersion and 

repetition … while computers 

learn using algorithms and data 

samples that we provide them.”

Computers are not good at translating 
Arabic dialects and here’s why.
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tions while English verbs typically have five (such 

as the verb to go: go, gone, went, goes, and going). 

Furthermore, Arabic dialects do not have standard 

spelling rules.

NYU Abu Dhabi is tackling these challenges in 

multiple ways by creating datasets that include a 

collection of over 100 million Gulf Arabic words 

(Gumar Corpus), building comparative sets of 

sentences in different Arabic dialects from 25 cities 

paired with their English-French-Arabic equiva-

lent to be used as the foundation for machines 

to identify dialects, and manually disambiguating 

200,000 words from a number of Emirati Arabic 

online novels.

Habash is also developing a toolkit that will provide 

solutions to basic problems such as identifying 

dialects and exploring how words are structured or 

formed. This will enable other researchers to work 

on different kinds of applications that can expand 

Arabic artificial intelligence capabilities similar to 

work done in major languages such as English, 

Chinese, and French.

Arabic has to start keeping up with other lan-

guages, he says, not just from the perspective of 

technology but also to ensure that language is not a 

barrier in any way. 

“In the context of multilingual social media, the 

world’s understanding of Arabs and their culture is 

tied to the quality and reliability of Arabic machine 

translation. As Arabs, it’s in our interest to make 

sure our voice is well presented.”

training machine translation systems. MSA is the 

form of Arabic used only in news reports and formal 

communications in Arab countries. But Arabs don’t 

use MSA in their day-to-day interactions online or 

in conversation. With over two dozen dialects in 

use today on social media, there is a lot of dialectal 

data, but lack of parallel translations, which explains 

the wide discrepancy between translations of news 

articles on one hand versus poetry and dialectal 

texts on the other.

These challenges present themselves in other 

applications too. “An Arabic chatbot similar to 

Siri or Alexa should ideally be able to understand 

any dialect and accent but they don’t,” explained 

Habash. “Compared to English or Chinese, research 

on Arabic chatbots is still in its early stages.” 

Habash and his research team at NYU Abu Dhabi 

are creating new and updated datasets, algorithms, 

standards, and tools for computers to learn Arabic, 

but it’s a monumental task. 

One of the problems to overcome is the use of dia-

critics; optional signs above or below a letter used to 

indicate short vowels, which can alter the meaning 

of a word depending on where they’re positioned. 

These signs are often dropped when writing and 

hard to interpret if there’s no context. MSA words 

also have, on average, 2.7 core meanings. Some 

could have even more; a word like بني / bayn can 

mean different things based on how it’s read: 

• bayn - between/among

• bayyana - he clarified

• bayyin - clear

• biyn - Ben (name)

• biyan - in Yen (Japanese currency)

An additional roadblock for computational linguists 

is that Arabic verbs can have up to 5,400 conjuga-

“Compared to English or Chinese, 

research on Arabic chatbots is 

still in its early stages.”

“In the context of multilingual social media, the world’s 

understanding of Arabs and their culture is tied to the quality and 

reliability of Arabic machine translation. As Arabs, it’s in our interest 

to make sure our voice is well presented.”
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Preserving the Past
NYU Abu Dhabi has amassed an extraordinary collection 

of rare and unique materials that shed new light on the 

cultural and social history of the region.

Old photographs, personal letters, maps, rare books, 

films, and music are carefully archived in the University’s 

state-of-the-art library. Some of the materials are 

digitally scanned for global audiences to see online, 

while others are cataloged and preserved for research 

purposes and personal enrichment.
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Akkasah: Center for Photography
Akkasah is an archive of photographs that reveal the histories of everyday 
life, social change, and cultural development across the Middle East and 
North Africa. Many of the photos have been donated by institutions and 
individuals committed to preserving a visual record of the region’s past. 
Others have been found hidden away in shoeboxes or coffee tins, carefully 
stored in private homes, or found gathering dust on the shelves of old photo 
studios, and in street markets. Together, Akkasah’s collections allow us to see 
the cultures of the Middle East and North Africa as they are rarely seen.

8 NYU ABU DHABI
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Archives and Special Collections
The role of the Middle East as a cultural, commercial, and geographic 
crossroads is reflected in primary source materials housed in Archives 
and Special Collections. Rare books that document the transmission of 
scientific knowledge from the Arab world to medieval Europe, 400-year-
old maps of the Arabian Peninsula, 1930s business records of a Bahraini 
merchant family, the works of Gulf filmmakers that screened at local film 
festivals in recent decades, and other one-of-a-kind resources are available 
to meet the research needs of students, faculty, and the wider community, 
and to feed their curiosity.

9RESEARCH 2018
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Library of Arabic Literature
The Library of Arabic Literature works exclusively on translations of important 
literary pieces from the Middle East and Africa spanning the 7th to the 
19th centuries. The collection, available online, is critical to understanding 
the history, culture, and literary traditions of the region, and introduces 
scholars and figures from the past who had deep, meaningful insights and 
observations about their times.

10 NYU ABU DHABI
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TO ANSWER THIS QUESTION, one need only look 

back 30 years and remember how scholarship used 

to be carried out. Finding books and articles meant 

looking through scores of print catalogs and bibliog-

raphies. Fledgling institutional digital catalogs 

existed, but hardly contained everything we needed.

In today’s connected world, a stunning variety 

of virtual, networked resources are available to 

researchers such as electronic books and document 

delivery, digitized archival collections, platforms for 

scholarly communication, data curation and web 

publishing, open data repositories, and even cloud 

and high performance computing. Not all humanists 

are using these resources, but increasing numbers 

are, and as a result, our scholarly work is taking on 

a creativity of new forms. 

A term exists for this modern era of computational, 

data-rich, software-intensive humanities research: 

digital humanities. And while digital humanities 

have taken root and are flourishing in major univer-

sities around the world, they are very new in the 

Middle East. NYU Abu Dhabi is establishing itself as 

a regional leader in this exciting new research area 

that brings with it new possibilities for transdisci-

plinary scholarship. 

It’s clear that digital humanities mean more than just 

the use of technology in teaching and research. The 

compatibility of traditional and digital methods has 

become more and more apparent in recent years, 

opening research to new scales of analysis and to new 

audiences. Far from promoting a hasty embrace of 

digital tools, digital humanities research casts a critical 

eye on the technologizing of research and provides 

new humanistic perspectives on technology, helping 

us imagine a future world in which we want to live.

Blending technology and humanities scholarship 

also raises important questions: How does digital 

technology lead to new kinds of knowledge produc-

tion? How does embracing new research methods 

act as a unifying and enabling force within a univer-

sity? How might digital humanities help researchers 

strengthen dialogue with the public and, in turn, 

create new, globally significant research questions?

Digital humanities are particularly suited to NYU Abu 

Dhabi’s distinctive identity as a research and liberal 

arts institution. Classes in digital humanities form 

part of the communicative and rhetorical craft that 

students must master in order to be critical actors in 

a knowledge-based society. Furthermore, they create 

new opportunities for undergraduate research.

Strong digital infrastructure, access to research 

computing and data services, in addition to its 

geographic location and highly multilingual faculty 

and student body, make NYU Abu Dhabi an ideal 

environment for digital humanities to flourish and 

contribute to a transformative, global conversation 

about the future of the humanities in our time.

HOW HAS 
HUMANITIES 
RESEARCH 
CHANGED IN THE 
DIGITAL AGE?
David Wrisley  

Associate Professor of Digital Humanities

11RESEARCH 2018



12 NYU ABU DHABI

MOVING  STORIES

“I would not be able to keep doing 
this research if I didn’t feel that 
emotional connection.”

12 NYU ABU DHABI
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MOVING  STORIES
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SOCIOLOGISTS AND OTHER RESEARCHERS have 

moved to NYU Abu Dhabi from around the world to 

study other migrants. It’s a timely subject: the Inter-

national Organization for Migration’s latest figures 

show that more than 257 million people — 3.4 percent 

of humankind — have moved to a new country since 

birth. Not all of them left home willingly and many 

have nowhere to go; the world has almost 20 million 

refugees, the IOM says.

In migration research, from the Mediterranean to 

Myanmar to Mexico, academic rigor and ethical 

requirements intersect with natural human empathy. 

How do scholars navigate those challenges?

“There are a number of ethical issues involved in 

studying vulnerable groups,” such as involuntary 

migrants, says Social Research and Public Policy 

Professor Hannah Brückner. Refugees “can be vulner-

able. They have fewer rights, fewer resources, often 

less education” than others. 

Research on human subjects, in every discipline, 

occurs within a sturdy ethical framework. Like all 

universities, NYU Abu Dhabi uses an Institutional 

Review Board to measure the effect of projects 

on those being studied. Brückner says researchers 

“have to think about how to interact” with migrants, 

for example, “without engaging in coercion. This is 

not just a requirement, but also the spirit in which 

you want to do your research.”

But it’s not the only concern. In addition, “we 

want to represent their voices accurately; that’s 

sometimes difficult if you come from a different 

place in the world and in society,” says Brückner. 

Her own work includes investigating, with Swethaa 

Ballakrishnen, NYU Abu Dhabi faculty fellow and 

socio-legal scholar, the effects of labor migration on 

gender inequality in Kerala, the Indian state of ori-

gin for many in the Gulf region’s migrant workforce.

Migration studies come naturally to scholars at NYU 

Abu Dhabi says Social Research and Public Policy 

Program Head David Cook-Martín. “I’m a migrant 

myself,” he notes. (“Me too,” Brückner adds.)
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“We want to represent their 
voices accurately.”

15RESEARCH 2018
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“This is at least my third major migration,” Cook-Martín 

continues, “and I come from a family that has migrat-

ed over generations. Empathy with people who have 

experienced migration can change the way you think 

conceptually about an issue.”

Even when he’s not examining migration policies at 

the national level, “the way I conceptualize issues is 

often driven by my experiences in talking to mi-

grants.” He offers an example: “Currently in the US, a 

lot of scholars focus on the legal aspect of immigra-

tion policy but major policies are happening at the 

level of bureaucratic implementation.” Theory should 

be informed by real life events.

Brückner notes that “recent events in my country 

of origin, Germany, and the US” have brought some 

“increased urgency” to migration studies. “The 

mission of NYU Abu Dhabi is to foster cosmopoli-

tanism, tolerance, and diversity,” she says, “but what 

is happening in many places in the world seems to 

go in the other direction.”

Ballakrishnen, too, knows that her work is timely. 

“When I started grad school, studying South Asia or 

elite gendered hierarchies outside the global north 

was not traditional in a sociology department. But 

in the 15 years since, (now) everyone wants some 

piece of this.” She, too, takes her work personal-

ly: “It’s hard to do this research without feeling 

emotionally committed,” because “what I study is 

also my life … I study South Asian women, work, and 

power struggles.”

The findings from migration studies can have tricky 

repercussions in the wider world. In Cook-Martín’s 

recent work examining various governments’ 

“Empathy with 
people who have 
experienced 
migration can 
change the 
way you think 
conceptually 
about an issue.”
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migration policies and practices, he has found that 

migration crises are sometimes being misrepresent-

ed. “But if you bring attention to that, you can’t 

anticipate how people will respond. For example, if I 

say ‘the real crisis is not Europe’s crisis, it’s in Syria’ 

… you can have people take that information and 

shift policy in a way that actually ends up hurting 

people on the ground. That’s a challenge.”

Anthropologist Nathalie Peutz, assistant professor 

and head of the Arab Crossroads Studies program, 

studies Yemeni migrant and refugee communities in 

Somaliland and Djibouti, and has worked on the Ye-

meni island of Socotra. For her, personal connection 

with the people she studies is “where my responsibil-

ity is.” Anthropology, she says “has long pointed out 

that we’re not just independent, objective observers.”

“I write articles, I get published (or not), I get pro-

motions, based on what people share with me and 

their trust in me … but that doesn’t do anything for 

them,” Peutz says. Some of the Yemenis she speaks 

to “hear the word ‘article’ and imagine that their 

family stories will be on the front page of The New 

York Times and people will say ‘oh we’re so sorry, 

come to America.’ They don’t all understand what 

it means to have the article appear in an academic 

journal” or perhaps why it’s important.

The more positive side, she says, “is the personal rela-

tionship. So I feel obligated to be emotionally involved, 

emotionally present … to treat them as I would friends.” 

And being in Abu Dhabi has made that possible, she 

adds. “As soon as I moved from the US to Abu Dhabi, I 

became comprehensible to my Socotran interlocutors 

in a different way. When I moved here my life made 

sense to them, because they have family members in 

the Gulf … I don’t want to say I’m like kin, but I have 

become a resource upon whom people can draw.”

In Yemeni culture, that’s normal, Peutz goes on. “I 

can’t help everyone financially” but “they’re never 

just subjects for me … Sometimes all I can do is say 

‘what you’re going through is incredibly difficult 

and I’m witnessing it’... But I would not be able to 

keep doing this research if I didn’t feel that emo-

tional connection.”

“I feel obligated 
to be emotionally 
involved.”

Photo credit: Nadia Benchallal
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HOW CAN  
WE REDIRECT 
PUBLIC DEBATE 
ON REFUGEES?
Melina Platas  

Assistant Professor of Political Science

18 NYU ABU DHABI
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THE ONGOING CONFLICT IN SYRIA provides 

a critical opportunity for political scientists to 

understand what it will take for the rest of the world 

to adopt inclusionary behavior toward refugees 

and encourage governments to help those seeking 

asylum. Millions of Syrians have fled the country or 

are displaced within Syria’s borders.

In the US, we conducted a nationally representative 

survey in the weeks leading up to the 2016 presiden-

tial election to find out whether perspective-taking 

— an exercise that asks participants to see things 

from someone else’s viewpoint — would increase the 

likelihood of them writing an anonymous letter to 

the White House in support of Syrian refugees.

Americans who participated in the perspective-tak-

ing exercise answered three questions:

1. Imagine that you are a refugee fleeing persecu-

tion in a war-torn country. What would you take 

with you, limited only to what you can carry 

yourself, on your journey?

2. Where would you flee to or would you stay in 

your home country?

3. What do you feel would be the biggest chal-

lenge for you?

The results of the study show that perspective-tak-

ing can make a difference in a person’s willingness 

to take action for a vulnerable group.

20.8 percent of Americans who participated in 

the perspective-taking exercise opted to write a 

supportive letter to the White House, compared to 

18.8 percent who didn’t take the exercise.

Importantly, the effects of perspective-taking were 

strongest among those who already held positive 

attitudes toward refugees, suggesting that perspec-

tive-taking doesn’t necessarily change opinions but 

rather nudges people to act.

It is a useful strategy for political activists seeking 

to redirect public debate on refugees. The most 

popular online petitions to Presidents Obama and 

Trump to increase US commitments to accept 

refugees target between 75,000 and 100,000 signa-

tures. Our research suggests Americans who are 

asked to relate their own experiences to those of a 

refugee might be more willing to sign.

19RESEARCH 2018
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RESEARCH AT NYU ABU DHABI by Theodore 

Waters and Antje von Suchodoletz, both assistant 

professors of psychology, seeks to determine 

similarities and differences related to childhood 

development across cultures.

Waters studies how the bonds we form with caregiv-

ers shape the way we come to understand ourselves, 

our relationships, and the world. “Some children learn 

that they can trust their caregivers, while others learn 

that they can’t rely on their caregivers all the time,” 

Waters said. “I’m trying to figure out what determines 

the quality of the bond between child and caregiver, 

how that early trust relationship is built, and how it 

cascades forward to affect people later in life.”

Waters’ research, and the work of others in the field, 

argues that there are far-reaching implications for 

how these early relationships shape an individual 

and place him or her on a particular developmental 

trajectory. For example, the way in which an individual 

cares for his or her own children, and builds that 

caregiver-child bond, is correlated with the way the 

individual was raised. These formative experiences ex-

tend to other relationships we build as well: “If you’re 

married, or in a long-term relationship, is the quality 

of that trust relationship related to how you related to 

your caregiver early in life?” Waters thinks so.

Von Suchodoletz is also interested in the contexts in 

which children develop, particularly in the home and 

at school, and how these contexts interact to impact 

children’s development. Her research is both qualita-

tive and quantitative, and encompasses observations 

of children, parents, and teachers, cognitive tasks 

(such as tests of executive function), behavioral 

measures, eye-tracking technology, and analyses of 

the hormone cortisol from saliva and hair.

Von Suchodoletz has conducted research in kinder-

garten and secondary schools in Abu Dhabi, where 

she analyzed teacher-child interactions and deter-

mined classroom resources and techniques can lead 

to high-quality learning environments. Through this 

research, von Suchodoletz found that, overall, children 

were able to perform better and exhibited less stress 

— measured by the level of cortisol — when they 

experienced classroom environments in which the 

teacher provided a high level of emotional support 

and structured the day in a predictable manner. 

In the very best classrooms, von Suchodoletz noted, 

“there was a back and forth exchange between 

teacher and student, and the teacher was not focused 

on the students’ getting one right answer, but allowed 

the students to elaborate on their thought processes.” 

GROWING UP GLOBAL

“I’m trying to figure out 

what determines the quality 

of the bond between child 

and caregiver … and how it 

cascades forward to affect 

people later in life.”

Early-childhood experiences can prove to have lifelong 
impact on the direction our lives take.
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That being said, conducting these studies in different 

cultures allows researchers to ask questions that 

they wouldn’t be able to otherwise, as this kind of 

research “helps us disentangle what is universal 

and what is context specific related to learning and 

development,” she noted.

For Waters’ project in China, he and collaborators 

from NYU New York and NYU Shanghai are studying 

the relationships between over 200 children and 

their mothers. In this investigation, they hope to 

learn how the manner in which mothers play with 

their children can predict the level of attachment 

years from now. 

“My goal with my research in China is not to show 

that all parents behave the same way, but rather 

that the developmental process by which a child 

learns to trust, or not trust, their caregiver accord-

ing to the way the caregiver treats them is culturally 

universal,” Waters said.

CULTURE QUESTIONS
In addition to the research von Suchodoletz is con-

ducting in the UAE, she has also worked in various 

other countries, including Germany, Finland, Kosovo, 

Ukraine, India, and Jordan, while Waters has con-

ducted research in Europe and China. Both are doing 

comparative work that seeks to determine similari-

ties and differences in child-caregiver relationships 

across cultures. 

Though there is much to gain by analyzing these 

early-childhood experiences in different parts of the 

globe, there are obstacles as well. “If you want to 

include different cultures in one study, you are chal-

lenged by using exactly the same measures across 

cultures,” von Suchodoletz said. 

Most measurements that are common in the dis-

cipline have been developed based on Western 

theories, she explained, and these measurements 

might not accurately reflect what is happening 

in non-Western cultural contexts. “So in drawing 

any conclusions about cross-cultural similarities or 

differences, one has to be very careful about what 

measures are being used and how the results are 

interpreted,” von Suchodoletz said. 
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Together, we can gain better 
insight into human nature.

23RESEARCH 2018
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HOW CAN ANYONE BEGIN TO MAKE sense of this 

big, complicated world? At universities around the 

globe, scholars in the social sciences and human-

ities are working to understand many aspects of 

human behavior.

Do modern academics really know more and more 

about less and less, as the cliché asserts? As knowl-

edge and understanding become more detailed, 

we often hear, researchers in effect wall themselves 

into innumerable obscure silos. Not true, say some 

of NYU Abu Dhabi’s top scholars, who report that 

academic work is becoming steadily more interdis-

ciplinary and interconnected. Researchers work in 

full awareness of the changing world around them, 

even while maintaining a scholarly distance from 

the clamor of events.

Ernesto Reuben, associate professor of economics, 

researches gender-bias perception in hiring, among 

other topics. He says current headlines on gender 

issues have clearly “triggered more research. You 

draw inspiration from what’s going on around you.” 

He jokes that scholars initially “react to what’s on the 

news by doing the same research they were doing 

before, but changing the introduction. However, cur-

rent issues do eventually inform and shape research in 

important ways.”

Jocelyn Bélanger, assistant professor of psychology, 

studies self-sacrifice, including suicide bombing. 

Although the topic frequently makes headlines, he 

cautions that social scientists “are not doing journal-

ism, or history … not just responding to the zeitgeist 

of social issues.” On the surface, protracted conflicts 

might look different from one another, yet they often 

share important similarities, the root cause can be 

the same. “From a scientific standpoint, the goal is to 

understand the common dynamics of conflicts and 

develop interventions that are tailored to the social 

context,” he says.

PJ Henry, associate professor of psychology, agrees 

that research problems can “change as the issues do, 

but as social scientists we work on theory more than 

social issues,” and theories “are less susceptible to 

fashion (but rather are) rooted in tradition.”

Few disciplines are more theoretical than philos-

ophy. Matthew Silverstein, associate professor of 

philosophy, says research in his field “consists almost 

entirely of just reading what other philosophers have 

said. Philosophers think of themselves as joining an 

ongoing conversation. In some cases, a conversation 

that’s been going on for thousands of years.”

But even in his subject the outside world can push 

in. Philosophers’ methods and broad subjects don’t 

change with current events, Silverstein says, but “as 

certain questions become pressing in parts of society, 

philosophers begin thinking about them more acutely.”

He gives the example of pending amendments to 

the United Kingdom’s Gender Recognition Act. Such 

public debate over transgender and related issues has 

“prompted an increased level of philosophical discus-

sion,” Silverstein says, “in official standard venues like 

journals, but also in blogs,” and elsewhere.

WHAT’S UNIVERSAL  
ABOUT SOCIETIES? 
NYU Abu Dhabi brings a spectacularly cosmopol-

itan element to a leading global university, which 

is part of a worldwide trend toward international 

scholarship in the humanities and social sciences, the 

professors agree. 

Social psychology, Henry says, “has been most popu-

lar in a Western context, and a lot of the theories we 

developed were tested on (Western) samples. But 

now … we’re starting to recognize that culture plays 

an important role. Processes once seen as true and 

universal are now known to vary with cultural con-

text. That gives us better insight into human nature.”

Bélanger offers an example: “The need for positive 

self-regard is universal, however, there is cultural 

variability in how it is attained. Western societies, for 

example, put greater emphasis on individual accom-

plishments, whereas collective accomplishments are 

given more importance in the East.”

Henry, whose research focus is prejudice and dis-

crimination, adds that this kind of comparative study 
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is a win-win proposition: “Some of the excitement 

of working cross-culturally is to see our theories 

replicated from one cultural context to another. But 

that’s not always true and when things don’t replicate, 

that opens up a whole new question.”

For decades, says Reuben, almost all economics 

research was conducted in Western countries, 

where data access has been relatively easy. Now, 

the revolution in data availability is opening other 

regions to research, in many fields.

Meanwhile, “increasing pressure to publish in interna-

tional journals” has made English more than ever the 

lingua franca of research worldwide, he adds. And 

the internet is greatly simplifying scholarly collabora-

tion across distance.  

Online journals, too, Silverstein adds, have enhanced 

cross-cultural studies in many fields. In philosophy, 

“the American and European tradition has long been 

influential,” but there is finally increased interest in 

doing comparative work, “putting Western scholar-

ship in dialogue with Asian and other traditions.”

RESEARCH WITHOUT BORDERS 
Social science and humanities studies are also 

crossing the boundaries of disciplines, “much more 

than ever before,” Bélanger says, partly because 

granting agencies are “increasingly asking people to 

work together” across traditional department lines.

For example, Reuben notes, in recent decades 

economics “has changed dramatically … Research 

questions in behavioral economics are more similar 

to psychology or sociology questions than to tradi-

tional economics.”

In his field, Silverstein says, this trend is clearest 

in the philosophy of physics, where some research 

“is no different from the most theoretical work 

that physicists are doing. There’s a lot of overlap, 

conferences where physicists and philosophers 

come together.” Meanwhile, he adds, “philosophers 

of mind will spend a lot of time talking to cognitive 

scientists.” And the economics of game theory 

verges on philosophy.

NYU Abu Dhabi is on the cutting edge of this trend. 

“There is a temperament to the faculty here that lends 

itself to cooperation … collegiality,” says Henry and 

“because we’re a small campus there are opportuni-

ties for interdisciplinarity. At my old university, I would 

never have gone to a talk on sociology or political 

science, but here I do all the time.”

Bélanger says opportunities to talk with colleagues 

in other fields are consistently rewarding. “My office 

is between a group of climate scientists and a group 

of mathematicians. There’s a lot of sharing of ideas, 

conversations you would not have expected. Proximi-

ty helps with the cross-fertilization of ideas.”

For now, however, formal research collaboration 

across subjects is still rare. There are some interdisci-

plinary journals but the current model, Reuben says, 

is more about researchers “talking to each other, and 

then each one goes and does the work.” Academic 

structure is one reason for that: each scholar needs 

to publish in their own subject, since that’s the font 

of tenure and grants, he says. “It’s an element of 

academia that you have to be tenured somewhere.”

Still, Reuben adds, many at NYU Abu Dhabi “are 

trying to break some of those barriers. We’ll see over 

time how successful that is.”

“My office is between a group of climate 
scientists and a group mathematicians. 
There’s a lot of sharing of ideas.”
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A POPULAR BELIEF THAT THE RICH are more 

selfish than others is, to some extent, understand-

able. There’s a lot of evidence to suggest the rich 

behave selfishly. They’re more likely to evade taxes, 

more likely to violate traffic laws, and less likely to 

give to charity.

The rich hold an ever-increasing fraction of the 

world’s resources, so if it’s true that the rich don’t 

care about others, we need to worry.

To address this important question, we misdelivered 

envelopes to some of the richest and poorest house-

holds in a mid-sized city in the Netherlands.

Inside every envelope was either a bank note or a 

bank check. Someone who decides to return the 

envelope, shows immediately they’re willing to help 

someone else at a personal expense, for no personal 

benefit. This is what we call altruistic behavior.

This research technique allows us to measure proso-

ciality without bias, or a person’s willingness to help 

someone else.

The study results are not what we expected and 

contradict the popular view. Across our experimental 

conditions, we found that the rich were substantially 

more likely to return a misdelivered envelope than 

the poor.

And when we looked at the data more closely, we 

saw an interesting pattern. Immediately after payday, 

the poor were nearly as likely as the rich to return 

envelopes containing bank checks. However, as time 

went by, week by week, they were less and less likely 

to return them. In the week before their next payday, 

no envelopes were returned.

Our research provides clear evidence that the financial 

pressure the poor are under crowds out their willing-

ness, or ability, to behave prosocially.

We started this study to find out if the rich are more 

selfish than the poor, but in the process we also 

discovered that poverty has a negative impact on 

prosocial behavior. So, by reducing poverty, we can 

make society, in a sense, less selfish.

ARE THE RICH 
MORE SELFISH 
THAN THE POOR?
We mailed money to the wrong houses and 
here’s what happened.
Nikos Nikiforakis  
Professor of Economics
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THE KEY TO GETTING A BIGGER PAYCHECK is not 

just applying for a job with a higher salary but also 

applying to a company where you know people, either 

a former coworker or an acquaintance. If more women 

did this, labor market research suggests, the wage 

gap between men and women could be reduced.

Wage inequality between men and women, and also 

between a country’s natives and immigrants, is a 

well-established social fact. Existing social science 

research has shown that job seekers and employers 

access information about job opportunities and 

prospective hires in different ways. Information 

about new jobs is actively shared among colleagues 

and acquaintances, and employers rely heavily on 

candidate referrals from their own employees. Both 

sources of information have been shown to enhance 

job search outcomes, and studies showing the 

importance of such information are among the most 

cited works in social science.

Survey and interview-based studies have pointed 

out that women, compared to men, reach out to 

fewer contacts when searching for jobs and are also 

less likely to be referred. Likewise, experiments and 

audits have shown that minority groups’ referrals 

don’t hold as much weight. These studies are limited 

to single firms or specific industries, which makes 

generalizing to all labor markets extremely difficult. 

Big data helps broaden the scope of existing work.

Governments collect extensive data on entire labor 

markets for tax purposes or social security contribu-

tions. All workers are meticulously tracked through 

the labor market, indirectly measuring overlapping 

employment spells in the same firms. This provides 

researchers a unique opportunity to document 

similarities and differences across industries, and 

evaluate which minority groups and markets ex-

perience more or less wage inequality induced by 

co-worker networks. 

We built a dataset from government records of the 

entire labor market in Berlin over a two-decade period 

and measured the differences between wage trajec-

tories of different social groups and their connections 

in the labor market. Preliminary findings show that 

wages not only go up when you switch jobs, but that 

knowing someone at your new company is also a 

factor for getting paid more. Specifically, having an 

inside connection, such as a former coworker, was 

found to have a significant surplus effect.

Both men and women benefit from the presence of 

former coworkers at their new jobs, however, the 

impact is significantly larger for men compared to 

women. A potential explanation may be that men are 

more likely to utilize their network to its full potential.

As we continue to develop the research, we will 

investigate how the gender-segregated nature of 

certain sections of the labor market shapes these 

differences further. For example, it may be the case 

that in male-dominated industries, differences in 

wage gains for men and women (based on employee 

networks) are even more pronounced. 

We will also evaluate if a similar pattern emerges 

among Berlin’s Turkish immigrants and non-immi-

grants, and see if the gender or immigration status 

of coworkers at new firms has any effect on wage 

gains. For example, we want to find out if the gains 

are dependent on which gender is able to refer or 

pass information along about job opportunities. 

IT’S WHO YOU KNOW
It pays to know someone at the job you want.
Kinga Makovi and Malte Reichelt 
Assistant Professors of Social Research and Public Policy
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WE 
BUILT 

THIS 
CITY
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FOR MILLENNIA, CITIES HAVE both lured and 

challenged humankind. Today, more than half of 

the world’s people live in urban areas, the United 

Nations says, and by 2050 two-thirds of us will. As 

cities become more numerous, bigger, and more 

complex, the study of these agglomerations is also 

booming. At NYU Abu Dhabi, researchers from 

many disciplines are working together to under-

stand and improve the complex and interrelated 

networks that make up urban life.

Technology has already changed cities in unpredict-

able ways, says Pablo Hernandez-Lagos, assistant 

professor of economics. “For example, nobody could 

have predicted that sewage systems would allow us to 

increase the density of cities by such a big margin. And 

then elevators increased population density, so you can 

have artists living right next to tycoons and right next 

to workers. That cross-fertilization spawns new ideas.”

And new technologies just keep on coming. Saif Jabari, 

assistant professor of civil and urban engineering, says 

the switch to autonomous vehicles may change daily 

life every bit as much as the shift from television to 

internet has done. In both cases “all of a sudden there’s 

two-way communication” and new possibilities blos-

som. Very soon, “cars will be able to share information 

with roadside devices; we’ll have cheaper devices, we’ll 

get a lot more bang for our buck.”

Technological change of this kind also brings 

exciting new challenges for engineers, adds Jabari’s 

colleague Monica Menendez, associate professor of 

civil and urban engineering. “If autonomous vehicles 

increase the number of kilometers traveled, the 

system could become more congested. There will 

be some advantages in monitoring, but traffic as a 

whole might wind up much worse.”

Etienne Wasmer, professor of economics, has a 

suggestion there: Changed work habits could help. 

People do not need to be in the workplace five days 

a week. If everyone worked from home just one day 

a week, he says, “that would reduce congestion 

drastically.” But change of that kind “takes time, 

maybe generations.”
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IT’S A TWO-WAY STREET
Major transformations, in traffic or any other field, 

demand political will, which can be paralyzed by 

complexity. Tarek Abdoun, global professor of civil 

engineering, studies the problems cities can face 

from earthquakes, hurricanes, and other risks. “Big 

data” is useful in many ways, he observes, but “in 

decision-making, having too much data that you 

don’t know what to do with is as bad as not having 

any data. Handling big data is a big issue now. A 

lot of people who make decisions, if they’re over-

whelmed with information, basically ignore it.”

