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The world in 2020 experienced one of
the most disruptive and unexpected
events in living memory.
The COVID-19 pandemic changed the way we live as governments
ordered their residents to stay at home, industries that ran uninterrupted
for decades powered down, and educational institutions the world over
asked students to learn away from the classroom. NYU Abu Dhabi moved
to a fully remote instruction model shortly after the first cases of the
virus were reported in the UAE.
But our work did not stop.
NYUAD’s research enterprise recognized that a global crisis required
a global response. Members of the University’s community threw their
weight behind addressing the unique challenges COVID-19 placed on
our world. In almost every field, researchers garnered their resources to
initiate unique projects specifically aimed at tackling this pandemic and
better understanding the impact it has on our world.
Although many labs were closed for in-person work, research endured.
Manara, NYUAD’s research report for 2020, showcases the tireless
efforts our community put forth in tackling the challenge of the
pandemic head on.
From the frontline to rethinking the way in which testing is conducted to
drawing COVID treatments from llamas, NYUAD’s research is making an
impact curbing the spread, helping understand its effect on millions, and
moving the world to a more resilient future.
Arlie Petters
Provost
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Beyond
Binge-Watching
TIGER KING
and Perfecting
DALGONA
Researchers look at viral
media that mattered during
the first wave of the
COVID-19 pandemic and
its role as a gap filler
for big media.
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Perhaps it began with the popular Netflix series,

campaigns from small media makers that were

Tiger King, followed by recipe videos of banana

actually trying to address the disinformation that

bread, sourdough starter, and the South Korean

they were getting from states or corporations,

whipped coffee, Dalgona. Mix in a handful of

and to train people in being better media readers

TikTok challenges, tutorials of how to make tie-dye

and being more media literate, which became

t-shirts, and a much-needed revival of the soothing

very important,” he said.

demeanor of artist/TV host, Bob Ross. The early
trends of the pandemic begin to seem like an odd

A 45-minute segment from a television station

reflection of human behavioral pattern at a time

in Singapore, which is widely regarded to have

when people were doing less socializing but more

an advanced healthcare system, was aimed at

digital consumption.

training people how to distinguish misinformation
and disinformation on social media from real

Within the distraction of these viral trends, Dale

information about COVID-19.

Hudson, associate teaching professor of film
and new media, locates participatory media that

Hudson, along with his long-time collaborator,

aims to disseminate accurate and accessible

Patricia Zimmermann, began analyzing how these

information on public health as an urgent and

various pockets of small media were responding

necessary intervention to fill in the gaps left by

differently to a global event such as the pandemic.

big media that focuses on the scale of countries
rather than communities.

The research investigates the idea that
participatory small media stands as a constantly

This “small media” also educates people on media

expanding online archive of COVID-19. It

literacy within the “infodemic” of misinformation

generates a polyphony of memories and actions

and disinformation about COVID-19. Although

of global trauma over the ongoing pandemic.

his research also examines viral trends in music
and dance challenges that help communicate

In their research, they point to a specifically

public-health protocols, such as the Ghen Co Vy

pertinent video created by small media. It is

Challenge in Vietnam or “No Pata Pata Challenge”

drone footage of Wuhan, ground zero for the

by UNICEF Africa, his focus isn’t so set on the
movement from one viral trend in seemingly
simultaneous fashion during lockdown,
Dale looks at the media that came out as

COVID-19 outbreak back in November 2019. The
drone shows empty streets, vacant roads, and
public areas — a far cry from the city that was just
a year ago beaming with activity.

a public service during the outbreak.
The researchers write, “The Wuhan Drone Video
He also analyzed the campaigns

exposes a constant entanglement between

that came out that looked at

representation and participation. Nostalgia for

dispelling misleading information.

the pre-COVID-19 era becomes ghosts of overdevelopment — and memories of participating in

“There’s a huge amount of

the world with others.”

disinformation, there are these big
MANARA
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Masks in
Creation
New technology could help provide a more sustainable
and comfortable solution to our mask-wearing lives.

RESEARCH
MANARA
2020
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he 3D printing machine in

supposed to do? You buy a mask and tie it and that’s

the Robotics and Intelligent

it? In my mind, let’s face it, things should change and

Systems Control laboratory of

here we think we can help with that,” he said.

NYU Abu Dhabi never stops.
The dull mechanical hum of the

With 3D printing technology, Tzes can manufacture

cuboid device layering material

a perfect-fitting mask simply by taking a 3D scan

in stratified precision runs long

of an individual’s face and manufacturing it to

after the lab team has gone home. A look through the

specifications of that anatomy.

plexiglass panel of one of its sides at the end of its
work cycle reveals a bespoke N-95 mask tailor made

Using a customized mix of plastics, 3D printing allows

to fit the exact dimensions of a health worker’s face.

Tzes, who has received funding from NASA, the EU,
and the National Science Foundation in the past, to

Anthony Tzes, the program head for electrical and

make masks that are comfortable while also safe.

computer engineering, and his Postdoctoral Associate
Nikolaos Evangeliou started working on these masks

Tzes also works on retrofitting both aerial and land-

just weeks after the University announced its remote

based drones to serve as a courier service for people

working policy – at a time when the global medical

staying at home and ordering groceries. He says the

community was still debating mask-wearing efficacy

ability to quickly deliver groceries through robotics

in preventing COVID-19.

can help reduce human error.

“I refuse to accept this one-size-fits all situation.

His faith in these technologies to provide solutions

What if you have a four-year old, what are you

to our current situation is intrinsic in the research he

Think about the possibility, we
can make comfortable masks that
fit the anatomy of a person's face
and cover not only the mouth and
nose but also the eyes.
Anthony Tzes,
program head for electrical and computer engineering
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does, and he continues to explore the limits of the
mechanisms he works with to provide a service to
humanity during these troubled times. His belief in
them extends to thinking they can replace
pre-existing methods of protection. His research
indicates that drone and 3D printing technology can
improve the current methods.
“We can print as small as we want or as big. Think
about the possibility, we can make comfortable
masks that fit the anatomy of a person's face
and cover not only the mouth and nose but
also the eyes. This is the potential of this
technology, and we should continue to use it,”
he said.

A Mask on the Frontline
The prompt from Mubadala Healthcare
and Cleveland Clinic Abu Dhabi was
challenging: healthcare professionals are
spending 10 or more hours in a mask and
they need it to be more comfortable.
The solution for Ramesh
Jagannathan, research professor
of engineering and vice provost
for entrepreneurship, was similar to
the conclusion Tzes reached. By 3D
printing masks, Jagannathan worked
on prototypes that could help
benefit the healthcare community
in their grueling shifts dealing
with COVID-19 patients.
“They work long hours, and
it's extremely uncomfortable
for them to use the same
mask. Even if they replace their
masks, it’s not comfortable and it affects their
productivity. With 3D printing, we can modularize
the components in the mask and make something
that is safe and comfortable,” he said.

MANARA

9

He formed a small team from the Core Technology

is to aptly create a slot in the window on the main

platform composed of Reza Rowshan, the executive

mask component with a pressure clip. We can create

director, and Oraib Al Ketan, research instrumentation

cartridges with an N-95 filter that can be replaced,”

scientist, with the purpose of meeting the standards

he said.

of safety while manufacturing a mask locally that can
be used multiple times.

All the materials in the mask are washable,
sterilizable, and robust to the extent that they can be

Modularizing the mask satisfies two requirements.

reused. The early prototypes without the filter design

It first allows the team to make a more robust mask

have been successfully tested.

that meets the standards of N-95. Breaking down the
mask allowed Jagannathan to use a material that is
breathable and comfortable for areas that come into
contact with the face while maintaining the structural
integrity of the rest of the mask.
Modularizing also makes the mask reusable. The
inspiration for that solution came from a common
household item.
“If you think of a vacuum cleaner, the bag gets
disposed of. You’re not throwing away the entire
device. So we decided that the third modular
component of the mask would be where the
reusability of the mask comes into play. Our goal
10
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Even if the doctors are wearing
masks, there’s no 100 percent
guarantee. We’re working on a
mask that would allow doctors
to treat patients without
removing their masks.
Ramesh Jagaanathan,
research professor of engineering and vice provost for entrepreneurship

Jagannathan is working with another team

The treatment of coronavirus patients requires

including Sunil Kumar, the professor and program

doctors to remove the mask of patients in ICU. That

head of mechanical engineering, and Anastasios

moment is the most risky for doctors as a COVID-19

Hantzakos from Cleveland Clinic to build another

infected patient not wearing a mask begins to fill the

mask that could help protect doctors from COVID-19

surrounding area with aerosols that could get into

infection during the most dangerous of situations.

doctors' masks through leakages.
“Even if the doctors are wearing masks, there’s no
100 percent guarantee. We’re working on a mask
that would allow doctors to treat patients without
removing their masks,” he said.
Both researchers have invested heavily in this new
technology that is now proving its worth as a flexible,
agile, and robust way of conducting research in realtime. As the development of the technology grows so
will the ability for silos around the world to download
specifications of new inventions and print them inhouse – addressing a key challenge of logistics and
manufacturing capacity, and providing us with yet
another tool to fight against pandemics.

MANARA
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GOING VIRAL
NANOBODIES DERIVED FROM THE SOUTH AMERICAN
LLAMA COULD HELP SCIENTISTS PROVIDE A MORE EFFICIENT
COVID-19 SCREENING METHOD AND, POTENTIALLY, A
ROBUST ANTIVIRAL DRUG FOR CORONAVIRUS PATIENTS.

MANARA
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STUDYING THE BIOLOGICAL REPLICATION OF COVID-19 HAS BECOME
A TOPIC OF INTENSE RESEARCH within several academic and industrial
laboratories across the world. The idea being that if science can understand
how the coronavirus multiplies then it would inversely figure out how to
stop it from doing so. The key to blocking the replication mechanism of
COVID-19 could be found in an
unsuspecting animal native to South
America, the llama.
Associate Professor of Biology
Piergiorgio Percipalle and Visiting
Professor of Chemistry Gennaro
Esposito are investigating the
mechanism of COVID-19 replication
and how certain non-structural
viral proteins, by which viruses

“The tool is the nanobody,
which is nothing more than a
small version of an antibody that
is obtained by injecting the
NSP-9 protein into a host animal,
in particular camelids.”

replicate, affect host cell function
after infection.
Viruses, being non-living, do not

Piergiorgio Percipalle,
associate professor of biology

have the means to replicate on
their own. In order to do so, viruses
depend on the host cell's metabolism and energy to multiply within
patients. That process produces non-structural viral proteins, components
of a virus that are produced by using host cell functionality to replicate. The
researchers have identified a specific non-structural virus protein, NSP-9, as
essential to the viral replication.
The researchers have cloned the NSP-9 viral protein and used the material to
generate “a tool against the virus’s replication.”
“The tool is the nanobody, which is nothing more than a small version of an
antibody that is obtained by injecting the NSP-9 protein into a host animal, in
particular camelids,” Percipalle said.
Camelids are a large biological family that includes camels, alpacas, and
llamas, the animal of choice in this research. This family of animals possesses
a unique biological attribute that allows them to make relatively simple
antibodies in response to viruses and other external challenges. The simple
structure of these single chain antibodies is very specific, smaller in size, and
more manageable.
The team is isolating nanobodies now from the immunized llamas to identify
the strongest candidate that can be used for the screening of COVID-19
patients’ samples that could change the way populations get tested.
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“We believe that this technology could be used for
screening at a very fast pace, much faster than a PCRbased test. We’re talking about a diagnostic tool that
is very similar to a pregnancy test that people can start
conducting at home. That’s the potential of this study
and its application,” said Esposito.

VIRAL THERAPY
The second function of characterizing these nanobodies
is to identify a nanobody that potentially serves as a
selective antiviral agent for COVID-19 treatment. If the
experiments work out, then the nanobody becomes a
potential antiviral drug.
The way nanobodies may inhibit the function of replication
of COVID-19 would be by the creation of complexes that
target proteins. By forming a complex that targets NSP-9
the nanobody compromises the viral protein’s mechanism that leads to the
replication of the virus in the cellular context.

“We believe that this technology
could be used for screening at a
very fast pace, much faster than
a PCR-based test. We’re talking
about a diagnostic tool that is very
similar to a pregnancy test that
people can start conducting at
home. That’s the potential of this
study and its application.”

Once the researchers finalize the
characterization process, they will
test whether this nanobody, once
introduced into the cell, can block
viral protein and interfere with the
replication of the virus.
“Antibodies are very complex
molecules that are liable to
environmental conditions such as
temperature. Antibody preparations
often require that you store them at
minus 80 degrees Celsius and once
unfrozen they must immediately be
used. Whereas a nanobody is much

Gennaro Esposito,
visiting professor of chemistry

more robust and easier to handle as a
drug,” Esposito said.
Furthermore, nanobody production
would be easier and cheaper than

antibody production. The corresponding gene can be expressed by bacteria
through a process called recombinant DNA technology. If the team is
successful in developing an effective nanobody as a therapy against COVID-19,
the potential drug that comes out of the research could more easily be
transported and administered around the world.

MANARA
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Leaving No
Child Behind

Illustrations by Shenuka Corea
in affiliation with Global TIES
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Research could help
governments educate an entire
generation of students forced
out of the classroom.
The threat of COVID-19 to our global healthcare

center based at NYU Abu Dhabi and NYU in New York,

system is unprecedented, but the coronavirus

works on bridging the gap between research, policy,

is also precipitating a global education crisis

and practice in education and human development. In

that risks stalling the development of an entire

collaboration with their partners, Global TIES aims to

generation.

improve child and youth development by using science to
inform and guide programs and policies which affect the

Although evidence shows that the direct risks

education and development of children and youth in low-

COVID-19 poses to the health of children appear

and-middle-income countries and conflict affected areas.

to be milder than adults, the virus is still affecting
child development by disrupting the education of

Partnering with non-governmental organizations

the vast majority of children and youth around

(NGOs) as well as governments, Global TIES works to

the world.

bring perspectives from research to the policy-making
table. In the face of COVID-19, Hirokazu Yoshikawa, co-

For decades, the world has faced unprecedented

director of Global TIES, believes utilizing research and

challenges in the education sector, and the onset

science in decision-making will help move the needle

of COVID-19 has exacerbated these challenges

towards achieving SDG 4, ensuring equitable access to

with UNICEF reporting over 1.6 billion children

education for all children, especially those who need

out of school at one point or another during the

it most. “The already underlying issue of inequitable

pandemic. These challenges urgently require

education in many countries has been exasperated

coordinated action to ensure the well-being and

during the pandemic,” Yoshikawa commented.

prosperity of the world’s children,
making good on the world’s
commitment to leave no child
behind through the achievement
of the United Nations Sustainable
Development Goal (SDG) 4 Quality Education.