Wasmer adds that when he was consulted about 

plans to expand the Paris Métro (subway), “they 

asked me for simple models” but often complex 

problems do not permit uncomplicated solutions. 

“It’s hard for us to provide the simplicity they ask 

for. That’s a big challenge.”

“We’ve decided to live in 
densely populated areas where 
human complexity prevails.  
And we like that.”
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Menendez says one way for researchers to address 

this issue is to involve decision-makers early in the 

process, “to challenge our thinking and our solutions 

and to give us feedback on what’s useful and what’s 

not.” Doing that, she says, would “increase the likeli-

hood of adopting what academic experts suggest.”

Increasingly, the challenge of managing modern 

cities demands interdisciplinary research. Abdoun 

says that’s because teamwork is required to “take 

whatever the engineering data tells us, and convert 

it to decision-making tools so stakeholders and 

owners can know what to do with it.” If he’s assess-

ing flood risks to a city’s infrastructure, for example, 

he says, “it’s not just a structural engineer working 

on it. Social science gets into it, human factors, 

financial …” And then all the findings, from different 

perspectives, must be merged into “one simple 

frame of decision-making.” That’s why multidisci-

plinary cooperation is booming in urban studies. 

“Research is becoming broader,” Abdoun says.

That’s true for individuals as well as for group 

research. Economist Hernandez-Lagos sounds more 

like a social psychologist when he cites a keystone 

of his work: Cities intensify human interaction, and 

“the most important feature of … human interaction 

in general is that our decisions about whether we’re 

going to collaborate with others depend on what 

we believe the other people are going to do.” 

That concept, familiar to many undergraduates 

as the prisoner’s dilemma game, is a foundation 

block of urban studies, and things are becoming 

remarkably elaborate in our high-tech age. “Today,” 

Menendez says, “we don’t understand even half of 

the complexity around cities. If we were to electrify 

a whole vehicle fleet, for example, what effects 

would that have on the energy grid?”

Wasmer’s work has focused on identifying the 

factors that encourage the expansion of urban 

agglomerations, and those that do the opposite. 

Not all natural brakes on growth are as obvious as a 

rising price for land, he says. “We never know which 

one will strike first. It can be pollution, or traffic, or 

even a shortage of sand and cement.”

BIGGER CITY, BIGGER RISK
Then there’s security, an urban problem since the 

days when cities had walls. Safety has new urgen-

cy in the era of climate change and high-impact 

terrorism. Increasing risk is a natural concomitant of 

urban expansion, security expert Abdoun observes. 

“Ancient cities usually developed in the best areas 

to populate, near rivers, with good land. But as 

populations increased, they started getting into 

areas with engineering challenges.” 

He cites New Orleans, in the US: The oldest part of 

the city, now called the French Quarter, was built on 

high ground. “But as they expanded, they went to 

swamp land below the water level.” People there are 

still suffering the consequences.

Or consider Dubai. “The city is flourishing, and so to 

expand they started reclaiming land from the Gulf,” 

Abdoun says, referring to the Palm Jumeirah and 

similar projects. “This kind of land is … known to be 

“The city will 
continue to be 
attractive as 
long as humans 
are adaptive.”

“There is no 
challenge that 
cannot be 
addressed.”
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at hazard” in earthquakes, for example. The bigger 

the city, the more it can be at risk.

Despite all the problems, NYU Abu Dhabi scholars 

are generally optimistic about the world’s urban 

future. “The city will continue to be attractive as 

long as humans are adaptive,” says Jabari – and 

technology makes us more adaptive.

Wasmer is more sweeping: “There is no challenge 

that cannot be addressed by the human brain.”

And Hernandez-Lagos puts it this way: “We’ve 

decided to live in densely populated areas where 

human complexity prevails. And we like that. I don’t 

see any way in which we are going to go back to 

the countryside.”



34 NYU ABU DHABI

JUST ADD SALT
A more sustainable way to 
make cement.

CAN CEMENT BE MANUFACTURED from the salty 

slush left behind after water desalination? NYU Abu 

Dhabi researchers think so, and that the UAE is 

uniquely positioned to be a leader in this exciting 

new frontier in sustainable construction.

There are more than 70 desalination plants in 

the UAE that supply potable water to millions of 

people. All this drinking water comes with a hefty 

environmental price tag though. Not only are a lot 

of fossil fuels burned to heat up seawater, releas-

ing carbon dioxide into the atmosphere, but the 

leftover waste (highly concentrated salt water) is 

dumped back into the Gulf, increasing the salinity of 

what is already one of the saltiest bodies of water 

in the world. 

Traditional cement factories leave an even bigger 

carbon footprint. Portland cement, developed in 

19th century England and named so due to its 

likeness to stones quarried from the Isle of Port-

land, is the most commonly used type of cement 

in the global construction industry. It’s produced in 

factories with massive kilns where limestone, clay, 
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and shale are heated to extremely high tempera-

tures (1450 to 1550 degrees Celsius) to produce the 

familiar ash-colored powder that is the lifeline of 

the construction industry. These high temperatures 

are achieved by heating fossil fuels, which make 

cement factories one of the largest emitters of 

greenhouse gases. 

By-products from other industries provide a sustain-

able alternative to Portland cement, explains Kemal 

Celik, an assistant professor of civil engineering at 

NYU Abu Dhabi. One such option, he says, is reactive 

magnesium oxide, of which the UAE has access to an 

enormous supply. It can be derived from the residual 

brine in the process of seawater desalination.

Reactive magnesium oxide cement is produced at 

much lower temperatures than Portland cement, “so 

factories wouldn’t burn as much fuel, and it’s carbon 

neutral,” he explained.

In fact, Celik’s special brand of cement “absorbs 

carbon dioxide during the hardening process 

because its strength depends on it, and can contin-

ue to absorb carbon dioxide long after it has been 

mixed into the concrete, making it carbon negative.” 

So, roads and buildings made with it could actually 

absorb carbon dioxide from the atmosphere over 

the years and help combat climate change, he says.

“This kind of cement is not just environmentally 

sustainable but it’s also cost-efficient because 

desalination plants could start selling their waste to 

cement manufacturers, and profit from it. It’s a win-

win situation for everybody.”

Lab tests have proven that cement made with 

reactive magnesium oxide is just as strong as the 

Portland variety, Celik says, and further studies will 

tell them what kind of other internal reactions are 

taking place over the long-term that could impact 

the way it’s used. Work is also ongoing to speed up 

the carbonation process. 

Celik’s research team is currently collecting seawater 

from the Arabian Gulf to make test batches, and they 

hope to start sourcing material from local desalina-

tion plants soon. 

“This kind of cement is not just environmentally sustainable but it’s 
also cost-efficient because desalination plants could start selling 
their waste to cement manufacturers, and profit from it.”
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Our environment is changing, fast. 
Glaciers are melting at an alarming 
speed, extreme weather patterns 
are shifting, and warming oceans 
are threatening precious marine 
ecosystems. How will all of this 
impact life on Earth? The answers 
lie in scientific research. 

NYU Abu Dhabi researchers have  
a critical global role in determining 
how environmental conditions 
today will affect us in the years 
to come. Their work sheds an 
important light on the precarious 
condition of our planet.

ON THIN ICE

36 NYU ABU DHABI
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If the current pace of climate change continues, the 
annual monsoon that affects hundreds of millions of 
people in northern India, especially farmers, will bring 
new challenges for future generations. Sophisticated 
simulations show storm activity declining significantly by 
the late 21st century. However, more storms are predicted 
over land areas, and extreme rainfall patterns will shift 
further north and inland.

38 NYU ABU DHABI
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Scientists are worried that fisheries and tourism could 
be badly affected by a vast dead zone in the Arabian 
Sea. Dead zones are areas of the ocean where the lack of 
oxygen makes it difficult for fish to survive. The Arabian 
Sea dead zone is the largest in the world. It starts at about 
100 meters and goes down to 1,500 meters, stretching 
from Oman to the coast of India.

41RESEARCH 2018



42 NYU ABU DHABI

Climate change isn’t the only threat to the planet’s coral 
reefs. They are also exposed to deadly underwater diseases 
and, not unlike humans, depend on their own built-in defense 
mechanisms to fight them off. Corals, though stationary, can 
alter their surroundings by producing unique molecules that 
can help recruit healthy surface microbiomes and fight parasitic 
microbes. Scientists may be able to predict when diseases 
and bleaching occur and perhaps even prevent them if they 
can better understand the types of molecules corals need to 
maintain a healthy surface microbiome.

42 NYU ABU DHABI
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Warm, dusty air from the Sahara Desert has caused ice to 
melt and temperatures to rise by up to 10 degrees Celsius 
in southern parts of Greenland. About half of the Arctic’s 
warming conditions are attributed to increased moisture and 
heat fluxes transported to the region from elsewhere on Earth. 
Dust-laden air hitchhiked across the North Atlantic Ocean 
from Africa in a newly discovered polar jet stream circulation.

44 NYU ABU DHABI
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A gigantic chunk of the Western Antarctic ice 
sheet could break off in our lifetime, triggering a 
potentially catastrophic rise in global sea level. A 
team of international experts from the US and UK 
face dangerous fieldwork conditions to determine 
why the remote Thwaites Glacier is so unstable, 
and predict when it might collapse. It’s an urgent 
mission because 40 percent of the world’s 
population lives near water.

47RESEARCH 2018
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On June 22, 2018 at 11:30pm, 10 billion tons of 
Arctic ice fell from a giant glacier into the ocean 
in Eastern Greenland. The extraordinary ice 
calving event, caught on camera by researchers, 
lasted about 30 minutes. It’s estimated the 
resulting iceberg stretches four miles, the distance 
from lower Manhattan to Midtown in New York 
City. The effect on sea level is not yet known.

49RESEARCH 2018
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MOTHER NATURE’S 
UNTAPPED HEALING 
POTENTIAL
MANY OF THE DRUGS THAT HAVE been approved by the US 

Food and Drug Administration (FDA) over the past 50 years 

have come from natural products. These include antibiotics and 

cancer drugs that have saved or improved the lives of countless 

people. For the past few decades, however, the rate at which 

drugs derived from nature that have been approved has slowed. 

But researchers at NYU Abu Dhabi are again looking to nature to 

find potential treatments and to better understand fundamental 

biological processes that relate to human health.

51RESEARCH 2018
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Kristin Gunsalus leads a lab that has been active in 

the emirate since NYU Abu Dhabi opened in 2010. 

When Gunsalus launched the lab, she decided she 

wanted to explore how microbes that live in the 

unique environment of the region could be used to 

produce drug treatments. Gunsalus is co-director of 

the NYU Abu Dhabi Center for Genomics and Sys-

tems Biology, director of bioinformatics, an affiliated 

faculty of science at NYU Abu Dhabi, and associate 

professor of biology at NYU New York.

“Micro-organisms communicate with chemicals 

because they don’t have eyes and ears,” Gunsalus 

explained, “and most of the FDA approved drugs 

in the past few decades have come from or are in-

spired by natural products, and many derive directly 

from microbes.”

Rare bacteria and other micro-organisms can be 

found in the Gulf itself, which has a particularly 

high salt content and sees extreme temperature 

fluctuations, while the mangroves that line the coast 

and the inland salt flats — or sabkhas — hold other 

intriguing bugs. 

“We started isolating bacteria from different areas in 

the region and started growing them up in our lab, and 

we developed assays to look at their activity on differ-

ent kinds of organisms,” Gunsalus said. “A promising 

approach we are developing is called high-content 

screening, in which we monitor many aspects of cellu-

lar function at the same time, increasing our chances 

of detecting molecules with a range of effects.”

In one particular project, she and her team studied 

how chemicals derived from microbes can be used 

to kill a type of parasitic worm called a nematode.

“These parasites infect about a billion people 

each year and cause a huge amount of damage to 

livestock and crops,” she said. “Plant parasites sap 

the energy of crops, which leads to reduced yields.” 

Her team has developed some promising results for 

compounds that are effective in killing nematodes 

that infect plants, and they are exploring how they 

might bring these chemicals to market.

Going forward, Gunsalus hopes to use the technology 

and methods she has developed at NYU Abu Dhabi 

to study the impact of drug combinations, or “cock-

tails,” to fight diseases like cancer. This combinatorial 

technique holds great promise: “If you can target a 

disease or a parasite from multiple directions at once 

using different mechanisms, you can decrease the 

chance that drug resistance is developed,” she said. 

“We’d like to identify good combinatorial drug tar-

gets, because if you can identify drugs that synergize 

with each other, you can deliver all of them at a much 

lower dose than is required to achieve efficacy than 

with one drug alone.”

TECHNOLOGY DRIVES  
DISCOVERY
Associate Professor of Chemistry Timothy Dore’s re-

search is concerned with understanding interactions 

between molecules and determining the mechanism 

“If you can target a disease or a 
parasite from multiple directions at 
once using different mechanisms, you 
can decrease the chance that drug 
resistance is developed.”
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of action of complex biological and chemical pro-

cesses that underlie cancer, seizure disorders, and 

drug addiction. To do this, Dore’s lab has developed 

a number of new technologies that drive innovative 

research in his lab and in others.

“We try to develop technologies that allow people to 

ask questions they couldn’t ask before,” Dore said. 

He describes it as a kind of “laddering effect,” where 

the development of a particular technology allows 

researchers to examine a biological or chemical 

process, and the knowledge that is gained from that 

research spurs the evolution of a new tool. “The 

development of these technologies is leading me 

as a chemist to be able to ask far more complicated 

questions than I could before,” he said.

One of Dore’s specific research areas is the study 

of an enzyme, called Ras converting enzyme. Ras 

is a protein that is often implicated in incidences 

of cancer, and Dore is studying the function of Ras 

converting enzyme and its impact on Ras regulation 

in cancer. To do this work, his lab uses computational 

and biological screening and synthetic chemistry to 

create small molecule inhibitors of the enzyme.

“Ras has become such an important target for cancer 

therapies, and there has been a lot of work on Ras 

signaling downstream,” and the way it induces the 

growth of tumors, Dore explained. “But I think that 

there is a lot going on upstream related to Ras, and 

there are important questions to be answered in the 

regulation of Ras and its larger family of proteins.”

RESEARCH “RENAISSANCE”
Assistant Professor of Chemistry Alan Healy, whose 

research is focused on natural product drug discovery, 

explains that one of the reasons natural products 
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A major challenge to accessing these molecules is 

that the vast majority of bacteria cannot be cultured 

in the lab environment. Another is recreating the 

complexity bacteria experience in their natural 

habitat, which triggers them to produce these 

molecules, either for defense or nutrient acquisition. 

Research groups are developing innovative tech-

niques to induce the microbes to generate a wider 

range of molecules — but isolation and biological 

investigation of these molecules remains a lengthy 

and challenging process. 

Healy is developing a synthetic process to access these 

natural products in the lab, which has been inspired 

by the field’s growing understanding of how bacteria 

produce these molecules. This platform will take 

advantage of advances in the automation of chemical 

synthesis to provide rapid access to a catalog of 

natural products for preclinical drug development. 

“For me, the ultimate goal, which is still very far 

reaching, would be to be able to sequence a bacteria 

or a fungus and directly synthesize the molecules 

they produce, thus bypassing the significant hurdle 

involved in their isolation, and then to assess the 

molecules using cellular assays or model organisms 

in order to understand their mechanism of action 

and identify promising drug leads in a much shorter 

period of time,” Healy said.

“Natural product research went out of 
focus for 10 or 20 years, but it’s seeing 
a renaissance at the moment.”

“We may find 
a wealth of 
potential drug 
molecules.”

are so useful is because they are structurally com-

plex from a chemical perspective. “Their diverse 3D 

structures are often coupled with selective and potent 

biological activity through their interaction with mac-

romolecules like proteins and DNA,” he said. “Natural 

product research went out of focus for 10 or 20 years, 

but it’s seeing a renaissance at the moment due to 

technological and conceptual advances.” 

One innovation is the rapid reduction in cost and time 

it now takes to sequence a genome. Recent research 

using this technique has shown that natural prod-

ucts that are isolated by traditional methods in the 

laboratory represent only a small fraction of what is 

predicted to exist in nature, Healy explained. 

For example, it’s been estimated that less than 

10 percent of small molecules that bacteria make 

have been isolated in the lab, which is an important 

insight, as these molecules have proven to be a rich 

source for new pharmaceuticals. “If we can tap into 

the greater 90 percent that haven’t been isolated, we 

may find a wealth of potential drug molecules and 

chemical tools that can be used to perturb diverse 

cellular pathways,” Healy said.
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Some popular North African dates like Medjool 
and Deglet Noor are distinctly different from 
other dates. This might be why.

55RESEARCH 2018



56 NYU ABU DHABI

in Greece, France, Switzerland, and the UK, sequenced 

the genomes of a large sample of date palms from the 

Middle East, North Africa, and South Asia, as well as 

palms from a related but distinct wild species.

The genome analysis found that hybridization 

between date palms and P. theophrasti, a species 

known as the Cretan wild palm found in the Eastern 

Mediterranean, is the source of the mixed ancestry 

and genetic distinction of North African date palms. 

The researchers have shown that 5 to 18 percent of 

the North African date palm genome is derived from 

the Cretan wild palm. The hybridization of Middle 

East varieties with wild Phoenix theophrasti has led 

to increased genetic diversity in North African date 

palms compared to date palms from the Middle East. 

The hybridization with P. theophrasti may also lead 

to new genes being introduced to cultivated date 

palms that could help in providing better date palm 

varieties, including for disease resistance and yield.

Today, P. theophrasti is found in 10 populations in the 

island of Crete, with a population near the popular 

GENOME ANALYSIS REVEALS THAT North African 

date palms are a hybrid between cultivated date 

palms from the Middle East and a different, wild 

species of palm that grows on the island of Crete 

and in small areas of Southern Turkey. These findings 

shed new light on the evolutionary history of one of 

the earliest domesticated tree crops in the world, 

which remains a major fruit crop in North Africa and 

the Middle East.

Previous studies have shown that while dates from the 

Middle East and North Africa belong to one species – 

Phoenix dactylifera – the date palms from these two 

regions are genetically different. The distinct nature 

of North African dates, which include such popular 

date varieties as Medjool and Deglet Noor, has led to 

questions as to how they originated. There have been 

suggestions, for example, that North African date 

palms may have been domesticated independently 

from date palms in the Middle East.

To solve the mystery of the origin of North African date 

palms, the researchers at NYU Abu Dhabi, and working 

with colleagues from NYU in New York and researchers 
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reached the Eastern Mediterranean, and hybrids 

between these two species then led to the origin 

of the date palms that now grow in North Africa. 

Based on archaeological evidence, the hybridization 

that created the North African date palm likely took 

place approximately 3,000 years ago.

The study was published in the journal Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the United 

States of America. Much of the work was done by 

Jonathan Flowers, a research assistant professor, 

under the direction of Silver Professor of Biology and 

Dean for Science at NYU Michael Purugganan. The 

research is part of the Date Palm Genome Diversity 

project led by Purugganan. The project’s goal is to 

learn more about the traits and evolution of the date 

palm through analysis of the plant’s genome, both to 

help understand how date palms have originated and 

evolved, and also to help future efforts at agricultural 

improvement of this important fruit crop.

beach resort of Vai considered to be the largest palm 

forest in Europe. It is also found in small populations 

on various islands in the Aegean Sea, in mainland 

Greece, and Southern Turkey. Although this species 

looks similar to the cultivated date palm, the fruit of 

P. theophrasti are thin and fibrous and are generally 

inedible. The International Union for Conservation of 

Nature classifies P. theophrasti as “near-threatened” 

in status, which indicates that this species, while 

not an immediate cause for concern, may find itself 

threatened with extinction in the near future. 

Based on these findings, NYU Abu Dhabi researchers 

suggest that date palms were initially domesticated 

in the Middle East, possibly in the Gulf region. Cer-

tainly the oldest archaeological evidence for Phoenix 

dactylifera is found in Dalma Island in the United 

Arab Emirates, and in Kuwait, during the Arabian 

Neolithic Period about 7,000 years ago. 

However, in the movement of the domesticated date 

palms from the Middle East, P. dactylifera encoun-

tered populations of Phoenix theophrasti when they 
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New Perspectives on  

Old Traditions

THEIR WORK EXPLORES a range of topics from fal-

conry, philosophy, poetry, and gender studies, to the 

history of oil and incense burners, and has helped 

position NYU Abu Dhabi as a significant global con-

tributor to humanities research on the Middle East 

and its geographical and historical connections.

Vice Provost of Intellectual and Cultural Outreach 

Reindert Falkenburg says NYU Abu Dhabi’s Hu-

manities Research Fellowship Program, of which 

he is the principal investigator, “aims to create an 

energetic, multi-faceted research environment for 

the humanities,” and it has. 

Since 2014, the program has awarded 37 fellowships 

to senior researchers and postdoctoral fellows from 

around the world, including a handful to PhD stu-

dents from NYU New York. In that time, researchers 

have collectively produced more than 35 publi-

cations and held over 20 academic events, many 

attended by 100 or more international scholars.

The power of the program, Falkenburg says, is that 

it has the potential to reach out beyond Abu Dhabi. 

“We are open to a wide variety of disciplines, from 

history, culture and heritage, to museum studies, and 

all variations of humanities.”

“We’ve received fantastic applications from young 

scholars as well as senior researchers at many of the 

world’s leading universities,” he added.

“Each fellow gets to host a mini-workshop where 

he or she can invite leading experts to Abu Dhabi 

to work on that particular project or research area, 

and that has been very successful,” explains Vice 

Provost of Academic Policies and Governance 

Martin Klimke, one of the fellowship’s co-principal 

investigators, and the program head for history at 

NYU Abu Dhabi. 

The fellowship is open to scholars working in all 

areas of the humanities, but Klimke says specific 

In a few short years, NYU Abu Dhabi scholars have 
produced an impressive collection of academic books 
and articles about the Arab world’s rich intellectual, 
religious, and cultural history. 
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themes have emerged in the program’s first five 

years, such as (Early) Islamic culture, Bedouin 

poetry, history and culture of falconry, Gulf Council 

Countries leadership studies, and museum and 

heritage studies. Topics are particularly relevant to 

the Gulf, Middle East, North Africa, and South Asia, 

and often connect thematically to existing research 

initiatives in the divisions of Arts and Humanities 

and Social Science.

Moving forward, Klimke expects to see even more 

crossovers and collaborations with researchers 

across NYU Abu Dhabi.

“It’s critical research, which seeks to reflect the Arab 

world from various angles: its rich literature and his-

tory, its cultural and artistic heritage, and its manifold 

connections with other cultures, past and present.” 

“It’s critical research, 
which seeks to reflect 
the Arab world from 
various angles.”
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AS THE EARTH’S CLIMATE continues to warm, 

insights developed by researchers who study adap-

tation may help us understand how climate change 

will affect species across the globe. The research 

that’s happening related to the study of adaptation 

at NYU Abu Dhabi is both local and global in the 

most literal sense, as it ranges from the Emirati pop-

ulation of the UAE, to the Horn of Africa, to remote 

corners of the world’s oceans. 

Stéphane Boissinot, professor and program head of 

biology, is an evolutionary biologist who conducts 

fieldwork in Ethiopia, the UAE, and the southeastern 

US, and combines that fieldwork with genomic 

analyses in the lab.

Boissinot is interested in the evolutionary paths 

organisms take to adapt to their environment, and 

whether those paths are similar across different 

species and locations. “If you look at snakes or 

geckos in the Namib desert, they look similar to 

those we have here in the Arabian Peninsula, yet 

they are completely unrelated,” he said. “We want 

to know if evolution is taking the same path to 

respond to a given environment, which is why we 

study multiple organisms in multiple locations.”

Boissinot says that when it comes to global climate 

change, organisms will often first shift their range 

to locations that are more hospitable, instead of 

following a path of genetic adaptation. But this is, 

of course, only a possibility for organisms that are 

mobile. For sedentary organisms like plants and 

corals, moving house isn’t an option. But whether 

or not they move from one location to another, a 

species’ response to climate change will be de-

pendent on its genetic variation, and whether its 

genetic diversity will make adapting to a changing 

environment possible, Boissinot says.

Shady Amin, assistant professor of biology, stud-

ies tiny ocean organisms like phytoplankton and 

bacteria, and the fundamental role they play in the 

global carbon cycle, the process by which mole-

cules like oxygen and carbon dioxide are processed, 

recycled, and made available for use by organisms. 

“The carbon cycle drives life on Earth,” Amin notes. 

ALL THINGS  
MUST ADAPT

“If you look at snakes or 

geckos in the Namib desert, 

they look similar to those 

we have here in the Arabian 

Peninsula, yet they are 

completely unrelated.”

As environments change, so do the animals, 
plants, and people living in them.
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traditional, nomadic lifestyle where food and water 

were scarce, and survival depended on travel by foot 

or animal through harsh conditions. 

The rapid development of the UAE in the late 20th 

century led to a new, urban environment to which 

the local populations were not properly adapted, 

Idaghdour explained. “With this rapid change, 

there was a significant increase in the incidence of 

cancer, cardiovascular disease, diabetes, and other 

complex diseases,” Idaghdour said. “The genetic 

make-up of a population does not change in two 

generations, but changes of the environment 

act much faster on human physiology through 

gene-environment interactions, gene expression 

regulation, and epigenetic mechanisms.” 

At the same time Idaghdour is studying the 

gene-environment link in Abu Dhabi as part of 

the UAE Healthy Future Study, he is also running 

another project in Burkina Faso, a country in West 

Africa, where he and his colleagues are trying to 

explain the wide variation in symptoms between in-

dividuals who contract malaria — why some become 

extremely sick, while others do not. 

This project combines fieldwork in Burkina Faso 

with sophisticated genomic analysis techniques 

done in the lab in Abu Dhabi. “I try to embrace 

complexity in my research and capture the effects 

of as many factors as possible,” Idaghdour says. “It’s 

about bringing the environment back to genetics, 

and we try to design experiments that capture envi-

ronmental and genetic effects at the same time.”

“Plants are an important part of the carbon cycle, 

but so are phytoplankton and ocean bacteria that 

channel carbon molecules back and forth between 

carbon dioxide and other organic molecules.”

When Amin considers changes that are occurring in 

the world’s oceans related to global climate change, 

he sees not only a rising temperature, but also an 

increase in acidification. “Ocean acidification is 

a major problem because a rise in acidity alters 

the chemistry of seawater,” making carbonate, 

and other elements like iron, less accessible for 

phytoplankton and other organisms who rely on 

it, Amin said. “Phytoplankton may be much more 

stressed because of ocean acidification, and all the 

organisms higher up in the food chain who rely on 

phytoplankton may suffer too.” 

Amin notes that perhaps only one percent of 

microbes in the ocean have been identified and 

characterized — the rest remain a mystery. “One of 

the central questions I’m interested in is to identify 

these microbes and the molecules they create and 

determine how they contribute to the global carbon 

cycle that drives life on Earth.”

LIKE NATURE,  
HUMANS ADAPT TOO
Youssef Idaghdour, assistant professor of biology, 

points out that even human physiology cannot 

avoid the consequences of being subjected to a 

rapidly changing environment. “The UAE is one of 

the best places to study interactions between genes 

and the environment because of the rapid changes 

in lifestyle that have happened here,” over the past 

50 years, Idaghdour says.

The Emirati population evolved over the course 

of thousands of years to accommodate itself to a 

“The UAE is one of the best 

places to study interactions 

between genes and the 

environment because of the 

rapid changes in lifestyle that 

have happened here.”

“Ocean acidification is a 

major problem because a rise 

in acidity alters the chemistry 

of seawater.”
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A BETTER 
LIFE FOR  
D IABETICS

62 NYU ABU DHABI



63RESEARCH 2018

OVER A MILLION PEOPLE in the UAE suffer from 

diabetes, and the number continues to rise at a 

rapid rate compared to the rest of the region and 

the world. 

While doctors and scientists search for clues as to 

why, technology experts are working on new, efficient 

ways for diabetics to manage their disease. One such 

solution: a millimeter-sized implantable sensor that 

can continuously track a patient’s blood sugar level 

and process the results quickly via an app.

Self-monitoring, or continuous glucose mon-

itoring (CGM), is essential for diabetic pa-

tients because it helps with diagnos-

tics, prevention, and treatment of 

diabetes-related conditions such 

as kidney disease and heart 

problems. Unlike conventional, 

wearable CGM sensors, which 

need to be replaced regular-

ly, implantable sensors are 

much smaller, wireless, and 

can potentially operate for 

multiple years.

About the size of a grain of sand, 

“the sensors we’re developing are 

among the smallest sensors in the world,” 

said Sohmyung Ha, assistant professor of electrical 

and computer engineering at NYU Abu Dhabi. 

“We use semiconductor fabrication technology 

to miniaturize all the required electronics into (a) 

single sensor.”

The sensors will be equipped with everything 

required to measure glucose levels from start to 

A tiny sensor under the 

skin can track your 

blood sugar level 

quickly and painlessly.

finish, including electrodes for electrochemical 

sensing of glucose in the extracellular fluid, and 

antennas for wireless power and communication. 

The sensor, explains Ha, will be implanted under the 

skin (subcutaneously) right below a smartwatch or 

digital belt that will receive the signals transmitted by 

the implant and relay the information via an app to the 

patient or to healthcare providers who can then mon-

itor the patient’s glucose levels remotely. He hopes it 

will be more efficient and comfortable than the current 

practice of pricking a finger and testing blood using 

portable glucose monitoring kits at home, possibly 

replacing the need for these kinds of kits entirely.

The main component of the sensors will be silicon 

integrated circuit chips, and the implants will be 

coated with a biocompatible material to prevent the 

body’s immune system from rejecting them.

It’s still early in the design stage. The research 

team at NYU Abu Dhabi has been designing 

an integrated circuit in the sensor for 

about a year, and is hopeful fabrication 

will start soon.

Ha’s glucose sensors incorpo-

rate some of the technology 

he developed during his 

previous work on neural 

sensors, which his lab is also 

working to perfect. These 

neural sensors can be utilized 

as a crucial component of a 

brain-computer interface for 

patients suffering from paralysis, 

Ha explains, where they can “control 

external devices just by thinking.”

“These implants on the surface of our brain, record 

and send out brain signals to an external device 

wirelessly ... We can utilize that information to 

control external devices like a computer or robotic 

arm. We fabricated several prototypes and validated 

them electronically. Now, we are working on the next 

version for in vivo brain research.”
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IS OUR ENVIRONMENT 
CONTRIBUTING TO FATTY 
LIVER DISEASE?
Zebrafish exposed to low doses of arsenic got 
sick after a few days of exposure. What could 
that mean for humans?

ARSENIC, A COMMON COMPOUND naturally present 

in the Earth’s crust that can be lethal to humans in 

high doses, causes fatty liver disease in zebrafish 

exposed to lower levels over a longer period, NYU 

Abu Dhabi researchers have discovered.

Fatty liver disease, the most common liver disease in 

the world, is defined by fat accumulation in cells in the 

liver. This makes the liver vulnerable to other forms of 

injury, promoting progression to more advanced liver 

diseases such as cancer or cirrhosis.

Researchers hypothesize the disease can be caused 

or accelerated by a combination of factors, such as 

genetics, dietary habits, and lifestyle choices. The 

study brings to light, however, the role environmental 

toxicants can play in this cocktail of factors.

Arsenic, along with other toxicants such as lead, nickel, 

and zinc, is present in the Earth’s bedrock and soil 

in varying concentrations around the world. It gets 

into groundwater systems but is usually filtered out 

according to global safety standards.

“A lot of the toxicants that we’re exposed to are not 

from any human activity at all — they’re just part 

of the bedrock, which then makes its way into our 

drinking water,” said Kirsten Sadler Edepli, NYU Abu 

Dhabi associate professor of biology and senior 

investigator on the study published in the journal 

Disease Models and Mechanisms.