“We believe that research can make a
difference. NGOs and governments are
increasingly looking for evidence-informed
policies and programs.”

Global TIES for Children (Global

Hirokazu Yoshikawa,

TIES), an international research

co-director of Global TIES
MANARA
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“Social-emotional learning is as critical to
future life success as academic learning and
is also under threat during the pandemic.”

for evidence-informed policies and programs. At
Global TIES, we use a variety of research methods
and measures to answer the question of what works
in education for children in low-and-middle-income
countries and conflict affected areas,” he said.
Households in these contexts often lack access to
the technology that might allow students to engage
in distance learning. He said that many households
around the world don’t have access to a television,
let alone a computer or even a phone connected to
the internet.
CROSSING THE DIGITAL DIVIDE
In lieu of reliable access to an internet-connected
device, Yoshikawa recommends that countries
assess population accessibility to technology, either
through radio or in some contexts, cellphones, to
begin implementing distance learning education
plans. As the pandemic progresses and the
challenges to education in these times abound, we
are seeing many countries doing just that. These
issues are not unique to low-and-middle-income
countries, even in high-income countries, distance
learning is proving challenging and more research
is needed to see what the effects on children

18
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closures.
When making these distance
should provide not only for

co-director of Global TIES

NGOs and governments are increasingly looking

will be due to prolonged school

learning plans, governments

Larry Aber,

“We believe that research can make a difference.

education around the world

academic learning, but also
for social and emotional
learning (SEL), which includes a broad range of skills
such as cooperating with others; regulating thoughts,
emotions, and behaviors, especially in stressful
situations; and making responsible decisions.
Larry Aber, co-director of Global TIES for Children,
said that “social-emotional learning is as critical
to future life success as academic learning and is
also under threat during the pandemic. The global
education community needs to discover and implement
practices that effectively promote these skills through
distance learning.”

As governments look for research that guides

During these unprecedented times, Global TIES is

on how to ensure that their young populations

harnessing their vast knowledge of the science of

are nurtured, raised and educated in a way that

child development and their experience in conducting

will equip them with the tools to lead fulfilling,

research in crisis-affected contexts globally to respond

meaningful lives, the academic community is

to the pandemic and its aftermath in concrete ways.

responding. “It's an enormous challenge because
these research studies have generally not been

The organization is generating evidence to inform

implemented at a national scale under these

education responses in early childhood, middle

kinds of unprecedented system-wide shutdown

childhood, and youth in low-and-middle-income

conditions covering entire countries and now

countries during the pandemic and its aftermath.

upwards of 180 or more countries around the world,

Additionally, Global TIES is advising governments

the need for more data is evident,” Yoshikawa said.

and NGOs on existing evidence-based strategies
for promoting children’s learning and well-being in

With so many children out of school, Yoshikawa

these contexts.

says it is equally important during the pandemic
to engage with parents and caregivers to build

Finally, Global TIES highlights the risks to, needs of,

the idea of home-based learning. The challenge

and the opportunities to support children, caregivers,

is that without direct one-on-one contact with

and teachers during the pandemic and the aftermath

caregivers, engagement will have to be through

and collaborates in global efforts to generate COVID-

text-messaging, radio or TV and the impact of that

19-related research on meeting the needs of children in

kind of communication is still unknown.

these perilous times.
MANARA
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Research from NYU Abu Dhabi’s Water Research Center
explores removal of the novel coronavirus from water.
Nidal Hilal, professor of engineering

Hilal’s newly launched Water Research

and director of the NYU Abu Dhabi

Center has published findings in the

Water Research Center, along with

Journal of Water Process Engineering

his team have studied the presence of

presenting the potential of water-

COVID-19 in wastewater, methods of

based epidemiology and tools that can

treatment to remove the virus, and ways

be applied to wastewater treatment

in which sewage systems can curb the

plants to limit the possibility of a

potential of the coronavirus breaking

panzoonotic disease.

out into a panzootic – an infectious
disease capable of infecting all species
in an area, like rabies.

The presence of COVID-19 in a human’s
digestive tract is widely spread and was
present in the feces of 39 percent of
patients in a recent study. The potential
of human-to-animal transmission

“Treatment of wastewater can remove viral articles,

through feces presents a dangerous

preventing their spread to the environment. Various

mutate more rapidly as it begins to

wastewater treatment processes, both conventional

infect various species, which would

and advanced can be applied. Whilst no technique

the efficacy of vaccines.

can completely remove all contamination, very high

present a threat to humans as well as

Hilal and his team of researchers at the

removal rates can be achieved using advanced and

Water Research Center, which is the

multi-step systems.”

first of its kind in the region with unique

Nidal Hilal,
professor of engineering and director of the NYU Abu Dhabi
Water Research Center

20

situation where the disease could
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facilities ranging from nano-to-pilot
scale, have stressed the importance of
preventing a panzootic by implementing
virus detection and removal techniques
to wastewater.

“Treatment of wastewater can remove
viral particles, preventing their spread
to the environment. Various wastewater
treatment processes, both conventional
and advanced can be applied. Whilst
no technique can completely remove all
contamination, very high removal rates
can be achieved using advanced and
multi-step systems,” Hilal said.
Hilal’s research shows the availability
of tools to not only detect but also
remove COVID-19 from wastewater.
This wastewater, in which COVID-19
has been detected in human feces,
can be treated to become virus-free.
Recent improvements in wastewater
treatment, from the use of treatment
ponds to algae or nanomaterials with
a particular emphasis on membranebased techniques can be used to
remove COVID-19 and other similar
viruses from water.
Furthermore, the technology of
detecting COVID-19 in wastewater

State-of-the-art membrane-based desalination systems: the image shows

could also be used by governments to

a researcher working on a membrane distillation unit for desalting highly

gain a better understanding of future

saline waters to produce fresh water.

outbreaks in specific areas within a city.
The method can detect the presence of

Although it is yet to be determined,

the coronavirus even in patients that are

human to animal transmission of

asymptomatic, providing public health

COVID-19 can cause animals to become

authorities an insight into outbreaks

a virus reservoir. Wastewater treatment

within given areas of a city.

plants could be a solution for the
early detection of the disease in an

Professor Hilal added, “Study of

area through the development of a

biomarkers for the SARS-CoV2 virus,

wastewater based epidemiology plan.

which causes COVID-19, can provide
real-time monitoring of the spread of the

COVID-19 transmission through the

disease geographically, a system termed

fecal oral route is not predominant,

wastewater based epidemiology. As the

but considering that it is the third new

virus is released from the body before

coronavirus to evolve to a pandemic

symptoms occur, this technique can track

in less than twenty years, preparations

the infection in a local population before

should be made for the possibility of a

any cases have been recorded, allowing a

pandemic more readily transmissible

faster response to be made.”

through this route.
MANARA
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A band born
during a
pandemic -
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leads a professor
to explore different
avenues of artistic
collaboration online.
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Carlos Guedes sets up alone in front of a tangle

The performance is an earnest artist expression

of cables that make up his analog synthesizer

for the band Guedes helped form during the

in his NYU Abu Dhabi studio. He lays down the

COVID-19 stay-at-home orders, but it also

opening beat for a performance with his six-

serves as the first experiment for his research

member band that individually begin to chime

on creating an online platform for musical and

in with melodies from Abu Dhabi, New York, and

artistic collaboration. With NYUAD entering

Dubai, each performing live from their personal

another semester of remote instruction, Guedes

performance spaces for an audience tuning in

wanted to create an online environment where

from even more countries.

these time-sensitive and latency-demanding
collaborations could be conducted without

This is a concert during the times of social

disconnects, lags, or other technical mishaps

distancing. His band, Hindustabic Electronica,

disrupting the performance. He’s named it the

have never rehearsed in person. But their practice

NYUAD Sandbox.

sessions, which began early during the social

24

distancing measures, and their performances

“Making music online is not easy due to the need

have been made possible through the music

for low-latency, stable and large-bandwidth

professor’s research and artistic activity.

connections. Having realized that the University

NYU ABU DHABI

did not have any of this in place, I started testing
different software solutions for effectively making
music online using peer-to-peer connections,”
said the Portuguese associate professor of music.
The work is part of multiple research projects
Guedes is engaged in. The Music and Sound
Cultures (MaSC) research group he co-founded
with Assistant Professor of Music Andrew
Eisenberg, is a collective of researchers focusing
on the multidisciplinary study of music from the
Gulf, the Levant, East Africa, and South India.
These researchers he works with represent a broad
spectrum of expertise with the primary goal of
studying and disseminating music from the region.
The group currently hosts several projects that
range from the preservation of collections of field
or rare commercial recordings, to developing
innovative ways of conducting musical heritage
analysis, preservation, and dissemination.
Their multidisciplinary engagement with
several fields provides the group a lens for
understanding, analyzing, and disseminating the
musical heritage from this region.
The different projects undertaken by the

“Making music online is not easy
due to the need for low−latency,
stable and large−bandwidth
connections. Having realized that
the University did not have any
of this in place, I started testing
different software solutions for
effectively making music online
using peer-to-peer connections.”

group ultimately aim at creating new ways of
meaningfully interacting with musical traditions
from the Western Indian Ocean, such as a unique
VR experience developed by the group.

IN CONCERT
To be able to perform as a group, Guedes worked
closely with NYUAD’s Information Technology
team (including Danny Abbas, Mona Alhazek, and
Anwar Mohammed Ali) and software developers
to enable that sort of collaboration, and the
results have been fruitful. Besides the creation
of a unique band that has performed live online

Carlos Guedes,
associate professor of music

several times, the platform has served as a casein-point for what could be done moving forward
as students return to class from a distance.
MANARA
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The popular conferencing app, Zoom, he realized,
was not the correct medium for teaching music.
Zoom, along with other video conferencing apps,
are optimized for voice communication and often
programmed to eliminate audio externalities
known as value processing. For someone
teaching a music class or any audio-based
education, including a lecture, other solutions had
to be found.
He began looking at other technologies. In the
process of doing so, he befriended Alexander
Carot, who developed Soundjack, a free real-time
communication system, and has helped in moving
this system forward. Guedes is also in the process
of suggesting a class on how to collaborate
artistically from afar, as the flexibility an efficient
model allows could prove to be useful even
beyond social distancing measures.
“This will not only solve the problems for
music lessons if we continue remotely, but it
is intended to remain as a platform for artistic
experimentation and collaboration with other
artists worldwide, taking advantage of fast
internet connections. This platform is the base
for the 'Socially Distant, Musically Intimate'
performance series on the NYUAD Social
Distancing Music Festival,” he said.
The NYUAD Social Distancing Music Festival,
the online venue where the band held its debut
performance, has proven a wild success with
more than a thousand viewers tuning in. With
members of the community and the wider
general interest viewer tuning in to experience
live performances at these low-latency levels, the
festival is expected to grow as live performances
remain on hold on campus.
The technology and the act of performing from
a distance, Guedes said, took some adjustment.

“It is intended to remain
as a platform for artistic
experimentation and collaboration
with other artists worldwide,
taking advantage of fast internet
connections. This platform is the
base for the "Socially Distant,
Musically Intimate" performance
series on the NYUAD Social
Distancing Music Festival.”

But the performances and ease of expression
was made easier as the lag between performers
became faster.
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Carlos Guedes,
associate professor of music

Moving forward the band will continue

to find new avenues of artistic expression, and

to perform together. They have already

could even be used to allow for a more direct

demonstrated the robustness and flexibility

transmission of lectures. With Guedes’ low latency

of the platform by incorporating more

model, lectures, even those without an artistic

members from various places around the world

angle or need for low-latency collaboration, could

participating in different capacities.

be made more interactive and used to teach
classes more effectively.

The band is comprised of vocalists Nandini
Roy Choudury and Kaustuv Ganguli; Jonathan

Since fall 2020, Guedes is also teaching a class

Shannon playing the oud, rubab, cello and other

called Performing Online. This core class was

instruments; percussionist Andy Eisenberg; pianist

created as a consequence of the experiences he

Christos Plachouras; Leonid Kuzmenko playing

had during the performance with Hindustabic

a wind controller; Tom Beyer on live electronics;

Electronica. The class looks at ways in which using

and Guedes on live electronics, mixing, and

online collaboration and performance can close

sequencing. The improvised dance is provided by

gaps in space, time, and physical and cultural

Kiori Kawai.

distance. The students learn how the internet
can be an effective medium for multidisciplinary

In the future, the NYUAD Sandbox model could

intercultural artistic expression.

be used to teach classes in a more robust manner,
MANARA
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Tr u s t i n g
The Process
Research on sub-Saharan Africa could illuminate some of the reasons behind
why people do not follow COVID-19-related public health orders.

Melina Platas, assistant professor

However, the research did point

of political science, researches

to an interesting view citizens

sub-Saharan African countries’

had on those measures that

response to COVID-19, their

could be extrapolated to the rest

citizenry’s attitudes about

of the world.

various public health policies,
and trust in the implementation

They found that although people

of simple orders such as wearing

supported early pandemic

a mask.

policies and found them to be
effective, they often were not

Photo credit: Richard Sanya

The research measures how

practicing them. Roughly half of

people living in Kenya, Nigeria,

their respondents reported not

and Uganda gauged their

practicing measures such as social

respective government’s policies

distancing, masking-wearing, and

early in the pandemic.

stay-at-home orders.