Sadler’s research team found that arsenic alone is 

capable of causing fatty liver disease in zebrafish and 

“almost all the fish ended up getting sick after four or 

five days of exposure.”

While obesity and diabetes are common risk factors 

for people to develop liver disease, there’s a gap in 

knowledge to explain why seemingly healthy individu-

als are contracting it, she says.

Most public health research in this area focuses on 

nutrition and activity levels but Sadler emphasizes “this 

isn’t enough” because “we should also be looking into 

the environmental factors we are being exposed to.”

Additional studies from researchers at Emory 

University and the University of Illinois at Chicago 

have found that people exposed to arsenic and other 

metals are at increased risk for fatty liver and met-

abolic disease, underscoring how “basic research in 

animal models informs our understanding of human 

diseases,” Sadler concluded.



65RESEARCH 2018

“A lot of the toxicants that we’re exposed to are not from any 

human activity at all— they’re just part of the bedrock.”
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MAGNETIC 
RESONANCE 
IMAGING
NYU ABU DHABI IS HOME to the Gulf 
region’s only non-invasive MRI scanner 
dedicated solely to brain research.

Psychologists use MRI to study the 
brain’s structural features and functional 
activities so they can better understand 
how we perceive and remember things 
and how we process language. Their work 
provides groundbreaking insights into the 
cognitive human experience.
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OLIVIA CHEUNG 
ASSISTANT PROFESSOR OF PSYCHOLOGY

“My research focus is on how our brains make sense 
of what we see. We are highly efficient in recognizing 
thousands of different people and objects. Our expertise 
in recognizing various familiar things like faces, words, 
and artifacts leads to specialization in different brain 
regions and networks. The use of MRI is crucial for me 
to understand how the human brain perceives visual 
information and transforms them into concepts.”

DIOGO ALMEIDA 
ASSOCIATE PROFESSOR OF PSYCHOLOGY

“I study language, and language is something 
that happens very fast. We speak at a rate 
of about four words every second. There 
are a lot of areas of the brain related to the 
language network that we can try to isolate 
in the MRI. For me, it’s a way to get a better 
sense of the complex network that the brain 
uses to make language happen.” 

KARTIK SREENIVASAN  
ASSISTANT PROFESSOR OF PSYCHOLOGY

“Most of my research focuses on short-term 
memory — things we remember to complete 
immediate tasks like grocery shopping or 
following directions. I use MRI and MEG as 
complementary techniques. Another area 
is understanding how consciousness is 
implemented in the brain. We are using MRI 
to look at the difference in brain activity when 
someone is aware of having seen something 
and when they’re not aware.”
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WHEN HURRICANE KATRINA MADE LANDFALL in 

the US in 2005, drones were deployed to survey the 

destruction and relay critical, life-saving information 

from places where communication lines were down. 

Today, drones are commonly used in search-and-

rescue operations around the world to assist during 

accidents or natural disasters like earthquakes and 

avalanches. Drones act as the eyes and ears for 

rescue operators. They can survey and photograph 

hard-to-reach places, and cover large areas that 

would take longer if done on foot. 

NYU Abu Dhabi is spearheading research for a new 

generation of search-and-rescue drones capable 

of doing all that and more. The key difference — 

drones of the future are autonomous. They can 

fly without an operator, communicate with other 

drones when part of a fleet, recognize where they 

are at any given time, and detect, map, and avoid 

obstacles in their path.

Autonomous drones are equipped with a suite of 

sensors and powerful computers that enable them 

to fly around and collect data on their own, without 

human intervention. They’re intelligent, adaptive, 

perceptive, and as aware of their surroundings as 

humans are, all thanks to built-in technology.

Anthony Tzes, professor and head of electrical 

and computer engineering at NYU Abu Dhabi, has 

spent his career developing new types of drone 

technologies, plus robotics, and control engineer-

ing applications.

For autonomous drones to work, he says, they “need 

to communicate with each other. They can commu-

nicate as long as they know where they are,” which 

TECHNOLOGY  
TAKING OFF

These drones are learning to fly and figure out 
directions all on their own. In a natural disaster,  
they could help save your life.
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All of this is then combined with computer algo-

rithms to generate maps.

A fleet of autonomous drones is being tested inside 

NYU Abu Dhabi’s motion capture lab Kinesis, a 

shared research facility that is part of the Core 

Technology Platform. Under simulated conditions, 

the drones fly around indoors, navigating their way 

through a mock obstacle course, while researchers 

test their mapping accuracy.

In the near future, Tzes says, NYU Abu Dhabi’s 

autonomous drones will also be equipped with 

robotic arms that will allow them to come in contact 

with objects nearby. “By ‘touching’ the environment, 

these drones can be used for inspection purposes or 

in medical-related operations.” 

is easiest outdoors using GPS. Inside a collapsed 

building or tunnel, however, things become tricky. 

“How do drones know where they are?”

In search-and-rescue operations, autonomous 

drones need to be uniquely programmed to figure 

out where they are on their own, Tzes explains. 

Simultaneous localization and mapping technology 

helps a drone create a map of its surroundings as 

it moves around an unknown environment, and 

pinpoint its own location within the map. 

To achieve this kind of precision, researchers attach 

stereoscopic cameras to the drones — two or more 

cameras that can create 3D images — so the drones 

can precisely measure where obstacles are located. 

The navigation technology they’re working with is 

similar to what’s used on commercial airplanes: GPS, 

accelerometers, magnetometers, and gyroscopes. 
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They’re after 
everything from 
bank accounts 
to airplane GPS.

WAR ON HACKERS
working on interdisciplinary cyber-defenses they say 

will not only safeguard sensitive data and systems, 

but also protect and mitigate risk to human life.

Among their biggest challenges, says Hoda 

Alkhzaimi, director of the NYU Abu Dhabi Center for 

Cyber Security, is staying ahead of rapidly changing 

technology and identifying vulnerable areas before 

attacks happen.

Alkhzaimi, a cryptology expert, designs algorithms 

that are trustworthy in both hardware and software 

and reliable in the real world, but she says the current 

“cryptographic algorithms we’re developing are not 

enough. We need to do more to build a holistic and 

resilient security design and analysis, on all levels.”

That’s because cyber-threats can affect all types of 

applications, said Alkhzaimi, “including avionics, auton-

omous systems, wearable medical devices like insulin 

pumps, and chips used to analyze brain activity.” 

IN TODAY’S INTERCONNECTED WORLD, anything 

and everything digital is at risk of being hacked, 

from your social media profile to your bank account, 

even critical communication systems on ships and 

aircraft can be compromised. And as new technolo-

gies develop, cyber-attackers adapt, becoming more 

sophisticated, persistent, and stealthy.

NYU Abu Dhabi cybersecurity researchers, along 

with undergraduate and graduate students, are 
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“It broke in the news in 2008 ... signals (in pace-

makers) were not encrypted, so attacks were being 

facilitated.” It’s now a decade later and there’s finally 

efficient cryptography developed for some types of 

pacemakers, she says.

Attacks on pacemakers are just one heart-stopping 

example of how vulnerable technology can threaten 

human lives. Airplane communication and tracking 

systems are another.

“We rely heavily on IT systems for communication 

and navigation, and many of these systems are 

vulnerable to attacks,” explained Christina Pöpper, 

assistant professor of computer science, who works 

on communication security and wireless applications 

in her lab at NYU Abu Dhabi.

Satellite navigation systems like GPS, generally, “are 

inherently difficult to secure, and prone to insecu-

rities … because they are an open communication 

medium, and based on publicly available data, which 

makes them easy to fake.” In GPS spoofing, attack-

ers transmit fake signals that can cause a receiver 

to compute and display the wrong location or time, 

resulting in wayward navigation.

Airplanes have a system on board called Automatic 

Dependent Surveillance Broadcast (ADS-B), which is 

used to announce the aircraft’s position and altitude 

without the need for radar. Pöpper says the technol-

ogy is not secure and unprotected because of slow 

regulatory updates.

To address the lack of GPS cryptographic protection 

on airplanes, Pöpper’s and Alkhzaimi’s collaborative 

research at NYU Abu Dhabi aims to expose security 

weaknesses in existing systems, and create a foun-

dation for more secure systems in the future. 

In a recent paper, the researchers leveraged multiple 

ADS-B receivers to pinpoint, first, that a spoofing 

attack was happening, and second, to identify the 

origin of the fake transmission. The idea, Pöpper 

explained, “is to process ADS-B signals collected 

on the ground in such a way that false data caused 

by a GPS spoofer can be detected and leveraged to 

localize the spoofer.”

NYU Abu Dhabi Associate Dean of Engineering 

Ozgur Sinanoglu is also working on innovative ways 

to thwart hackers. His research to securely test and 

configure computer chips by third-party companies 

received USD 300,000 in funding over three years 

from American technology giant Intel Corporation.

“Cryptographic algorithms we’re 

developing are not enough. We 

need to do more.”

“GPS signal arrival times cannot 

be cryptographically protected.”
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The world’s brightest scientists have spent decades 
searching for something they can’t see. If dark matter 
exists, as they say, why is it so hard to find?

computers: “What took months ten years ago can 

now be done in a few days, if not hours,” Macciò 

noted. What’s more, his field has benefited from 

more and better data provided by advanced ter-

restrial and space telescopes, such as the Atacama 

Large Millimeter Array, in Chile, and Gaia, a space 

observatory launched by the European Space 

Agency in 2013.

One thing that has evaded discovery, however, and 

would dramatically change the field, is empirical 

evidence of dark matter. “I would love to see dark 

matter detected in a lab to directly confirm its exis-

tence,” Macciò said, “but that discovery depends on 

how nature has decided to create dark matter.”

Francesco Arneodo, associate dean of science and 

associate professor of physics, and Lotfi Benab-

derrahmane, lecturer of physics, are working on 

an international collaboration called XENON1T, 

that uses a highly specialized instrument to detect 

evidence of dark matter for the first time. 

“Proving that dark matter exists, and knowing what 

it is made of, would mean that we could probe the 

SCIENTISTS FROM NYU ABU DHABI and around the 

world are working to gain an understanding of the 

dark components of the universe — the enigmatic 

dark energy and dark matter that theoretically per-

meate the universe, yet have never been detected.

More than 95 percent of our universe is made up 

of two unknown substances called dark energy and 

dark matter, explains Andrea Macciò, associate pro-

fessor of physics and head of the physics program. 

“The first is responsible for the observed acceler-

ated expansion of the universe, while the second is 

the glue that keeps galaxies together,” he said. 

Macciò studies the impact different theoretical 

models of dark energy and dark matter have on 

observable properties of the universe and its main 

building block, the galaxies. “Since we cannot 

recreate a galaxy in a lab, I use complex computer 

simulations of galaxy formation to study galaxy 

evolution in a universe dominated by dark energy 

and dark matter,” he said. 

His research has been aided over the past decade 

by the development of ever more powerful super-

UNSOLVED MYSTERY
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the planet, Benabderrahmane noted. The instru-

ment is filled with liquefied xenon, which emits 

light when a subatomic particle interacts within it. 

If dark matter interacts with a xenon nucleus, the 

liquid will release photons and ionization electrons 

with a particular signature. Both components of the 

signal will be captured by specialized sensors called 

photomultipliers. 

Once researchers know the mass and probability of 

the interaction of dark matter in relation to stan-

dard matter, researchers would be able to “study 

the properties of dark matter, and perhaps produce 

them in accelerators,” Benabderrahmane said. 

If Arneodo, Benabderrahmane, and their colleagues 

uncover dark matter below the mountain of Gran 

Sasso, more observations would need to be made 

to verify the discovery. But this finding “would 

indicate which theoretical model would be the right 

one,” and would allow other researchers in the field 

to pursue research programs that adhere to those 

particular models.

“Proving that dark matter exists, 
and knowing what it’s made of ... 
would be an incredible step forward 
in our knowledge.”

majority of the matter of the universe, which would 

be an incredible step forward in our knowledge,” 

Arneodo explained.

In order to have any hope of detecting dark matter, 

he goes on, one must create an instrument in which 

there are nearly no other interactions between 

particles. The instrument is buried deep under a 

mountain, beneath thousands of meters of rock in 

central Italy.

Everything is radioactive, Arneodo explained, and 

every square meter of the Earth is bombarded with 

hundreds of high-energy particles every second. 

“So if I want to create a detector that gets rid of 

all background radioactivity and only captures the 

signal that is left, I first have to go underground, 

under ice, or under the sea to shield my detector 

from cosmic rays and other particles,” he said. The 

next step is to shield the detector from the rock 

itself, and build it out of materials that give off the 

least possible amount of radiation. 

The result is one cubic meter with the lowest 

amount of background radiation ever achieved on 
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UNLOCKING  
THE SECRETS  
OF THE UNIVERSE
Is there another planet like Earth? Why is it important to 
study the stars? Ask an astronomer at NYU Abu Dhabi and 
you won’t need gravity to stay glued to your seat.

Space science experts from around the world have come 
to NYU Abu Dhabi to pursue fascinating, significant 
research about the Sun, stars, and other mysterious space 
phenomena. Their work is helping position the University 
as a leader in scientific discovery, and contributes to the 
UAE’s growing vision for space exploration.

The strongest magnetic fields in the universe are found in magnetars — a 
rare, scientifically exotic class of neutron stars, about the size of Abu Dhabi 
Island. Neutron stars can be extremely variable across the electromagnetic 
spectrum, and magnetars are renowned for their so-called activation 
events where X-ray (and possibly radio) flux suddenly increase significantly. 
A study of the  magnetar discovered near the center of the Milky Way 
suggests its highly variable radio emission is somehow produced in the 
star’s magnetosphere, instead of its surroundings as suggested.

NYU ABU DHABI SPACE 
RESEARCH HIGHLIGHTS
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Sun-like stars rotate up to two and a half times 
faster at the equator than at higher latitudes. 
Studying how the Sun and stars rotate can inform 
us about the generation of their global magnetic 
fields by dynamo action. Magnetic fields on the 
Sun are known to cause enormous solar storms 
that frequently disrupt space satellites and have 
knocked out power grids on Earth.

The presence of giant neighboring planets 
reduces a terrestrial planet’s chance of remaining 
habitable. However, under certain conditions the 
presence of a giant planet can actually increase 
the size of the habitable zone, where there’s 
enough starlight to sustain liquid water — a 
remarkable discovery since the gravitational pull 
of giant planets on their terrestrial neighbors 
mostly spells trouble for habitability. If we can 
understand precisely when giant planets become 
so-called bad neighbors, we can identify prime 
targets in the search for a second Earth.

Gigantic planetary waves of vorticity similar 
to those that influence weather on Earth also 
exist on the Sun. Rossby waves are a natural 
phenomenon in the atmospheres and oceans 
of planets that form in response to the 
rotation of the planet. Solar Rossby waves 
move opposite to the Sun’s rotation and are 
located only in the equatorial regions.

75RESEARCH 2018



76 NYU ABU DHABI

عنــد  ونصــف  مرتــني  تزيــد  بســرعة  بالشــمس  الشــبيهة  النجــوم  تــدور 

خــط االســتواء مقارنــة مــع المناطــق ضمــن المــدارات العليــا. وتســهم 

دراســة آلّيــة دوران الشــمس والنجــوم فــي تحســني المعــارف العلمّيــة 

)ت�أثــر  الحركــة  ت�أثــرات  خــال  مــن  المغناطيســية  حقولهــا  توليــد  حــول 

الدينامــو(. ومــن المعــروف أن الحقــول المغناطيســية فــي الشــمس 

تســبب عواصــف شمســية هائلــة ُتعّطــل فــي كثــر مــن األحيــان األقمــار 

االصطناعيــة ضمــن مــدار األرض، كمــا أنهــا تســببت فــي تعّطــل شــبكات 

الطاقــة علــى كوكــب األرض.

يقلــل وجــود كواكــب مجــاورة عماقــة مــن فرصة اســتمرار صاحيــة الكواكب 

الصخريــة للعيــش. ولكــن، وفــي ظــل ظــروٍف معينــة، يمكــن أن يــؤدي وجــود 

كوكــب عمــاق إلــى زيــادة حجــم المنطقــة الصالحــة للعيــش؛ عنــد وجــود 

الضــوء النجمــي الكافــي للحفــاظ علــى الميــاه فــي حالــة ســائلة، وهــو مــا 

يمثــل اكتشــافًا رائعــًا ألن جاذبيــة الكواكــب والنجــوم العماقــة تؤثــر علــى 

الكواكــب المجــاورة وت�تســبب غالبــًا فــي مشــاكل ت�تعلــق بإمكانيــة البقــاء 

واالســتمرار فــي العيــش. وإذا اســتطعنا أن نفهــم بدقــة متــى يكــون ت�أثــر 

الكواكــب العماقــة ســلبيًا، يمكننــا حينهــا تحديــد مواقــع رئيســية لنبحــث 

فيهــا عــن أرض ثانيــة.

لتلــك  المشــابهة  العماقــة  الدواميــة  الكوكبيــة  الموجــات  إن 

التــي تؤثــر علــى الطقــس وعوامــل المنــاخ فــي األرض موجــودة 

أيضــًا علــى ســطح الشــمس. وتمثــل موجــات روســبي الشمســّية 

الكواكــب،  ومحيطــات  الجويــة  األغلفــة  فــي  طبيعيــة  ظاهــرة 

وهــي ت�تشــكل نتيجــة لــدوران الكوكــب. وت�تحــرك موجــات روســبي 

فــي  فقــط  وتوجــد  الشــمس،  دوران  حركــة  بعكــس  الشمســية 

المناطــق القري�بــة مــن خــط االســتواء.
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است�كشاف مكنونات 
وأسرار الكون

هــل يوجــد كوكــب آخــر مشــابه لــأرض؛ ومــا أهميــة دراســة النجــوم؟ إذا توجهــت بهــذه 

األســئلة ألحــد علمــاء الفلــك فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، ســتجد نفســك متشــّوقًا أكــر 

لانطــاق نحــو آفــاق المعرفــة واست�كشــاف المزيــد مــن الحقائــق.

توافــد خــراء علــوم الفضــاء مــن شــّتى أنحــاء العالــم إلــى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي 

لمتابعــة أبحــاث محوريــة وبالغــة األهميــة حــول الشــمس والنجــوم وغريهــا مــن الظواهــر 

الفضائيــة الغامضــة. إذ تســاهم جهودهــم فــي تعزيــ�ز مكانــة الجامعــة كمؤسســٍة رائــدة 

فــي مجــال االكتشــافات العلمّيــة، وتطبيــق الرؤيــة التــي تنتهجهــا دولــة اإلمــارات العرب�ّيــة 

المتحــدة تجــاه است�كشــاف الفضــاء.

نــادرة  المغناطيســية، وهــي فئــة  النجــوم  الكــون ضمــن  فــي  المغناطيســية  الحقــول  أقــوى  اكتشــاف  تــم 

وغري�بــة مــن النجــوم النيوترونيــة، بحجــم جزيــ�رة أبوظبــي تقري�بــًا. ويمكــن أن ت�تغــّر وت�تنــّوع النجــوم النيوترونيــة 

أحــداث  ُيســّمى  بمــا  المغناطيســّية  النجــوم  الكهرومغناطيســي. وتشــتهر  حيــث طيفهــا  مــن  كبــر  حــٍد  إلــى 

التنشــيط التــي ترتبــط بتزايــد تدفــق األشــعة الســينية )وأمــواج الراديــو أحيانــًا( بشــكل كبــر. وتشــر دراســة 

النجــوم المغناطيســية التــي تــم اكتشــافها قــرب مركــز مجــرة درب التبانــة إلــى أن التغــر الكبــر فــي انبعــاث 

األمــواج الراديوّيــة يتولــد فــي الغــاف المغناطيســي للنجــم، بــدالً مــن محيطــه حســب االقرتاحــات الســابقة.

 أبرز أبحاث الفضاء في
جامعة نيوي�ورك أبوظبي
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“إثبات وجود المادة المظلمة 
ومعرفة مكوناتها سيجّسد خطوة 

عمالقة في رحلة معرفتنا”

ويقــول أرنيــودو: “إذا تمكّنــا مــن إثبــات وجــود المــادة المظلمة 

ومعرفــة مكوناتهــا فهــذا يعنــي أننــا قادريــ�ن علــى التفقــد مــن 

النســبة العظمــى مــن المــادة فــي الكــون، وسيجســد خطوة 

عماقــة فــي رحلــة معرفتنا”.

ولنتمكــن مــن الكشــف عــن المــادة المظلمــة، يتعــن علينــا إنشــاء 

جهــاز ال تجــري فيــه تقري�بــًا أيــة تفاعــات أخــرى بــن الجزيئــات. وي�وجد 

هــذه الجهــاز عمليــًا ضمــن الطبقــات العميقــة إلحــدى الجبال وســط 

إيطاليــا، تحــت آالف األمتــار مــن الحجــارة والصخور.

ويشــرح أرنيــودو أن جميــع المــواد تملــك خواصًا إشــعاعية، وبأن 

جميــع البقــاع علــى ســطح األرض تســتقبل المئــات من الجزيئــات عالية 

الطاقــة فــي كل ثانيــة، موضحــًا: “عنــد العمل على إنشــاء جهاز 

كشــف يتخلــص مــن كافة مســتويات النشــاط اإلشــعاعي فــي الخلفية 

ويلتقــط فقــط اإلشــارات المتبقيــة، ينبغــي التوجــه نحو باطن األرض، 

أو المناطــق أســفل الجليــد أو تحــت ســطح البحــر لحمايــة جهاز الكشــف 

مــن األشــعة الكونيــة وغريهــا مــن الجزيئات”. وت�تمثــل الخطوة 

التاليــة فــي حمايــة جهــاز الكشــف من الصخور، وتشــي�يده باســتخدام 

مــواد ُتصــدر الحــد األدنى الممكن من اإلشــعاعات.

ويشــري لطفــي بــن عبــد الرحمــن إلــى أننــا نحصــل بالنتيجــة علــى مرت 

مكعــب مــن الحجــم يحتــوي علــى الكميــة األقــل من اإلشــعاعات 

الخلفيــة التــي جــرى الوصــول إليهــا فــي التاريــ�خ. وُيمــأ الجهاز 

بمــادة الزينــون الســائل الــذي ُيصــدر الضــوء عنــد تفاعله مع 

الجســيمات دون الذريــة. وفــي حــال تفاعــل المــادة المظلمــة مع 

جزيئــات الزينــون، ســيقوم الســائل بإصــدار الفوتونــات وإلكرتونــات 

الت�أّيــن وفــق بصمــة محــددة، ليتــم التقــاط مكونــي اإلشــارة عر 

حساســات متخصصــة ُتدعــى بالمضخمــات الضوئيــة. 

ويــ�ردف بــن عبــد الرحمــن: “حالمــا يتوصــل الباحثــون إلــى معرفة 

كتلــة ومســتوى تفاعليــة المــادة المظلمــة فيمــا يتعلــق بالمــواد 

العاديــة، فســيتمكنون مــن دراســة خــواص هــذه المــادة، وحتى 

إنتاجهــا ضمــن الُمســّرعات”. 

وفــي حــال تمكــن أرنيــودو وبــن عبــد الرحمــن بالتعــاون مــع الزمــاء 

مــن كشــف النقــاب عــن المــادة المظلمــة فــي أعمــاق جبــل 

جــران ساســو، فســيتم إجــراء مزيــد مــن الماحظــات لت�أكيــد هــذا 

االكتشــاف. إال أن هــذا االكتشــاف “ســيوجه الباحثــن إلــى النمــوذج 

النظــري األصــح”، فضــًا عــن إتاحــة الفرصــة أمــام الباحثــن اآلخريــ�ن 

فــي هــذا المجــال لمواصلــة الرامــج البحثيــة المرتبطــة بهــذه 

النمــاذج المحــددة.
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قضى عدد من أبرز العلماء في العالم أعوام طويلة في البحث 
عن شيء ال يمكنهم رؤيته، فإن كانت المادة المظلمة موجودة 

بالفعل، فلم يصعب إي�جادها إلى هذا الحد؟

سر المادة المظلمة

يعمــل مجموعــة مــن العلمــاء مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي 

ومختلــف أنحــاء العالــم للتوصــل إلــى فهــم المكونــات المظلمــة 

للكــون - الطاقــة المظلمــة والمــادة المظلمــة اللتــان ت�تخلــان 

الكــون نظريــًا - إال أنهــم لــم ينجحــوا حتــى اآلن فــي اكتشــافهما.

وي�وضــح أندريــا ماتشــيو، األســتاذ المســاعد فــي الفيزيــاء ورئيــس 

برنامــج الفيزيــاء بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، بــأن أكــر مــن 95% 

مــن الكــون ت�ت�ألــف مــن مادتــن مجهولتــن ُتدعيــان بالطاقــة 

المظلمــة والمــادة المظلمــة، موّضحــًا: “ُتعــد الطاقــة المظلمــة 

مســؤولة عــن التوســع المتســارع والملحــوظ للكــون، بينمــا تعتــر 

المــادة المظلمــة بمثابــة المــادة الاصقــة التــي تجمــع المجــّرات 

ببعضهــا البعــض”. 

ويــدرس ماتشــيو األثــر الــذي تحدثــه النمــاذج النظريــة المختلفــة 

للطاقــة المظلمــة والمــادة المظلمــة علــى الخــواص الملحوظــة 

للكــون، وعلــى المجــرات التــي تشــكل وحــدة البنــاء الرئيســية ضمنــه، 

حيــث يقــول: “أعمــل علــى اســتخدام برامــج محاكاة حاســوبية 

معقــدة لرتكيــب المجــرات، بســبب عجزنــا عــن إعــادة تصــور المجرات 

ضمــن المختــرات، وذلــك بغــرض دراســة تطــور المجــرات ضمن إطار 

الكــون الــذي تســيطر عليــه الطاقــة المظلمــة والمــادة المظلمــة”. 

واســتفاد بحــث ماتشــيو خــال العقــد الماضــي مــن التطــور الكبري 

فــي الحواســيب فائقــة القــدرة، مشــريًا: “أصبــح باإلمــكان تنفيذ 

األعمــال - التــي كان يســتغرق إنجازهــا عــدة أشــهر قبــل 10 ســنوات - 

فــي غضــون عــدة أيــام وحتــى ســاعات”. وباإلضافة إلى ذلــك، فقد 

اســتفاد مجــال اختصاصــه مــن كميــات أكــر وأفضــل مــن البيانــات التي 

تقدمهــا التلســكوبات األرضيــة والفضائيــة المتطــورة، والتــي ُيذكــر 

منهــا مرصــد ‘أتاكامــا’ المليمــرتي الكبــري فــي تشــيلي، باإلضافــة 

إلــى المرصــد الفضائــي ‘جايــا’ الــذي أطلقتــه وكالــة الفضاء 

األوروبيــة فــي عام 2013.

ورغــم ذلــك، يبقــى هنــاك مجــال واحــد عصــّي علــى االست�كشــاف 

حتــى اآلن، والمتمثــل فــي األدلــة العمليــة علــى وجــود المــادة 

المظلمــة، والــذي مــن شــأنه إحــداث تغيــ�ري دراماتيكــي فــي 

مجــال علــوم الفضــاء. وي�وّضــح هنــا ماتشــيو: “ســيكون مــن الرائــع 

اســتطاعة الكشــف عــن المــادة المظلمــة مباشــرًة وإثبــات 

وجودهــا فــي المختــر، إال أن هــذا االكتشــاف يعتمــد علــى آليــة 

نشــوء المــادة المظلمــة فــي الطبيعــة”.

وفــي ذات اإلطــار، يعمــل فرانشســكو أرنيــودو، مســاعد العميــد 

لقســم العلــوم واألســتاذ المســاعد فــي الفيزيــاء؛ ولطفــي بــن عبد 

الرحمــن، الُمحاضــر فــي الفيزيــاء، علــى مشــروع تعاونــي عالمــي 

يحمــل اســم )XENON1T(، والــذي يســتخدم جهــازًا يتميــز بأعلــى 

درجــات التقنيــة والتطــور الكتشــاف دالئــل علــى وجــود المادة 

المظلمــة للمــرة األولــى.
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تلــك األنظمــة ال تــزال ضعيفــة وعرضــة للهجمــات الرقميــة. كمــا 

يصعــب حمايــة أنظمــة الماحــة عــر األقمــار الصناعيــة، مثــل نظام 

تحديــد المواقــع العالمــي GPS بحكــم طبيعــة تصميمهــا، إذ غالبــًا 

مــا تحــوي تلــك األنظمــة علــى نقــاط ضعــف معينــة تجعــل منها 

عرضــة للهجمــات. وذلــك ألنهــا وســيلة اتصــال مفتوحــة، وتســتند 

إلــى البيانــات المتاحــة للعامــة، األمــر الــذي يســهل عمليــة تزي�يــف 

تلــك البيانــات”. وخــال محــاكاة هجمــات النظــام العالمــي لتحديــد 

المواقــع، يرســل منفــذو الهجمــات اإللكرتونيــة إشــارات وبيانــات 

مزيفــة يمكــن أن تجعــل جهــاز االســتقبال يقــوم بمعالجــة وعــرض 

الموقــع أو الوقــت الخطــأ، ممــا يســفر عــن الحصــول على إرشــادات 

ماحــة مضللة.

وتمتلــك الطائــرات نظــام داخلي يســمى “نظام بث االســتطاع 

التابــع التلقائــي” )ADS-B(، والــذي يســتخدم لإلعــان عن موقع 

الطائــرة وارتفاعهــا دون الحاجــة إلــى اســتخدام الرادار. ووفقًا 

لكريســتينا بوبــر، تعــد هــذه الت�كنولوجيــا غــري آمنة وغــري محمية 

بســبب بطــئ التحديثــات التنظيمية.

ولمعالجــة افتقــار نظــام تحديــد المواقــع العالمــي على متن 

الطائــرات لحمايــة مشــفرة، تعاونــت الخزيمــي وبوبر إلجــراء بحث في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي يهــدف إلى كشــف نقاط الضعــف األمنية 

فــي األنظمــة الحالية، وإنشــاء أســس متينــة لتصميــم أنظمة أكر 

أمنــًا في المســتقبل.

وفــي دراســة حديثــة، قامــت الباحث�تان باالســتعانة بأجهزة اســتقبال 

متعــددة لنظــام بــث االســتطاع التابــع التلقائــي، لتحديد عدد من 

النقــاط، كمحــاكاة حــدوث هجــوم وتحديد مصدر اإلرســال المزيف. 

وبهــذا الصــدد، أوضحــت بوبــر: “ت�تمحــور فكرة هــذا البحث حول 

معالجــة إشــارات نظــام بــث االســتطاع التابع التلقائــي التي تم 

جمعهــا علــى األرض، بطريقــة ت�تيــح لنــا الكشــف عن البيانــات الزائفة 

التــي يرســلها محاكــي نظــام تحديــد المواقع واالســتعانة بها 

لتحديــد مصدر هــذا الهجوم”.

ويذكــر أن أوزجــور ســنان أوغلــو، العميد المســاعد لكلية الهندســة 

بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، يعمــل أيضــًا مــن جانبه علــى تصميم 

طــرق مبت�كــرة لمحاربــة القرصنــة اإللكرتونيــة. وقــد حصــل بحثه الذي 

يهــدف إلــى تنفيــذ عمليــات اختبــار آمنــة على الشــرائح اإللكرتونية 

مــن قبــل شــركات ومصنعــن مــن طرف ثالــث على تمويــ�ل بقيمة 300 

ألــف دوالر أمريكــي علــى مــدى ثاث ســنوات من قبل شــركة ‘إنتل’ 

األمريكيــة العماقــة المتخصصــة بمجــال الت�كنولوجيــا.

أخبــار صادمــة حــول عدم تشــفري اإلشــارات )في أجهزة ضبــط نبضات 

القلــب( ممــا ســهل تنفيــذ الهجمــات الرقمية. واليــوم بعد مرور 

عقــد مــن الزمــن، توصلنــا أخــريًا لتصميم نظام تشــفري فعــال متقدم 

لبعــض أنــواع أجهــزة ضبط نبضــات القلب”.

وتعــد تلــك الهجمــات التــي نفــذت علــى أجهزة ضبط نبضــات القلب 

مثــااًل بســيطًا علــى المخاطــر والتهديــدات التــي يمكن أن تشــكلها 

الت�كنولوجيــا الضعيفــة علــى ســامة حيــاة البشــر، بينمــا ُتّشــكل أنظمة 

اتصــاالت وت�تبــع الطائــرات مثــااًل آخــرًا ال يقل خطورة. 

مــن جانبهــا، أوضحــت كريســتينا بوبــر، أســتاذة مســاعدة في 

مجــال علــوم الحاســوب، والتــي تعمــل فــي مجال أمــن االتصاالت 

والتطبيقــات الاســلكية فــي مخترهــا بجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي: 

“نميــل إلــى االعتمــاد بشــكل كبــري علــى أنظمــة ت�كنولوجيــا 

المعلومــات فــي تطبيقــات االتصــاالت والماحــة، إال أن العديــد مــن 

“خوارزميات التشفري التي نطورها غري 

كافية. لذا، نحن بحاجة لبذل المزيد”

“ال يمكن حماية أوقات وصول إشارة 

أنظمة تحديد المواقع بالتشفري”
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مكافحة القرصنة اإللكرتونية
قراصنة اإلنرتنت يستهدفون كل 

شيء بدءًا من الحسابات المصرفية 

وصواًل إلى أنظمة تحديد المواقع 

على متن الطائرات

فــي ظــل انتشــار تقنيــات االتصــاالت فــي العالم الــذي نعيش به 

اليــوم، يمكــن أن ت�تعــرض كافــة البيانــات أو التقنيــات الرقميــة لخطر 

االخــرتاق، بــدءًا مــن الملفات الشــخصية على مواقــع التواصل 

االجتماعــي وصــواًل إلــى الحســابات المصرفيــة، حتى أنــه يمكن 

اخــرتاق أنظمــة االتصــاالت الحساســة على متن الســفن والطائرات. 

ومــع تطــور التقنيــات الجديــدة، يحــرص منفذو الهجمــات اإللكرتونية 

علــى الت�كيــف معهــا ويصبحــون أكــر تطورًا ومثابــرًة وتخفيًا.

وبهــدف مواجهــة هــذه التحديــات، يعمــل باحثو جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي المتخصصــن فــي مجــال األمن الســيراني، إلى جانب 

طــاب الدراســات العليــا والطــاب الجامعيــ�ن، على ابتــ�كار تقنيات 

دفــاع إلكرتونيــة متعــددة التخصصــات من شــأنها – بحســب قولهم 

- حمايــة البيانــات واألنظمــة الحساســة، فضــًا عــن الحد مــن المخاطر 

اإللكرتونيــة التــي قــد تهدد ســامة الحياة البشــرية.

ووفقــًا لهــدى الخزيمــي، مديــرة مركــز جامعة نيويــ�ورك أبوظبي 

لأمــن اإللكرتونــي، فــإن أكــر التحديات التــي تواجه الباحثــن ت�كمن 

فــي القــدرة علــى الت�أهــب للتغريات الســريعة فــي الت�كنولوجيا 

واالســتعداد لهــا مســبقًا وتحديــد جوانــب الضعف المعرضــة للخطر 

قبل وقــوع الهجمات.

كمــا أفــادت الخزيمــي، وهــي خبرية بارزة في علم التشــفري 

وتعمــل علــى تصميــم خوارزميــات تشــفري موثوقة لــكل من األجهزة 

والرمجيــات: “إن خوارزميــات التشــفري التــي نطورهــا حاليًا ليســت 

كافيــة تمامــًا، ونحــن بحاجــة إلــى بــذل المزيد مــن الجهد لبنــاء تصاميم 

وأنظمــة تحليــات أمنيــة شــاملة ومرنــة على جميع المســتويات”.

وأشــارت الخزيمــي إلــى أن الســبب فــي ذلك يعود لقــدرة التهديدات 

الســيرانية علــى إصابــة جميــع أنــواع التطبيقات الرقميــة، موضحًة: 

“يشــمل ذلــك إلكرتونيــات الطــريان واألنظمــة الذاتية واألجهزة 

الطبيــة القابلــة لارتــداء، مثــل مضخات األنســولن والرقائق 

المســتخدمة لتحليــل نشــاط الدمــاغ. ففــي عام 2008، انتشــرت 
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الهــواء الطلــق باســتخدام النظــام العالمــي لتحديد الموقع ‘جي بي 

إس’، غــري أن الوضــع داخــل األبنيــة المنهارة أو األنفــاق مثًا يصبح أكر 

صعوبــة. “كيــف يمكــن للطائرات دون طيــار أن تعرف مواقعها؟”

يجب أن ت�تم برمجة الطائرات دون طيار ذاتية القيادة في عمليات 

البحث واإلنقاذ بشكل فريد لت�تمكن من تحديد موضعها لوحدها 

بحسب ما يشري الروفيسور تزيس. وتمّكن ت�كنولوجيا تحديد المواضع 

المتزامنة الطائرات دون طيار من رسم خريطة لمحيطها أثناء 

تحليقها في بيئة مجهولة مع تحديد موقعها على هذه الخريطة.

ويقــوم الباحثــون لهــذا الغرض بوضع كامريات تجســيمية على 

الطائــرات دون طيــار بغــرض ضمــان مقدار عالٍ مــن الدقة؛ حيث يمكن 

بمســاعدة اثنتن أو أكر من هذه الكامريات إنشــاء صور ثاثية 

األبعــاد، وهــو مــا يتيــح للطائرات دون طيار تحديــد مواضع العقبات 

التــي تعرتضهــا بدقة. وتســتخدم الطائــرات دون طيار الحديثة 

تقنيــة ماحــة مشــابهة لتلــك التي تعمل بهــا الطائرات التجارية، 

فهــي تســتخدم النظــام العالمــي لتحديد الموقع ‘جي بي إس’، 

إضافــة لكونهــا مزودة بمقاي�يس تســارع ومقاي�يس مغناطيســية 

وأجهــزة الجايروســكوب لتعيــ�ن التوجه واالنحراف الزاوي. 

وتعالــج الخوارزميــات الحاســوبية كل المعطيــات القادمة من هذه 

الحساســات وأجهزة القياس لرســم الخرائط.

وي�جــري حاليــًا اختبــار ســرب من الطائــرات دون طيار ذاتية القيادة 

داخل مختر دراســة الحركة ‘كينســيس’ في جامعة نيوي�ورك 

أبوظبي، وهو منشــأة أبحاث مشــرتكة تشــكل جزءًا من منصة 

الت�كنولوجيــا األساســية. وتجــري محــاكاة ظروف الطريان الداخلي 

ضمــن المختــر، وفيهــا تحّلــق الطائرات دون طيار فــي بيئة مغلقة 

وتجــد طريقهــا في مســار اصطناعي يحتــوي عقبات، فيما يراقب 

العلمــاء فــي هــذه األثناء عمليات الطــريان هذه الختبار مدى دقة 

عمليــة رســم الخرائــط في الطائرات دون طيار.

وأوضــح الروفيســور تزيــس بأن الطائــرات دون طيار ذاتية القيادة 

مــن جامعــة نيوي�ورك أبوظبي ســيتم تزويدها في المســتقبل 

القريــب بــأذرع آليــة ت�تيــح لها التفاعل مع األجســام القري�بة، حيث قال: 

“حينمــا ُتجّهــز الطائــرات دون طيــار هــذه بالت�كنولوجيا الازمة لتامس 

بيئ�تهــا، يمكــن االســتفادة منهــا في أغراض االست�كشــاف والفحص أو 

حتــى فــي العمليــات ذات الطبيعة الطبية”.
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تقنيات الطريان 
من تطور إلى آخر

الطائرات بدون طيار “الدرون” يمكنها الطريان واكتشاف الطري�ق الذي 
يجب عليها أن تسلكه بشكل تلقائي، لذا يمكن االعتماد عليها في حاالت 

الكوارث الطبيعية للمساعدة في إنقاذ حياة الناس.

عندمــا تســبب إعصــار ‘كاترينــا’ بانجرافــات أرضيــة فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة عــام 2005، أطلقــت الحكومة الطائرات دون 

طيــار لتقديــر حجــم الدمار، فزّودت هذه الطائــرات الجهات المعنية 

بمعلومــات حيويــة ســاهمت فــي إنقاذ حيــاة كثري من الناس في 

المناطــق التــي انقطعت عنها االتصاالت بســبب اإلعصار.

واليوم ينتشــر اســتخدام الطائرات دون طيار بشــكل واســع في 

عمليــات البحــث واإلنقــاذ حول العالم للمســاعدة في حاالت 

الحــوادث أو الكــوارث الطبيعيــة كالزالزل واالنجرافــات الثلجية. وتلعب 

الطائــرات دون طيــار دور حيــوي في تزويد مــدراء عمليات اإلنقاذ 

بالمعلومــات، حيــث يمكنهــا إجراء المســح والتصوي�ر في مواقع 

يصعب الوصول إليها مع تغطية مســاحات واســعة كانت ستســتغرق 

وقتــًا أطــول بكثــري في حال االعتماد على الطــرق التقليدية.

ولهــذا، تقــود جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي األبحاث الرامية إلى 

تطويــ�ر جيــل جديــد من الطائرات دون طيــار المخصصة لعمليات 

البحــث واإلنقــاذ، والقــادرة على القيام بكل تلــك المهام والمزيد. 

وسنشــهد في المســتقبل تطورًا كبريًا في إمكانات الطائرات بدون 

طيار، حيث ســتصبح ذاتية القيادة وســت�تمكن من الطريان بشــكل آلي 

دون الحاجــة إلــى مــن يوجههــا عن بعد، كما ســت�تواصل بن بعضها، 

ممــا يتيــح لهــا تحديــد مواضــع بقية الطائرات فــي أي وقت تحتاج فيه 

ذلــك، إضافــة إلــى قدرتهــا على التعرف علــى العقبات التي تعرتض 

طريقهــا وتحديــد مواقعها وتفاديها.

وســتزود الطائــرات دون طيــار ذاتية القيــادة بمجموعة من 

الحساســات والحواســيب القوية التي تمّكنها من الطريان وجمع 

المعلومــات بمفردهــا دون التدخــل البشــري. وت�تمتع هذه الطائرات 

بفضــل الت�كنولوجيــا المدمجــة فيهــا بالذكاء والقــدرة على الت�كيف 

والوعــي بمحيطها تمامًا مثل البشــر.

وقد أمضى الروفيسور أنتوني تزيس، رئيس قسم الهندسة 

الكهربائية وهندسة الحاسوب في جامعة نيوي�ورك أبوظبي، حياته 

المهنية في تطوي�ر تقنيات جديدة للطائرات دون طيار، إضافة إلى 

عمله في مجاالت الروبوتات وتطبيقات هندسة التحكم.

ويــ�رى الروفيســور أنــه كي تنجــح ت�كنولوجيا الطائرات دون طيار 

هــذه “يجــب أن ت�تواصــل الطائــرات دون طيار مــع بعضها، ويمكنها 

ذلــك مــا دامــت تعــرف مواضع الطائرات األخرى” وهو أمر ســهل في 
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أوليفيا تشيونج
أستاذة مساعدة لعلم النفس

“أقــوم فــي أبحاثــي بالرتكيــز على كيفيــة فهم الدماغ لما نراه 
أمامنــا، إذ أننــا نتمتــع بقــدرة كبرية على التعّرف على آالف األشــخاص 
واألجســام، حيث تؤدي خراتنا في التعّرف على األشــياء المألوفة، 

كالوجوه والكلمات واألجســام، إلى تخصيص مناطق وشــبكات 
مختلفــة فــي الدمــاغ. ويعتر اســتخدام التصوي�ر بالرنن المغناطيســي 

أداًة بالغــة األهميــة فــي أبحاثنــا لفهم كيفية اســتيعاب دماغنا 
للمعلومــات البصريــة وتحويلها إلــى مفاهيم واضحة”

ديوغو ألمي�يدا
أستاذ مساعد لعلم النفس

“أقــوم بدراســة اللغــات التــي تعتر مهارة بالغة الســرعة 
فــي الدمــاغ، كوننــا ننطــق ما معدله أربــع كلمات في 

الثانيــة. وترتبــط عــدة مناطــق في الدماغ بالشــبكة 
اللغويــة التــي نحــاول أن نحــدد مواقعها خــال أبحاثنا 

باســتخدام التصويــ�ر بالرنــن المغناطيســي. وتشــّكل هذه 
األبحــاث بالنســبة لــي وســيلة لفهم الشــبكة المعقدة 

التــي يســتخدمها الدمــاغ فــي التعامل مــع اللغة”

كارتيك سرينيفاسان
أستاذ مساعد لعلم النفس

“تركــز معظــم أبحاثنــا على وظيفة الذاكــرة التي ت�تيح 
لنــا إنجــاز مهــم على المدى القصــري، مثل إعداد قائمة 

التســوق وتحديد االتجاهات. وأســتخدم في عملي 
التصويــ�ر بالرنــن المغناطيســي وتخطيط الدماغ 

المغناطيســي كتقنيات مســاعدة. وتشــمل المجاالت 
األخــرى ألبحاثــي فهــم كيفيــة تطبيق الوعي في الدماغ، 

ونقــوم حاليًا باســتخدام التصوي�ر بالرنن المغناطيســي 
لفحــص االختافــات في وظائــف الدماغ عندما يدرك 

الشــخص رؤيته لجســم وعندما ال يدرك رؤيته”
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 التصوي�ر
بالرنني 

المغناطيسي
تحتضــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي جهــاز تصوي�ر الرنن 
المغناطيســي غــري الجراحي الوحيــد المخصص ألبحاث 

الدمــاغ فــي منطقة الخليج.

ويســتخدم علمــاء النفس التصوي�ر بالرنن المغناطيســي 
لدراســة بنيــة وخصائص ووظائف الدمــاغ لتعزي�ز قدرتهم 

علــى فهــم كيفية اســتيعابنا وتذكرنــا لأحداث والمعالجة 
اللغويــة. وســتقدم هذه األبحــاث معلومات بالغة 

األهميــة حول التجربة اإلدراكية البشــرية.
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“ت�تواجد العديد من المواد السامة التي نتعرض لها بشكل طبيعي في الرتبة، 

وهي ليست ناتجة عن األنشطة البشرية”
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 هل تساهم بيئ�تنا
 في إصابتنا بمرض

الكبد الدهني؟
أصيبت أسماك ‘زي�را دانيو’ بالمرض بعد أيام قليلة من تعرضها لجرعات منخفضة 

من الزرنيخ، فما الدالئل التي يمكن أن نستخلصها بالنسبة للبشر؟

يعــّد الزرنيــخ مــن العناصــر الشــائعة الموجــودة طبيعيًا في القشــرة 

األرضيــة، والــذي يمكــن أن يكــون مميتًا للبشــر عند وجــوده بجرعات 

كبــرية. وكشــفت دراســات الباحثــن فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي 

أنــه يتســبب باإلصابــة بمــرض الكبــد الدهني لدى أســماك ‘زيــ�را دانيو’ 

التــي ت�تعــرض لجرعــات منخفضــة منــه على فــرتات مطّولة.

ويعتــر هــذا المــرض مــن أكــر أمراض الكبد انتشــارًا فــي العالم، وأبرز 

أعراضــه هــو تجّمــع الدهــون فــي خايا الكبــد، ما يجعــل الكبد عرضة 

لإلصابــة بأمــراض أخــرى أكــر خطورة مثل الســرطان أو تشــمع الكبد.

ويفــرتض الباحثــون أن هنــاك عــدة عوامل تســاهم في اإلصابة 

أو تســريع تطــور هــذا المــرض، مثــل العوامل الوراثيــة أو الحمية 

الغذائيــة أو نمــط الحيــاة. إال أن الدراســة تســلط الضــوء على دور 

العوامــل البيئيــة، باإلضافــة إلــى العوامل ســابقة الذكر.

ويتواجــد الزرنيــخ باإلضافــة إلى مواد ســامة أخــرى، مثل الرصاص 

والنيــكل والزنــك، فــي القشــرة األرضيــة والرتبة بنســب متفاوتة في 

جميــع أنحــاء العالــم، وقــد ت�تســرب هــذه المواد إلى أنظمــة المياه 

الجوفيــة، ولكــن يتــم تصفيتهــا وفــق معايــ�ري الســامة العالمية.

وقالت كريســتن ســادلر إديبلي، األســتاذة المشــاركة في قســم 

علــم األحيــاء فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وباحثة أولى في 

 Disease( ”الدراســة التــي نشــرت فــي مجلة “نمــاذج وآليات األمراض

Models and Mechanisms(: “إن العديــد مــن المــواد الســامة التي 

نتعــرض لهــا غــري ناتجة عن األنشــطة البشــرية، بــل هي موجودة 

بشــكل طبيعــي في الرتبة”.

وكشــف فريــ�ق األبحــاث المشــارك مــع ســادلر أن الزرنيخ وحده قادر 

علــى أن يتســبب بمــرض الكبــد الدهني لدى أســماك ‘زيــ�را دانيو’، 

حيــث أصيبــت جميــع األســماك تقري�بــًا بالمــرض بعد أربعة أو خمســة 

أيــام من التعــرض للزرنيخ.

وتابعــت ســادلر قائلــة: “علــى الرغــم من أن الســمنة المفرطة 

وداء الســكري يعتــران مــن العوامــل التي تــؤدي لإلصابة بأمراض 

الكبــد، إال أن هنالــك ثغــرة فــي المعلومــات التــي تفســر كيفية 

إصابــة أشــخاص أصحــاء بهــذا المــرض. وتركز معظم أبحــاث الصحة 

العامــة فــي هــذا المجــال على مســتويات المواد الغذائية والنشــاط 

والحركــة، إال أن ذلــك ال يكفــي، ألننــا يجــب أن نــدرس العوامــل البيئية 

التــي نتعــرض لها أيضًا”.

وبينــت دراســات أجراهــا باحثــون في جامعة إيمــوري وجامعة 

إلينــوي بشــيكاغو أن األشــخاص الذيــن تعرضــوا للزرنيــخ أو غريه 

مــن المعــادن يواجهــون خطــرًا أكــر لإلصابة بمرض الكبــد الدهني 

واالضطرابــات االســتقابية، واخت�تمــت ســادلر حديثهــا قائلــة: “تعزز 

التجــارب التــي أجريــت علــى الحيوانــات معارفنا فــي مجال األمراض 

التــي تصيب البشــر”.
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 حســاس صغــر ُيــزرع تحت 
الجلــد بإمكانــه تعقــب 

مســتويات ســكر الدم 
بســرعة ودون ألم

“ُتعد الحساسات 

التي نطورها من بني 

أصغر الحساسات على 

مستوى العالم”

يبلــغ عــدد المصابــني بمــرض الســكري فــي دولة اإلمــارات العرب�ية 

المتحــدة أكــر مــن مليــون شــخص، وهو رقم ُمرشــٌح للزيادة بوترية 

ســريعة بالمقارنــة مــع بلــدان المنطقــة والعالم. 

وتزامنــًا مــع عمــل األطبــاء والعلمــاء علــى البحث عن دالئل لتفســري 

هــذه األرقــام المرتفعــة، يعمــل خــراء الت�كنولوجيــا على ابتــ�كار حلول 

جديــدة وفعالــة ت�تيــح لمرضــى الســكري التعامــل معــه بصورة أفضل. 

وت�تمثــل إحــدى هــذه الحلــول في ابت�كار حســاس صغــري - بأبعاد 

ميليمرتيــة - قابــل للــزرع، بمقــدوره تعقب مســتويات ســكر الدم 

بشــكلٍ متواصــل لــدى المرضــى ومعالجــة النتائج بســرعة كبرية عر 

تطبيــق رقمي. 

وتنطــوي جهــود المراقبــة الذاتيــة، أو المراقبة 

المســتمرة لمســتويات الجلوكــوز، علــى أهمية 

كبــرية بالنســبة لمرضى الســكري، وذلــك كونها 

تســاعد فــي عمليــات التشــخيص والوقاية 

والعــاج للحــاالت المرافقــة للمرض، مثل 

أمــرض الكليــة والمشــكات القلبية. 

وعلــى عكس حساســات المراقبة 

المســتمرة للجلوكــوز التقليديــة 

القابلــة لارتــداء، والتــي ينبغي 

اســتبدالها بشــكل دوري، ت�تميــز 

الحساســات القابلــة للــزرع بكونهــا أصغر 

حجمــًا، وذات خــواص الســلكية، فضًا عن 

قدرتهــا علــى العمل لســنوات متعددة. 

ويقــول ســوهميونج ها، األســتاذ المســاعد 

فــي قســم هندســة الكهربــاء والحاســوب لــدى جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي  عــن الحساســات التــي ال ت�تجــاوز حجــم حبــة 

الرمــل: “ُتعــد الحساســات  التــي نطورهــا مــن بــن أصغر الحساســات  

علــى مســتوى العالــم. كمــا نســتخدم ت�كنولوجيــا تصنيــع أشــباه 

الموصــات بغــرض تصغــري حجــم كافــة األجــزاء اإللكرتونيــة المطلوبــة 

وتضمينهــا فــي حســاس واحد”. 

وســيتم تزويــد الحساســات بكافــة المعدات الازمــة لقياس 

مســتويات الجلوكــوز بصــورة شــاملة، بمــا فيها األقطــاب الكهربائية 

الخاصــة باالستشــعار الكهروكيميائــي للجلوكــوز ضمــن الســائل خارج 

الخلــوي، إلــى جانــب هوائيــات خاصة باســتقبال الطاقة الاســلكية 

وعمليــات التواصل. 

وي�وضــح ســوهميونج هــا بــأن هــذه الحساســات ســيتم زرعهــا تحت 

الجلــد، وبصــورة مباشــرة تحــت ســاعة ذكيــة أو حــزام رقمــي، والتي 

تعمــل علــى اســتقبال اإلشــارات الصــادرة عــن الحساســات، ومن 

ثــم نقــل المعلومــات عــر تطبيــق رقمــي إلــى المريــض أو الجهات 

المــزودة لخدمــات الرعايــة الصحيــة، بمــا يمّكنهــم مــن مراقبــة 

مســتويات الجلوكــوز فــي الــدم لــدى المرضــى عن بعد. ويســعى 

األســتاذ ســوهميونج أن ت�كــون هــذه الحساســات أكــر فعاليــة 

وراحــة مــن الطريقــة المســتخدمة حاليــًا، والتــي ت�تــم عــر وخز 

أحــد أصابــع اليــد وإجــراء اختبــار دموي باســتخدام معــدات مراقبة 

الجلوكــوز فــي المنــزل. وقــد يســهم هــذا االبتــ�كار الجديــد في 

االســتغناء كليــًا عــن هــذه المعدات. 

وســيكون المكــون الرئيســي للحساســات عبــارة عن شــرائح إلكرتونية 

مت�كاملــة مــن الســيليكون، ومغلفــة بمــادة متائمــة حيويــًا للحيلولة 

دون مقاومــة الجهــاز المناعــي لهذه الحساســات. 

ومــا يــزال هــذا االبتــ�كار في مرحلــة التصميم؛ إذ يعمــل فري�ق 

األبحــاث فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي علــى تصميم 

الشــريحة اإللكرتونيــة المت�كاملــة ضمــن الحســاس منذ 

مــا يقــارب العــام، مع توقع بدايــة عمليــة التصنيع 

فــي المســتقبل القريب.

وباإلضافــة لذلــك، ت�تضمــن هذه 

الحساســات مجموعــة مــن االبتــ�كارات 

الت�كنولوجيــة التــي عمــل األســتاذ 

ســوهميونج شــخصيًا علــى تطوي�رهــا 

خــال عملــه الســابق على الحساســات 

العصبيــة، والتــي مــا تــزال قيد 

التطويــ�ر ضمــن مختــره. وي�وضــح 

ســوهميونج أنــه “يمكــن اســتخدام 

هــذه الحساســات العصبيــة كمكــون 

رئيســي ضمــن واجهــة الربط بــن الدماغ 

والحاســوب لــدى المرضــى المصابــن بالشــلل، 

والذيــن ســيتمكنون مــن التحكــم باألجهــزة الخارجيــة عــر التفكــري. 

تعمــل هــذه الحساســات علــى ســطح الدمــاغ البشــري على تســجيل 

وإرســال إشــارات الدمــاغ إلــى جهاز خارجــي بصورة الســلكية. 

وبالتالــي يمكننــا اســتخدام هــذه المعلومــات للتحكــم باألجهــزة 

الخارجيــة مثــل الحواســيب أو األذرع الروبوتيــة. هــذا وقــد عملنــا 

علــى تصنيــع عــدد مــن النمــاذج األوليــة، ونجحنــا فــي التحقــق من 

صاحيتهــا للعمــل مــن الناحيــة اإللكرتونيــة. ونعمــل حاليــًا علــى 

تطويــ�ر النســخة التاليــة الخاصــة باألبحــاث علــى الدمــاغ”. 
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الكوكــب، وهــي العمليــة التــي ت�تــم عرها معالجــة الجزيئات 

الكيميائيــة - مثــل األوكســجن وثانــي أوكســيد الكربــون - وإعادة 

تدوي�رهــا لتصبــح قابلــة لاســتخدام مــن قبــل الكائنــات الحية. ويقول 

أمــن بهــذا الصــدد: “تســهم دورة الكربــون في دفع عجلــة الحياة 

علــى ســطح األرض. وُتجســد النباتــات الجــزء األهم ضمن دورة 

الكربــون، جنبــًا إلــى جنــب مع العوالــق النباتيــة والبكترييــا المحيطية، 

والتــي تعمــل علــى تحويــ�ل جزيئــات الكربــون بشــكل متواصل من غاز 

ثانــي أوكســيد الكربــون إلــى أشــكال مختلفــة من الجزيئــات العضوية”. 

وعنــد ســؤاله حــول التغــريات الحاصلــة ضمــن المحيطات نتيجــة للتغري 

المناخــي العالمــي، يــرى أمــن أن هــذه التغــريات ال تقتصر على 

ارتفــاع درجــات الحــرارة فحســب، بــل أيضًا على زيادة درجــة حموضة 

المحيطــات، حيــث يوّضــح بالقــول: “ تشــكل ظاهرة ارتفــاع حموضة 

المحيطــات مشــكلة كــرى، وذلــك لكونها ت�تســبب بتغــري الرتكيب 

الكيميائــي لميــاه البحــر، األمــر الــذي ُيقلل من مســتويات توفر 

الكربونــات والحديــد وغريهــا مــن العناصر، والتي تشــكل غذاًء رئيســيًا 

للعوالــق النباتيــة والكائنــات الحيــة األخــرى. وقد ت�ت�أثــر العوالق 

النباتيــة بصــورة أكــر مــن غريهــا نتيجــة الرتفاع حموضــة المحيطات، 

األمــر الــذي ســيؤثر ســلبًا أيضــًا على كافــة الكائنات الحيــة األعلى في 

السلســلة الغذائيــة والتــي ت�تغــذى على هــذه العوالق”. 

وُيشــري أمــن إلــى أنــه تم التعــرف على %1 فقط مــن الميكروبات 

التــي تعيــش فــي المحيطــات، لتبقى األنــواع المتبقيــة مجهولة 

بالنســبة إلينــا حتــى اآلن. “ت�تمثــل إحــدى المهــام الرئيســية التي 

أعمــل عليهــا فــي التعــرف على هــذه الميكروبــات والجزيئات التي 

تنتجهــا، إلــى جانــب تحديــد آليــة ت�أثريهــا ضمن دورة الكربــون العالمية 

- والتــي تدفــع عجلــة الحيــاة على ســطح كوكبنا”. 

 كمــا هــو الحــال فــي الطبيعة، فإن البشــر 
قــادرون علــى الت�كيــف أيضًا

ُيشــري يوســف إداغدور، األســتاذ المســاعد في قســم علم األحياء، 

إلــى أن وظائــف جســم اإلنســان أيضــًا ال يمكنها تفــادي الت�أثريات 

الناتجــة عــن التغــريات المتســارعة فــي البيئة. ويقــول بهذا الصدد: 

“ُتعــد دولــة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة واحدة مــن أفضل الدول 

لدراســة التفاعــل بــن الجينــات والبيئــة، يرجع ذلك إلــى التغريات 

 الســريعة فــي أســلوب الحيــاة التي شــهدتها الدولــة على مدار 

الـــ 50 ســنة الماضية”. 

وقــد تطــور ســكان دولــة اإلمارات على امتداد آالف الســنوات 

للت�كيــف مــع نمــط الحيــاة البــدوي التقليــدي، حيث كانــت مصادر الغذاء 

والميــاه شــحيحة، وبالتالــي اعتمــد البقــاء على الرتحال ســريًا على 

األقــدام أو عــر امتطــاء الحيوانــات خال الظــروف البيئية القاســية. 

وأردف إداغــدور أن التطــور الســريع الــذي شــهدته الدولة في 

أواخــر القــرن المنصــرم أدى إلــى إي�جــاد بيئة حضريــة جديدة لم 

يت�أقلــم الســكان المحليــون معهــا بالصــورة األمثــل. “تزامنــًا مع هذا 

التغــري الســريع، ارتفعــت بشــكل ملحــوظ معدالت اإلصابة بالســرطان، 

وأمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة، والســكري، وغريها من األمراض 

بالغــة التعقيــد. وبالرغــم مــن أن الرتكيــب الوراثــي  للســكان ال يتغري 

خــال جيلــن، إال أن التغــريات فــي البيئــة تؤثر بصورة أســرع على 

وظائــف جســم اإلنســان عر التفاعــل بن الجينــات والبيئة”. 

وفــي الوقــت ذاتــه، يركز إداغدور على دراســة العاقــة الوراثية 

- البيئيــة فــي أبوظبــي، وذلــك كجزء من دراســة “مســتقبل صحي 

لإلمــارات”. كمــا ُيديــر مشــروعًا بحثيــًا آخــر في بوركينا فاســو، الواقعة 

فــي غــرب أفريقيــا، حيــث يحــاول برفقة زمائه تفســري التفــاوت الكبري 

فــي األعــراض بــن المصابــن بالماريــا - حيث ُيصاب بعــض المرضى 

بأعــراض شــديدة للغايــة، بينمــا ُيبــدي البعض اآلخر أعراضــًا خفيفة. 

وي�جمــع هــذا المشــروع العمــل الميدانــي الُمنجــز فــي بوركينــا 

فاســو مــع أحــدث طــرق التحليــل الوراثــي المختري فــي أبوظبي. 

ويضيــف إداغــدور: “أحــاول اســتيعاب كافــة التعقيــدات خــال أبحاثي 

واســتخاص ت�أثــريات أكــر عــدد ممكــن مــن العناصــر ذات الصلة. 

وتهــدف الدراســة إلــى ربــط الت�أثــريات البيئيــة بنظرياتهــا الوراثيــة، 

فضــًا عــن محاولــة إنشــاء تجــارب توضــح الت�أثــريات البيئيــة والوراثية 

فــي ذات الوقت”. 