Conducted online during the

“It seemed in people’s heads

initial wave of lockdown policies,

that they supported the policies,

Platas and her co-authors were

they knew measures such as

interested in seeing how people

social distancing were effective

were faring during these policies

however, they often were not

and what they thought about

practicing those behaviors,”

COVID-19. The results showed

she said.

people in those countries
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had good factual information

Platas believes that one of the

about the coronavirus, and

main reasons behind this was

were supportive of policies like

that although people found those

encouraging social distancing and

policies to be effective, they

stay-at-home orders.

had little trust that others would

Photo credit: Richard Sanya

“It seemed in people’s heads that they supported the policies, they
knew measures such as social distancing were effective however,
they often were not practicing those behaviors.”
Melina Platas, assistant professor of political science

adhere to those measures. This

measures, compliance with these

income would be devastating to

could have broader implications.

orders is high.

their families.

people around the world ignore

“That, however, is very rare

“These policies could lead to their

public health measures could be

around the world. Most

income drying up completely,

that they don't expect others to

governments do not have the

and often they don’t have a lot

adhere to them. Believing that

capacity or legitimacy, or the

of savings either. So, we were

others will practice behaviors

will, even, to enforce those

interested in well-being during

such as physical distancing

kinds of policies,” she said.

the lockdown period and how

and mask wearing is especially

Under such circumstances, it

people were faring during these

important when governments

requires the collective behavior

conditions,” she said.

must rely on voluntary

of the public to achieve

compliance by the public rather

widespread compliance with

Although the research is

than top-down enforcement.

public health measures.

specifically targeted at the

Platas says that one reason why

aforementioned sub-Saharan
Her work thus also reflects

Furthermore, another reason

African countries, the results have

how the relationship between

behind why low-income countries

implications for policy-making

a citizenry and the respective

might resist certain policies, such

as a whole. Platas continues to

government affects public

as lockdown orders, is due to the

conduct research on COVID-19 in

health policies. In the UAE, for

nature of their economies. With

those countries and filling a void in

example, she said that because

so much of the citizenry living

the lack of social science research

the government can credibly

day-to-day, lockdown orders

being done in that region relative

issue and enforce public health

and the disruption of their daily

to high income countries.
MANARA

29

30

NYU ABU DHABI

CONCENTRATING
ON COVID-19
A new NYU Abu Dhabi invention is looking
to develop a simple, inexpensive, and
sustainable microfluidic chip that can extract
and detect DNA and RNA rapidly.

Yong-Ak (Rafael) Song, associate

Current tests required to detect

professor of mechanical and biomedical

small amounts of DNA or RNA, such

engineering, is developing a DNA

as is the case in viruses, always

detection method that could prove

require an amplification method to

to be less time-consuming in tracing

allow for instruments to determine

biomolecules of the coronavirus.

the presence of a specific viral DNA
or RNA. In the case of COVID-19, the

The method known as the electro-kinetic

medical community has opted to use

pre-concentration technique can

Polymerase Chain Reaction, or PCR,

increase the concentration of nucleic

as the gold standard to amplify the

acid molecules of a sample inside a

presence of the viral RNA.

microfluidic channel and make them
easier to detect.

Techniques such as PCR or
isothermal amplification, require

Every detection method for any nucleic

running a constant temperature

acid requires the target molecule be

at 65°C to amplify the target DNA

amplified to higher levels.

or RNA.

MANARA
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SAMPLE
COLLECTION
A nasal swab sample
is collected.

The sample is swirled
in a buffer solution.

SAMPLE
PREPARATION
The sample solution is passed through
a microfluidic chip, extracting
RNA from the sample.

A dye is used as a fluorescent
marker showing the
bound RNA.

The RNA rests at the
chip's surfaces.

An elution buffer solution is
passed through the channels
of the microfluidic chip once
more to collect the extracted
target RNA from the surface.

The extracted target RNA collects
at the end of each channel.
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ICP-CONCENTRATION
DETECTION
A current passes through the
channel increasing the RNA
concentration. This process is called
electrokinetic pre-concentration.

The target RNA is directly added
to a microfluidic channel together
with the Cas13a enzyme and a
fluorescent-quenched (FQ) reporter.
Isothermal amplification is not
required here.

Ion-selective memberane
Concentration
plug

Target RNA

FQ reporter

Cas13a
enzyme

An increased
concentration
strengthens
the signal.

The trapped target RNA activates
the Cas13a enzyme, which cuts
off the FQ reporter releasing a
fluorescent signal.

The fluorescent signal is an
indication of the presence of the
target RNA. This process makes
detection faster and more efficient.

MANARA
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“But both amplification methods require

PCR, the gold standard of molecule

special reagents and primers, and it

bolstering techniques, and other

takes time, at least 30 minutes for

similar analysis methods are riddled

each. So we thought why can’t we use

with certain issues that the medical

this electro-kinetic pre-concentration

community has mitigated but not

technique to achieve that?” Song said.

altogether eliminated.

The method his group has developed is

Firstly, thermal-based technique requires

different to other amplification methods

prior knowledge of the DNA or RNA that

in that it doesn’t multiply molecules

a test is attempting to detect, such that

of any given target DNA. Rather it

the reagents and primers can be applied

concentrates existing molecules of a

accordingly to amplify the molecules.

sample inside a microfluidic channel so

This step is critical in tracing a specific

that they can be detected more easily

sample but could leave other DNA or

with their enhanced concentration.

RNA, such as other viruses, undetected.
Secondly, the aggressive amplification
of rapidly making millions to billions
of copies of a specific DNA sample
could skew results. In this case even
the smallest trace amounts of a DNA
could be multiplied and produce
misleading results.
Song’s method does no such
amplification. Instead, it runs a small
electric current through a microfluidic
channel, or a tube, that drives the
molecules towards a membrane that
traps all the DNA in a sample in one
specific spot, thereby increasing the
concentration locally. That spot can
then be used to detect a range of
different DNA without needing to use
other samples.
“Essentially, we’re squeezing the DNA
together to one tiny spot. This way we
increase the concentration of the DNA
or RNA in the channel where the sensor
is located. This way we can easily
detect its presence without resorting
to a highly sensitive detection method.
Even a standard smartphone camera

A sample obtained from a nasal swab is mixed with a buffer solution
and inserted into the microfluidic chip.
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with an appropriate filter could be used
for detection,” he said.

“Essentially, we’re squeezing the DNA together to one tiny
spot. This way we increase the concentration of the DNA
or RNA in the channel where the sensor is located. This
way we can easily detect its presence without resorting
to a highly sensitive detection method. EVen a standard
smartphone camera with an appropriate filter
could be used for detection.”
Yong - Ak ( Ra fa el) S ong,
asso ciate professor of me chanical
and biome dical engine ering

The method could cut down on time

distributed. The impact of the device

and cost needed to test for any nucleic

extends beyond the original purpose

acid and help the scientific and medical

of SARS-CoV-2 detection, and can be

community detect with more accuracy

utilised to detect the presence of other

a wider range of diseases.

known pathogens.

The team is currently working to

Song’s research is among ten NYUAD

improve the technique to be able

COVID-19 research grants awarded to

to selectively concentrate a specific

faculty across a range of disciplines

target with a higher concentration

designed to support academic research

factor. A group of students at NYUAD

with the potential to mitigate the

is also involved in this research, helping

impact of COVID-19.

with the preparation of CRISPRCas assays for the concentration

Song has also been awarded the

experiment and building a RNA

Applied Research and Development

extraction chip for sample preparation.

programme ‘SWARD’ grant by Sandooq

The multidisciplinary team also has

Al Watan – a community initiative

research assistants and postdocs from

launched by a group of Emirati

biology and engineering working

businessmen that aims to build a sense

closely together.

of social cohesion among members of
the community.

Once fully developed, the invention
could be used at home for a quick
pre-screening, which would allow for
more testing on a larger scale and
reduces the number of cases until a
safe vaccine has been developed and
MANARA
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Lovesick, a
Future After
COVID-19
Heather Dewey-Hagborg’s research
explores the area between science,
reality, and the imagined in a project
that started before COVID-19 but
resonates deeply in a world that
is socially disconnected under
distancing measures.

40x magnification.
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Just months before COVID-19

How did this project start?

spread around the world,
Heather Dewey-Hagborg created

We started working on this virus,

a virus that infects its human

and I would say within a month

host with a gene that increases

start to finish it was produced

the production of oxytocin, the

and showed that it was effective

hormone often referred to as the

in cells, in vitro. Then I was

“love hormone.”

immediately thinking how will I

The visiting assistant professor,

exhibit this work, you know, it's a

worked with Integral Molecular,

virus how do you exhibit a virus

a biotechnology company

and what are the next steps, the

specialized in antibody discovery,

next directions from that?

as part of a fusion of art and

The work was exhibited several

science research that looked at

times and kind of in different

answering the question “what if

contexts around the world from

love could spread like a virus?”

New York to the Netherlands in
different forms and the project

In her gallery showcasing the

was unfolding.

research, she designed small glass
vials containing a virus she named

In the midst of that, just as I was in

"Lovesick" that could be broken

the middle of thinking, well ‘where

open and consumed orally.

does this project go next?’ came

Imagining this future, she sees

COVID-19, and came lockdown, and

individuals and groups smashing

no more ability to travel and work

open the glass vials, consuming

with scientists and visit labs and

them, with the fluid poured in

even working in the labs on campus

their mouths, for several seconds

became impossible. Around the

as the Lovesick virus takes hold.

same time, I thought that it would
be an interesting opportunity to

“It is a real virus that

The careful navigation of the

reflect back on this project — that

imagined and scientific research

was about viruses in this moment

Dewey-Hagborg has mastered led

where the entire globe was totally

many to question the reality of

captivated by a virus; a very

the situation. Yes, she worked with

different virus from the one that we

a lab to create a retrovirus that

engineered in our lab.

of the projects that

of oxytocin. No, no one consumed

Right, just to be clear, this is a real

I work on are these

it nor was it allowed to leave the

virus that you engineered?

actually increases the production

safety of the lab in an active form.

we engineered so the
project is and many

kinds of blends of fact
and fiction or real lab

But her exploration of the topic

(Laughs)

allowed for a unique discovery of

It is a real virus that we engineered

the state of human affection in a

so the project is and many of the

digital age, one that she revisited

projects that I work on are these

with a publication after COVID-19

kinds of blends of fact and fiction

Heather Dewey-Hagborg,

broke out.

or real lab work and fantasy.

visiting assistant professor

work and fantasy.”
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So the project itself is a blend of

So, in your article you talk about

these two things but really always

how you started administering

my work comes from a place of

this virus and it started making

doing some hands on work in a

you feel happy.

lab doing experiments seeing
how things really are and then

That’s part of the fantasy.

imagining what the next steps
would be? What might the future

I didn’t want to ask because I

of that biotechnology look like?

didn’t know if that was legal.

So, in this case, I worked with a

No in vivo testing has been

team at this company and we

performed. So, the virus never

digital detachment

did experiments in the lab. We

left the lab in any active form.

generated the construct, we

Basically, we deactivated the virus

and alienation. I felt

inserted that into the retrovirus, we

and then I implanted it into these

already for years that

infected the human cells with the

hand-blown glass forms that are

retrovirus to create these producer

shaped like the different energy

cells that then produce more virus,

states of oxytocin and we filled

we isolated the virus from that and

this deactivated virus into the vials

did various tests to see how cells

and it is literal but also a symbolic

got infected and had a look at the

representation of the active virus.

“I saw Lovesick
really as a cure for

there was this loss of
closeness taking place
in society around me

antibodies also to see if there were
antibodies being produced. So we

It’s refreshing to look at what’s

went through all of the steps that

happening to us right now from

this company goes through all the

a, I don’t want to say non-

time when they make their viruses.

scientific perspective, but one

They basically make viruses for

that’s a bit more exploratory,

a living so they have the process

or a little less binary and not so

Heather Dewey-Hagborg,

down which is why it only took us a

grounded in science where it

visiting assistant professor

month to make the thing.

feels like we’re just waiting for a

that was exacerbated
by social media by
digital culture.”

Hand-blown glass vials containing

HEK293 cells brightfield

the deactivated 'Lovesick' virus.

200x magnification.
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vaccine or something to happen.

kind of transgenerational trauma

These feelings of anxiety, fear,

that will keep us away from each

HEK293 producer

dismissal, a big question on our

other. I fear that we won't really

cells expressing RFP

minds since the very beginning,

know how to come back together

400x magnification.

what happens after COVID-19,

when it's over. We will be so used

what does a post-corona world

to not seeing other people in the

look like?

same way as we used to, or to not
touching other people and will

With Lovesick, I started working

have an aversion to basic social

on that long before COVID-19

interaction and closeness.

was anything that anyone
was thinking about, and I saw

So Lovesick is kind of the

Lovesick really as a cure for

imagined solution to that

digital detachment and alienation.

problem. I think it's really

I felt already for years that there

important. I think that it's this

was this loss of closeness taking

kind of problem that preceded

place in society around me that

Coronavirus, but that is now really

was exacerbated by social media

amplified to this extreme level.

by digital culture.
Is this where the concept of
And when COVID-19 happened it

“Becoming One” plays in?

was like the dream of the internet
really arriving, that everyone

That's the last line in the essay.

was totally kept apart, kept at

I end the story by saying that

home, isolated, bored, and forced

people throw away their digital

to communicate through these

devices, that they're kind of

digital technologies where we lose

lying around in these cuddly

so much of our humanity and in

piles and dancing as this shifting

particular this kind of physicalness.

mass at clubs and holding hands
with strangers and opening

Or else, we lose social interaction

their families also to passersby.

completely, that is sort of the

Becoming One stands for this

alternative that we have now to

kind of radical openness and

communicating through Zoom or

inclusivity that I long to see in

what have you. So Lovesick was

the world after COVID-19. But it

in a way already finished before

extends to beyond just what we

COVID-19. But, then seeing what

are going through, I long to see a

happened with coronavirus really

world where people would stop

made me think back to it, back

focusing so much on bloodlines

through it, and so what I fear is

and ethnicity and cultural

that this distancing that we're

differences and rather shed these

enacting now, which is of course

borders between countries,

totally important it's not in any

borders between people, between

way to undercut these measures,

families, between cultures, and

but I fear that this distancing

come together.

becomes implanted in us as the
MANARA
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A
NEW
COV I D -1 9
TESTING
METHOD

AN IMPROVED TESTING METHOD IN DEVELOPMENT AT
NYU ABU DHABI COULD HELP BETTER UNDERSTAND
AND CURB THE SPREAD OF COVID-19.

40 NYU ABU DHABI

Researchers at NYUAD are working on developing a COVID-19 testing
method that could prove to be at least 100 times more sensitive
than the gold standard commonly used around the world today. The
improved testing method could also help better understand and curb
the spread of COVID-19.
Assistant Professor of Biology Youssef
Idaghdour and Professor of Biology Kristin
Gunsalus are working on developing

“THE ROLE OF SCIENTISTS IN THIS

a COVID-19 testing method that could

PROCESS IS TO PROVIDE THE TOOLS

significantly improve testing methods.