“ُتعــد دولة اإلمــارات العرب�ية المتحدة 

واحدة من أفضل الدول لدراســة التفاعل 

بــني الموروثــات والبيئــة، يرجع ذلك إلى 

التغريات الســريعة في أســلوب الحياة 

التــي شــهدتها الدولــة على مدار الـ 50 

سنة الماضية” 

“تشكل ظاهرة ارتفاع حموضة المحيطات 

مشكلة كربى، وذلك لكونها ت�تسبب 

بتغري الرتكيب الكيميائي لمياه البحر”
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كيف ت�ت�كيف الكائنات الحية 
مع التغريات البيئية

التغري البيئي يرتافق مع ت�كّيف الحيوانات والنباتات والبشر 
التي تعيش بها

مــع اســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى ســطح األرض، تــرز أهمية 

األفــكار التــي طورهــا الباحثــون المتخصصــون فــي مجــال الت�كّيــف 

البيئــي لمســاعدتنا علــى فهــم اآلليــة التــي ســيؤثر التغــري المناخــي 

وفقهــا علــى أنــواع الكائنــات الحيــة المختلفــة علــى ســطح الكوكــب. 

وُتجــري جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مشــروعًا بحثيــًا مرتبطــًا بدراســة 

الت�كّيــف علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي، حيــث يمتــد ليشــمل 

مواطنــي دولــة اإلمــارات المقيمــن علــى أرضهــا، مــرورًا بمنطقة 

القــرن األفريقــي، ووصــواًل إلــى مناطــق المحيطــات القاصية. 

وهنــا، يــرز اســم عالم األحياء التطوري ســتيفان بويســينوت، 

األســتاذ ورئيــس برنامــج قســم علــم األحياء لدى جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي، والــذي يتولــى مســؤولية إجراء األعمــال الميدانية 

للمشــروع فــي كل مــن أثيوبيــا واإلمــارات العرب�ية المتحدة والقســم 

الجنوبــي الشــرقي مــن الواليــات المتحــدة األمريكية، مع دمج 

النتائــج المســتخلصة مــع تقنيــات التحليــل الوراثــي  ضمــن المخر.

وي�ركــز بويســينوت علــى المســارات التطوريــة التــي تســلكها 

الكائنــات الحيــة فــي ســبيل الت�أقلــم مــع بيئ�تهــا، وفيمــا إذا كانــت 

هــذه المســارات متشــابهة علــى امتــداد األنــواع أو المناطــق 

المختلفــة. ويقــول بهــذا الصــدد: “عنــد مراقبــة األفاعــي والســحالي 

التــي تعيــش ضمــن صحــراء ناميــب، فإنهــا تبــدو مشــابهة لنظرياتهــا 

التــي تعيــش فــي شــبه الجزيــ�رة العرب�يــة، إال أنهــا غــري مرتبطــة وراثيــًا 

ببعضهــا البعــض. لــذا نعمــل علــى است�كشــاف فيمــا إذا كان التطــور 

يتبــع المســار ذاتــه فــي االســتجابة لظــروف بيئيــة معينــة، وهو 

مــا دفعنــا لدراســة مجموعــة متنوعــة مــن الكائنــات الحيــة ضمن 

مواقــع مختلفــة”. 

وُيشــري بويســينوت أنــه عنــد مواجــه التغــري المناخــي، فإنــه غالبــًا ما 

تقــوم الكائنــات الحيــة فــي بــادئ األمــر بتغيــ�ري موطنهــا واالنتقال 

إلــى مواقــع أكــر قابليــة للعيــش، عوضــًا عــن اتبــاع مســار الت�كّيف 

الوراثــي . إال أن هــذا الخيــار يبقــى ممكنــًا فقــط لــدى الكائنــات 

القــادرة علــى الحركــة. فبالنســبة للكائنــات الحيــة عديمــة الحركــة، 

مثــل النباتــات والمرجانيــات، فــإن تغيــ�ري الموطــن هــو أمــر غري 

قابــل للتحقيــق. وُيضيــف أنــه وبصــرف النظــر عّمــا إن قامــت بتغيــ�ري 

موطنهــا أم ال، فــإن اســتجابة األنــواع للتغــري المناخــي ســيعتمد 

علــى تنوعهــا الوراثــي، والــذي سيشــكل العامــل المُحــدد لقدرتهــا 

علــى الت�كيــف مــع التغــريات البيئيــة. 

وبدوره، يتخصص شــادي أمن، األســتاذ المســاعد في قســم 

علــم األحيــاء، بدراســة الكائنــات الحيــة الدقيقة التــي تعيش في 

المحيطــات، مثــل العوالــق النباتيــة )الفيتوبانكتــون( والبكترييــا، 

والــدور المحــوري الــذي تلعبــه ضمن دورة الكربون على ســطح 

“عند مراقبة األفاعي والسحالي التي 

تعيش ضمن صحراء ناميب، فإنها تبدو 

مشابهة لنظرياتها التي تعيش في شبه 

الجزي�رة العرب�ية، إال أنها غري مرتبطة وراثيًا 

ببعضها البعض” 
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“تعّد هذه األبحاث بالغة 
األهمية، كونها تسلط 

الضوء على العالم العربي 
بمختلف جوانبه”

وثقافة الصقارة ودراسات حول ريادة دول مجلس التعاون الخليجي 

ودراسات حول المتاحف والرتاث. وت�تعلق الموضوعات المطروحة 

بمناطق الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب 

آسيا، وغالبًا ما ترتبط بمبادرات بحثية قائمة في أقسام الفنون 

والعلوم اإلنسانية واالجتماعية.

ويتوقع كليمكيه أن يشهد الرنامج مزيدًا من التعاون والرتابط بن 

مواضيع األبحاث في جامعة نيوي�ورك أبوظبي، قائًا: “تعّد هذه 

األبحاث بالغة األهمية، كونها تسلط الضوء على العالم العربي 

بمختلف جوانبه، من تاريخه العري�ق وآدابه الغنية، وتراثه الثقافي 

والفني، وارتباطه الوثيق بالحضارات األخرى في الماضي والحاضر”.
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نظرة متجددة على

التقاليد القديمة
ــ�ورك أبوظبــي، خــال األعــوام القليلــة   أصــدر الباحثــون فــي جامعــة نيوي

الماضيــة، مجموعــة كبــرية مــن الكتــب والمقــاالت األكاديميــة حــول التاريــ�خ 

الدينــي والفكــري والثقافــي الغنــي فــي العالــم العربــي.

وتدرس هذه األبحاث مجموعة من الموضوعات، تشمل الصقارة 

والفلسفة والشعر ودراسات النوع االجتماعي وتاري�خ النفط في 

المنطقة والمباخر، وقد ساهمت في تعزي�ز مكانة جامعة نيوي�ورك 

أبوظبي كجهة رائدة عالميًا، ومساِهمة فاعلة في الدراسات 

اإلنسانية حول منطقة الشرق األوسط وعاقاتها الجغرافية 

والتاريخية. 

وقال رايندرت فوكينربغ، نائب العميد للتواصل الفكري والثقافي 

والباحث الرئيسي في برنامج زمالة األبحاث اإلنسانية في جامعة 

نيوي�ورك أبوظبي: “نجح برنامج الزمالة في تحقيق هدفه الرامي 

إلى إنشاء بيئة بحثية نشطة متعددة الجوانب”.

ومنذ عام 2014، قدم الرنامج 37 زمالة لكبار الباحثن والزماء 

في مرحلة ما بعد الدكتوراه من جميع أنحاء العالم، ومن ضمنهم 

مجموعة من طاب الدكتوراه في جامعة نيوي�ورك في نيوي�ورك. 

وساهم الباحثون، خال هذه األعوام، في إنتاج أكر من 35 بحثًا 

وتنظيم أكر من 20 فعالية أكاديمية، والتي استقبل العديد منها 

أكر من 100 من الباحثن العالمي�ن.

وأشار فوكينربغ إلى أن قوة الرنامج ت�كمن في قدرته على تخطي 

حدود أبوظبي، وقال معلقًا: “تشمل أبحاثنا العديد من التخصصات 

التي ت�تضمن التاري�خ والثقافة والرتاث والمتاحف، باإلضافة إلى 

العديد من فروع العلوم اإلنسانية”.

وأضاف قائًا: “لقد تلقينا أبحاثًا رائعة من باحثن شباب ومخضرمن 

من أهم الجامعات في مختلف أنحاء العالم”.

ومن جهته، أوّضح مارتن كليمكيه، نائب العميد للسياسات والحوكمة 

األكاديمية، والباحث الرئيسي المشارك في برنامج الزمالة: “يتم 

ت�كليف كل زميل باستضافة ورشة عمل مصّغرة يدعو خالها خراء 

رواد عالمي�ن إلى أبوظبي للتعاون معه على مشروعه، وهي 

خطوة حققت نجاحًا بالغًا”. 

ويمكن لجميع الباحثن العاملن في مختلف مجاالت العلوم 

اإلنسانية المشاركة في برنامج الزمالة، ولكن كليمكيه أشار 

إلى بروز موضوعات محددة خال السنوات الخمس األولى من 

الرنامج، مثل الثقافة اإلسامية المبّكرة والشعر البدوي وتاري�خ 
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أوروبــا. وهــي متواجــدة أيضًا فــي تجمعات صغــرية على جزر 

مختلفــة فــي بحــر إي�جــه، والــر الرئيســي لليونان، وجنــوب تركيا. 

وتعتــر ثمــار فينيكــس ثيوفراســتي صغــرية للغايــة ذات قــوام ليفي 

وغــري قابلــة لــأكل، بالرغــم مــن أن هــذه الفصيلــة تبدو شــبيهة بنخيل 

التمــر الزراعــي. ويصّنــف االتحــاد العالمــي للحفاظ علــى الطبيعة 

ومواردهــا )IUCN( نخيــل فينيكــس ثيوفراســتي كنــوع “شــبه مهّدد 

باالنقــراض”، مــا يعنــي أن هــذه الفصيلــة قد ت�كــون مهددة في 

المســتقبل القريــب، ولــو أنهــا ليســت في خطر مباشــر حاليًا. 

ومــن جهــة أخــرى، أشــار باحثو جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي بناًء على 

نتائج الدراســة إلى أن الشــرق األوســط كان الســّباق لزراعة نخيل 

التمــور، وكان ذلــك فــي البدايــة فــي منطقة الخليــج على األرجح. 

وتــم العثــور علــى أقــدم الدالئــل األركيولوجيــة الموثقة حول زراعة 

نخيــل فينيكــس داكتيليفــريا فــي جزيــ�رة دلمــا في دولةاإلمارات 

العرب�يــة المتحــدة، وفــي الكويــت، وهــي تعود إلى العصــر الحجري 

العربــي الحديــث قبل نحو 7,000 ســنة.

 وقــد أدت حركــة نخيــل فينيكــس داكتيلي�يفــريا المّدجــن من الشــرق 

األوســط إلــى التقائــه مــع نخيل فينيكــس ثيوفراســتي عند وصوله 

ســواحل المتوســط، فأســفر هــذا التــزاوج عن ظهور نخيــل التمور 

الــذي ينمــو فــي شــمال أفريقيا حاليًا، وتشــري األدلــة األركيولوجية 

إلــى أن هــذا التهجــن قــد تــم قبل نحو 3,000 ســنة على األرجح.

 Proceedings of the National وتم نشــر الدراســة في مجلة

 Academy of Sciences of the United States of America

الصــادرة عــن األكاديميــة الوطنيــة للعلــوم في الواليــات المتحدة 

األمريكيــة. وقــد أجريــت معظــم األعمــال البحثية من قبــل جوناثان 

فــاورز، األســتاذ البحثي المســاعد، تحت إشــراف مايــكل بوروغانان، 

الروفيســور الفضــي فــي علــم األحياء وعميــد العلوم لدى 

جامعــة نيويــ�ورك، علمــًا بــأن البحــث ينــدرج في إطار مشــروع “التنّوع 

الجينــي لنخيــل التمــر”، والــذي يهــدف لجمــع مزيد مــن المعلومات 

عــن خــواص هــذه التمــور ومســريتها التطورية، وذلك عــر تحليل 

جيناتهــا لت�كويــ�ن صــورة أوضــح عــن أصولهــا وكيفيــات تطورها ودعم 

أي جهــود مســتقبلية ترمــي لتحســن الجــودة الزراعيــة لمحصول 

الفاكهــة الهام هذا.
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كشــف تحليــٌل جينــي أجرتــه جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي عــن أن نخيل 

التمــر المنتشــر فــي شــمال أفريقيــا هــو عبارة عن هجن بن شــجر 

نخيــل الشــرق األوســط، وفصيلــة مــن النخيل الري الــذي ينمو على 

جزيــ�رة كريــت اليونانيــة وفــي عّدة مناطــق قليلة جنــوب تركيا. 

وتســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى التاري�خ التطــّوري لواحدة من 

أقــدم أنــواع األشــجار المزروعــة فــي التاري�خ، والتي مــا زالت مصدرًا 

هامــًا لمحاصيــل الفاكهــة في شــمال أفريقيا والشــرق األوســط.

وكانــت الدراســات الســابقة قد أشــارت إلــى أن نوع النخيــل مختلف 

جينيــًا بــن هاتــن المنطقتــن، ولــو أنــه ينتمي إلــى فصيلة واحدة 

هــي فينيكــس داكتيليفــريا Phoenix Dactylifera. وقــد دفعت 

الطبيعــة الممّيــزة لتمــور شــمال أفريقيــا، التي تشــمل النوعن 

الشــهريي�ن “المجــدول” و “دقلــة النــور”، العلماء إلى التســاؤل 

عــن أصلهمــا، وأشــار البعــض مثــًا إلــى احتمال أن ت�كون زراعــة نخيل 

شــمال أفريقيا قد تمت بشــكل منفصل عن نخيل الشــرق األوســط.

وبهدف العثور على األصل الغامض لنخيل التمور الشمال أفريقي، 

قام باحثو جامعة نيوي�ورك أبوظبي - بالتعاون مع زماء من جامعة 

نيوي�ورك وباحثن من اليونان وفرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة 

- بإعداد خارطة جينية لعّينة كبرية من أشجار النخيل في الشرق 

األوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، فضًا عن أنواع أخرى قري�بة 

من النخيل الري. وقد توصل التحليل إلى أن التهجن بن نخيل التمر 

وفصيلة فينيكس ثيوفراستي P.theophrasti )وهو فصيلة شرق 

متوسطية ُتعرف باسم النخيل الكريتي الري( هو أصل الساسة 

الهجينة والتماّيز الجيني بن النخيل في شمال أفريقيا.

 وأوضــح الباحثــون بــأن نحــو 5 إلــى %18 من جينات نخيل شــمال أفريقيا 

تعــود إلــى النخيــل الكريتي الري، كمــا أن تزاوج مختلف أنواع 

النخيل الشــرق أوســطي مع النخيل الري فينيكس ثيوفراســتي 

ســاهم في تعزي�ز التنّوع الجيني ألشــجار النخيل شــمال األفريقية، 

مقارنة بنظرياتها في شــرق المتوســط. وقد يســاعد التهجن مع 

فينيكــس ثيوفراســتي أيضــًا علــى ظهور جينــات جديدة في نخيل 

التمر الزراعي، ما قد يســمح بتحســن أصناف أعلى جودة من الرطب 

ت�تمتــع بخــواص مقاومة لأمــراض وتعود بمنافع أكر.

واليــوم، يمكــن العثــور علــى نخيــل فينيكس ثيوفراســتي في 10 

تجمعــات علــى جزيــ�رة كريــت اليونانيــة، ومنهــا تجّمــع بالقرب من 

منتــج ’فــاي‘ الشــاطئي الشــهري، وهــو غابــة النخيل األكر في 
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ت�رتافــق البنــى ثاثيــة األبعــاد المتنوعــة ]لهــذه الجزيئات[ مــع ت�أثري 

بيولوجــي قــوي وانتقائــي، والــذي يتم عــر تفاعلها مــع الجزئيات 

الكبــرية كالروتينــات والحمــض النــووي الري�بــي منقوص األوكســجن. 

ومــع أن االهتمــام باألبحــاث المتعلقــة بالمنتجــات الطبيعيــة قد 

تراجــع قبــل 10 أو 20 عامــًا، إال أنهــا تمــر اليــوم بمرحلــة نهوض، 

وذلــك بفضــل التطــورات الت�كنولوجيــة وتطــور المفاهيم”.

ومــن االبتــ�كارات المهمــة علــى هــذا الصعيد، االنخفاض الســريع في 

الوقــت والت�كلفــة التــي يتطلبهــا فــك الشــيفرة الوراثيــة للجينوم، 

حيــث أظهــرت األبحــاث الحديثــة التي تســتخدم هــذه التقنية أن 

المنتجــات الطبيعيــة التــي يتــم عزلهــا بالطــرق التقليديــة في 

ــع وجودها  المختــر ال ُتشــكل إال نســبة ضئيلــة مــن المــواد المتوقَّ

فــي الطبيعــة، وفقًا لــكام هيلي.

وعلــى ســبيل المثــال، ُتشــري التقديــرات إلــى أن العلمــاء نجحــوا فــي 

عــزل مــا نســبته %10 فقــط مــن الجزيئــات الصغــرية التــي تصنعهــا 

البكترييــا فــي مختراتهــم. وُتشــكل هــذه النســبة معلومــة مهمــة، 

نظــرًا ألن هــذه الجزيئــات أثبتــت كونهــا مصــدرًا غنيــًا للمــواد الدوائيــة 

الجديــدة. وحــول ذلــك، يضيــف هيلــي: “إذا تمكّنــا من اســتغال 

النســبة الكــرى المتبقيــة، أي الـــ %90 التــي لــم يتــم عزلهــا بعــد، 

فقــد نعــر علــى ثــروة مــن الجزيئــات الدوائيــة المحتملــة واألدوات 

الكيميائيــة التــي يمكــن اســتخدامها لقطــع العديــد مــن العمليــات 

الخلويــة المتنوعــة”.

“تراجــع االهتمــام باألبحــاث المتعلقــة 
بالمنتجــات الطبيعيــة قبــل 10 أو 20 عامــًا، 

إال أنهــا تشــهد اليــوم نهضــًة جديــدًة”

“من الممكن أن 
نعرث على كنٍز من 

الجزيئات الدوائية”

ويتمثــل أحــد أكــر التحديــات التــي تحــول دون الوصول إلى هذه 

الجزيئــات فــي أن الغالبيــة العظمــى مــن البكترييــا ال يمكــن زراعتها 

فــي المختــر، إضافــة إلــى صعوبة استنســاخ الشــروط المعقدة 

التــي تعيشــها البكترييــا فــي بيئ�تهــا الطبيعيــة، والتــي تحرضها 

علــى إنتــاج هــذه الجزيئــات فــي إطــار الدفاع عن النفس أو اكتســاب 

الغــذاء. ولــذا، تعمــل المجموعــات البحثيــة حاليــًا على تطويــ�ر تقنيات 

مبت�كــرة لتحريــض الميكروبــات علــى إنتــاج مجموعة أوســع من 

الجزيئــات، إال أن عــزل هــذه الجزيئــات ودراســتها البيولوجيــة يبقى 

عمليــًة طويلــًة ومضنية.

ومــن جانبــه، يعمــل هيلــي علــى تطويــ�ر عمليــة حيويــة صنعية بهدف 

الوصــول إلــى هــذه المنتجــات الطبيعيــة فــي المختر، مســتندًا إلى 

تنامــي فهــم الباحثــن فــي المجال آلليــات إنتــاج البكترييا لهذه 

الجزيئــات. وســتعمل المنصــة التــي طورهــا هيلي على االســتفادة 

مــن التطــورات الحاصلــة علــى صعيد أتمتــة الرتكيــب الكيميائي 

الصنعــي، وذلــك بهــدف توفــري الوصول الســريع إلى قائمة واســعة 

مــن المنتجــات الطبيعيــة، ومــن ثــم اســتخدامها في المرحلــة ما قبل 

الســري�رية مــن تطوي�ر األدوية.

وهنــا، يختــم هيلــي حديثــه بالقــول: “بالنســبة لــي، فــإن الهدف 

المطلــق، والــذي ال يــزال بعيــد المنــال حتــى اآلن، هــو التوصــل إلى 

طريقــة فــك الشــيفرة الوراثيــة لنــوع معــن مــن البكترييــا أو الفطــور 

ومــن ثــم تركيــب الجزيئــات التــي ينتجهــا بطريقــة صنعيــة وفوريــة، 

أي تجــاوز العقبــة الكبــرية المتمثلــة فــي محــاوالت العــزل، ومــن 

ثــم تقي�يــم الجزيئــات عــر تقنيــات المقايســة الخلويــة أو تجري�بهــا 

علــى نمــاذج الكائنــات، وذلــك بهــدف فهــم آليــة ت�أثريهــا وتحديد 

اإلمكانــات الدوائيــة الواعــدة التــي تخبئهــا خــال وقــت أقصــر بكثري 

ممــا نحتاجــه اآلن”.
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الدوائــي. وقــد عمــل مختــره علــى تحقيق ذلك من خــال تطوي�ر 

عــدد مــن التقنيــات الجديــدة، والتي تســاهم في دفع مســرية البحث 

العلمــي المبت�كــر فــي مختــره وفي المؤسســات األخرى.

وحــول ذلــك، يقــول دور: “نحــاول أن نطــور تقنيات تســمح للباحثن 

بطــرح أســئلة لــم يكــن مــن الممكــن طرحها مــن قبل”، واصفــًا العملية 

بـــ “الت�أثــري الســّلمي”، حيــث يتيــح تطويــ�ر تقنيــة معينــة للباحثن 

دراســة عمليــة بيولوجيــة أو كيميائيــة مــا، لتقــدم المعــارف الجديدة 

المكتَســبة خــال هــذه الدراســة شــرارة االنطاق البتــ�كار أداة جديدة، 

وهكــذا. ويضيــف دور: “إن تطويــ�ر هــذه التقنيــات يتيــح لــي ككيميائي 

أن أطــرح مســائل أكــر تعقيــدًا من قبل”.

ومــن المجــاالت النوعيــة التــي ت�رتكــز عليها أبحاث دور، دراســُة إنزيم 

ُيعــرف باســم “اإلنزيــم المحــول لـــ Ras”. وRas هو بروتــن غالبًا ما 

يلعــب دورًا فــي إحــداث الســرطان، ولذا يعمُل دور على دراســة 

وظيفــة اإلنزيــم المحــول لـــ Ras ودوره فــي تنظيــم عمل هذا 

الروتــن فــي الســرطان. وإلنجاز هــذه المهمة، يســتخدم مختره 

تقنيــات المســح البيولوجــي والحاســوبي والكيميــاء الصنعيــة 

لتشــكيل جزيئــات صغــرية تقــوم بت�ثبيــط هذا اإلنزيم.

ويشــرح دور ذلــك بالقــول: “لقــد أصبح Ras أحد أهــم المواقع 

المســتهدفة بأدويــة الســرطان، حيــث اأجريــت الكثري من الدراســات 

علــى إشــارة Ras باالتجــاه الســفلي”، والطريقــة التــي تؤدي بها 

إلــى تحريــض نمــو األورام. ويضيــف دور: “إال أننــي أعتقــد أن الكثري 

 ،Ras مــن األحــداث تجــري أيضــًا على االتجــاه العلوي بالنســبة لـ

 Ras وهنــاك أســئلة هامــة تنبغــي اإلجابــة عليهــا بالنســبة لتنظيم

وعائلتــه الكبــرية مــن الروتينات”.

“عصــر النهضــة” فــي البحــث العلمي
يشــرح أالن هيلــي، األســتاذ المســاعد فــي الكيميــاء، والذي ُيركز 

فــي أبحاثــه علــى اكتشــاف األدويــة مــن المنتجــات الطبيعية، أن أحد 

األســباب التــي تجعــل المنتجــات الطبيعيــة مفيــدًة للغايــة ت�تمثل 

فــي بنيتهــا المعقــدة مــن الناحيــة الكيميائيــة، حيــث يقــول: “غالبًا ما 
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“إذا نجحــَت فــي اســتهداف مرض أو 
طفيلــيٍّ مــن عــدة زوايا فــي الوقت ذاته 

باســتخدام آليــات مختلفــة، فإن ذلــك يقلل 
مــن احتمــال تطويــ�ره للمقاومــة الدوائية”

ومــن هــؤالء الباحثن كريســتن جونســالوس، وهــي المديرة 

المشــاركة لمركــز علــم الجينــوم واألنظمــة الحيوية لــدى جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي، والــذي يواصــل نشــاطه في العاصمــة اإلماراتية 

منــذ افت�تــاح الجامعــة فــي عــام 2010. وكانت جونســالوس قد عقدت 

العــزم، منــذ ت�أسيســها لهــذا المختــر، علــى است�كشــاف اإلمكانيات 

المحتملــة لاســتفادة مــن الميكروبــات التــي تعيش فــي البيئة 

الفريــدة للمنطقــة، فــي إنتــاج العاجــات الدوائيــة. وإضافة إلى 

دورهــا فــي المركــز، تعمل جونســالوس مديــرًة لكليــة المعلوماتية 

الحيويــة فــي الجامعــة، وأســتاذًة مشــاركة في قســم علم األحياء 

فــي جامعــة نيويــ�ورك في الواليــات المتحدة.

وتشــرح جونســالوس الهــدف مــن هذه األبحاث بالقــول: “لقد جاءت 

معظــم األدويــة الحاصلــة علــى موافقــة “إدارة الغذاء والدواء” 

خــال العقــود الماضيــة، مســتوحاًة مــن المنتجــات الطبيعيــة، أو حتى 

مشــتقًة بشــكل مباشــر مــن األحيــاء الدقيقة، والتــي ت�تواصل مع 

بعضهــا عــر المــواد الكيميائيــة، ألنهــا ال تملــك عيونــًا أو آذانًا”.

وتوجــد أنــواع نــادرة مــن البكترييا واألحيــاء الدقيقة فــي منطقة 

الخليــج العربــي، والتــي تمتــاز بارتفــاع المحتــوى الملحــي والتقلبات 

الحراريــة الشــديدة، فيمــا ُتشــكل أشــجار المانجروف التــي تصطف 

علــى طــول الســاحل والمســطحات الملحيــة الرية موطنــًا لكائنات 

أخرى مثــرية لاهتمام.

وت�تابــع جونســالوس حديثهــا بالقــول: “كانــت البدايــة مع عزل 

البكترييــا مــن أماكــن مختلفــة فــي المنطقة، ومن ثــم زراعتها 

فــي مخترنــا، إضافــة إلــى تطويــ�ر طرق قياس الختبار النشــاط 

الــذي تمارســه علــى أنــواع مختلفة مــن األحياء. ومــن المنهجيات 

الواعــدة التــي نعمــل علــى تطوي�رها طريقُة ُتعرف باســم “المســح 

عالــي المحتــوى”، والتــي نراقــب مــن خالها العديد مــن النواحي 

المختلفــة للوظيفــة الخلويــة فــي الوقــت ذاته، مــا ُيعزز من 

حظوظنــا فــي اكتشــاف جزيئــات ذات ت�أثــريات متنوعة”.

وقــد عكفــت جونســالوس وفريقهــا، في أحد المشــاريع، على 

دراســة إمكانيــة االســتفادة مــن المــواد الكيميائية المشــتقة من 

الميكروبــات لقتــل دودة طفيليــة ُتدعــى بـــ “الــدودة الخيطية”.

وحــول ذلــك، تقول جونســالوس: “تصيــب هــذه الطفيليات قرابة 

مليــار شــخص حــول العالــم كل ســنة، كمــا أنها ُتســبب ضررًا هائًا 

للمواشــي والمحاصيــل، حيــث تقــوم األنــواع النباتيــة منها باســتنفاذ 

طاقــة المزروعــات، مــا يــؤدي بدوره إلى انخفــاض المردود”. وقد 

نجــح فريــ�ق جونســالوس فــي التوصــل إلــى نتائج واعــدة، تمثلت في 

اكتشــاف مركبــات ت�تمتــع بالفعاليــة فــي قتــل الديــدان الخيطية التي 

تصيــب النباتــات، حيــث يواصــل الفريــ�ق حاليــًا دراســة إمكانية الطرح 

التجــاري لهــذه المــواد الكيميائية.

وت�أمــل جونســالوس أن تســتخدم الت�كنولوجيــا والطــرق التــي 

طورتهــا فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي لدراســة أثــر التوليفات 

الدوائيــة، أو “الكوكتيــات” كمــا تســميها، فــي مكافحــة أمراض 

كالســرطان. ووفقــًا لجونســالوس، تحمــل تقنيــة التوليــف هذه 

إمكانيــات كبــرية، حيــث تشــرح ذلــك بالقول: “إذا نجحَت في اســتهداف 

مــرض أو طفيلــيٍّ مــا مــن عــدة زوايا في الوقت ذاته باســتخدام 

آليــات مختلفــة، فــإن ذلــك يقلــل من احتمــال تطويــ�ره للمقاومة 

الدوائيــة. ولــذا، فنحــن نرغــب في التوصــل إلى التوليفــات الدوائية 

الجيــدة، أي تحديــد األدويــة التــي تعمــل جيــدًا بالت�آزر مــع بعضها، 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يســمح بإعطائهــا جميعــًا بجرعات أقل من 

المطلــوب لتحقيــق الفعاليــة عنــد إعطــاء دواء واحــد بمفرده”.

الت�كنولوجيــا فــي طليعــة االكتشــاف العلمــي
يعكــف تيموثــي دور، األســتاذ المشــارك في قســم الكيميــاء بجامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي، فــي بحثــه علــى فهم التفاعــات التي تجري 

بــن الجزيئــات، وتحديــد آليــات ت�أثــري العمليــات البيولوجيــة والكيمائية 

التــي تجــري فــي الســرطان، واألمــراض االختاجية، وحاالت اإلدمان 
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الشفائية

شــكلت الطبيعــة مصــدرًا للعديــد مــن األدويــة التــي نالــت موافقــة 
“إدارة الغــذاء والــدواء األمريكيــة” علــى امتــداد الســنوات الخمســن 
الماضيــة، ومنهــا أدويــة ســاهمت فــي إنقــاذ أو تحســن حيــاة العديد 

مــن البشــر، كالمضــادات الحيويــة وأدويــة الســرطان؛ إال أن العقــود 
القليلــة الماضيــة شــهدت تباطــؤ وتــرية منــح الموافقــة لأدويــة 
المشــتقة مــن مصــادر طبيعيــة. ومــع ذلــك، يعــود الباحثــون في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي اليــوم إلــى الطبيعــة، ســعيًا إلــى اكتشــاف 
أدويــة محتملــة جديــدة، وتحســن فهمهــم للعمليــات البيولوجيــة 

األساســية المتعلقــة بالصحــة البشــرية.

2018 51أبحاث 
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في 22 يونيو 2018 بحدود الســاعة 11:30 ليًا، شــهد شــرق جريناند انهيار قطع 

جليديــة بــوزن 10 مليــار طــن من نهر جليدي هائل وســقوطها فــي المحيط، حيث 

اســتمر الحــدث الجليــدي النــادر، الــذي تم توثيقه من قبــل الباحثن، ما يقارب 30 

دقيقــة. يقــدر امتــداد الجبــال الجليديــة الناتجة عن هــذا االنهيار بحوالي أربعة 

أميــال، مــا يعــادل المســافة من مانهاتن إلى وســط مدينــة نيوي�ورك، وما تزال 

الت�أثــريات على مســتوى ميــاه البحر غري معروفة.
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يمكــن أن ينفصــل جــزء كبــري مــن الطبقــة الجليديــة فــي غــرب القارة 

القطبيــة الجنوبيــة خــال الحقبــة الراهنــة، مــا قــد يــؤدي إلى 

ارتفــاع كارثــي محتمــل فــي مســتوى ســطح البحــر حــول العالم. 