TO ACHIEVE THOSE GOALS AND

In research approved by the UAE’s
Department of Health, Idaghdour and

GENERATE DATA AND EVIDENCE THAT

Gunsalus' teams have demonstrated a testing

CAN INFORM POLICY MAKING. THE

protocol that could help provide a more

PANDEMIC HAS SHOWN HOW VITAL

accurate overview of the disease’s incidence
and virus’ transmission rates.

GENERATING NEW KNOWLEDGE AND

Working with both synthetic viral RNA and

CLOSE COLLABORATION BETWEEN

clinical samples, the research team believes

EPIDEMIOLOGISTS, CLINICIANS,

their results will overcome two issues that
are currently prevalent in testing protocols

SCIENTISTS, AND POLICY MAKERS IS TO

around the world.

COMBAT THE DISEASE."

The first is related to the sensitivity of testing
protocols that lack a 100 percent sensitivity
detection rate and could lead to cases of
false negatives.

Youssef Idaghdour,
assistant professor of biology

Cases of false negatives present challenges
in densely populated areas whereby current
testing protocols might not detect viral
particles in individuals carrying low doses of
the coronavirus.
This would deem them as free from COVID-19 and could lead to
transmission of the virus.
But the method being developed at NYUAD aims to reduce
that number.
“Our team has been using synthetic RNA used as a proxy of the
coronavirus to test and implement the method. By enhancing existing
PCR protocols combined with the power of nanotechnology we have
demonstrated the ability to detect as low as one copy of viral RNA per
MANARA
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microliter of material tested, somewhere in the order of 100 to 1000
times more sensitive than the current gold standard,” said Idaghdour.
Follow-up work by the team validated the method by testing clinical
samples in collaboration with a diagnostic laboratory in Abu Dhabi.

ASYMPTOMATIC ASSESSMENT
The other issue stems from the prevalence of asymptomatic
individuals and the problem it poses in the current testing
protocols used around the world. Currently, the overarching
philosophy in most testing regimes is to only test when needed
and most commonly after symptoms arise or in the case of
exposure to infection.
Idaghdour suggests that countries should follow the example of
the UAE by moving towards active testing protocols and frequent
screening programs, whereby random representative samples of
communities in the country are tested frequently regardless of
symptoms to provide an indication of infection
rate and prevent transmission at an early stage.

“THE RESULTS OF OUR COVID

The team is collaborating with several

TESTING INNOVATIONS ARE THE

hospitals and diagnostic centers to test

FRUITS OF A HIGHLY COLLABORATIVE

developed methods and their ability to detect

ENVIRONMENT THAT DEVELOPED

positive samples.

AS SOON AS THE COVID-19 THREAT

“We want to determine if the standard WHO

WAS CLEAR. THESE INITIAL RESULTS

and CDC protocols which are followed in those

DEMONSTRATE AN IMPORTANT PATH

That's important because people have

TO IMPACTFUL INNOVATION.”

demonstrated that the virus can be transmitted

patient samples in order to evaluate the newly

clinics are missing asymptomatic patients.

asymptomatically,” said Gunsalus, who runs
the NYUAD Center for Genomics and Systems

Fabio Piano,
professor of biology

Biology and is the director of bioinformatics.
According to Gunsalus, another important
question is how a person's viral load, or the
amount of virus that can be detected in
a diagnostic assay, relates to their risk for
severity of disease symptoms. One advantage of the new assay
being developed at NYUAD is that it is not only ultra-sensitive, but it
provides a quantitative readout of viral load, unlike standard clinical
diagnostic tests currently in use.
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The other aspect of this testing procedure that could make it
more effective is the possibility to test up to 20 other pathogens
for the same cost and to use saliva instead of the currently
used, and slightly invasive, method of nasopharyngeal swabs.
Preliminary results are promising and
the team is currently in the process
of validating the method using
clinical samples.
If successful, that could mean, with
some development and a strict level of
user adherence, that sample collection
could be conducted at home, and
sent to labs for testing–similar to the
techniques used to collect genome
analysis toolkits.
“While the final word is not yet in,
several independent studies have
found that saliva samples can be
just as effective as nasopharyngeal
swabs for detecting viral particles in
infected individuals. Saliva samples
are easier to collect, and people can
do it themselves. So we are currently
comparing the results of our testing
method using both kinds of samples
taken from the same patients in order
to evaluate the potential for adopting
saliva samples for routine monitoring,”
said Gunsalus.
The team is currently working to
implement their assay for a universitywide testing program that would have
two benefits. One is that the study will
help to understand the prevalence of
asymptomatic COVID-19 cases among students, faculty, and staff at
NYU Abu Dhabi.
“This project is also very important to our community, because it is
one of the best ways to ensure the community is safe and we have
measures in place that in the event of someone being positive then
we have protocols can be activated in terms of self-isolation and
other things,” added Idaghdour.

MANARA
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THE BIGGER PICTURE
In collaboration with the Biology Program, the Center for
Genomics and Systems Biology, the Public Health Research Center
and the Health Center, the overarching goal of the research team
is to contribute to the wider battle against
the disease.
“The role of scientists in this process is to
provide the tools to achieve those goals
and generate data and evidence that can
inform policy making. The pandemic
has shown how vital generating new

“TOGETHER THESE RESULTS CAN GIVE
IMPORTANT INSIGHT INTO PUBLIC
HEALTH AND CLINICAL RESEARCH.
PERHAPS MOST IMPORTANTLY,

knowledge and close collaboration between
epidemiologists, clinicians, scientists, and

THE COMBINATION OF THESE

policy makers is to combat the disease."
said Idaghdour.
This project in its nature reflects the

DEVELOPMENTS CREATE A PLATFORM
FOR CONTINUED INNOVATION TO

collaborative effort of NYUAD as an

HELP MANAGE COVID-19 OR OTHER

institution and its lean and dynamic response

NATURAL PATHOGENS THAT MIGHT

that could, in large part, be attributed to
the efforts by a member of the University’s

COME IN THE FUTURE.”

senior leadership. When the pandemic first
developed, Fabio Piano, who was provost
of NYUAD at the time and a professor in
the field of genomics and systems biology,

Fabio Piano,
professor of biology

gathered different parts of the institution to
help manage the institutional response to the
public health crisis.
“The results of our COVID testing innovations are the fruits of a highly
collaborative environment that developed as soon as the COVID-19
threat was clear. These initial results demonstrate an important path
to impactful innovation,” Piano said.
By using the gold standard PCR testing method as a starting point,
the team improved significantly on sensitivity and scalability of the
method by applying some bioinformatic tools.
“Together these results can give important insight into public health
and clinical research. Perhaps most importantly, the combination of
these developments create a platform for continued innovation to help
manage COVID-19 or other natural pathogens that might come in the
future,” said Piano.
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A Full Picture
of the
Global Response
to COVID-19
A global research organization formed
in large part by NYU Abu Dhabi looks
at the government response of 195
countries to the pandemic.
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A

ssistant Professors of Political

which policies are most effective at combating

Science Robert Kubinec, Joan

COVID-19 by comparing most countries in the world.

Barcelo, and a global research
team are compiling Coronanet,

As the project continues to grow, the researchers

a database of government

behind Coronanet aim to collect as much data on the

responses to the COVID-19 outbreak. Working with

fine-grained government actions taken to curb the

500 researchers from around the world, the group

spread and eventually overcome COVID-19. The team

is revealing patterns in policy-making that could

not only gathers information about governments’

provide a glimpse into the future of humanity’s

response to the pandemic in the compiled database

fight against the coronavirus and provide

but they are also exploring the policies towards other

governments with a guide on the most effective

countries and the timing of those actions.

policies to curb the pandemic.
“Coronanet has grown almost into an organization.
With funding from the EU and NYU Abu Dhabi

Now we’re working on producing a clean and

among other sources, the team is working on

complete dataset. Government responses to the

updating and analyzing a massive amount of

pandemic are very complex, as we all know, so this

data as they collect information on more than

project has gotten increasingly sophisticated trying to

195 countries about the coronavirus. The team

capture and record this data,” Kubinec said.

has made public both the findings and the
methodology to let other academics use it in

The result is an astronomical amount of data

research. Researchers in a recent Nature Human

compiled, around 50,000 policy records, that is

Behavior article used the dataset to help evaluate

currently being validated by the NYUAD researchers
MANARA
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and their team to present a clearer picture of
the way in which administrations around the
world respond.
“It’s unlike other datasets because we are not
only taking the national level policies, but also
at different levels of government, so it includes
particular regions within a country. We even include
policies that go down to the city level,” said Barcelo.
CAUSES AND CONSEQUENCES
The vast amount of information that the dataset
provides is a fantastic research opportunity for
scholars who wish to analyze the causes and
consequences of policy responses to COVID-19,
but at the same time, it creates a huge academic
challenge as it requires researchers to deliver a
massive dataset that is clean, valid, and consistent
for the scholarly community.

COVID-19. Some of the findings were expected, such
as governments that implemented the policies earlier
had a slower spread of the coronavirus, yet others were
more surprising.
“Some of the policies were very logical, such as
increased public health funding being associated with a
more limited trend in the disease, but other indicators
were not. We found that states that declared a state of

Along with being responsible for compiling the
information, Kubinec, Barcelo, and others are using
the data to begin research on a range of political
and social issues regarding how governments
respond to the coronavirus.

emergency earlier didn’t seem to be doing any better
than those that declared a state of emergency later,”
he said.
Initially, the team had developed an index ranking
governments across all their policies to gauge their
policy effectiveness against coronavirus response

Already early reports
from the data are helping
inform governments as
they hit subsequent waves
of COVID-19 cases. For
example, early reports
from the research found
that, in general, countries
followed a basic pattern
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“It’s unlike other datasets because we are not
only taking the national level policies, but
also at different levels of government, so it
includes particular regions within a country.”

of government actions

Robert Kubinec,

to limit the spread of

assistant professor of political science

NYU ABU DHABI

and its relation to infection cases. The index was

The model could provide some foresight into the

envisioned as a way to organize the data and

trajectory countries will take in the coming months, or

potentially provide a benchmark for government

years, as the virus progresses. It will also help indicate

officials to use as a guide towards policy-making.

how governments will react in scenarios where they

However, as the data set has grown, along with

contained the disease only to find it remerging later.

its funding and working members, the team

Earlier in the pandemic, the team was able to correctly

decided to expand on the indexes to present a

predict that governments would be responding to the

more detailed picture.

waves of the coronavirus in what is known as the “lift
and suppress” approach that many academics and

“We think creating sub-indexes is a more useful way

policy makers anticipate may happen until a vaccine

of gauging government response, because we’re

is found.

trying to get more detailed information. We believe
in doing that, we’ll be presenting data that is more

“Another piece of work that is possible, is predicting

useful to researchers, and governments, in as far as

when countries impose lockdowns. We can look at

they’d be interested in looking at specific types of

our data and present a warning system, if you will, to

policies,” Kubinec said.

determine when countries would be likely to inflict
policy,” Kubinec said.

An example would be looking at the extent of
testing policies as opposed to restricting people’s

After COVID-19 comes to pass, the dataset will serve

movements to see which policy, at what time, is

as a vital record of how the world reacted to the most

most effective. Ranking governments according

widespread pandemic in recent history. The research

to these responses would provide other countries

that comes out of the work could provide insight into

insight into how the governments implemented any

what are the most effective policies for governments to

given policy in their justification.

take should the world ever be threatened by a
future pandemic.
MANARA
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The
Psychological
Impact of
COVID-19
Researchers at NYU Abu Dhabi are looking
at the psychological impact of COVID-19
and human resilience in the face of a
generational global challenge.

50

NYU ABU DHABI

MANARA

51

etween the seemingly endless string

isolation and stress. The data is also providing

of Zoom meetings, the doldrum

fascinating insights into the specific attitudes

of living in the (home) office, the

on COVID-19, such as the perceived risk of

cordoned off sports fields and gyms,

experiencing financial strain.

or simply the lack of meaningful
social interaction without hesitation,

“One of the most striking pieces of evidence is

COVID-19 has launched a brutal

the perceived risk of infection. The hypothesis,

attack on our lives and the psychological well-

you’d expect, is the more you think it’s risky to get

being of humanity.

COVID-19, the more you should protect yourself.
That’s not the case, it’s not related. What we found

Researchers at NYU Abu Dhabi are exploring

is that what is really driving sanitary behavior is

the psychology associated with the spread of

financial strain,” he said.

COVID-19 and the tenacity of humans in their
ability to persevere in the face of adversity.

The data shows, among many interesting
correlations, that the fear of losing money due to

Jocelyn J. Bélanger, assistant professor of

COVID-19 is the main driving reason behind why

psychology, is working with more than 100

people wear a mask.

collaborators on five continents to identify
psychological factors that predict how people

“We were surprised by this counter-intuitive result,

respond to the coronavirus and to the associated

people’s health concerns do not drive their health

public health measures. The goal of Psycorona, the

behavior. People think with their wallets,” he said.

multinational and interdisciplinary collaborative
study that Bélanger co-leads, is to provide

The data also gauges self-reported behaviors

actionable knowledge that can serve to enhance

including hygienic measures, like washing hands,

pandemic response.

and respect of behavior, social distancing, and
teleworking relevant to minimizing the spread of

This project began by conducting 20 minute-long

the virus.

surveys measuring COVID-19-relevant beliefs, fears,
hopes, and frustrations. Receiving funding from

Using the dataset, the researchers began lining up

NYUAD and University of Groningen, the research

their psychological impact data with that collected

gauges predictors of self-containment and social

by other academics on economic factors and

distancing, attitudes toward government policies,

policy-based decision making. The third phase of

reasoning, and behavioral self-reports.

the project implements machine learning and data
scientists to analyze the emerging trends in the data.

The survey has been disseminated globally
to 70,000 respondents in 68 countries in 20

The research is ongoing and produces evidence-

languages. Investigators are asking participants to

based reports informing policy-makers on the

respond to the polls on a weekly basis.

most promising avenues to thwart the spread of
the virus on a regular basis.