ويعمــل فريــ�ق مــن الخــراء الدوليــ�ن مــن الواليــات المتحدة 

وبريطانيــا فــي ظــروف بالغــة الخطــورة لمعرفــة ســبب عدم 

اســتقرار نهــر ‘ثوايتيــس’ الجليــدي البعيــد ومحاولــة توقــع موعــد 

انهيــاره. وتعتــر هــذه المهمــة بالغــة األهميــة ألن حوالــي 40 

بالمائــة مــن ســكان العالــم يعيشــون بالقــرب مــن المياه.
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يــؤدي الهــواء الدافــئ والمحمــل بالغبــار القادم مــن الصحراء الكرى 

إلــى ذوبــان الثلــوج وارتفــاع درجــات الحرارة بمقدار 10 درجــات مئوية 

فــي األجــزاء الجنوبيــة مــن جرينانــد. وُتعزى حوالــي نصف ظروف االحرتار 

المناخــي فــي القطــب الشــمالي إلــى زيادة تدفقــات الرطوبة والحرارة 

التــي تصــل إلــى المنطقــة مــن أماكــن أخرى على ســطح األرض، حيــث ينتقل 

الهــواء المحمــل بالغبــار عابــرًا شــمال المحيط األطلســي مــن أفريقيا 

ضمــن تيــار نفــاث قطبــي تم اكتشــافه حديثًا.

2018 45أبحاث 
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ال يشــكل التغــري المناخــي التهديــد الوحيــد للشــعاب المرجانيــة، حيــث ت�تعــرض 

هــذه الشــعاب لأمــراض المائيــة المميتــة، وعلــى غــرار البشــر، تعتمــد مقاومتهــا 

لهــذه األمــراض علــى آلياتهــا الدفاعيــة الداخليــة. يمكــن للشــعاب المرجانيــة، 

علــى الرغــم مــن ثباتهــا، تغيــ�ري محيطهــا عــر إنتــاج جزيئــات خاصــة تمكنهــا مــن 

ت�كويــ�ن طبقــات ســليمة مــن الكائنــات الدقيقــة المفيــدة التــي تعيــش علــى 

ســطحها ومكافحــة الجراثيــم الطفيليــة. وقــد يكــون العلمــاء قادريــ�ن علــى توقــع 

األمــراض وظاهــرة ابيضــاض الشــعاب المرجانيــة أو حتــى منعهــا، إذا أمكنهــم 

فهــم الجزيئــات التــي تحتاجهــا الشــعاب المرجانيــة للحفــاظ علــى ســامة الكائنــات 

الدقيقــة المفيــدة التــي تعيــش علــى ســطحها.

2018 43أبحاث 
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يتخــوف العلمــاء مــن ت�أثــر الســياحة وصيــد األســماك بشــكل ســلبي 

بـ“المنطقــة الميتــة” الشاســعة فــي بحــر العــرب. وُتعــّرف المنطقــة 

الميتــة بأنهــا منطقــة مــن المحيــط ت�تناقــص فيهــا مســتويات 

األوكســجن بمــا ال يتناســب مــع حيــاة األســماك، وتعتــر المنطقــة 

الميتــة فــي بحــر العــرب األكــر فــي العالــم. حيث يــرتاوح عمق هذه 

المنطقــة مــن 100 مــرت حتــى 1,500 مــرت تحــت ســطح البحــر، وتمتــد من 

ســلطنة ُعمــان إلــى ســاحل الهند.
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إذا اســتمر التغــري المناخــي علــى وتريتــه الحاليــة، فستشــّكل األمطار 

الموســمية الســنوية التــي تؤثــر علــى مئــات الماي�ن مــن الناس في 

شــمال الهنــد، وخاصــة المزارعــن، تحديــات جديدة لأجيــال القادمة. 

وتظهــر تقنيــات المحــاكاة المتطــورة تراجعــًا ملحوظــًا لنشــاط العواصف 

فــي أواخــر القــرن الحــادي والعشــري�ن، ومع ذلك، مــن المتوقع حدوث 

المزيــد مــن العواصــف فــوق مناطق بريــة، مع توّجه األمطــار الغزي�رة 

باتجــاه المناطــق الداخلية والشــمالية.

2018 39أبحاث 
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نظامنا البيئي يشــهد تغريات متســارعة. ت�تزايد 

ســرعة ذوبان األنهار الجليدية بشــكل يدعو 

للقلــق، باإلضافة إلــى الظروف المناخية 

القاســية وارتفــاع درجة حــرارة مياه المحيطات 

الــذي يهــدد األنظمة البيئية البحريــة الغنية. كيف 

ســتؤثر هــذه التغــريات على الحياة في األرض؟ 

ت�كمــن جميــع األجوبة فــي البحوث العلمية، 

حيــث يضطلــع باحثو جامعــة نيوي�ورك أبوظبي 

بــدور عالمــي بالغ األهمية فــي تحديد كيفية 

ت�أثــري الظــروف البيئية الحاليــة على حياتنا في 

الســنوات القادمة، ويســلط عملهم الضوء على 

الظــروف الخطــرة التي يمر بهــا كوكبنا حاليًا.

كوكبنا في حالة حرجة

2018 37أبحاث 
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“ال يتميــز هــذا النــوع مــن اإلســمنت بمزايــا االســتدامة البيئيــة فقــط بــل 

ــدء  ــة الب بالكفــاءة مــن حيــث الت�كلفــة أيضــًا، حيــث تســتطيع محطــات التحلي

ببيــع نفاياتهــا لمصانــع اإلســمنت وتحقيــق األربــاح منهــا”

قطاع البناء العالمي. ويتم إنتاج هذا النوع من األسمنت في مصانع 

ذات أفران ضخمة، حيث يتم تسخن الحجر الكلسي والطن والصخور 

الرسوبية إلى درجات حرارة عالية جدًا )بن 1450 و1550 درجة مئوية( 

إلنتاج المسحوق ذي اللون الرمادي المألوف، والذي يعتر شريان 

الحياة لقطاع البناء. ويتم ت�أمن هذه الدرجات العالية من الحرارة من 

خال تسخن الوقود األحفوري، والذي يجعل مصانع األسمنت واحدة 

من أكر المنشآت المولدة النبعاثات الغازات الدفيئة. 

وفي هذا الســياق، يوضح كمال تشــيلك، األســتاذ المســاعد في 

الهندســة المدنيــة فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، أن المنتجات 

الثانويــة للصناعــات األخــرى توفر بديًا مســتدامًا لأســمنت 

البورتانــدي. ويتمثــل أحــد هــذه الخيارات في مادة أوكســيد 

المغنيســيوم عالــي التفاعليــة، والــذي يمكــن لدولة اإلمارات 

الوصــول إلــى إمــدادات هائلة منــه. ويمكن اســتخاص هذه المادة 

مــن المحلــول الملحــي المتبقــي مــن عمليــة تحلية ميــاه البحر.

ويتــم إنتــاج األســمنت المصنــوع من أوكســيد المغنيســيوم عالي 

التفاعليــة بدرجــات حــرارة أقــل بكثري مــن األســمنت البورتاندي، حيث 

يوضــح تشــيلك: “بذلــك لــن تحــرق المعامــل كميات كبــرية من الوقود، 

ممــا يحّفــز مــن عملية محايــدة الكربون”. 

وفــي الواقــع، فــإن المنتج األســمنت الخــاص بتشــيلك يمتص ثاني 

أوكســيد الكربــون أثنــاء عمليــة التصلــب ألن قوتــه تعتمــد على ذلك، 

وبإمكانــه االســتمرار فــي امتصــاص ثانــي أوكســيد الكربون لفرتة 

طويلــة بعــد خلطــه فــي الخرســانة، ممــا يجعلــه ذا أثر كربوني ســلبي. 

وبنــاًء عليــه، فــإن الطرقــات والمبانــي المصنوعة مــن هذا النوع 

مــن األســمنت ســتمتص فعليــًا ثانــي أوكســيد الكربون مــن الجو على 

مــدار الســنوات، لتســاعد فــي مواجهــة التغــري المناخي، وذلك وفق 

حديــث تشــيلك، الــذي يــردف: “ال يتميــز هــذا النوع من األســمنت بمزايا 

االســتدامة البيئيــة فقــط بــل بالكفــاءة مــن حيــث الت�كلفــة أيضًا، حيث 

تســتطيع محطــات التحليــة البــدء ببيــع نفاياتهــا لمصانع األســمنت 

وتحقيــق األربــاح منهــا. وبالتالــي يوفــر المنتــج وضعًا مربحــًا للجميع”.

وي�وضــح تشــيلك أن الفحوصــات المخريــة أثبتــت أن األســمنت 

المصنــوع مــن أوكســيد المغنيســيوم عالــي التفاعليــة يمتلــك نفس 

صابــة الخلطــة البورتانديــة. وستســهم الدراســات المســتقبلية في 

تزويــد الباحثــن بفكــرة حــول نوعيــة التفاعات الداخليــة األخرى التي 

ســتحدث علــى المــدى الطويــ�ل، والتــي من الممكــن أن تؤثر على 

الطريقــة التــي يســتخدم فيهــا هــذا المنتــج الجديد. كمــا أن العمل 

جــاٍر علــى قدم وســاق لتســريع عمليــة الكربنة. 

ويقــوم فريــ�ق األبحــاث الخــاص بتشــيلك اليــوم بجمع ميــاه البحر من 

الخليــج العربــي لصنــع عينــات االختبــار، ويأملــون البــدء بالحصول على 

المــواد الازمــة مــن محطــات التحليــة المحلية فــي وقت قريب.
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شكل جديد ومبت�كر من األسمنت
طريقة أكرث استدامة لصنع األسمنت

هــل يمكــن تصنيــع األســمنت مــن الطــن المالــح الناتج عــن عملية 

تحليــة الميــاه؟ يعتقــد الباحثــون فــي جامعة نيويــ�ورك أبوظبي 

بإمكانيــة تحقيــق ذلــك، وبــأن دولة اإلمــارات العرب�يــة المتحدة في 

مكانــة مميــزة لتصبــح الرائــدة فــي هــذا المجال الجديــد والفريد من 

نوعــه للبناء المســتدام.

وتضــم دولــة اإلمــارات أكــر من 70 محطــة تحلية تؤّمن مياه الشــرب 

لمايــ�ن النــاس. وعلــى الرغــم من ذلــك، تعود هذه الكميــات الكبرية 

مــن الميــاه الصالحــة للشــرب بفاتــورة بيئيــة عاليــة القيمة. حيث ال 

يقتصــر األمــر فقــط علــى حــرق كميات كبرية مــن الوقود األحفوري 

لتســخن ميــاه البحــر، والــذي يؤدي إلطــاق ثاني أكســيد الكربون في 

الجــو، بــل يمتــد األمــر إلــى النفايــات المتبقيــة )المياه المالحــة عالية 

الرتكيــز( والتــي تضــخ مجــددًا إلــى الخليــج، لتزيد من مســتويات ملوحة 

ميــاه الخليــج العربــي، والــذي ُيعــد واحدًا مــن المناطــق المائية األكر 

ملوحة فــي العالم. 

وعاوة على ذلك، ت�رتك مصانع األسمنت التقليدية بصمة كربونية 

أكر. حيث يعتر “األسمنت البورتاندي”، الذي تم تطوي�ره في القرن 

التاسع عشر في إنجلرتا وسمي بهذا االسم بسبب تشابهه مع 

الحجارة المستخرجة من جزي�رة بورتاند، النوع األكر استخدامًا في 
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حــاالت الــزالزل علــى ســبيل المثال. وبالتالي كلمــا زاد حجم المدينة، 

كلمــا زاد احتماليــة تعرضها للمخاطر”. 

وبصــرف النظــر عــن المشــاكل المختلفــة، ُيبدي باحثــو جامعة 

نيويــ�ورك أبوظبــي تفــاؤاًل عامــًا حــول المســتقبل الحضري لأرض، 

حيــث يقــول جبــاري: “ســتظل المدن تســتقطب المزيد من الســكان 

طالمــا أنهــم قــادرون علــى الت�أقلــم، وهو األمر الذي تســاعدنا 

الت�كنولوجيــا علــى تحســينه”. 

بينمــا كان لوازمــر رأي أكــر شــمواًل: “ال يوجــد أي تحــٍد ال يمكن للعقل 

البشــري تجــاوزه والتغلب عليه”. 

ويلخــص هرنانديــز - الجــوس رأيــه بالقــول: “لقــد قررنــا العيــش 

فــي مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة ت�تجلــى فيهــا نواحــي 

التعقيــد البشــري، وهــو أمــر نفضلــه ونميــل إليــه. وبالتالــي 

فانــا ال أرى أي إمكانيــة لعــودة البشــر للعيــش فــي المناطــق 

ــة فــي المســتقبل”. الريفي
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وتنــوه مينينديــز إلــى أن “الطريقــة الوحيدة التــي تمّكن الباحثن من 

معالجة هذه المشــكلة هي بمشــاركة صّناع القرار في المراحل 

األولــى للعمليــة، لتحفيــز تفكرينــا وحلولنا وتزويدنــا بالتغذية الراجعة 

حــول النواحــي المفيــدة وغري المفيدة. ويمكــن لهذه المقاربة أن 

تعــزز إمكانيــة اعتماد اقرتاحــات الخراء األكاديمي�ن”. 

وت�تطلــب إدارة المــدن الحديثــة جهــودًا بحثيــة متعــددة التخصصــات 

وبصــورة متزايــدة. وي�وضــح عبــدون ســبب ذلك بــأن “العمل 

الجماعــي مطلــوب للتعامــل مــع كافــة معطيــات البيانــات 

الهندســية، وتحويلهــا إلــى أدوات لصنــع القــرار، بمــا يمّكــن صّنــاع 

القــرار والجهــات المعنيــة مــن معرفــة كيفيــة توظيفهــا بصــورة 

فعالــة”. ويضيــف: “علــى ســبيل المثــال، عنــد قيامــي بتقي�يــم مخاطــر 

حــدوث فيضــان علــى البنيــة التحتيــة إلحــدى المــدن، فإن هذه 

المهمــة ال تقتصــر علــى اختصــاص الهندســة اإلنشــائية فقــط، بــل 

تشــمل أيضــًا مجــاالت علــم االجتمــاع، والعوامــل البشــرية والماليــة 

وغريهــا. ومــن ثــم، ينبغــي دمــج كافــة النتائج، ومــن منظورات 

مختلفــة، ضمــن إطــار واحــد بســيط التخــاذ القرار. ويفســر ذلك ســبب 

النمــو الكبــري لجهــود التعــاون متعــدد التخصصــات ضمــن الدراســات 

الحضريــة، فضــًا عــن زيــادة نطــاق الجهــود البحثية”. 

وتصــح هــذه المقاربــة بالنســبة لأبحاث الفرديــة والجماعية على حد 

ســواء. وفي إطار اســتعراضه ألحد الجوانب الرئيســية في عمله، 

يبــدو الخبــري االقتصــادي هرنانديــز - الجوس أشــبه بخبري في علم 

النفــس االجتماعــي، حيــث يصــرح بالقول: “تعمل المــدن على ت�كثيف 

التفاعل البشــري. وت�تجســد الســمة األهم لهذا التفاعل بشــكل 

عــام فــي كوننــا نقــرر التعاون مع اآلخري�ن اعتمــادًا على ما نتوقع 

الحصــول عليــه بالمقابــل من الطرف اآلخر”. 

وُي�جســد هــذا المفهــوم، المعــروف لدى الكثري من الطــاب الجامعي�ن 

باســم ’معضلة الســجينن‘، حجر األســاس للدراســات الحضرية، والتي 

تشــهد بدورها ســويات اســت�ثنائية من التعقيد في عصر الت�كنولوجيا 

الحديثــة الحالــي. وتضيــف مينينديــز بذات اإلطــار: “يمكننا بالكاد إدراك 

نصــف التعقيــدات المحيطــة بالمــدن حاليًا. فإن أردنا، على ســبيل 

المثــال، تزويــد أســطول مركبــات كامل بالطاقــة الكهربائية، فما هي 

اآلثــار المرتتبة على الشــبكة الكهربائية؟”

وبدورها، تركز أبحاث وازمر على تعريف العوامل التي تشــجع توّســع 

أو تراجــع التجمعــات الحضريــة. وينوه إلى أن “العوامــل الطبيعية 

الكابحــة للنمــو ال تظهــر جميعهــا بصورة واضحــة كما هو الحال عند 

ارتفاع أســعار األراضي على ســبيل المثال. إذ ال يمكننا أن نعرف أي 

منهــا ســيبدأ ت�أثرياتــه أواًل، التلــوث أم االزدحام المروري، أو حتى 

نقــص مواد البناء مثل الرمل واألســمنت”. 

مــدن أكرب، مخاطر أكرب
يعــد األمــان واحــدًا من أقدم المشــاكل المرتبطة بالمدن، منذ 

بداياتهــا التاريخيــة. وأصبحــت الســامة عامًا ملّحًا فــي حقبة التغري 

المناخــي واألعمــال اإلرهابيــة قوية األثر. وبهذا الســياق، ينوه خبري 

األمــن طــارق عبــدون إلــى أن “المخاطر المتنامية تظهر بشــكل مواٍز 

للتوســع الحضــري. وتاريخيــًا، فإن المدن القديمة غالبًا ما ُشــّيدت 

ضمن المناطق األنســب لاســتيطان، وذلك بقرب األنهار واألراضي 

الصالحــة للزراعــة. ولكــن مع ازدياد التعداد الســكاني، بدأت المدن 

بالتحــول إلــى مناطق تضم تحديات هندســية عديدة. 

فلنأخــذ مدينــة نيــو أورليانز في الواليات المتحدة على ســبيل 

المثــال: فقــد ُبنــي الجــزء األقدم من المدينــة، والذي ُيدعى حاليا 

’فرينش كورتر‘، على أرض مرتفعة. ولكن مع اســتمرارها بالتوســع، 

امتدت المدينة نحو أراضي المســتنقعات تحت مســتوى ســطح الماء. 

ومــازال الســكان حتــى اليوم يعانون مــن عواقب هذا الخيار”. 

ويضيــف: “لنأخــذ دبــي أيضــًا كمثال آخر. إذ تشــهد المدينة ازدهارًا 

حقيقيــًا، ولتحقيــق التوّســع، بــدأت المدينة باســتصاح أراٍض من الخليج 

العربــي، بمــا فــي ذلك نخلة جمريا وغريها من المشــاريع الشــبيهة. 

ومــن المعــروف أن هــذا النــوع من األراضي يقع عرضــة للمخاطر، في 

“ستظل المدن 
تستقطب المزيد 

من السكان طالما 
أنهم قادرون 
على الت�أقلم”

“ال يوجد تحٍد ال 
يمكن للعقل 

البشري تجاوزه 
والتغلب عليه” 
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“لقد قررنا العيش في مناطق 
ذات كثافة سكانية عالية ت�تجلى 

فيها نواحي التعقيد البشري، 
وهو أمر نفضله ونميل إليه”

جهود مشرتكة
تفــرض التغــريات الكــرى، ضمن مجــاالت حركة المرور وغريها، وجود 

إرادة سياســية، والتــي قــد تواجــه عقبات جمة نتيجــة التعقيد البالغ 

للتحديات. وبهذا الصدد، يقول طارق عبدون، أســتاذ الدراســات 

العالمية في الهندســة المدنية، والمتخصص بدراســة المشــاكل 

التــي يمكــن للمــدن أن تواجههــا، مثل الزالزل واألعاصري وغريها: 

“تقــّدم البيانــات الضخمــة فوائد كبــرية ومتنوعة، إال أن أثر وجود 

كميــات ضخمــة مــن البيانــات عند اتخاذ القــرار، قد يماثل أثر عدم 

امتــاك أي بيانــات. ومــن هنــا تنبع التحديــات الكبرية أمام التعامل 

مــع البيانــات الضخمــة. فعند حصولهــم على كميات زائدة من 

المعلومــات، يعمــد الكثــري من صناع القرار إلــى تجاهلها عادًة”. 

ويضيف وازمر بالقول: “عندما تمت استشارتي حول خطط توسيع 

مرتو األنفاق في باريس، طلبت الجهات المعنية مني تقديم نماذج 

بسيطة. إال أن المشاكل المعقدة غالبًا ت�تطلب اتباع حلول معقدة. 

فكان من الصعب علينا تزويدهم بالحلول البسيطة التي طلبوها، 

وهو ما شكل تحديًا كبريًا”. 
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اجتذبت المدن البشــر على مدى آالف الســنوات، وفرضت أمامهم 

فــي الوقــت عينــه الكثــري من التحديــات. واليوم، يعيش أكر من 

نصف ســكان العالم في المناطق الحضرية، بحســب األرقام الصادرة 

عــن األمــم المتحــدة، مع توقع ارتفاع هذا الرقم إلى نســبة 

الثلثــن بحلــول عــام 2050. ويتوازى النمو الذي تشــهده المدن 

مــن حيــث العــدد والحجــم والتعقيد مــع نمو األبحاث التي تدرس 

هــذه التجمعــات. وبهــذا اإلطار، يتعاون عدد مــن الباحثن متعددي 

التخصصــات مــن جامعــة نيوي�ورك أبوظبي بغــرض فهم وتعزي�ز 

الشــبكات المعقــدة والمرتابطــة التي تشــّكل الحياة الحضرية. 

وبهذا الشأن، يقول بابلو هرنانديز - الجوس، األستاذ المساعد 

في االقتصاد: “أسهمت الت�كنولوجيا في تغي�ري المدن بصورة غري 

مسبوقة. فعلى سبيل المثال، لم يكن ألحد أن يتوقع بأن أنظمة 

الصرف الصحي ستمكننا من تعزي�ز كثافة المدن بهذا الشكل. كما 

أسهمت المصاعد في زيادة الكثافة السكانية، ما مّكن مختلف 

الشرائح من العيش بجانب بعضهم، بمختلف فئاتهم ومستوياتهم. 

ويحفز هذا اإلثراء المتبادل إبداع األفكار الجديدة”. 

وفي ضوء االبت�كار المستمر للت�كنولوجيا الجديدة، يشري سيف جباري، 

األستاذ المساعد في الهندسة المدنية والحضرية، إلى أن التحول 

نحو المركبات المستقلة سيحدث تغي�ريًا كبريًا في حياتنا اليومية، 

بشكل مشابه للتحول الذي حصل نتيجة التحول من التلفاز إلى شبكة 

اإلنرتنت. وأوضح بالقول: “يجمع بن الحالتن قاسم مشرتك يتمثل 

في ظهور إمكانية للتواصل المتبادل، والتي ينتج عنها مجموعة 

واسعة من اإلمكانات الجديدة. وقري�بًا جدًا، ست�كون السيارات قادرة 

على مشاركة المعلومات مع أجهزة على الطرقات، وسيكون لدينا 

أجهزة أقل ت�كلفة، وسنحظى بقيمة أكر مقابل األموال المدفوعة”. 

ومــن جانبهــا، تنّوه مونيكا مينينديز، األســتاذة المســاعدة في 

الهندســة المدنيــة والحضريــة، إلى أن “هــذه األنماط من التغريات 

الت�كنولوجيــة تفــرض على المهندســن مزيدًا مــن التحديات الجديدة 

والمهمة. فعلى ســبيل المثال، إن أســهمت المركبات ذاتية 

القيــادة فــي زيادة المســافات التي يقطعها المتنقلون، ســيؤدي 

ذلــك إلــى زيــادة ازدحام النظام الطرقي. وعلــى الرغم من إمكانية 

ظهــور بعــض الفوائــد فيمــا يتعلق بالمراقبة، إال أن حركة الســري 

بالمجمل قد تزداد ســوءًا”. 

وبــدوره، يقــرح إتيــان وازمــر، األســتاذ فــي االقتصــاد، أن “التغي�ري 

فــي عــادات العمــل قــد يفيــد بهــذه الحالــة. إذ ليس مــن الضروري 

أن يتواجــد الموظفــون فــي مكاتبهــم طــوال وقــت العمــل. فإن 

عمــل كل مــن الموظفــن مــن منزلــه ليــوم واحد في األســبوع، 

سيســهم ذلــك فــي تقليــل االزدحــام المــروري بصــورة ملحوظة. إال 

أن تطبيــق مثــل هــذه التغيــ�ريات يتطلــب فــرتات زمنيــة طويلــة، قــد 

تمتــد إلى عــدة أجيال”. 
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 إن مفتــاح الحصــول علــى أجــر كبــري ال ينحصــر فقــط علــى التقدم 

لوظيفــة ذات راتــب كبــري، إنمــا يشــمل كذلك التقــّدم بطلب 

توظيــف إلــى شــركة تملكــون بها زماء عمل ســابقون أو أشــخاص 

تعرفونهــم. وتشــري أبحــاث ســوق العمل أنــه من الممكــن تقليص 

الفجــوة فــي األجــور بــن الرجال والنســاء في حال اتبــاع المزيد من 

النســاء لهــذه المنهجية. 

تعــدُّ حالــة عــدم المســاواة في األجور بن الرجال والنســاء، 

وكذلــك بــن مواطنــي البلــد والوافديــن، حقيقة اجتماعية راســخة. 

وقــد أظهــرت أبحــاث العلــوم االجتماعيــة الحاليــة أن الباحثن عن 

العمــل وأصحــاب العمــل يحصلــون علــى معلومات حول فرص 

العمــل والتعي�ينــات المحتملــة بطــرق مختلفــة. حيــث يتم مشــاركة 

المعلومــات حــول الوظائــف الجديــدة بطريقــة فّعالــة بن الزماء 

والمعــارف. ويعتمــد أصحــاب العمل بشــكل كبــري على اإلحاالت 

المرشــحة مــن موظفيهــم. وقــد تبــن أن كا هذيــن المصدري�ن له 

دوٌر هــام فــي تعزيــ�ز نتائــج البحــث عــن عمل، وُتعتر الدراســات التي 

تظهــر أهميــة مثــل هــذه المعلومــات من أكر الشــهادات التي 

يســتعن بها علــم االجتماع. 

كما أشــارت االســتبيانات والدراســات القائمة على المقابات أن 

النســاء يلجــأن إلــى جهــات اتصال أقل عند بحثهــم عن وظائف مقارنة 

بالرجــال، كمــا أن توصيتهــم مــن قبل هذه الجهــات تعد أقل احتمااًل. 

وبالمثــل، فقــد أظهــرت التجــارب وعمليات التدقيــق أن التوصيات التي 

يقــوم بهــا الموظفــون من مجموعات األقليــات ال تحظى باالهتمام 

الكافــي مــن قبــل أصحاب العمل. وتقتصر هذه الدراســات على 

مجموعــة مــن الشــركات الفردية أو القطاعــات المحددة، مما يجعل 

تعميمهــا علــى كافــة أســواق العمل أمرًا بالــغ الصعوبة. وهنا يأتي 

دور ت�كنولوجيــا البيانــات الضخمــة في توســيع نطــاق العمل الحالي. 

تقــوم الحكومــات بجمــع كميــات كبــرية من البيانات عن أســواق 

العمــل كافــة، لغايــات ت�تعلــق بجمــع الضرائــب أو مســاهمات الضمان 

االجتماعــي. حيــث يتــم ت�تبــع جميــع العاملــن في ســوق العمل بدقة 

بالغــة، كمــا يتــم قيــاس نوبــات العمــل المتداخلة في الشــركات ذاتها 

بشــكل غــري مباشــر. وهــو أمر يتيــح للباحثــن فرصة ثمينــة لتوثيق 

من تعرفه
من المفيد معرفة شخص في الوظيفة التي تريدها

 المؤلفــون: كينجــا ماكوفــي ومالتــي رايخلــت

أســتاذان مســاعدان فــي قســم األبحــاث االجتماعيــة والسياســات العامــة

أوجــه التشــابه واالختــاف بــن القطاعــات، فضًا عــن تقي�يم أثر 

شــبكات زمــاء العمــل فــي فروقــات األجور بن مجموعــات األقليات 

واألســواق المختلفة.

وقد قمنا بإنشاء قاعدة بيانات باالعتماد على سجات حكومية 

لكامل سوق العمل في برلن على مدى عقدين من الزمن، وقياس 

الفوارق بن مسارات األجور لمختلف المجموعات االجتماعية 

وعاقاتها بسوق العمل. وتظهر النتائج األولية أن الحصول على 

أجر أعلى ال يتعلق بتبديل الوظيفة فحسب، إنما وجود معارف 

في الشركة الجديدة قد يكون عامًا في الحصول على راتب أعلى. 

وبشكل أدق، فإن عاقات�كم بأشخاص داخل الشركة، زميل عمل سابق 

على سبيل المثال، ينطوي على أثر إي�جابي كبري للغاية. 

وفــي حــن يســتفيد كل مــن الرجــال والنســاء مــن وجود زماء 

عمــل ســابقن فــي وظائفهــم الجديــدة، إال ان هــذا األثــر يظهر 

بصــورة أكــر عنــد الرجــال مقارنــة بالنســاء. وقــد يكون التفســري 

المحتمــل لهــذا أن الرجــال أكــر ميــًا لاســتفادة مــن إمكانيــات شــبكة 

معارفهــم علــى النحــو األمثل. 

وبينمــا نســتمر فــي تطويــ�ر بحثنــا، ســنعمل علــى إجــراء تحقيق عن 

طبيعــة الفصــل بــن الجنســن فــي بيئــة العمل ضمن بعــض قطاعات 

ســوق العمــل ودوره فــي بلــَورة هذه الفروقات. على ســبيل 

المثــال، قــد ت�كــون االختافــات في مكاســب األجــور، باالعتماد على 

شــبكة المعــارف، بــن النســاء والرجــال أكر وضوحًا فــي القطاعات 

التــي يطغــى عليهــا الحضور الذكوري.

كمــا ســنعمل علــى تقي�يــم إمكانيــة وجــود نمــوذج مماثــل في 

مدينــة برلــن بــن الموظفــن المهاجريــ�ن مــن تركيــا ونظرائهــم 

مــن المواطنــن األصليــ�ن، والتبــّن مــا إذا كان لوضــع زمــاء العمــل 

مــن ناحيــة الجنــس أو الهجــرة فــي الشــركات الجديــدة أي ت�أثــري 

علــى مكاســب األجــور. علــى ســبيل المثــال، نهــدف لمعرفــة ما إذا 

كانــت المكاســب تعتمــد علــى قــدرة أي مــن الجنســن علــى توصيــة 

اآلخريــ�ن أو تمريــ�ر المعلومــات المتعلقــة بفــرص العمــل فــي 

المراحــل الاحقة. 
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هل األغنياء أكرث 
أنانية من الفقراء؟

أرســلنا أمــواالً إلــى المنــازل الخطــأ، وهذا ما حدث
 المؤلــف: نيكــوس نيكيفوراكيــس،

 أســتاذ فــي االقتصــاد

يبــدو االعتقــاد الســائد بــأن األغنيــاء أكــر أنانيــة مــن اآلخريــ�ن مفهومــًا 

إلــى حــد مــا. تشــري العديــد مــن األدلة إلــى أن األغنيــاء يتصرفون 

بأنانيــة، حيــث أنهــم أكــر ميــًا للتهــرب الضري�بــي وأكــر ميــًا لمخالفــة 

قواعــد الســري وأقــل ميــًا للتــربع للجمعيــات الخريية. 

ويســيطر األغنيــاء علــى جــزء متنــام باســتمرار مــن مــوارد العالــم، 

ثبــت حقــًا أن األغنيــاء ال يعــريون  مــا يحّتــم علينــا القلــق إذا اأ

اهتمامــًا لآلخريــ�ن. 

ولمعالجــة هــذا الســؤال الهــام، قمنــا بإرســال مغلفــات بريديــة 

لعــدٍد مــن أغنــى وأفقــر العائــات ضمن إحــدى المدن متوســطة 

الحجــم فــي هولنــدا، واحتــوى كّل مــن هــذه المغلفــات علــى أوراق 

نقديــة أو شــيكات مصرفيــة. اختــار البعــض إرجــاع المغلــف، وأظهــروا 

رغبــة مباشــرة بمســاعدة شــخص آخــر علــى نفقتهــم الشــخصية 

وبــدون أي منفعــة، وهــذا مانســميه الســلوك اإليثــاري. 

وتســمح لنــا تقنيــة البحــث هــذه بقيــاس درجــة االســتعداد لتقديم 

المســاعدة بــدون تحيــز أو رغبــة الشــخص فــي مســاعدة الغري. 

وأتــت نتائــج الدراســة ُمغايــرًة لتوقعاتنــا ومخالفــة للنظــرة العامــة. 

إذ وجدنــا أنــه خــال هــذه التجربــة، كان األغنيــاء أكــر ميــًا مــن الفقراء 

إلعــادة المغلفــات الواصلــة إليهــم عــن طريــ�ق الخطأ. 

وعنــد البحــث فــي المعطيــات بشــكل أدق، الحظنــا وجــود نموذج 

مثــري لاهتمــام. فمباشــرة بعــد يــوم اســتام راتــب العمــل، كانت 

نســبة الفقــراء ممــن أعــادوا المغلفــات التــي تضــم مبالــغ مالية، 

قري�بــًة نوعــًا مــا مــن نســبة األغنيــاء. ولكــن مــع مرور الوقت، أســبوعًا 

بعــد آخــر، تضاءلــت نســبة الفقــراء التــي تميــل إلعــادة تلــك المغلفات. 

وفــي األســبوع الســابق ليــوم اســتام الراتــب التالــي، لــم يتم إرجاع 

أي مغلــف علــى اإلطاق. 

قــّدم هــذا البحــث دليــًا واضحــًا علــى أن الضغــوط الماليــة التي 

يتعــرض لهــا الفقــراء ت�تســبب فــي الحــّد مــن رغبتهــم أو قدرتهــم 

علــى مســاعدة اآلخري�ن. 

بــدأت دراســتنا بهــدف معرفــة إذا كان األغنيــاء أكــر أنانيــة من 

الفقــراء، ولكــن خــال العمليــة، اكتشــفنا أيضــًا أن للفقــر ت�أثــري ســلبي 

علــى الســلوك االجتماعــي اإليجابــي. ولذلــك، ومــن خــال الحد من 

الفقــر، يمكننــا أن نجعــل المجتمــع أقــل أنانيــة بشــكل أو بآخــر. 
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“يقع مكتبي وسط مجموعة من علماء 
المناخ، ومجموعة أخرى من علماء الرياضيات، 

مما يتيح لنا الكثري من تبادل األفكار”

البحثي للمقارنة بن الثقافات في معرفة مدى تطابق نظرياتنا 

ضمن السياقات الثقافية المختلفة. إال أن هذه الحالة ال تصح دائمًا، 

إذ تظهر العديد من األسئلة الجديدة كليًا بنتيجة عدم الت�كرار”. 

وُيعقب روبن أن الغالبية العظمى من األبحاث االقتصادية اأجريت 

في البلدان الغرب�ية ولعقود طويلة، حيث يسهل الوصول إلى 

البيانات نسبيًا. أما في الوقت الحالي، فإن الثورة الحاصلة في 

توافر البيانات تفتح المجال أمام إجراء األبحاث في عدة مناطق 

جديدة، وضمن مختلف المجاالت. 

وُيضيف بأن “الضغط المتزايد تجاه النشر ضمن المجات العالمية عزز 

من مكانة اللغة اإلنجليزية بوصفها اللغة المشرتكة لأبحاث على 

مستوى العالم. وبجانب ذلك، تسهم شبكة اإلنرتنت في تسهيل 

التعاون البحثي بصورة كبرية، وبصرف النظر عن المسافات”.

وي�ردف سلفرشــتاين بذات الســياق: “أســهمت المجات اإللكرتونية 

عر شــبكة اإلنرتنت في تعزي�ز ســوية الدراســات متعددة الثقافات 

ضمــن مجــاالت متعــددة. وفيمــا يتعلق بمجال الفلســفة، لطالما كان 

لأســلوب األمريكي واألوروبي ت�أثري كبري. إال أننا نشــهد في الوقت 

الحالــي اهتمامــًا متزايــدًا تجاه إجراء األبحــاث المقارنة، والتي تفتح 

البــاب للحــوار بــن المعارف العلمية الغرب�ية ونظرياتها اآلســيوية، 

إلــى جانــب غريها من األســاليب المختلفة”. 

أبحاث بال حدود
وبحسب بيانجر، فإن “دراسات علم االجتماع والعلوم اإلنسانية ت�تجه 

نحو تجاوز حدود التخصصات أكر من أي وقت مضى. ويعود ذلك 

بشكل جزئي إلى حرص الجهات الممولة بصورة متزايدة على تشجيع 

الناس للعمل سويًة، بصورة ت�تجاوز حدود الدوائر التقليدية”. 

وعلى سبيل المثال، ُيشري روبن إلى “حصول تغري كبري في علم 

االقتصاد خال العقود القليلة المنصرمة. إذ ت�تجه األسئلة البحثية 

المرتبطة باالقتصاد السلوكي لت�تشابه بصورة أكر تساؤالت علم 

النفس أو علم االجتماع، بالمقارنة مع علم االقتصاد التقليدي”.

وضمن مجال اختصاصه، يشري سلفرشتاين إلى أن “هذا التوجه يظهر 

بشكله األوضح ضمن مجال فلسفة الفيزياء، والذي ت�تشابه فيه 

بعض األبحاث مع عدد من أبرز األعمال النظرية التي يعمل عليها 

علماء الفيزياء. وفي ضوء هذا التشابك الكبري بن المجالن، نلحظ 

إجراء العديد من المؤتمرات التي تجمع علماء الفيزياء إلى جانب 

الفاسفة”. ويضيف: “سيقضي فاسفة المجاالت الفكرية وقتًا 

طويًا في الحوار مع علماء المجاالت اإلدراكية. وباإلضافة لذلك، 

ت�أتي النواحي االقتصادية لنظرية األلعاب لت�توافق بشكل كامل مع 

المجاالت الفلسفية”. 

ويضيف هرني: “ت�تبوأ جامعة نيوي�ورك أبوظبي صدارة هذا التوجه 

الجديد. إذ ت�تمتع الهيئة التدريسية للجامعة بأعلى مستويات 

التعاون وروح الزمالة. ويسهم الحرم الجامعي الصغري نسبيًا في 

إفساح المجال للحوار بن التخصصات المختلفة. ففي جامعتي 

القديمة على سبيل المثال، لم أكن قادرًا على إجراء حضور جلسات 

حوارية عن علم االجتماع أو العلوم السياسية، األمر الذي أتمكن من 

فعله بصورة دائمة هنا في جامعة نيوي�ورك أبوظبي”. 

وبذات السياق، يقول بيانجر: “تقدم فرصة إجراء النقاشات مع 

الزماء من مجاالت مختلفة فوائد بالغة األهمية. إذ يقع مكتبي 

وسط مجموعة من علماء المناخ، ومجموعة أخرى من علماء 

الرياضيات. ما يتيح فرصة است�ثنائية لتشارك األفكار، فضًا عن إجراء 

حوارات لم نكن نتوقع خوضها من قبل. وبالتالي، يسهم تقريب 

المسافات في تمكن الرعاية المشرتكة لأفكار”. 

ومع ذلك، يبقى التعاون البحثي الرسمي متعدد المواضيع نادرًا 

في الوقت الحالي. كما ظهرت مجموعة من المجات متعددة 

التخصصات، إال أن النموذج الحالي بحسب روبن “يقتصر على إجراء 

الحوارات فقط، يليها العمل بصورة منفصلة. وُيشكل الهيكل 

األكاديمي واحدًا من األسباب الكامنة وراء ذلك، إذ يتعن على 

الباحثن نشر أبحاثهم التي ت�تناول مواضيعهم التخصصية، وذلك 

لكون هذا األسلوب هو الطري�ق نحو العضوية الدائمة والحصول 

على المنح البحثية. حيث يقتضي العمل األكاديمي الحصول على 

العضوية الدائمة ضمن أحد الهيئات األكاديمية. 

واخت�تم روبن حديثه بالقول: “رغم ذلك، يعمل عدد كبري من أساتذة 

جامعة نيوي�ورك أبوظبي على كسر بعض هذه الحواجز التقليدية. 

وسوف نرى مدى نجاح هذه المقاربات في المستقبل”. 
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كيف يمكن ألي شخص أن يبدأ بفهم هذا العالم الكبري والمعقد؟ 

يعمل العلماء في العلوم االجتماعية واإلنسانية من مختلف 

الجامعات حول العالم على فهم العديد من جوانب السلوك البشري.

لكــن هــل تصح المقولة الســائدة بأن الجهــات األكاديمية المعاصرة 

ت�تجــه نحــو تعميق معارفها واكتشــافاتها ضمــن اختصاصات ُمحددة 

وشــديدة التفصيل؟ وهو ســؤال يفرض نفســه بســبب ميل قسم 

كبــري مــن الباحثــن إلــى االنعزال ضمن اأطر علميــة ال متناهية غامضة 

وشــديدة التعقيــد، والتــي ت�أتــي كنتيجة لتزايد ســويات التفصيل في 

المعرفــة والفهــم. وبالمقابل، يشــري عدد مــن أبرز الباحثن في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي إلى عــدم صحة هذا االفرتاض، ذلك لكون 

العمــل األكاديمــي فــي الواقع يتجه بصورة متزايــدة نحو منهجيات 

الرتابــط والتخصصــات المتعــددة. وباإلضافة لذلــك، يعمل الباحثون 

وفــق إدراك تــام بالتغــريات الحاصلــة في العالــم المحيط بهم، حتى 

عندمــا يختــارون االبتعاد عــن صخب األحداث الراهنة.

وهنــا يــرز اســم إرنســتو روبن، األســتاذ المســاعد فــي علم 

االقتصــاد، والــذي يجــري أبحاثــًا ت�تطــرق إلــى مفهــوم التحيز 

الجنســي ضمــن عمليــة التوظيــف، إلــى جانــب غريهــا مــن المواضيع 

المختلفــة. وُيشــري روبــن إلــى أن “التنــاول اإلعامــي الحالــي 

للقضايــا المعتمــدة علــى التحيــز الجنســي قــد أســهم بشــكل واضــح 

فــي تحفيــز المزيــد مــن الجهــود البحثيــة، إذ يســتلهم الباحــث أفــكاره 

مــن القضايــا الهامــة المحيطــة بــه”. ويضيــف علــى ســبيل الطرفــة أن 

“الباحثــن يســتجيبون إلــى المســتجدات الحاصلــة عــر إجــراء األبحــاث 

ذاتهــا التــي أجروهــا مــن قبــل، ولكن مــع تغيــ�ري المقدمــة فقط. 

ولكــن فــي الواقــع، تســهم القضايــا الراهنــة بالنتيجــة فــي إثراء 

وتوجيــه الجهــود البحثيــة بشــكل بالــغ األهميــة”.

ومــن جانبــه، يختــص جوســلن بيانجــر، األســتاذ المســاعد فــي علم 

النفــس، بدراســة ســلوكيات التضحيــة بالنفــس، بمــا فيهــا التفجــريات 

االنتحاريــة. وعلــى الرغــم مــن تصــّدر هــذا الموضــوع لعناويــ�ن األخبار، 

ُيحــذر بيانجــر مــن أن “مهمــة علمــاء االجتمــاع ال تنــدرج ضمــن العمــل 

الصحفــي أو الت�أريــ�خ، وال تقتصــر فقــط علــى االســتجابة للطابــع 

الزمانــي للقضايــا االجتماعيــة”. وظاهريــًا، قــد ت�تخــذ النزاعــات طويلــة 

األمــد صــورة مختلفــة مــن شــخص آلخــر، إال أنهــا غالبــًا ما ت�تشــابه 

فيمــا بينهــا، إذ قــد تملــك األســباب الجذريــة ذاتهــا. ويضيــف بهــذا 

الصــدد: “مــن وجهــة النظــر العلميــة، فــإن الهــدف يتمثــل فــي فهم 

الديناميكيــات المشــرتكة للصراعــات، وتطويــ�ر آليــات تدخــل ُمصممــة 

لتائــم الســياق االجتماعــي”.

وبدوره، يشري بيه جيه هرني، األستاذ المساعد في علم النفس، 

إلى أن “المشاكل البحثية ت�تغري بتغري القضايا. ولكن انطاقًا من 

دورنا كعلماء اجتماع، فإننا نعمل على الناحية النظرية بشكل أكر 

من القضايا االجتماعية. وت�تميز النظريات بكونها أقل عرضة للت�أثر 

بالتوجهات، وأكر تجذرًا ضمن المنهجيات التقليدية”.

وال يوجد الكثري من التخصصات األكاديمية التي ت�تفوق على 

الفلسفة من حيث جوانبها النظرية. وبهذا الصدد، ينّوه ماثيو 

سلفرشتاين، األستاذ المساعد في الفلسفة، إلى أن األبحاث في 

تخصصه “تقوم بشكل كلي تقري�بًا على قراءة مؤلفات الفاسفة 

اآلخري�ن، حيث يعمل الفاسفة انطاقًا من تصورهم لخوض نقاش 

مستمر ومتواصل. وفي بعض الحاالت، يمكن لهذه النقاشات أن 

تظل قائمة آلالف السنن”.

لكن وحتى في اختصاص الفلسفة، من الممكن للعوامل الخارجية 

أن تحدث أثرًا ال يمكن إغفاله. ويشري بهذا الصدد إلى أن “األساليب 

والمواضيع العامة ال ت�تغري تبعًا لأحداث الراهنة، إال أنه مع ظهور 

العديد من األسئلة الملّحة ضمن عدد من قطاعات المجتمع، يبدأ 

الفاسفة بالتفكري فيها بصورة عملية أكر”.

ويعطي سلفرشتاين مثااًل على ذلك يتمثل في التعديات الُمعلقة 

على “قانون االعرتاف بالجنس” في المملكة المتحدة، حيث “أسهم 

النقاش العام حول التحول الجنسي والقضايا ذات الصلة في تعزي�ز 

سويات النقاشات الفلسفية. والتي شملت منصات ذات طابع 

رسمي كالصحف، باإلضافة إلى المدونات وغريها”.

ما هي العوامل المشرتكة بني 
المجتمعات في جميع أنحاء العالم؟ 

أجمع األساتذة أن جامعة نيوي�ورك أبوظبي ت�تميز بعنصر عالمي 

الطبع ُيضاف إلى الريادة العلمية التي ت�تميز بها، والذي ُيشكل 

جزءًا من التوجه العالمي نحو تعزي�ز األبحاث في مجاالت العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية. 

ويشــري هرني إلى أن “علم النفس االجتماعي يكتســب الشــعبية 

األكــر ضمــن الســياق الغربــي، حيث تم اختبــار العديد من النظريات 

التــي طورناهــا علــى عينــات ’غرب�ية‘. إال أننــا حاليًا بدأنا بإدراك الدور 

الهــام الــذي تلعبــه الثقافــة بهذا اإلطــار. إذ أصبحت الكثري من 

العمليــات، التــي كانــت ُتعتر فيما ســبق صحيحــة وعالمية، اليوم 

عرضــة للتغــري بموجــب الســياق الثقافي. وهو مــا يعطينا نظرة 

أعمــق حول الطبيعة البشــرية”. 

ويعطــي بيانجــر مثــااًل حــول هذا الموضــوع بالقول: “هناك 

حاجــة عالميــة لنشــر مفهــوم التقديــر اإليجابــي للذات، لكــن تظهر 

مجموعــة مــن االختافــات الثقافيــة ضمــن طريقــة الوصول لذلك 

الهــدف. فعلــى ســبيل المثــال، تعمــد المجتمعــات الغرب�ية إلى 

الرتكيــز بشــكل كبــري علــى اإلنجاز الفــردي، بينمــا يحظى اإلنجاز 

الجماعــي باهتمــام أكــر فــي المجتمعات الشــرقية”. 

ويضيف هرني، الذي يركز بحثه على سلوكيات التحّيز والتمي�يز، 

بأن “هذا النوع من الدراسات الُمقارنة ينطوي على نتائج إي�جابية 

في جميع الحاالت، إذ ت�تمثل إحدى أروع النواحي المرتبطة بالعمل 
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معًا، نستطيع الحصول على ُرؤَيٍة 
أفضل حول الطبيعة البشرية
2018 23أبحاث 



هذا نحن
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اختالفــات ثقافيــة 
باإلضافــة إلــى البحــث الــذي تجريــه فــون ســوكودوليتز في دولة 

اإلمــارات العرب�يــة المتحــدة، فقــد عملــت أيضــًا فــي بلــدان أخــرى، بما 

فيهــا ألمانيــا وفنلنــدا وكوســوفو وأوكرانيــا والهنــد واألردن، فــي 

حــن أجــرى ووتــرز عــددًا من األبحاث فــي أوروبا والصــن. وي�ركز 

كل منهمــا علــى إنجــاز عمــل بحثــي مقــارن يهــدف إلــى تحديــد أوجه 

التشــابه واالختــاف فــي عاقــات الطفــل مــع أوليــاء األمور في 

الثقافــات المختلفــة. 

وعلــى الرغــم مــن الفوائــد الكبــرية التــي ينطــوي عليهــا تحليل 

تجــارب الطفولــة فــي مرحلــة عمريــة مبكــرة فــي أنحــاء مختلفــة من 

العالــم، إال أن هــذه الجهــود تصطــدم بعــدة عقبــات أيضــًا. وتقــول 

فــون ســوكودوليتز: “عنــد العمــل علــى تضمــن ثقافــات مختلفــة 

فــي دراســة واحــدة، يتجســد التحــدي فــي اســتخدام المقاي�يس 

ذاتهــا عــر الثقافات”. 

وأوضحــت أن معظــم معايــ�ري القيــاس الشــائعة فــي قواعــد 

الســلوك تــم تطوي�رهــا باالعتمــاد علــى النظريــات الغرب�يــة، وأن 

هــذه المعايــ�ري قــد ال تعكــس بدقــة مــا يحــدث فــي الثقافات األخرى. 

وتضيــف: “لهــذا الســبب، ينبغــي توخــي الحــذر بشــأن اإلجراءات 

المتخــذة عنــد اســتخاص أيــة اســتنتاجات حــول أوجه التشــابه 

واالختــاف بــن الثقافــات، وكذلــك فــي تفســري النتائج”. 

ومــع ذلــك، فــإن إجــراء هذه الدراســات فــي ثقافــات مختلفــة يتيح 

للباحثــن طــرح أســئلة لــن يكونــوا قادريــ�ن علــى طرحهــا فــي ظروف 

أخــرى، كمــا أن هــذا النــوع مــن األبحــاث “يســاعدنا علــى تمي�يز 

النواحــي المرتبطــة بعمليــات التعلــم والنمــو حــول العالــم، بنــاء 

علــى الســياق الخــاص بها”. 

وبالنســبة لمشــروع ووتــرز فــي الصــن، فهــو يــدرس مــع زمائه 

مــن جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي وجامعــة نيويــ�ورك شــنغهاي، 

العاقــة بــن أكــر مــن 200 طفــل وأمهاتهــم. ويأمــل الباحثــون 

أن تســاعد هــذه الدراســة فــي معرفــة دور أســلوب اللعــب الــذي 

ت�تبعــه كل أم مــع أطفالهــا فــي تحديــد مســتويات االرتبــاط بينهــم 

بعــد مــرور عدة ســنوات. 

وأضــاف  ووتــرز: “ال تهــدف الدراســة التــي نجريهــا فــي الصن إلى 

إظهــار أن جميــع األهالــي يتصرفــون بنفــس الطريقــة، بــل إلظهــار 

أن عمليــة النمــو التــي يطــّور خالهــا األطفــال الشــعور بالثقــة أو 

عــدم الثقــة بأوليــاء أمورهــم، والتــي تقــوم علــى كيفيــة معاملة 

أوليــاء األمــور لهــؤالء األطفــال، هــي في الواقــع عملية شــائعة 

ضمــن مختلــف الثقافــات العالميــة”. 
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نمو األطفال واختافه مع تعدد الثقافات 
تجــارب الطفولــة المبكــرة قــد يكــون لهــا أثــر طويــ�ل المــدى علــى االتجــاه 

الــذي تســلكه حياتنــا 

يعمــل كل مــن ثيــودور ووتــرز وأنتجي فون ســوكودوليتز، األســتاذان 

المســاعدان فــي علــم النفــس لدى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي، على 

دارســة بحثيــة تهــدف لتحديــد أوجه الشــبه واالختــاف في مراحل 

نمــو األطفــال ونتائجهــا فــي الثقافــات المختلفة.

وي�بحــث ووتــرز فــي الــدور الــذي تلعبــه العاقــة بــن الطفل وولي 

أمــره فــي تحديــد المفاهيــم التــي يكتســبها الطفــل عــن نفســه 

ورســم مامــح عاقتــه مــع مجتمعــه الصغــري ومــع العالــم. وبهذا 

الصــدد يقــول ووتــرز: “يتعلــم بعــض األطفــال أن بإمكانهــم الثقــة 

بأوليــاء أمورهــم، فــي حــن يكتشــف آخــرون أنــه ال يمكنهــم االعتماد 

علــى أوليــاء أمورهــم بشــكل دائــم. لذلك أحــاول معرفــة النقاط 

التــي تحــدد طبيعــة العاقــة بــن الطفــل وولي أمــره وجودتها، 

وكيــف ت�تطــور هــذه الثقــة التــي تولــدت فــي مرحلــة مبكــرة لتؤثر 

الحقــًا علــى شــخصية الطفــل خــال بقيــة مراحــل حياته”.

وتنســجم الدراســة التي أجراها ووترز مع نتائج العديد من األبحاث 

األخرى في المجال نفســه، حيث تشــري جميعها إلى األثر الكبري 

وطويــ�ل األمــد للعاقــات التي يتم بناؤهــا خال مراحل عمرية 

مبكرة، على تشــكيل شــخصية الطفل الحقًا وتوجيهه نحو مســار 

محــدد. وعلــى ســبيل المثــال، يتبع معظم اآلبــاء واألمهات في ترب�ية 

أبنائهــم واالعتنــاء بهــم وتوطيد العاقــة معهم، نفس المبادئ 

التــي نشــأوا عليهــا. وت�تطــور هذه الخرات الت�أسيســية التي نحصل 

عليهــا كأطفــال لتؤثــر بدورها على عاقتنــا مع اآلخري�ن. “وعند 

اإلقــدام علــى الــزواج واالرتباط، ت�ت�أثر مســتويات ثقتنا بالشــريك بمدى 

الثقــة التــي شــعرنا بهــا تجاه أولياء أمورنا خــال مرحلة الطفولة”.

وبدورهــا، تهتــم فــون ســوكودوليتز أيضــًا بالظــروف التــي ينمو 

األطفــال فــي ظلهــا وخصوصــًا فــي المنــزل والمدرســة، وكيف 

ت�تفاعــل هــذه الظــروف لتؤثــر علــى تطــور شــخصية الطفــل ونموه. 

ويقــدم بحثهــا نتائــج مهمــة مــن ناحيــة النــوع والكــم في آن 

معــًا، إذ يشــمل ماحظــات حــول مجموعــة مــن األطفــال واألهالي 

والمعلمــن، فضــًا عــن عــدد مــن اختبــارات المهــام المعرفيــة )مثل 

اختبــارات الوظائــف التنفيذيــة(، والمعايــ�ري الســلوكية، وتقنيــة 

تعقــب العــن، وتحاليــل لهرمــون الكورتيــزول مــن اللعــاب والشــعر. 

وأجــرت فــون ســوكودوليتز دراســة شــملت عــددًا من رياض 

األطفــال والمــدارس الثانويــة فــي أبوظبــي، حيــث عملــت على 

تحليــل العاقــة التفاعليــة بــن المعلمــن واألطفــال. وتوصلــت إلــى 

أن مــوارد الفصــول الدراســية والتقنيــات المختلفــة مــن شــأنها 

أن تســهم فــي تحســن جــودة البيئــة التعليميــة. ووجــدت فــون 

ســوكودوليتز خــال هــذه الدراســة أن األطفــال بشــكل عــام كانوا 

قادريــ�ن علــى تقديــم أداء أفضــل وبمســتويات أقــل مــن التوتــر- بناًء 

علــى قياســات مســتويات هرمــون الكورتيــزول- عندمــا تواجــدوا 

ضمــن الفصــول الدراســية التــي قــدم فيهــا المعلمــون مســتوى 

ٍ مــن الدعــم العاطفــي، والتــي نّظــم خالهــا المعلمــون الجدول  عــال

اليومــي بأســلوب ســهل يمكــن التنبــؤ به. 

ونوهــت فــون ســوكودوليتز إلــى أنــه “ضمــن الفصول الدراســية 

األفضــل، كان هنــاك عاقــة متبادلــة بــن الطرفــن مــن جهة 

المعلمــن والطــاب، ولــم يركــز المعلمــون فقــط علــى حصول 

الطــاب علــى إجابــة صحيحــة واحــدة، بــل أتاحوا لهــم المجال 

للتوســع فــي عمليــات التفكــري الخاصــة بهــم”. 

“نحاول التعرف على النقاط التي 

تحدد طبيعة العالقة بني األطفال 

وأولياء األمور، وكيف ت�تطور هذه 

العالقة لتؤثر الحقًا على شخصية 

األطفال خالل بقية مراحل حياتهم”
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يقــدم النــزاع القائــم فــي ســوريا فرصة هامــة جدًا لعلماء السياســة، 

تمكنهــم مــن تحديــد الســلوكيات المطلوبــة لدمــج الاجئن ضمن 

المجتمعــات الجديــدة فــي مختلــف أنحــاء العالــم، فضًا عن تشــجيع 

الحكومــات علــى مســاعدة طالبــي اللجــوء، وخاصًة بعد فــرار ماي�ن 

الســوري�ن مــن بادهــم أو نزوحهــم ضمن حدودها. 

وفــي هــذا اإلطــار، أجرينــا فــي الواليــات المتحــدة األمريكية اســتبيانًا 

تمثيليــًا علــى الصعيــد الوطنــي خــال األســابيع التــي ســبقت 

االنتخابــات الرئاســية لعــام 2016، لمعرفــة إذا كان تمريــ�ن تبنــي 

وجهــة النظــر، حيــث ُيطلــب مــن المشــرتكن رؤيــة مواضيــع مختلفة 

مــن وجهــة نظــر شــخص آخــر، ســيزيد من فــرص كتابتهم لرســالة 

مجهولــة المرســل للبيــت األبيــض بهــدف دعــم الاجئــن الســوري�ن.

وقــد أجــاب األمريكيــون الذيــن شــاركوا فــي التمري�ن علــى ثاثة 

أســئلة هي:

1.      تخيــل أنــك الجــئ يفــر مــن االضطهــاد فــي بلد مزقتــه الحرب، 

مــاذا يمكــن أن ت�أخــذ معــك أثنــاء الهــرب؟ يجــب أن تقتصــر اإلجابة 

علــى مــا يمكنــك حمله بنفســك.

2.      إلــى أيــن كنــت ســتهرب، أم هــل ســتبقى فــي بلدك األم؟ 

3.      مــا هــو التحــدي األكر الــذي ســتواجهه برأيك؟ 

وأظهــرت نتائــج الدراســة أن أخــذ منظــور اآلخريــ�ن فــي عــن االعتبار 

يمكــن أن يغــري فــي ميــل الشــخص التخــاذ إجــراءات عمليــة تجاه 

الفئــات الضعيفــة. 

واختــار 20.8 % مــن األمريكيــ�ن المشــاركن فــي التمريــ�ن إرســال 

رســالة دعــم للبيــت األبيــض، مقارنــة بنســبة %18.8 ممــن لــم 

ــ�ن.  يخضعــوا للتمري

إن ت�أثــريات تبنــي وجهــة النظــر كانــت أقــوى لــدى األشــخاص الذين 

يمتلكــون رؤيــة إي�جابيــة تجــاه الاجئــن، ممــا يشــري إلــى أن هذه 

المنهجيــة ال تغــري اآلراء بالضــرورة، ولكنهــا تدفــع النــاس إلــى اتخــاذ 

خطــوات عملية. 

وتعتــر هــذه المنهجيــة اســرتاتيجية ناجحــة بالنســبة للناشــطن 

السياســي�ن الذيــن يســعون إلعــادة توجيــه النقــاش العــام حــول 

قضيــة الاجئــن، حيــث كانــت أكــر العرائــض اإللكرتونيــة شــعبية، 

والتــي ُقدمــت للرئيســن أوبامــا وترامــب، ت�تمحــور حــول زيــادة 

التزامــات الواليــات المتحــدة األمريكيــة تجــاه اســتقبال الاجئــن، 

والتــي نجحــت بجمــع مــا بــن 75 إلــى 100 ألــف توقيــع. ويظهــر بحثنــا 

أن األمريكيــ�ن الذيــن ُطلــب منهــم ربــط تجاربهــم الخاصــة بالاجئــن 

كانــوا أكــر قابليــة للتوقيــع علــى العرائــض. 
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كيــف يمكننــا إعــادة 
توجيــه النقــاش 

العــام حول مســألة 
الالجئني؟

ــا بالتــاس،  المؤلفــة: ميلين

 أســتاذ مســاعد فــي العلــوم السياســية
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أبوظبــي، حصلــت علــى إدراك وفهــم مختلفــن لأشــخاص الذيــن 

أعمــل معهــم ممــن تعــود أصولهــم إلــى جزيــ�رة ســقطرى. فقــد 

أصبحــت حياتــي أكــر منطقيــة بالنســبة إليهــم عندمــا انتقلــت 

للعيــش هنــا، ذلــك كونهــم يملكــون أقربــاًء فــي منطقــة الخليــج 

العربــي. وال أود المبالغــة والقــول إنــي أصبحــت كفــرد مــن أفــراد 

عائاتهــم، إال أنــي بالت�أكيــد أصبحــت مصــدرًا يمكــن لهــؤالء النــاس 

االعتمــاد عليــه”.

وت�تابــع بويتــز: “ُيعــد هــذا األمــر طبيعيــًا فــي الثقافــة اليمنيــة. 

وعلــى الرغــم مــن عــدم قدرتــي علــى مســاعدة الجميع مــن الناحية 

الماديــة، إال أنــي ال أنظــر لهــؤالء األشــخاص كمجــرد مفــردات بحثيــة. 

وفــي بعــض األحيــان كل مــا يمكننــي فعلــه هــو أن أخرهــم بإدراكي 

لمــدى صعوبــة الظــروف التــي يمــرون بهــا. وأعتقــد أنــي لم أكن 

سأســتطيع االســتمرار فــي إجــراء هــذا البحــث إذا لــم أشــعر بذلك 

االتصــال العاطفي”.

إلحــاق ضــرر باألشــخاص المعنيــ�ن. وبالتالــي فــإن هــذه النقطــة 

تنطــوي علــى تحــٍد كبري”.

ومــن جانبهــا، تعكــف ناتالــي بويتــز، عالمــة األنروبولوجيــا واألســتاذ 

المســاعد ورئيــس برنامــج دراســات التفاعــل الحضــاري العربــي في 

جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي، علــى دراســة مجتمعــات المهاجريــ�ن 

والاجئــن اليمنيــ�ن فــي كل مــن الصومــال وجيبوتــي، كمــا عملــت 

أيضــًا ضمــن جزيــ�رة ســقطرى اليمنيــة. وقــد أوضحــت: “ُيجســد االتصال 

الشــخصي مــع األشــخاص الذيــن أدرســهم جــزءًا من مســؤوليتي. 