“This allows our group to monitor the evolution of
this pandemic to detect emerging trends, challenges,

As the subsequent waves of COVID-19 come in, the

and potential solutions to thwart it,” Bélanger said.

research will continue to explore several factors
that are involved in how humanity grapples with

The investigation he says is pertinent to

a pandemic, including how it deals with failure to

understanding the psychological well-being of

contain and suppress.

individuals under prolonged periods of social
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True Grit:

“So, when you keep trying out to be an opera

Sarah Paul, associate professor of philosophy and

singer and you keep getting rejected and you keep

the associate dean for research and professional

getting negative feedback on your performances,

development, researches how people overcome

you might reasonably come to conclude, ‘I'm never

challenges in her latest paper, which she co-

going to make it. I should give up on this goal and

authored with Jennifer M. Morton. Titled “Grit”

invest in something else that's more likely to work

and published in the journal Ethics, the research

out and that I would also enjoy or value,’” she says.

explores how achieving difficult, long-term goals
requires perseverance, or grit.
Paul, along with her co-author, argue that those
displaying grit embody the capacity to persevere in
the face of difficulty, and view quitting as caused in
many cases by a loss of confidence that continued
effort can overcome.
The paper, which was selected as one of the ten
best articles published in philosophy in 2019 by
The Philosopher’s Annual, highlights what the
researchers refer to as the “epistemic dimension”
of grit. That element, Paul says, enables people
with grit to overcome lost confidence through
perseverance over pain, frustration or doubt –
emotions experienced by many as a result of
COVID-19.
“I think many of us are being asked to persevere in
the face of great difficulty, being required to give
up on socializing or losing our jobs. Many of us are
experiencing very difficult obstacles and yet we sort
of managed to keep doing our jobs or keep taking

“One of the most striking
pieces of evidence is the
perceived risk of infection. The
hypothesis, you’d expect, is the
more you think it’s risky to get
COVID-19, the more you should
protect yourself. That’s not
the case, it’s not related. What
we found is that what is really
driving sanitary behavior is
financial strain.”
Jocelyn J. Bélanger,
assistant professor of psychology

care of our families under conditions that are much
harder than we initially expected,” she said.
Exploring that moment of submitting to the
To explain the concept, she uses the example of

evidence encountered thus far, and abandoning

someone attempting to become an opera singer,

the belief that one will achieve success is a major

a highly sought-after and difficult job to land. She

goal of the paper. Paul examines the role that

says that when people don’t persevere in the face

belief and evidence can play in people's ability

of obstacles or difficulties, they sometimes give up

to either persevere or give up and invest in some

on their goals because they lose confidence that

other alternative.

they will achieve those goals even if they continue
to try. They reach a point whereby they begin to

As the world continues to battle the onslaught

lose the element of perseverance, or grit, and begin

of COVID-19, these researchers stress the

to look at alternatives.

importance of exploring the psychological
elements at play that are as important to
understand as the disease itself.
MANARA
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FROM AIRLINE PILOT
TO AMAZON MANAGER:
HOW LABOR MARKETS HAVE
CHANGED UNDER COVID-19
The research compares European and
American government policies towards
the economic shock of COVID-19.

Etienne Wasmer researches

That is a common observation

“Of course, if you’re a pilot for

varying government policies on

made by many in economics, as

an airline, you cannot right away

labor markets in the economic

well as investors. But Wasmer

become a manager for Amazon,

sectors that are suffering from,

is even more interested in, and

it’s going to take some time,” he

and those that are thriving

conducting research on, those

said. “There is a different policy

under, COVID-19.

employed by these heavily

depending on where you are in

affected sectors and what it looks

the world, some economies

Wasmer, professor of economics,

like for people trying to cope

value the skills and expertise

says that COVID-19 is a major

with these adjustments that could

that seasoned workers bring to a

shock not only to the health of

potentially be permanent.

sector, whereas other economies

societies but also to some sectors
in economies. The negatives are
obvious; sectors that depend on
close contact between individuals
– airlines, restaurants, concerts, and
leisure-based industries – will likely
suffer from the pandemic for years
to come. Whereas others that
have filled the gap of sectors lost,
such as Amazon, will reap benefits
and could possibly change the
consumption habits of economies
after COVID-19 is overcome.
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expect those who have lost their

This approach is more sustainable

individuals employed in COVID-

jobs to adjust to other sectors that

in the long-run, despite the initial

19-hit sectors to stay at home and

are expanding.”

wave of job loss in the US –

retain their jobs.

which was a fourfold increase in
Wasmer looks at different regions

unemployment between March

Europe placed a heavy burden on

and the policies they have

and May. The painful shock has

governments as they incur debt by

taken to adjust to these shocks

now allowed the economy to turn

paying wages for individuals who

of COVID-19 on the economy.

the corner and is now on a slow

are virtually producing no work.

He takes two responses to the

trajectory of recovery.

However, it does protect workers

pandemic, in the form of the US

that are good at their jobs and

and Europe, and analyzes how

“The US is certainly not protecting

would otherwise be productive

they took different approaches

those jobs but it does help create

members of the economy had it

that are based on differing

new jobs in the long-run. They are

not been for this transitory shock.

timelines of when they expect to

saying that ‘no you cannot keep

emerge from the pandemic.

your job, but you can find a new

“It’s costly, but it protects people.

job in a sector where there is more

It is a little less clear if it will

The US economy took a more

growth.’ That, however, is not the

work in the long-run because at

“hands-off” approach to the shock

European way,” he said.

the same time, by doing so, the

of the pandemic, putting their

Europeans tend to protect firms

faith in economies adjusting in the

Europe’s approach hedges on

that were a little less efficient,”

long-run at the expense of much

the short-run. Instead of risking

he said.

higher job loss than in Europe.

people losing their jobs and the

The idea here, Wasmer says, is

sectors losing the experience

Economies will fare differently

that by allowing the markets to

and skill in those individuals who

depending on the timeline of the

adjust, the US is predicting that

are veterans in any given sector,

COVID-19 related economic shock.

the shock of the pandemic will last

Europe implemented the policy

Wasmer will continue to study the

for years to come.

of ‘short-time work.’ Essentially,

effects and how labor markets

governments paid partial salary to

change over time.
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BALANCING
SOCIETAL & ECONOMIC
COSTS OF COVID-19
A new tool out of NYU Abu Dhabi could help policymakers
assess their options in the battle against the pandemic.

Professor of Computer Science Azza Abouzied is

task. However, often the overall approach is

building a tool that can guide policymakers

seldom seen holistically and that could lead to

with plans that can curb and control an epidemic

tunnel vision that this tool aims to help remedy.

while taking into consideration societal and
economic costs.

“What we do is simplify this process for
policymakers. They think about each intervention

The tool provides policymakers an optimal plan

independently, such as the cost of building and

of interventions that takes into account the social

maintaining a testing center. We then combine

and economic costs, while minimizing lives lost.

individual interventions in a systematic way and

Abouzied does this by computationally generating
many possible plans and searching for the most
cost-effective option.
Governments choose different policies based
on their capacities, what other neighbouring
countries are doing, and their intended outcomes.
Even neighbouring countries with similar socioeconomic, and geopolitical considerations could
approach the crisis with different policies.
Policymaking requires the coordination among
massive governmental departments that each
work towards achieving their end of any given
56
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simulate their effects over the long run. That way

locales and needs to be estimated by the local

policymakers can explore a variety of alternatives

authorities,” said Abouzied.

and understand why one plan might be more costeffective compared to others,” she said.

The tool generates a plan with a schedule of when
to apply different interventions at specific times

The applicability of the tool can be configured to

while also tallying up the cost of the specific

each country’s individual demands and capabilities.

action in relation to its benefit.

By providing the tool, the right data, and

This is one of 10 projects that have received

parameters for each administration, the system

NYUAD’s COVID-19 research grants designed to

can guide policymakers to better control the

support academic research with the potential to

COVID-19 epidemic locally. The tool provides

mitigate the impact of COVID-19.

governments with the possible actions that are
within their capabilities while taking into account

The 10 selected projects focus on a wide range of

its cost-effectiveness.

disciplines from medical approaches to COVID-19
detection, to policy analysis and its impact on

“Much of this information can be readily found

personal and social health.

or estimated by health and economic authorities.
For example, the cost of developing a drive-

Abouzied's partnerships and coordination with

through testing center and the cost of a single

local entities and institutions have been a vital

PCR test is information that can be easily found.

component in supporting broader efforts to

The economic impact, however, of a stay-at-home

address the pandemic and resulting challenges.

intervention, for example, differs widely across
MANARA
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A New Wave
of Science
Communication
A biologist-filmmaker with one eye
looking through a camera and the
other looking down a microscope.

MANARA
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From suspect WhatsApp chains to lengthy
news articles on the subject, the bombardment
of information about COVID-19 is relentless.
Labocine, the so-called “Netflix for science,” is
not shying away from the coronavirus. Instead the
online platform is shining a different light on the
pandemic by showcasing works that weave the
seemingly disparate worlds of cinema and science.
Alexis Gambis, assistant professor of biology,
film and new media, started Labocine as an
initiative that aims to disseminate some 3,000
science films from almost 200 countries to a
wider audience. The subscription-based video
and research platform draws from its wide base
of artists, scientists, filmmakers, and journalists
to curate videos and articles that pertain to the
monthly theme.
“Video has become a powerful tool for explaining
scientific concepts, especially in these times
of anxiety and misinformation related to the
COVID-19 crisis. It may be overstated but a picture
is worth a thousand words. We can better make
sense of this terrible virus for example when we
visualize it and see it in action using both scientific
imagery and artistic representations,” he said.

One of the Labocine issues from early in the
pandemic, titled Epidemics and Microfauna,

Labocine is part of a large range of projects that

brought together dozens of videos, ranging from

includes Imagine Science Film Festival, which

lacy experimental videos to short documentary

Gambis founded as a way of trying to promote a

pieces on various different diseases, viruses,

dialogue between scientists and filmmakers. The

and pandemics. The goal is to communicate

film festival, which has been running since 2008,

science more expansively to viewers that are often

is held annually and showcases science through

being misled by their sources of information

fiction, documentary and animation over a week in

about COVID-19.

New York, Abu Dhabi, and Paris.
Working quickly with the network of hundreds of
The 2020 Imagine Science Film Festival, themed

these collaborators from around the world, Gambis

migration, included around 100 newly released

and his team were able to produce an entire issue

films from 30 countries that were showcased

on pandemics and disease to help illuminate the

online on Labocine. Of those, six films were made

current outbreak of COVID-19 back in April 2020.

as part of an initiative named Symbiosis, where
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scientists and filmmakers were paired to make a

“We are informing the public about the current

film about the theme of crisis.

situation through a playlist of films provided by

NYU ABU DHABI

“Video has become a powerful
tool for explaining scientific
concepts, especially in
these times of anxiety and
misinformation related to the
COVID-19 crisis ... We can better
make sense of this terrible virus
for example when we visualize
it and see it in action using both
scientific imagery and artistic
representations.”
Alexis Gambis,
assistant professor of biology,
film and new media

Symbiosis: An initiative where
scientists and filmmakers were paired to
make a film about the theme of crisis

MANARA
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“Ultimately, we all crave stories.
The word fiction has been
stigmatized with science because
we think we’re misrepresenting
science. But it’s the opposite,
we’re paying tribute to science by
incorporating it into stories that
people can identify with.”
Alexis Gambis,
assistant professor of biology,
film and new media

Feature film 'Sons of Monarchs' promotional poster
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painter, ingrained an innate fluency in bridging the
worlds of science and cinema.
“As I was doing my PhD at The Rockefeller
University, I realized that the lab could become a
film set. There was a need to find ways in which
we can have a more seasoned and less cliché way
of thinking about science and film, beyond just
science documentaries or science fiction,” he said.
This has been incorporated into the so-called
Science New Wave, inspired by the French New
Wave, that Gambis is central to. At the heart
of the movement is reinventing how science
is communicated in a more multidisciplinary
approach that sees working relationships across
all disciplines.
Feature film 'Sons of Monarchs'

An example of how Gambis explores that interplay
between his two spheres of interest is found in
his latest work, Son of Monarchs. The FrenchVenezuelan’s second narrative feature film
explores the relationship between evolution and
immigration by depicting the protagonist who
turns to the monarch butterfly to understand his

scientists and artists. Be it in an animation on

hybrid identity living between Mexico and the US.

washing your hands with soap, a documentary
about microbial organisms, a fictional take on

The idea behind these films, and a big part of the

humanity during a pandemic or a compilation

biologist-filmmaker’s message, is trying to put

of stunning electron microscopy provided by

more science in fiction as a method of popularizing

the National Institute of Allergy and Infectious

science and reaching a wider audience.

Diseases, all of these videos are brought together
to create a cinematic experience that both

Informing the public about science, whether

educates and entertains,” he said.

it’s about the history of genetics, the “poetry of
evolutionary biology,” or the threat of COVID-19,

Two Lenses

is furthering the goal of Gambis’s life mission as
biologist, curator and filmmaker.

Gambis’s projects are a culmination of an eclectic
career marrying the scholarship of a molecular

“Ultimately, we all crave stories. The word fiction

biologist who spent most of his twenties with an

has been stigmatized with science because we

eye to a microscope looking down at fruit flies

think we’re misrepresenting science. But it’s

and an upbringing drenched in the world of film.

the opposite, we’re paying tribute to science

Gambis said his upbringing, with a mother as a

by incorporating it into stories that people can

filmmaker and a father as an engineer-turned

identify with,” he says.
MANARA
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GAINING A
HANDLE

A new invention from
NYU Abu Dhabi could help
reduce the spread of
the coronavirus.
A team at NYUAD developed a 3D-printed

of an individual's feet to seamlessly open doors.

system capable of hands-free door opening

The mechanism is easily installed, needs no

that could have further implications than simply

electricity to operate, and is already in pilot phase

reducing coronavirus exposure to individuals

throughout the Experimental Research Building

within a building.

(ERB) at NYUAD.

By implementing their system on doors within

“The system can be easily installed on any existing

organizations, schools, hospitals, and other

door without the need of complicated drilling

public places, the inventors aim to minimize the

work or electrical connections” said Mohammad

spread of the virus through touching commonly

Qasaimeh, assistant professor of mechanical

contaminated surfaces like door handles.

and biomedical engineering. “We’ve been
manufacturing the parts with the help of Oraib
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Using 3D printed models, the team invented a

AlKheetan from the Core Technology Platforms

mechanical door opener that leverages the use

here at NYUAD," he added.

NYU ABU DHABI

The invention began as a simple in-house

The system is now implemented and tested on

alternative to the incessant use of hand sanitizer

nine doors in the ERB.

before and after using door handles at the
outbreak of COVID-19.

“It does feel safer to avoid any hand contact,
especially on doors that are used daily, and
now more so because there is some testing on
coronavirus samples happening in the building,”
Samara said.
The mechanism was born from a need to try to
avoid exposure to the coronavirus but has much
wider implications. Samara said she found it quite
handy when carrying two handfuls of lab gear and
going from room to room.

The team began brainstorming designs and trying
out prototypes developed in-house as a solution to
the problem.
The pilot model includes no metal components,
requires no drilling to install, and can be 3D printed
— aspects that make it easy to install.
“That time was full of uncertainty and we were
worried from the possibility of catching the
virus from touching surfaces like door handles,”
said Bisan Samara, research assistant working

But she adds that it could also be a great

in Qasaimeh’s lab. “We wanted to create a safer

mechanism for those without complete use of

option for the community to access labs and

their arms as a convenient way of empowering

offices. No commercially available product could

independent mobilization.

fit our needs, so we decided to make our own.”
“Feedback from the users has been encouraging
so far, people seem to find it a safer alternative
to opening doors with feet instead of hands,”
Qasaimeh said, “we are discussing a possible
patent filing to protect the invention.”
The team will continue to develop models and
will likely install more around buildings in
NYUAD as a way to further stem the spread of
the coronavirus.
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THE
PA N D E M I C
IN
NUMBERS
A researcher at NYU Abu Dhabi is developing tools using
statistical models that are helping governments determine
the number of undetected cases and plan school openings.

Alberto Gandolfi, professor of practice in

rates from various parts of the world and comparing

mathematics, uses statistical analysis to more

them to those from the same time last year.

accurately depict the amount of cases and deaths
occurring from COVID-19 and to provide schools

Using that data and adjusting the findings for the

with a tool that will help them determine when and

appropriately estimated statistical error, he says, will

how to resume in-person teaching, and when to close.

provide insight into the death toll from coronavirus
in heavily affected areas, as a spike in death tolls

Working with student volunteers from around the
world, Gandolfi is looking at analyzing mortality
66
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could be reasonably associated with coronavirus.

“If you look at deaths in March in a given area

said. An emerging recent trend, though, is that, in a

in Europe from the last years, compare them to

few countries, intensive testing is closing the gap and

this year, and see a big jump, you can attribute

making the reported numbers much more reliable.

those deaths to coronavirus with a fair degree of
certainty,” he said, referencing that some estimates

A TOOL FOR SCHOOLS

indicate up to five times more deaths.

Using the recorded data and statistical analysis
aimed at determining the undetected cases,

Although some of the excess mortality could be

Gandolfi has also published research that shows

due to other factors such as distinct ailments

models capable of providing a guide to schools

neglected because of the COVID-19 emergency,

that can help them determine when and how it is

statistical analysis reveals that the spike in deaths

safe to reopen and when it is best to close, or when

is too high to be justified by tertiary effects of

outbreaks may happen.

COVID-19, and indicates that most likely the
number of coronavirus deaths in most countries is

The models can also provide insight into how best

higher than recorded.

to stagger in-class student presence. With a low

“One possible outcome of the research could be that in most countries the
number of COVID-19 cases and related deaths has been underestimated,
so no blame can be attached to any administration.”
Alberto Gandolfi, professor of practice in mathematics

In addition to exploring the actual COVID-19 death

prevalence of unobserved COVID-19 cases, schools

toll, Gandolfi is working on a simple calculation, based

can be fully reopened, adopting suitable personal

on a statistical analysis of variations in the number of

safety measures; if the prevalence is higher, then

tests and positivity rate, that can help administrations

only blended openings are possible; if still higher,

assess the number of unobserved COVID-19 cases.

then schools must be closed to prevent outbreaks.

He said that the work is not aimed at discrediting

When Gandolfi performed his statistical analysis

state administrations but rather to help assist health

before publishing a paper in September, the

systems that are already stressed by the situation.

outcome for many countries was that full opening of
schools would not be sustainable for longer than two

“I am not trying to put the blame of a possible

months: a worldwide barrage of school closures in

discrepancy in mortality and positivity data on

November unfortunately confirmed the prediction.

anybody; in an emergency situation, all sorts of
causes can determine anomalies in the data, in spite

Gandolfi is now working with students and

of the best efforts that the involved people can make.

colleagues to determine how much school

One possible outcome of the research could be that

reopening influences COVID-19 cases. The project

in most countries the number of COVID-19 cases

will continue monitoring several countries that are

and related deaths has been underestimated, so no

implementing a lift-and-suppress method to contain

blame can be attached to any administration,” he

the coronavirus.
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COVID-19’s

SOCIAL
IMPACT

A new long-term study out of NYU Abu Dhabi will
assess the socio-economic impact of COVID-19 on the
lives of 5,000 participants from three countries.

Kinga Makovi and Malte Reichelt, assistant

follow some 5,000 respondents’ experiences and

professors of the social research and public policy

outcomes for at least 12 months.

program at NYU Abu Dhabi, are working with a
network of academics to study the immediate,

“The questions that we’re trying to answer in this

short, and long-term social impact of the COVID-19

research, such as how people’s personal networks

pandemic in the US, Germany, and Singapore.

change, and in turn how this helps or hinders
economic recovery of families, cannot be answered

Funded by the COVID-19 Facilitator Research

unless you can follow people over time,” said Makovi.

Fund at NYUAD, and supported by the Research
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Center for Interacting Urban Networks (CITIES),

The study will look to monitor and track changes

the overarching goal of the research is to study

in social network composition, labor-market

a diversity of outcomes across contexts that are

outcomes, social norms, specifically relating to what

culturally diverse, and have seen different impact

people believe is socially-beneficial behavior, and

and policy responses to the pandemic.

measures of cooperation in communities.

The two NYUAD professors, along with colleagues

As part of the initial survey, Makovi has already

at the University of Pennsylvania, and the

gleaned some interesting information about

University of Maryland, are building a panel

participants' behavior in regards to the coronavirus.

of nationally representative samples of the

Specifically, and perhaps bizarrely, how political

population in these three countries. The team will

identity plays a role.

NYU ABU DHABI

“We’re looking at if men and women were affected
differently in their employment status. What we’re
seeing is that women were more affected in terms of
experiencing unemployment, working fewer hours,
and working from home.”
Malte Reichelt,
assistant professor, social research and public policy

“What is interesting from the initial findings is that
many of the responses to the questions regarding
COVID-19 would be tied to political ideology. As
wild as it may sound, health shouldn’t be a political
issue but it apparently is,” she said.
Responses tied to behavior on how individuals
plan on managing information about their
personal health, and their willingness to vaccinate
themselves to avoid contracting COVID-19, should
a vaccine become available correlated to their
political stances. As the survey goes on, the
researchers are hoping to better understand how
socio-economic standing and ideology relates
to health and other social behaviors related to
COVID-19. The researchers will continue to monitor
the respondents over the next year, checking in
at pivotal periods in the respective countries such

fewer hours, and working from home,” Reichelt

as the month which led up to the US presidential

said. Women, they found, who transitioned to

election, in which data was collected in the US.

unemployment also displayed more traditional
gender attitudes whereas men who transitioned

Reichelt and Makovi are working on exploring

were found to be more egalitarian.

gender inequalities during the pandemic and
specifically looking at how lockdown policies

The larger project will continue to provide data

impacted gender relations. They found that women

for the academics involved to look at how the

were more impacted in their employment status

pandemic influenced socio-economic standing.

than men, potentially impacting gender inequality

Some of the research is expected to be long term

for years to come.

and will continue to provide insight for years
down the line.

“We’re looking at if men and women were affected
differently in their employment status. What

The team will continue to collect data from

we’re seeing is that women were more affected

respondents next year to collate information and

in terms of experiencing unemployment, working

track the trajectory of respondents over time.
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“نعمل على دراسة الت�أثريات المختلفة على الحالة الوظيفية لدى
الرجال والنساء ،ووجدنا أن النساء تعرضن لت�أثريات أكرب فيما يتعلق
بالبطالة وتخفيض ساعات العمل والعمل من المنزل”.
مالتي ريتشــيلت،
أســتاذ مســاعد في برنامج البحوث االجتماعية والسياســة العامة

وأظهر البحث وجود عالقة بني المعتقدات السياسية
للمشاركني وسلوكياتهم المرتبطة بإدارة المعلومات
المتعلقة بصحتهم الشخصية ،ومدى استعدادهم للحصول
على اللقاح ،في حال توافره ،لتج ّنب اإلصابة بفريوس كورونا
تقدم البحث ،يأمل الباحثون بالحصول
المستجد .وتوازي ًا مع
ّ
على صورة أوضح حول كيفية ارتباط الوضع االجتماعي
واالقتصادي والفكري للمشاركني بالنواحي الصحية النواحي
الصحية وغريها من السلوكيات االجتماعية المتعلقة بمرض
كوفيد .19-وسيواصل الباحثون متابعة المشاركني على
مدار العام المقبل ،مع الرتكيز على الفرتات المحورية في
الدول المدروسة ،مثل الشهر الذي سبق االنتخابات الرئاسية
األمريكية ،والذي جرى خالله جمع البيانات من الواليات المتحدة.

كما يست�كشف البحث أوجه عدم المساواة بني الجنسني خالل
الجائحة ،مع الرتكيز على ت�أثريات سياسات اإلغالق على العالقات
وتوصل الباحثان إلى أن الحالة الوظيفية للنساء
بني الجنسني.
ّ
ت�أثرت بصورة أكرب من الرجال ،ما قد يساهم في ترسيخ عدم
المساواة بني الجنسني لعدة سنوات قادمة.

وقال ريتشيلت بهذا اإلطار" :نعمل على دراسة الت�أثريات
المختلفة على الحالة الوظيفية لدى الرجال والنساء ،ووجدنا
أن النساء تعرضن لت�أثريات أكرب فيما يتعلق بالبطالة وتخفيض
ساعات العمل والعمل من المنزل" .وأشارت النتائج إلى أن
ال نحو السلوكيات
كن أكرث مي ً
النسوة اللواتي فقدن وظائفهن ّ
الجنسانية التقليدية ،مقابل ميل أكرب نحو المساواة لدى الرجال
الذين فقدوا وظائفهم.

وسيواصل المشروع األوسع توفري البيانات الالزمة لألكاديمي�ي

المشاركني بهدف دراسة ت�أثري انتشار الفريوس على الواقع
االجتماعي واالقتصادي .ومن المتوقع أن ُينجز قسم من
المشروع على المدى الطوي�ل ،مع مواصلة توفري معلومات
معمقة على مدار السنوات المقبلة.

كما سيواصل الفري�ق جهوده في جمع البيانات من المشاركني
خالل العام المقبل ،لمقارنة المعلومات وت�تبع مسارات
المشاركني خالل تلك الفرتة.

منارة
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الت�أثــرات االجتماعيــة
النتشــار مرض

كوفيد19-

جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ُتجــري دراســة جديــدة طويلة األمــد لتقي�يــم الت�أثريات
االجتماعيــة واالقتصاديــة لمــرض كوفيــد 19-علـ�ى  5,000مشــرك من ثالثة دول.
تمول جامعة نيوي�ورك أبوظبي بحث ًا يضم عدد ًا من العلماء
ّ

وبهذا الصدد ،قالت كينغا ماكوفي":نحاول عرب هذا البحث

والباحثني حول العالم ،بهدف دراسة الت�أثريات االجتماعية

تغي الشبكات االجتماعية
كيفية
إجابة العديد من األسئلة ،مثل
ّ
ّ

المباشرة على المدي�ي القصري والبعيد ،لوباء كوفيد 19-في

ودورها في دعم أو إعاقة التعافي االقتصادي للعائالت ،ما

الواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وسنغافورة .ويضم هذا

�تبع إجابات المشاركني مع مرور الوقت".
يح ّتم علينا ت ّ

المشروع شبكة من األكاديمي�ي تضم مالتي ريتشيلت وكينغا
ماكوفي اللذان يعمالن في جامعة نيوي�ورك أبوظبي بمنصب

وتهدف الدراسة إلى رصد التغي�يات في بنية الشبكات

أستاذ مساعد في برنامج البحوث االجتماعية

االجتماعية ومراقبتها  ،والنتائج المرتتبة على سوق العمل،

والسياسة العامة.

والقواعد االجتماعية ،وبشكل خاص تلك المرتبطة بآراء الناس
ال عن إجراءات التعاون
حول السلوكيات المفيدة اجتماعي ًا ،فض ً

ويهدف هذا البحث ،الذي تموله منحة جامعة نيوي�ورك أبوظبي

ضمن المجتمعات.

لدعم المشاريع البحثية الخاصة بفريوس كورونا المستجد،
وبدعم من مركز أبحاث الشبكات الحضرية المتفاعلة ،يهدف

وكجزء من االستبيان ،توصلت ماكوفي إلى بعض المعلومات

إلى دراسة طيف واسع من النتائج في سياقات متنوعة ثقافي ًا

المثرية لالهتمام حول سلوكيات المشاركني فيما يتعلق بمرض

شهدت ت�أثريات وسياسات استجابة مختلفة.

كوفيد ،19-وخصوص ًا الدور المفاجئ نوع ًا ما الذي تلعبه الهوية
السياسية في هذا السياق.

ويتعاون األستاذان في جامعة نيوي�ورك أبوظبي مع زمالئهما
في جامعة بنسلفانيا وجامعة ماريالند بهدف وضع الئحة تضم

"قدمت النتائج األولية إشارات مثرية لالهتمام
وأضافت:
ّ

عينات تم ّثل الشرائح السكانية في الدول المعنية  .وسيسجل
ّ

بينت ارتباط غالبية اإلجابات المتعلقة بمرض كوفيد 19-باآلراء
ّ

الفري�ق التجارب التي مر بها ما ُيقارب  5آالف مشارك على

السياسية للمشاركني .ورغم أن اإلجراءات الصحية ينبغي أن

امتداد  12شهر ًا على األقل.

ت�كون مستقلة عن التوجهات السياسية ،إال أن الواقع أتى
مغاير ًا في غالبية الحاالت".
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جامعة نيوي�ورك أبوظبي

عاليــة مــن الثقــة إلــى انتشــار كوفيد ،19-حيث أشــارت بعض

نحــو الفحوصــات المك ّثفــة ،ممــا ســاهم فــي تعزي�ز دقــة البيانات

التقديــرات إلــى أن زيــادة الوفيــات وصلت حتى خمســة أضعاف".

وتســجيل أرقام أكــر موثوقية.