وقــد أشــار علــم األنروبولوجيــا منــذ وقــت طوي�ل إلــى أننــا كباحثن 

لســنا مجــرد مراقبــن مســتقلن وموضوعيــ�ن. فأنــا أقــوم عــادة 

بكتابــة المقــاالت، التــي قــد أنجــح أو أفشــل بنشــرها، وأحصــل على 

الرتقيــات أيضــًا بنــاًء علــى المعلومــات التــي يشــاركها النــاس معي، 

والتــي تنبــع مــن ثقتهــم بــي، إال أن هــذا األمــر ال يعــود عليهــم بأي 

نفــع. كمــا أن بعــض الاجئــن اليمنيــ�ن الذيــن ت�تحــدث معهــم عندمــا 

يســمعون كلمــة ’مقالــة‘، يتخيلــون مباشــرة بــأن قصــص العائلــة 

ســت�تصدر غافــة صحيفــة ’نيويــ�ورك تايمــز‘، وبــأن القــّراء ســيقولون 

لهــم ’نحــن آســفون جــدًا، تفضلــوا إلــى أمريــكا‘. وال يــدرك جميع 

هــؤالء األشــخاص معنــى نشــر مقالــة ضمــن مجلــة أكاديمية، أو 

األهميــة التــي ينطــوي عليهــا هــذا الفعــل. والجانــب األكــر إي�جابيــة 

فــي هــذا الســياق يتمثــل فــي العاقــات الشــخصية. وبالتالي أشــعر 

أنــي ملزمــة بــأن أكــون مندمجــة وحاضــرة عاطفيــًا، وبمعاملة 

هــؤالء األشــخاص كمــا لــو أنهم كانــوا أصدقائي”. 

وقــد ســاعدها العيــش فــي أبوظبــي علــى الوصــول إلــى هذه 

الغايــة، مشــريًة: “حالمــا انتقلــت مــن الواليــات المتحــدة إلــى 

“أشعر أني ملزمة 
بأن أكون مندمجة 

وحاضرة عاطفيًا”
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ويتابــع كــوك - مارتــن: “ُتعــد هــذه ثالــث هجــرة أقوم بهــا. كما 

أننــي نشــأت فــي عائلــة اعتــادت الهجــرة علــى امتــداد أجيالها. 

ويمكــن للتعاطــف مــع المهاجريــ�ن أن يغــري طريقــة تفكــري الفــرد مــن 

الناحيــة النظريــة حــول قضيــة مــا. وحتــى عنــد عملــي علــى القضايا 

األخــرى غــري المرتبطــة بتقي�يــم سياســات الهجــرة علــى المســتوى 

العالمــي، فــإن طريقــة تصــوري للقضايــا المختلفــة غالبــًا مــا ت�كــون 

نابعــة مــن خرتــي فــي التواصــل مــع المهاجريــ�ن. فعلى ســبيل 

المثــال، يركــز الكثــري مــن الباحثــن فــي الواليــات المتحــدة حاليــًا على 

الجوانــب القانونيــة المرتبطــة بسياســة الهجــرة، إال أن السياســات 

الرئيســية تجــري صياغتهــا علــى مســتوى التنفيــذ البريوقراطــي”. 

وبنــاء علــى ذلــك، فــإن النظريــات ينبغــي أن تقــوم علــى أحداث 

حقيقيــة وواقعيــة.

ومــن جانبهــا، تشــري بروكــرن: “األحــداث األخــرية الحاصلــة فــي بلدي 

األم ألمانيــا، وفــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، قــد زادت ضــرورة 

إجــراء دراســات حــول الهجــرة. ومــن هنــا، تهــدف جامعــة نيوي�ورك 

أبوظبــي إلــى رعايــة مفاهيــم االنفتــاح والتســامح والتنــوع. إال أن 

مســار األحــداث فــي الكثــري مــن مناطــق العالــم يبــدو متجهــًا فــي 

االتجــاه المعاكــس لهــذه القيــم”.

“يمكن للتعاطف مع المهاجري�ن أن يغري طريقة 

تفكري الفرد من الناحية النظرية حول قضية ما”

وتــدرك باالكريشــنن أيضــًا أن عملهــا يأتــي في الوقت المناســب، 

حيــث تقــول: “عندمــا بــدأت بمرحلة الدراســات العليا، كانت دراســة 

شــؤون جنوب آســيا، أو دراســة الهرمية الجنســانية العليا خارج 

ٍ غري مألوفة في قســم علم  نصــف الكــرة الشــمالي، ُتجســد نــواح

االجتمــاع. لكــن وبعــد مــرور 15 عامــًا، أصبح الجميــع مهتمًا بالمشــاركة 

بهــذه الدراســات اليــوم”. كمــا ت�أخــذ باالكريشــنن عملها علــى محمل 

الجــّد بصــورة شــخصية، حيــث تقــول: “من الصعــب إنجاز األبحاث دون 

الشــعور بااللتــزام العاطفــي، وذلك لكون دراســتي تشــكل جزءًا 

محوريــًا مــن حياتــي، حيــث أقوم بدراســة منطقة جنوب آســيا، ضمن 

مياديــن العمــل والصراعــات على الســلطة ووضع النســاء”.

وقــد تــؤدي نتائــج أبحــاث الهجــرة إلــى تداعيــات خطرية فــي مختلف 

أنحــاء العالــم. ففــي أحــدث دراســاته التي شــملت سياســات 

وممارســات الهجــرة الخاصــة بعــدد مــن الحكومــات، وجــد كوك - 

مارتــن أن أزمــات الهجــرة ت�تعــرض للتحريــف فــي بعــض الحــاالت، مبينــًا: 

“ال يمكــن التنبــؤ بــردة فعــل النــاس عنــد توجيــه انتباههــم إلــى هذه 

الناحيــة. فعلــى ســبيل المثــال، إن قلــت أن ‘األزمــة الحقيقيــة ليســت 

فــي أوروبــا، بــل فــي ســوريا’، فيمكن لبعض األشــخاص اســتغال 

هــذه المعلومــات لتغيــ�ري السياســات بطريقــة تــؤدي فعليــًا إلــى 

جامعة نيوي�ورك أبوظبي 16



“نريد أن نمّثل أصواتهم بدقة”
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اســتقطبت جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مجموعــة مــن علمــاء االجتماع 

والباحثــن المتخصصــن الذيــن قصــدوا الجامعــة مــن مختلف أنحاء 

العالــم بغــرض إجــراء دراســات على شــريحة المهاجريــ�ن. وت�أتي هذه 

الجهــود فــي الوقــت المناســب تزامنــًا مع آخر األرقــام الصادرة عن 

“المنظمــة الدوليــة للهجــرة”، والتــي أشــارت إلــى أن أكر من 257 

مليــون شــخص حــول العالــم — %3.4 مــن التعداد الســكاني العالمي 

— قــد انتقلــوا إلــى بلــدان أخــرى منذ والدتهم. ولم تغــادر جميع 

هــذه األعــداد بلدانهــا بمحــض إرادتهــا، حيث تشــري المنظمــة أيضًا إلى 

وجــود مــا يقــارب 20 مليون الجئ حــول العالم.

وضمــن المشــروع البحثــي المتعلــق بقضيــة الهجــرة، والممتد 

مــن حــوض البحــر المتوســط إلــى ميانمار والمكســيك، فإن الدقة 

األكاديميــة والمقتضيــات األخاقيــة ت�تقاطــع مــع شــعور التعاطف 

اإلنســاني الفطــري. فكيــف يمكــن للباحثــن مواجهة هــذه التحديات 

بالصــورة األمثل؟ 

تقــول هانــا بروكــرن، أســتاذة فــي علــم االجتماع والسياســات 

العامــة: “تنطــوي دراســة الفئــات الغــري محصنــة علــى عدد من 

القضايــا األخاقيــة، بمــا فيهــم المهاجريــ�ن. كمــا أن الاجئــن 

يحصلــون علــى حقــوق أقــل ومــوارد أقــل وتعليــم أقل فــي معظم 

األحيــان مقارنــة بغريهم”. 

وضمــن كافــة التخصصــات، ُتجــرى األبحــاث المرتبطــة بالمواضيع 

اإلنســانية وفــق إطــار عمــل أخاقــي ُمحكم. وكغريها مــن الجامعات، 

تضــم جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي مجلــس مراجعة داخلــي يعمل 

علــى قيــاس الت�أثــريات المحتملــة للمشــاريع البحثيــة على الشــرائح 

المدروســة. وت�توجــه بروكــرن إلــى الباحثــن، موضحــًة: “ينبغي على 

الباحثــن التفكــري بكيفيــة التفاعــل مــع المهاجريــ�ن، دون االنزالق 

إلــى أي نــوع مــن أنــواع التقي�يــد على ســبيل المثــال. وال يقتصر هذا 

المفهــوم علــى كونــه ضرورة وحســب، بل ُيجســد أيضًا الفلســفة 

التــي ينبغــي أن تقــوم عليهــا األعمــال البحثية”.

إال أن هذه النقطة ال تشكل مصدر القلق الوحيد. فباإلضافة لذلك، 

تقول بروكرن: “ نريد أن نمّثل أصواتهم بدقة، وهي مهمة صعبة 

لكون هؤالء األشخاص ينتمون إلى مناطق ومجتمعات مختلفة 

من العالم”. هذا وت�تعاون بروكرن مع سويثا باالكريشنن، زميلة 

في جامعة نيوي�ورك أبوظبي والباحثة في الشؤون االجتماعية 

والقانونية، لدراسة ت�أثريات هجرة العمال على مستويات عدم 

المساواة بن الجنسن في والية كرياال الهندية، التي ُتعد مسقط 

رأس عدد كبري من العمال المهاجري�ن في منطقة الخليج العربي.

ويقــول ديفيــد كــوك - مارتــن، الباحــث االجتماعي ورئيــس برنامج 

السياســات االجتماعيــة لــدى جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي: “يميل 

الباحثــون فــي جامعــة نيويــ�ورك أبوظبي للخوض في دراســات 

الهجــرة بشــكلٍ طبيعــي. فأنــا أعتــر مهاجــرًا، على ســبيل المثال”، 

وتشــاطره بروكــرن الحالــة ذاتها أيضًا.
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“لم أكن سأستطيع االستمرار في إجراء هذا 

البحث إذا لم أشعر بذلك االتصال العاطفي”

قصــص   مؤثِّــرة
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قصــص   مؤثِّــرة
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كيــف تطورت 
أبحــاث العلــوم 

اإلنســانية 
خــال العصر 

الرقمي؟

كّل مــا نحتاجــه لإلجابــة علــى هــذا الســؤال هــو تذكــر كيفيــة إجرائنــا 

لأبحــاث قبــل 30 عامــًا مضــت. فقــد كانــت مســألة العثــور على 

الكتــب والمقــاالت ت�تطلــب بحثــًا مســتفيضًا فــي عشــرات، بــل مئــات 

الفهــارس والمراجــع المطبوعــة. وبالرغــم مــن وجــود فهارس 

رقميــة ناشــئة فــي بعــض المؤسســات التعليميــة، إال أنهــا نــادرًا مــا 

كانــت ت�تضمــن كل مــا نحتــاج إليــه.

أمــا فــي عالــم اليــوم المرتابــط، ت�توفــر بن أيــدي الباحثن 

مجموعــة مذهلــة مــن المــوارد االفرتاضيــة علــى شــبكة اإلنرتنت 

مثــل الكتــب اإللكرتونيــة وخدمــات تســليم الوثائــق ومجموعــات 

أرشــيفية رقميــة ومنصــات مخصصــة للتواصــل العلمــي والبحثــي 

وتنظيــم البيانــات والنشــر علــى شــبكة اإلنرتنــت ومســتودعات 

البيانــات المفتوحــة، فضــًا عــن خدمــات الســحابة والحوســبة عاليــة 

األداء. ويتزايــد عــدد الباحثــن فــي مجــال العلــوم اإلنســانية الذين 
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 أســتاذ مشــارك في قســم العلوم اإلنســانية الرقمية

يســتخدمون هــذه المــوارد، مــا يمنــح العمــل البحثــي طابعــًا متنوعــًا 

وأشــكااًل إبداعيــًة جديدة.

ويصــف مصطلــح “العلــوم اإلنســانية الرقميــة” أبحــاث العلــوم 

اإلنســانية فــي عصرنــا الحالــي، والتــي ت�تســم بكونهــا قائمــة 

علــى الحاســوب وغنيــة بالبيانــات وتنطــوي علــى اســتخدام مكثــف 

للرمجيــات. وفــي حــن أصبحــت العلــوم اإلنســانية الرقميــة مــن 

المجــاالت الراســخة والمزدهــرة فــي الجامعــات الكــرى حول 

العالــم، ال يــزال هــذا المجــال حديــث العهــد إلــى حــد كبري في 

منطقــة الشــرق األوســط. وتعمــل جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي علــى 

إرســاء مكانتهــا كجامعــة رائــدة علــى مســتوى المنطقــة فــي هذا 

المجــال البحثــي الجديــد المثــري لاهتمــام والــذي يحمــل معــه آفاقــًا 

وإمكانيــات جديــدة ألبحــاث متعــددة التخصصــات.

وبــات مــن الواضــح اآلن أن مصطلــح العلــوم اإلنســانية الرقميــة 

يعنــي أكــر مــن مجــرد اســتخدام الت�كنولوجيــا فــي التعليــم واألبحــاث. 

كمــا أن التوافــق بــن األســاليب والطــرق التقليديــة والرقميــة 

أصبــح أكــر وضوحــًا خــال الســنوات الماضيــة، مــا أدى إلــى فتح باب 

األبحــاث علــى مســتويات تحليليــة وجماهــري جديــدة. وتقــدم أبحــاث 

العلــوم اإلنســانية الرقميــة منظــورًا نقديــًا بشــأن التحــول الرقمــي 

واالعتمــاد علــى الت�كنولوجيــا فــي األبحــاث، كمــا تطــرح وجهــات نظر 

إنســانية جديــدة حــول الت�كنولوجيــا، وتســاعدنا علــى وضــع التصــورات 

للعالــم الــذي نــود العيــش فيه مســتقبًا.

وت�ثــري مســألة مــزج الت�كنولوجيــا والعلــوم اإلنســانية مجموعــًة مــن 

التســاؤالت الهامــة: كيــف يمكــن للت�كنولوجيــا الرقميــة أن تــؤدي 

إلــى أنــواع جديــدة مــن اإلنتــاج المعرفي؟ وكيــف ت�تحول أســاليب 

البحــث الجديــدة إلــى قــوة موحــدة، تســهم فــي تمكــن الجامعات؟ 

وكيــف يمكــن للعلــوم اإلنســانية الرقميــة أن تســاعد الباحثــن علــى 

تعزيــ�ز الحــوار مــع الجمهــور، وبالتالــي طــرح أســئلة بحثيــة جديــدة 

ذات أهميــة كبــرية علــى المســتوى العالمــي؟

ت�تناغــم العلــوم اإلنســانية الرقمية بشــكل خاص مــع الهوية المميزة 

لجامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي كمؤسســة لأبحاث والفنون الحرة. 

وتشــكل دراســة العلوم اإلنســانية الرقمية جزءًا من فنون التواصل 

والمهــارات الخطابيــة التــي ينبغــي على الطــاب إتقانها لت�أدية دور 

فاعــل وأساســي فــي المجتمع القائم علــى المعرفة. وعاوًة على 

ذلــك، تقــدم هذه الصفوف الدراســية فرصًا جديــدًة لأبحاث الجامعية.

وبهــذا الصــدد، ت�تمتــع جامعــة نيويــ�ورك أبوظبــي بعوامــل رئيســية 

كالبنيــة التحتيــة الرقميــة القويــة، وإمكانيــة الوصــول إلــى خدمــات 

الحوســبة البحثيــة والبيانــات، باإلضافــة إلــى موقعهــا الجغرافــي 

المميــز وأعضــاء الهيئــة التدريســية والطــاب متعــددي اللغــات، مــا 

يجعــل منهــا بيئــًة مثاليــًة تمّكــن العلــوم اإلنســانية الرقميــة مــن 

االزدهــار والمســاهمة فــي حــوار عالمــي حــول مســتقبل العلوم 

اإلنســانية فــي عصرنــا الحالي.
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مكتبة األدب العربي
ت�تخصص مكتبة األدب العربي بشكل حصري في ترجمات الوثائق األدبية القّيمة من منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا بن القرن السابع والقرن التاسع عشر.  
وت�توفر مجموعتها عر شبكة اإلنرتنت وتشكل بوصلة أساسية لفهم التاري�خ والثقافة والتقاليد 

األدبية التي ت�كتنزها المنطقة والتعرف على شخصيات وعلماء من الماضي ممن كان لديهم 
رؤى وماحظات عميقة ورائدة في زمانهم.
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األرشيف والمجموعات الخاصة
تجسد مكتبة جامعة نيوي�ورك أبوظبي دور منطقة الشرق األوسط كمفرق طرق ثقافي وتجاري 

وجغرافي من خال مواد المصدر األساسي المحفوظة في األرشيف والمجموعات الخاصة. 
وت�تيح المكتبة مواردها الفريدة من الكتب النادرة التي توثق انتقال العلوم المعرفية من العالم 

العربي إلى أوروبا في العصور الوسطى، وخرائط شبه الجزي�رة العرب�ية التي يعود عمرها إلى 
400 عام، وسجات األعمال لعائلة تجار بحرينية من ثاثينيات القرن الماضي، وأعمال صناع األفام 
الخليجي�ن الذين شاركوا في مهرجانات األفام المحلية في العقود األخرية وغري ذلك من الكنوز 

الثقافية أمام الباحثن والطاب والمدرسن وأفراد المجتمع ككّل بما يلبي أهدافهم البحثية 
وتعطشهم للمعرفة.
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مركز “عكاسة” للتصوي�ر الفوتوغرافي
يحتضن “عكاسة” أرشيفًا غنيًا من الصور التي تستعرض تفاصيل الحياة اليومية والتغريات 

االجتماعية ومسار التطور الثقافي في مختلف أنحاء الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقد تم 
التربع بالعديد من الصور من قبل مؤسسات وأفراد مهتمن بالحفاظ على سجل بصري إلرث 

المنطقة. فيما ُعر على بعضها إما مخباأ في الصناديق أو علب القهوة أو محفوظًا بعناية في 
منازل خاصة أو منسيًا في استوديوهات الصور القديمة واألسواق الشعبية. وت�تيح مجموعات 

“عكاسة” التعرف عن كثب على ثقافات الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي نادرًا ما يتوفر سجل 
واٍف حولها.
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الحفاظ على اإلرث العري�ق

تحتفظ جامعة نيوي�ورك أبوظبي بمجموعٍة است�ثنائيٍة من المواد النادرة 

والفريدة التي تروي قصة التاري�خ الثقافي واالجتماعي للمنطقة من 

منظور جديد.

وتحتضن المكتبة الحديثة في الجامعة أرشيفًا ضخمًا من الصور 

الفوتوغرافية القديمة والرسائل الشخصية والخرائط والكتب واألفام 

والتسجيات الموسيقية النادرة. وت�تيح للجماهري حول العالم االّطاع 

على بعضها من خال صوٍر رقميٍة عر شبكة اإلنرتنت، فيما تم فهرسة 

بعضها اآلخر وحفظه بعناية ألغراض بحثية وثقافية.
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“يرتبط فهم العالم للعرب وثقافتهم المتنوعة، ضمن عالم وسائل التواصل االجتماعي 

متعدد اللغات، بجودة وموثوقية الرتجمة التي تقدمها برامج الرتجمة اآللية. ومن المهم 

بالنسبة لنا كعرب، أن نقدم هويتنا وثقافتنا ورسالتنا بالشكل األمثل لآلخري�ن”

الكثري من البيانات الحاسوبية المتعلقة بهذه اللهجات، وقلة 

عدد الرتجمات الموازية، وهو األمر الذي يفسر التباين الواسع 

بن ترجمات المقاالت اإلخبارية من جهة، وبن ترجمات المحتويات 

الشعرية والمحتويات المكتوبة باللهجات المحلية من جهة أخرى.

وتظهر هذه الصعوبات جليًا في تطبيقات أخرى أيضًا. ويكمل 

األستاذ حبش شرحه قائًا: “يفرتض على روبوتات المحادثة الذكية 

العرب�ية، مثل برنامج ‘سريي’ أو ‘أليكسا’، القدرة على فهم أي لهجة 

تقدم لها، لكنها ال تستطيع تحقيق ذلك. وال تزال األبحاث المتعلقة 

بروبوتات المحادثة الذكية العرب�ية في مراحلها األولى، مقارنًة 

بنظريتها اإلنجليزية والصينية”.

ويعمل األستاذ حبش وفريقه التخصصي في جامعة نيوي�ورك 

أبوظبي، على إنشاء وتطوي�ر قواعد بيانات وخوارزميات ومعاي�ري 

وأدوات رقمية، لتعليم أجهزة الحاسوب اللغة العرب�ية بصورة أكر 

دقة، لكنها مهمة ضخمة بالغة الصعوبة.

ومن أهم العوائق التي ينبغي إي�جاد حل لها، هو استخدام عامات 

التشكيل الصوتية، وهي عامات أو إشارات اختيارية توضع أعلى أو 

أسفل الحرف العربي إلصدار تحريك صوتي قصري، والتي يمكن أن 

تغري معنى الكلمة اعتمادًا على المكان الذي توضع فيه. وغالبًا ما 

يتم تجاهل وعدم استخدام هذه اإلشارات أثناء الكتابة، ما يؤدي 

إلى صعوبة في تفسري النص خارج السياق. كما أن كلمات اللغة 

العرب�ية المعيارية الحديثة بالمتوسط، على 2.7 معنى أساسي لكل 

كلمة. في حن أن بعض الكلمات يمكن أن تحمل معانٍ أكر من ذلك، 

فعلى سبيل المثال كلمة “بن”، يمكن أن تقدم معانٍ مختلفة تبعًا 

لطريقة قراءتها:

بن - بمعنى في المنتصف أو خال شيئن أو أكر	 

بنَّ - بمعنى أوضح وشرح	 

بنِّ - بمعنى واضح	 

 	)Ben( بن - اسم علم مذكر

بن - أي بعملة اليابان	 

كما أن هناك عقبة إضافية تواجه أخصائيي اللغويات الحاسوبية، 

وهي التصريفات النحوية لأفعال العرب�ية التي يمكن أن تصل 

إلى 5,400 تصريف، مقارنًة باألفعال اإلنجليزية التي قد يكون لها 

 go, goes going, went,  :”ذهب“ go عادة 5 تصاريف )مثل الفعل

go(، في حن أن النصوص العرب�ية قد تحتوي على تصاريف مركبة 

مثل “فسيذهبون” أو “ليذهنب”. وباإلضافة إلى كل ذلك ال تحتوي 

لهجات اللغة العرب�ية على قواعد هجائية قياسية.

وتسعى جامعة نيوي�ورك أبوظبي إلى معالجة هذه التحديات 

وبطرق متعددة عن طري�ق إنشاء مجموعات بيانات، ت�تضمن أكر من 

100 مليون كلمة عرب�ية خليجية من خال‘مكنز ُقَمر’، إنشاء مجموعات 

مقارنة بن الجمل المتواجدة في لهجات عرب�ية مختلفة من 25 

مدينة، مقرتنة بالجمل المكافئة لها باللغة اإلنجليزية والعرب�ية 

والفرنسية، كي تستخدم كأساس يمّكن أجهزة الحاسوب من التمي�يز 

بن اللهجات، إلى جانب توضيح معنى أكر من 200 ألف كلمة يدويًا 

من عدد من الروايات العرب�ية اإلماراتية المتوفرة على اإلنرتنت.

كما يدأب األستاذ حبش على تطوي�ر مجموعة أدوات توفر حلواًل 

لمجموعة من المشاكل األساسية، مثل تحديد اللهجات واست�كشاف 

وفهم كيفية صياغة الكلمات. وسيمكن هذا األمر الباحثن اآلخري�ن 

من العمل على أنواع مختلفة من التطبيقات التي ستزيد من قدرات 

الذكاء االصطناعي على فهم اللغة العرب�ية، على غرار العمل الذي 

أنجز في اللغات الرئيسية في العالم مثل اإلنجليزية والصينية 

والفرنسية.

ويضيف حبش قائًا: “على اللغة العرب�ية أن تواصل مواكبة اللغات 

األخرى في مختلف الميادين، من المنظور التقني والتطور 

الت�كنولوجي، ولتضمن أال تقف اللغة حاجزًا بأي شكل من األشكال”.

“يرتبط فهم العالم للعرب وثقافتهم المتنوعة، ضمن عالم وسائل 

التواصل االجتماعي متعدد اللغات، بجودة وموثوقية الرتجمة التي 

تقدمها برامج الرتجمة اآللية. ومن المهم بالنسبة لنا كعرب، أن 

نقدم هويتنا وثقافتنا ورسالتنا بالشكل األمثل لآلخري�ن”.

“ال تزال األبحاث المتعلقة بروبوتات المحادثة 

الذكية العرب�ية في مراحلها األولى، مقارنًة 

بنظريتها اإلنجليزية والصينية”
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 ضياع المعاني في

الرتجمات اآللية
أهم األسباب التي تعيق أجهزة الحاسوب من ترجمة 

اللهجات العرب�ية بالشكل المناسب

هل سبق لكم أن ترجمتم منشورًا على ‘فيسبوك’ أو ’تويرت‘؟ البد 

أنكم تفاجأتم بالرتجمة االنجليزية المربكة التي حصلتم عليها. وأنتم 

لستم الوحيدين. حيث تعد الرتجمة اآللية السيئة للغة العرب�ية، 

والتي ت�تم عر أجهزة الحاسوب، أمرًا شائعًا وغالبًا ما ت�تسبب في 

سوء فهم المحتوى المرتجم. وال شك أن اللغة العرب�ية تعتر من 

اللغات التي يصعب على أجهزة الحاسوب تصنيفها واستيعابها، 

ذلك ألنها تضم عشرات اللهجات وماي�ن من الكلمات الفريدة، حيث 

يمكن التعبري عن الفكرة ذاتها بطرق عدة.

وفي هذا السياق، أوضح نزار حبش، األستاذ المشارك لعلوم 

الحاسوب في جامعة نيوي�ورك أبوظبي، قائًا: “يتعلم البشر 

اللغات من خال االنغماس والت�كرار الدائم لمفرداتها، باإلضافة 

إلى التقاط وترسيخ اإلشارات اللغوية النابعة من البيئة االجتماعية 

لهذه اللغة، في حن ت�تعلم أجهزة الحاسوب هذه اللغات، 

باستخدام خوارزميات وعينات من البيانات التي يتم تزويدها بها”. 

ولت�تمكن أجهزة الحاسوب من تقديم ترجمات دقيقة، يتوجب على 

اختصاصيي اللغويات الحاسوبية أن يزودوا هذه األجهزة بالمزيد من 

المعلومات المتعلقة بهذه اللغة.

ولكن العملية ليست بالسهولة أو البساطة التي نتوقعها.

يشري المعنى الحرفي للمثل المذكور أعاه في اللهجة العرب�ية 

اإلماراتية ’الصوف القديم أفضل من الحري�ر الجديد‘، إلى أن المظاهر 

الخارجية قد ت�كون خادعة، لكن ترجمة ‘جوجل’ بعيدة كل البعد عن 

المعنى المقصود فيها، إذ ترجم كلمة واحدة فقط بشكل صحيح. 

ورغم ذلك عادة ما ت�كون المقاالت اإلخبارية العرب�ية المرتجمة 

بوساطة محرك البحث ‘جوجل’، أكر دقة وأقرب إلى المعنى الصحيح. 

السؤال هنا، لماذا هذا التناقض؟

يشري األستاذ حبش إلى أن اختصاصيي اللغويات الحاسوبية 

تمكنوا من الوصول إلى مجموعة كبرية من البيانات التي تجمع 

بن الرتجمات اإلنجليزية واللغة العرب�ية الفصحى، والتي يمكن 

استخدامها في تدريب وتحسن أداء أنظمة وبرامج الرتجمة اآللية. 

وتعتر اللغة العرب�ية الفصحى هي اللغة العرب�ية المتبعة في 

صياغة التقاري�ر اإلخبارية واالتصاالت الرسمية في الدول العرب�ية. 

ولكن العرب ال يستخدمون هذه اللغة خال حياتهم اليومية أو 

تواصلهم عر اإلنرتنت أو خال محادثاتهم. وأدى وجود 30 لهجة 

محكية تقري�بًا ُتستخدم على وسائل التواصل االجتماعي، إلى وجود 

“يتعلم البشر اللغات من خالل االنغماس 

والت�كرار الدائم لمفرداتها، في حني ت�تعلم 

أجهزة الحاسوب هذه اللغات، باستخدام 

خوارزميات وعينات من البيانات التي يتم 

تزويدها بها”
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تقنيــات الطريان من 
تطــور إلى آخر

الطائــرات بدون طيــار “الدرون” يمكنها 
الطــران واكتشــاف الطري�ق الذي يجب 

عليها أن تســلكه بشــكل تلقائي.

60 كيف ت�ت�كيف الكائنات الحية 
مع التغريات البيئية

التغــر البيئــي يرتافــق مــع ت�كّيــف الحيوانــات 
والنباتــات والبشــر التــي تعيــش بهــا.

70 مكافحة القرصنة 
اإللكرتونية

قراصنــة اإلنرتنــت يســتهدفون كل شــيء بــدءًا من 
الحســابات المصرفيــة وصــوالً إلــى أنظمــة تحديــد 

المواقــع علــى متــن الطائرات.

74 علوم الفضاء
است�كشــاف مكنونــات وأســرار الكــون.

62 حياة أفضل لمرضى 
السكري

حســاس صغــر ُيــزرع تحــت الجلــد بإمكانــه تعقب 
مســتويات ســكر الدم بســرعة ودون ألم.

64 هل تساهم بيئ�تنا في 
اإلصابة بمرض الكبد الدهني؟

الزرنيــخ الســام ينتشــر فــي كل مــكان مــن حولنــا.

34 شكل جديد ومبت�كر من 
اإلسمنت

طريقــة أكــرث اســتدامة لصنع اإلســمنت.

68

58
نظرة متجددة على التقاليد القديمة

العالــم العربي مــن زاوية مختلفة.
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المحتوى

قصص مؤثِّرة
“لم أكن سأســتطيع االســتمرار في إجراء هذا 
البحــث إذا لم أشــعر بذلــك االتصال العاطفي”

هذا نحن
معًا نســتطيع أن نكتســب معارف أعمق 

حول الطبيعة البشــرية.

قدرات الطبيعة الشــفائية
تشــهد أبحــاث المنتجــات الطبيعية نهضــة في عصرنا الراهن.

6 الحفاظ على اإلرث العري�ق
 تســلط الصــور والخرائــط والكتــب القديمة 

واألفــام والموســيقى الضــوء علــى التاريــ�خ 
االجتماعــي والثقافــي العريــ�ق فــي منطقــة 

الشــرق األوسط.

20 نمو األطفال واختالفه مع 
تعدد الثقافات

تجــارب الطفولــة المبكــرة قــد يكــون لها أثــر طوي�ل 
المــدى علــى االتجــاه الذي تســلكه حياتنا.

28 الت�كنولوجيا ودورها في 
تطور المدن

اجتذبــت المــدن البشــر على مدى آالف الســنوات، 
وفرضــت أمامهــم فــي الوقت عينــه الكثر من 

التحديات.

26 هل األغنياء أكرث أنانية 
من الفقراء؟
قــد تفاجئ�كــم اإلجابــة.

27 من تعرفه
مــن المفيــد معرفــة شــخص فــي الوظيفة 

التــي تريدها.
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