ورغــم أن جــزء ًا مــن زيــادة الوفيــات قد يعود إلــى عوامل أخرى،

أداة داعمــة للمدارس

مثــل إهمــال بعــض الحــاالت المرضية بســبب حالة الطــوارئ والضغط

ـجلة والتحليــات اإلحصائية الهادفة
باالعتمــاد علــى البيانات المسـ ّ

الــذي ســببته جائحــة كوفيــد 19-علــى أنظمــة الرعايــة الصحية ،فإن

المكتشــفة ،نشــر غاندولفي بحث ًا يطرح
إلــى تحديــد الحاالت غري
َ

التحليــات اإلحصائيــة تشــر إلــى أن زيــادة الوفيــات أكرب من أن

نماذجـ ًا تســاعدها علــى تحديــد التوقيت األمثل إلعادة فتح

وترجح أن
ُتعــزى إلــى الت�أثــرات غــر المباشــرة لمــرض كوفيد،19-
ّ

ا عن التوقيت المحتمل لتفشــي المرض.
المــدارس أو إغالقهــا ،فضـ ً

غالبيــة الــدول شــهدت وفيــات بفعل فريوس كورونا المســتجد
توفــر هــذه النمــاذج رؤى متعمقــة حــول الكيفية األمثل
كمــا
ّ

المســجلة.
بنســبة أكــر من تلك ُ

للتعامــل مــع عــودة الطــاب إلى قاعات الدراســة ،إذ يمكــن افت�تاح
وباإلضافــة إلــى است�كشــاف أعــداد الوفيــات الحقيقيــة الناتجة

المكتشــفة ،مع ضرورة
المــدارس فــي ضــوء انخفــاض اإلصابــات غري
َ

عــن مــرض كوفيــد ،19-يعمــل غاندولفــي على تطوي�ر حســابات

اعتماد إجراءات السالمة الشخصية المالئمة ،واالنتقال إلى نظام

“وت�تمثــل إحــدى الخالصــات المحتملــة لهــذا البحث في الكشــف عن ســوء تقدير ألعداد اإلصابات
والوفيــات الناتجــة عــن مــرض كوفيــد 19-فــي معظم دول العالم ،وبالتالــي فال يمكن إلقاء
اللــوم علــى أي حكومــة بحد ذاتها”.
ألربتــو غاندولفــي ،أســتاذ الرياضيات

بســيطة تقــوم علــى تحليــل إحصائي للتباينــات بني أعداد الفحوصات

ال إلى إغالق
العمل الجزئي في حال ازدياد أعداد اإلصابات ،وصو ً

ومعدالت اإلصابات والتي ستســهم في مســاعدة الحكومات على

حد معني.
المدارس لمنع تفشي المرض في حال ارتفاع الحاالت عن ّ

المكتشــفة بفريوس كورونا المســتجد.
تقي�يــم أعــداد اإلصابات غري
َ
وعندمــا أجــرى غاندولفــي التحليــل اإلحصائــي قبيل نشــر بحثه
وأشــار إلى أن هذا المشــروع ال يهدف إلى التشــكيك باألرقام

فــي ســبتمرب ،أظهــرت النتائــج أن خيــار فتح المــدارس غري قابل

الحكوميــة ،بــل إلــى مســاعدة األنظمــة الصحيــة التي تواجه

لالســتمرار ألكــر مــن شــهري�ن فــي كثري مــن الدول ،وجاء قرار

جمــة بفعل هــذه الظروف االسـت�ثنائية.
صعوبــات ّ

إغــاق المــدارس واســع النطاق فــي مختلف أنحــاء العالم في
شــهر نوفمــر ليؤكد تلــك النتائج.

وأردف" :ال تهــدف أبحاثــي إلــى توجيــه اللــوم إلى أي جهــة فيما
يتعلــق بالتفــاوت المحتمــل فــي بيانات اإلصابــات والوفيات؛

ويعمل غاندولفي حالي ًا مع عدد من الطالب والزمالء لتحديد مدى

فعلــى الرغــم مــن الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا العاملون في

ت�أثري إعادة فتح المدارس على أرقام اإلصابات بمرض كوفيد.19-

هــذا المجــال ،إال أن العديــد مــن العوامــل قــد تؤدي إلى حدوث

وسيواصل المشروع متابعة التطورات في مجموعة من الدول

خلــل فــي البيانــات خــال حاالت الطــوارئ“ .وت�تمثل إحــدى الخالصات

تطبق منهجية "كبح االنتشار ورفع القيود" بهدف احتواء
التي
ّ

المحتملــة لهــذا البحــث فــي الكشــف عن ســوء تقدير ألعداد

انتشار المرض.

اإلصاب��ات والوفي��ات الناتجــة ع��ن مرض كوفيد 19-فــي معظم دول
العالــم ،وبالتالــي فــا يمكــن إلقــاء اللوم علــى أي حكومة بحد
ذاتهــا” .ومــن ناحيــة أخرى ،شــهدت بعــض الدول توجهـ ًا متنامي ًا

منارة
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كوفيد19-
باألرقام

باحــث فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي يعمــل علــى تطوي�ر أدوات
باســتخدام نمــاذج إحصائيــة تســاعد الحكومــات علــى تحديد أرقام
المكتشــفة والتخطيــط إلعــادة افت�تــاح المدارس.
اإلصابــات غــر
َ

66

يســتخدم ألربتــو غاندولفــي ،أســتاذ الرياضيــات ،التحليــات اإلحصائيــة

ويشــر غاندولفــي إلــى أن اســتخدام هــذه البيانات وتعديــل النتائج

لتقديــم وصــف أكــر دقــة حــول أعداد اإلصابات وحــاالت الوفيات

معمقة
ـيوفر تحليــات
قدر سـ ّ
وفقـ ًا لنســبة الخطــأ اإلحصائــي ُ
الم ّ
ّ

الناتجــة عــن كوفيــد ،19-إضافــة إلى تزويــد المدارس بأداة

حــول أعــداد الوفيــات الناتجــة عــن المرض في المناطق شــديدة

تســاعدها علــى تحديــد التوقيــت والكيفيــة األمثل السـت�ئناف

الت�أ ّثــر ،نظــر ًا إلمكانيــة ربــط الزيــادة الحادة في أعــداد الوفيات

الدراســة علــى أرض الواقــع أو إيقافها.

بانتشــار فــروس كورونا المســتجد.

وبالتعــاون مــع طـ ّـاب متطوعــن مــن مختلف أنحاء العالــم ،يعمل

وأضــاف قائـاً" :إن تســجيل زيــادة كبرية في أعــداد الوفيات في

غاندولفــي علــى تحليــل معــدالت الوفيــات في مناطــق مختلفة

منطقــة محــددة مــن أوروبــا خالل شــهر مارس الماضــي ،بالمقارنة

حــول العالــم ومقارنتهــا مــع الفــرة ذاتها من العــام المنصرم.

مــع نفــس الفــرة في الســنوات الســابقةُ ،يمكــن أن ُيعزى بدرجة

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

ونشــأت فكــرة هــذا االخرتاع فــي الجامعة فــي المراحل األولى

وقد اخترب هذا النظام بعد تركيبه على تسعة أبواب في مبنى

لمعقمات
النتشــار مــرض كوفيــد 19-كبديــل لالســتخدام المســتمر
ّ

األبحاث التجري�بية في حرم الجامعة .تركيب هذا النظام واختباره

اليديــن قبــل لمــس مقابــض األبواب وبعده.

على تسعة أبواب في مبنى األبحاث التجري�بية في الجامعة.

وأضافــت ســمارة" :يفيــد االخرتاع في تعزي�ز مســتويات الســامة
عــر تج ّنــب لمســح األســطح ،وبشــكل خاص مقابــض األبواب التي
ُتســتخدم يوميـ ًا .وتــزداد أهميــة هذا االخــراع في الوقت
عينــات فريوس كورونا
الحالــي نظــر ًا إلجــراء اختبــارات على ّ
المســتجد فــي المبنى".

وجــاء االخــراع نتيجة الحاجة إلــى تفادي اإلصابة بالفريوس،
ولكنه يوفر تطبيقات واســتخدامات أوســع نطاق ًا .وأشــارت
ســمارة إلى أن هذا النظام يســهل انتقال األشــخاص الذين

وبــدأ الفريـ�ق فــي تلــك الفرتة اقــراح تصاميــم وتجريب نماذج
أوليــة تــم تطوي�رهــا فــي الجامعة لحل المشــكلة.

ويمكــن تركيبه
وال يضــم النمــوذج التجري�بــي عناصــر معدنيــةُ ،
ا عــن إمكانيــة تصنيعه
بســهولة دون الحاجــة ألي ثقــوب ،فضـ ً
باســتخدام الطابعــة ثالثيــة األبعاد.

وبهذا الســياق ،قالت بيســان ســمارة ،الباحثة المســاعدة في
مختــر األســتاذ قســايمة" :ترافقــت المرحلة األولية النتشــار
المــرض بحالــة مــن عــدم اليقــن والقلق مــن إمكانية اإلصابة
بالفــروس نتيجــة لمــس األســطح المختلفة ،مثــل مقابض

يحملــون أغراضـ َا كثــرة مــن غرفة إلى أخــرى  ،كما أنه مفيد

األبــواب .لــذا عملنــا علــى تزويــد المجتمع ببديــل أكرث أمان ًا

وي�جســد طريقة
لألشــخاص غري القادري�ن على اســتخدام أيديهمُ ،

للوصــول إلــى المختــرات والمكاتــب .ونظــر ًا لعدم توافر

متميــزة لتمكني الحركة المســتقلة.

أي منتــج تجــاري لتلبيــة احتياجاتنــا ،قررنــا تطويـ�ر منتجنــا
الخاص لهذا الغرض".

واخت�تــم قســايمة الحديــث قائـاً" :حصلنــا حتــى اآلن على
ـجعة مــن المســتخدمني ،الذيــن يفضلون
تقي�يمــات إي�جابيــة ُومشـ ّ
اســتخدام أقدامهــم عوضـ ًا عــن أيديهــم كبديل أكرث أمانـ ًا لفتح
األبــواب .ونناقــش حاليـ ًا إمكانيــة الحصــول على براءة اخرتاع
لحمايــة هــذا االبت�كار".

وســيواصل الفريـ�ق جهــوده في تطويـ�ر نماذج وتركيب عدد أكرب
منهــا فــي مبانــي جامعة نيوي�ورك أبوظبي للحد من انتشــار
مــرض كوفيد.19-
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ابت ـ�كارات للحد
من انتشــار
العدوى
اخــراع جديــد من جامعــة نيوي�ورك
أبوظبــي يســاعد فــي الحد من انتشــار
فــروس كورونا المســتجد.

نجــح فريـ�ق فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي فــي تطوي�ر نظام

باســتخدام القدمــن عوضـ ًا عن اليدين .ويمكــن تركيب هذه اآللية

ُمص ّنــع بتقنيــة الطباعــة ثالثية األبعــاد يتيح فتح األبواب دون

بســهولة حيــث أنهــا ال تعمــل بالطاقــة الكهربائية ،ودخلت حالي ًا

اســتخدام اليدين ،ويمكن اســتخدامه في تطبيقات أوســع ت�تجاوز

مرحلــة االختبــار التجري�بــي في مبنى األبحــاث التجري�بية في

نطــاق تقليــل التعــرض لفريوس كورونا المســتجد ضمن المباني.

جامعــة نيوي�ورك أبوظبي.

ويهــدف مخرتعــو النظــام ،عــر ت�ثبيته على األبواب ضمن

وبهذا الصدد ،قال محمد قســايمة ،األســتاذ المســاعد في

المؤسســات والمــدارس وغريهــا من المبانــي العامة ،إلى الحد

الهندســة الميكانيكيــة والبيولوجيــة الطبيــة" :يمكن تركيب

من انتشــار فريوس كورونا المســتجد نتيجة لمس األســطح التي

النظــام بســهولة علــى جميع األبــواب ،دون الحاجة لتمديدات

ـة  ،مثل مقابض األبواب.
عــادة مــا ت�كون ملوثـ ً

كهربائيــة أو عمليــات ت�ثقيــب معقــدة .ونعمــل على تصنيع األجزاء
بالتعــاون مــع الدكتــور عريب الخيطان من منصــات الت�كنولوجيا

واعتمــد الفريـ�ق علــى نماذج مص ّنعة بتقنيــة الطباعة ثالثية
األبعــاد ،الخــراع أداة ميكانيكيــة ت�تيح فتح األبواب بسالســة
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األساســية في جامعــة نيوي�ورك أبوظبي".

مــن الموجــة الجديدة للســينما الفرنســية .وتســعى هــذه الحركة
فــي جوهرهــا إلــى إعادة ابتـ�كار آليات إيصــال العلوم وفق
منهجيــة متعــددة التخصصــات تدعــم إرســاء عالقــات تعاون عرب
مختلــف االختصاصات.

ئــي طويـ�ل ســون أوف موناركــس ()Son of Monarchs

وفــي عملــه األحــدث ،الذي يحمل اســم ســون أوف موناركس
ال حــول الرتابط بني
ـدم جامبيــس مثــا ً
( ،)Son of Monarchsيقـ ّ
مجالــي اختصاصــه .ويست�كشــف جامبيــس ،ذو األصــول الفرنســية

االسـت�ثنائية ،وسلســلة فيديوهــات مذهلــة مأخوذة من مجهر

التطور
والفنزويليــة ،فــي عملــه الروائــي الثانــي العالقة بــن
ّ

إلكرتونــي مــن إنتاج المعهد الوطني للحساســية واألمراض

قصــة بطــل الفيلم الذي يلجأ لدراســة
والهجــرة عــر اســتعراض ّ

وتوفــر جميعهــا تجربة ســينمائية تعليمية وترفيهية".
المعديــة،
ّ

ســلوك الفراشــات الملكيــة لفهــم هويتــه الهجينة المنقســمة
بــن المكســيك والواليــات المتحــدة األمريكية.

وتم ّثل مشاريع جامبيس ثمرة مسرية مهنية فريدة ،دمج خاللها
معارفه كعالم أحياء جزيئية أمضى أغلب فرتة العشرينات من

وت�تمثــل الفكــرة الرئيســية وراء هــذه األفالم والرســالة التي

عمره في دراسة ذباب الفاكهة ،والتجارب التي حظي بها

يرغــب جامبيــس بإيصالهــا فــي محاولــة إضفاء مزيد مــن النواحي

بفضل نشأته في عالم السينما .وكانت والدة جامبيس مخرجة،

العلميــة علــى األعمــال الروائيــة ،لت�كــون وســيلة لتعزي�ز انتشــار

ال
رسخ لديه خالل نشأته مي ً
فيما كان والده مهندس ًا ورسام ًا ،ما ّ

العلــوم وإيصالهــا إلى جمهور أوســع.

فطري ًا نحو الربط بني عالمي العلوم والسينما.
ويمضــي جامبيــس فــي تحقيــق أهدافــه كعالم أحياء ومنســق
َ
وأضــاف" :أدركــت خالل دراســة الدكتوراه في جامعــة روكفلر

فنــي ومخــرج ،عــر توعيــة الجمهــور حول العلوم ،ســواء فيما

إمكانيــة تحويـ�ل المختــر العلمــي إلــى موقع تصويـ�ر .وكنا

يتعلــق بتاريـ�خ علــم الجينــوم أو "شــاعرية البيولوجــي التطوري"

بحاجــة إلــى طرائــق نتمكــن عربها مــن التفكــر بالعلوم واألفالم

أو تعريفهــم بمخاطــر مــرض كوفيد.19-

تمرسـ ًا وأقــل نمطيــة ،بحيث تصل إلى آفــاق ت�تجاوز
بصــورة أكــر
ّ
الوثائقيــات العلميــة وأفــام الخيــال العلمي".

ـدنا ،وقد يبدو
قصة تشـ ّ
واخت�تــم بالقــول" :نبحــث جميعـ ًا عــن ّ
للوهلــة األولــى أننــا نســيء تمثيــل العلم عرب إقرانــه بالخيال،

ودمجــت هــذه المنهجيــة ضمــن ما ُيســمى الموجــة العلمية
ُ

ولكننــا نرتقــي بشــأن العلــم ونشــيد به عرب دمجــه في قصص

الجديــدة التــي ُيشــكل جامبيــس جــزء ًا محوري ًا منها ،والمســتوحاة

تشــد الجمهــور وت�تيــح لهــم االرتبــاط معها".
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ـدنا ،وقد
قصة تشـ ّ
“نبحــث جميعـ ًا عــن ّ
يبــدو للوهلــة األولــى أننا نســيء تمثيل
العلــم عــر إقرانــه بالخيــال ،ولكننا
نرتقــي بشــأن العلــم ونشــيد به عرب
دمجــه فــي قصص تشــد الجمهــور وت�تيح
لهــم االرتبــاط معها”.
أليكســي جامبيــس،
األســتاذ المســاعد فــي علــم األحياء والســينما
ووســائل اإلعــام الجديدة

فيلــم روائ

ملصــق ترو ي�جــي لفيلــم روائــي طويـ�ل بعنــوان ســون
أوف موناركــس ()Son of Monarchs
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“ ُتجســد مقاطــع الفيديــو أداة ّفعالة
لشــرح المفاهيــم العلميــة ،وبخاصة
فــي ظــل حالة القلــق والمعلومات
المضللــة المتعلقــة بمــرض كوفيــد19-
فــي وقتنــا الحالــي ...يمكننــا الوصول
إلــى فهــم أفضل حــول فريوس كورونا
ـوره ورؤيته
المســتجد إن تم ّكنــا مــن تصـ ّ
فعليـ ًا باســتخدام الصــور العلمية
والتمثيــل الفني”.
أليكســي جامبيــس،
األســتاذ المســاعد فــي علــم األحياء والســينما
ووســائل اإلعــام الجديدة

سيمبيوســيس (التعايــش) :مبــادرة
حيــث تــم إ قــران العلمــاء والمخرجــن إلنتــاج
فيلــم حــول موضــوع األزمة
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يشــهد العالــم أحجامـ ًا ضخمــة مــن المعلومــات المرتبطــة بمرض
ـدء بالرســائل غــر الموثوقة عــر تطبيق واتس
كوفيــد ،19-بـ ً
المطولــة بهذا الشــأن .وبهذا
ال إلــى المقــاالت
آب ،وصــو ً
ّ
الســياق ،تعمــل منصــة البوســيني ( ،)Labocineالمعروفة باســم
وتقدم
"نتفلكــس قطــاع العلــوم "،بــدور فاعل خــال الجائحة،
ّ
نظــرة مختلفــة علــى الوضــع القائم عرب اســتعراض أعمــال ٍ تجمع
بــن عالم الســينما والعلوم.

وأطلــق أليكســي جامبيــس ،األســتاذ المســاعد فــي علم
المنصــة كمبــادرة
األحيــاء والســينما ووســائل اإلعــام الجديــدة،
ّ
تهــدف إلــى نشــر مــا يقــارب  3,000فيلمـ ًا علميـ ًا مــن أكرث من
 200دولــة وتقديمهــا لشــريحة أوســع مــن الجمهــور .وتســتند
منصــة الفيديــو واألبحــاث القائمــة علــى االشــراك إلى
أعمــال مجموعــة واســعة مــن الفنانــن والعلمــاء والمخرجــن
والصحفيـ�ي ،لتقديــم مقاطــع فيديــو ومقــاالت ت�تعلــق حــول
موضــوع يتــم اختياره كل شــهر.

وبهــذا الصــدد ،قــال أليكســي جامبيسُ " :تجســد مقاطــع الفيديو
أداة ّفعالــة لشــرح المفاهيــم العلميــة ،وبخاصــة فــي ظل حالة
القل��ق والمعلوم��ات المضلل��ة المتعلقـ�ة بم�رـض كوفيــد 19-في
تعب عن ألف
وقتنــا الحالــي .وهنــا تصـ ُ
ـح المقولــة بأن الصــورة ّ
كلمــة .فعلــى ســبيل المثــال ،يمكننــا الوصول إلــى فهم أفضل

منصــة البوســيني في
( )Epidemics and Microfaunaعــن
ّ

تصوره ورؤيته
حــول فــروس كورونــا المســتجد إن تم ّكنا مــن
ّ

وضم مجموعة واســعة مــن مقاطع
بدايــات أزمــة كوفيــد،19-
ّ

فعليـ ًا باســتخدام الصــور العلميــة والتمثيــل الفني".

ال
الفيديــو التــي تنوعــت مــن سالســل الفيديــو التجري�بية وصو ً
إلــى المــواد الوثائقيــة حــول عدد من األمراض والفريوســات

وتشـ ّكل البوســيني جزء ًا من مجموعة واســعة من المشــاريع

والجوائــح .وهــدف المشــروع إلــى إيصال العلوم إلى شــرائح

"تخيــل العلوم" الســينمائي ،الذي أسســه
تشــمل مهرجــان
ّ

أوســع مــن الجمهــور ،والتــي غالبـ ًا ما تعتمــد مصادر غري

جامبيــس كمحاولــة لدعــم الحــوار بني العلمــاء وص ّناع األفالم.

موثوقــة للحصــول علــى المعلومات حــول كوفيد.19-

ويقــام المهرجــان ســنوي ًا منــذ عام  ،2008ويســلط الضوء
ُ
علــى العلــوم مــن خالل األفــام الخيالية والرســوم المتحركة

وعــر التعــاون الســريع مــع شــبكة من مئات المســاهمني من

واألفــام الوثائقيــة ،و ُتقــام فعالياتــه على مدار أســبوع في

شــتى أنحــاء العالــم ،تم ّكــن جامبيــس وفريقه مــن إنتاج إصدار

نيويـ�ورك وأبوظبــي وباريس.

كامــل حــول الجوائــح واألمــراض ،بهدف تســليط الضوء على
انتشــار كوفيــد 19-فــي أبري�ل .2020

وضمت
وتناولــت نســخة المهرجــان لعــام  2020موضــوع الهجرة،
ّ
حوالــي  100فيلــم جديــد مــن  30دولــةُ ،عرضت عــر اإلنرتنت ضمن

وأضــاف جامبيــس" :نعمــل علــى تعريــف الجمهور بمرض

منصــة البوســيني .وتــم إنتــاج ســتة من هذه األفالم المشــاركة

يقدمهــا علماء
كوفيــد 19-عــر توفــر قائمــة من األفــام التي
ّ

كجــزء مــن مبــادرة سيمبيوســيس (التعايش) ،والتــي جمعت

وفنانــون .ويضــم المشــروع طيف ًا واســع ًا من األفــام ،انطالق ًا

العلمــاء والمخرجــن إلنتــاج فيلــم تنــاول موضوع أزمــة الهجرة.

مــن أفــام الرســوم المتحركــة التي توضــح كيفية غســل اليدين
بالمــاء والصابــون ،واألفــام الوثائقية حــول الكائنــات المجهرية،

ومــن جانبــه ،صــدر عمــل األوبئة والحيوانــات الدقيقة

60

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

وفيلــم روائــي حــول وضع البشــرية خالل هذه الظروف

موجــة جديدة
من أنشــطة
التواصــل العلميــة
العالــم والمخــرج أليكســي جامبيس يســعى
إلــى دمج العلوم والســينما.

منارة
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طريقــة منهجيــة ومحــاكاة ت�أثرياتهــا علــى المــدى الطوي�ل.

تبي
وتفيــد األداة فــي توفــر خطــط مدعومة بجــداول زمنية ّ

وبالنتيجــة ،يمكــن لص ّنــاع السياســات است�كشــاف مجموعــة

توقيــت اعتمــاد إجــراءات التدخــل في حاالت ُمحــددة ،باإلضافة

واســعة مــن البدائــل ،وفهــم مزايا الفعاليــة من حيــث الت�كلفة

إلــى المقارنــة بــن ت�كاليــف وفوائد تلك اإلجــراءات ،وتقديم

التــي توفرهــا كل مــن الخطط مقارنــة بغريها".

خطــط بديلــة ُممكنــة التطبيق.

ويمكــن تعديــل تطبيقــات هــذه األداة بمــا يتناســب مــع المتطلبات

وحصــل هــذا البحــث علــى واحدة من عشــر منح بحثيــة مرتبطة

والقــدرات الخاصــة بكل دولة.

بمــرض كوفيــد 19-مــن جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي ،والتي ُقدمت
إلــى أعضــاء الهيئــة التدريســية ضمــن مجموعة واســعة من

ومــن خــال تزويــد الحكومات بــاألدوات والبيانــات والمقاي�يس،

التخصصــات ،بغــرض دعــم األبحــاث األكاديمية الهادفــة إلى الحد

يمكــن لهــذا النظــام توجيــه ص ّنــاع السياســات نحو إدارة أفضل

مــن ت�أثريات انتشــار الفريوس.

لجائحــة كوفيــد 19-علــى الصعيــد المحلــي .كما تزود األداة
الحكومــات بالخطــوات الممكنــة المالئمــة لقدراتهــا ،مــع ضمان

تــوزع تركيــز المشــاريع العشــرة المختــارة على طيف واســع من

فعاليتهــا مــن حيــث الت�كلفة.

االختصاصــات ،ومنهــا المنهجيــات الطبيــة للكشــف عــن اإلصابة
بمــرض كوفيــد ،19-وتحليــل السياســات وت�أثريها علــى الصحة

وأردفــت أبــو زيــد" :يمكــن للهيئــات الصحيــة واالقتصادية الوصول

الشــخصية واالجتماعيــة.

إلــى الكثــر مــن المعلومــات أو تقديرها بســهولة ،بمــا فيها،
علــى ســبيل المثــال ،ت�كلفــة إنشــاء مركــز للفحص مــن المركبة ،أو

وجســدت الشــراكات وجهــود التعــاون مع الهيئات والمؤسســات
ّ

الت�كلفــة الفرديــة لفحــص  .PCRأمــا الت�كلفــة االقتصاديــة لإلجراءات

المحليــة عنصــر ًا محوريـ ًا فــي دعم الجهود األوســع الهادفة
ّ

المتبعــة ،مثــل تعليمــات البقــاء فــي المنــزل ،فتختلف بصورة

إلــى الحــد مــن انتشــار كوفيــد 19-والتحديــات الناجمة عنه.

واســعة مــن منطقــة إلــى أخرى ،وبالتالــي فمن الضروري
المحليــة".
تقديرهــا بالنســبة للهيئــات
ّ
منارة
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موازنــة الت�كاليف
االجتماعيــة واالقتصاديــة
لم��رض كوفيد19-
جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ُتطلــق أداة جديــدة لمســاعدة ص ّناع السياســات على
تقي�يــم الخيــارات المتاحــة للتصــدي لمــرض كوفيد.19-

تعمــل عــزة أبــو زيــد ،أســتاذة علوم الحاســوب ،على بناء أداة

المنهجيــة العامــة مــن منظــور مقاربــة شــاملة ،ما يؤدي إلى

قــادرة علــى توجيــه ص ّنــاع السياســات وتزويدهم بخطط تســهم

رؤيــة محــدودة ُتحاول هــذه األداة معالجتها.

فــي الحــد مــن انتشــار مرض كوفيــد 19-والســيطرة عليه ،مع أخذ
الت�كاليــف االجتماعيــة واالقتصاديــة بعــن االعتبار.

وبهــذا الصــدد ،قالــت أبــو زيد" :نهدف إلــى تزويد ص ّناع
مبســطة ،ونتيــح لهــم التفكــر بكل من
السياســات بعمليــات
ّ

وتوفــر األداة لص ّنــاع السياســات الخطــة المثاليــة للتدخــل لخفض

إجــراءات التدخــل بصــورة مســتقلة ،مثــل ت�كاليف بنــاء وصيانة

معــدالت الوفيــات ،وت�أخــذ بالحســبان الت�كاليــف االجتماعية

مراكــز الفحــص ،ونقــوم بعــد ذلك بدمج اإلجــراءات الفردية وفق

واالقتصاديــة ،مــن خــال اســتخدام تقنيات الحوســبة لتوليد
العديــد مــن الخطــط المحتملــة والبحث عــن أفضلها.

ـاء علــى قدراتها
وتختــار الحكومــات السياســات المتبعــة بنـ ً
المختلفــة والسياســات المفروضــة فــي دول الجــوار ،باإلضافة
ـوة منهــا .ويمكن للــدول المتجاورة ذات
إلــى النتائــج المرجـ ّ
الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والجيوسياســية المتشــابهة
اعتمــاد سياســات مختلفــة لمواجهــة هذه األزمة.

وت�تطلــب جهــود صناعــة السياســات التنســيق بــن أعداد كبرية
مــن الجهــات الحكوميــة ،والتــي يعمــل كل منهــا لتحقيق أهداف
ُمحــددة فــي إطــار المهمــات المفروضــة .ولكن ق ّلما يتم دراســة
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العاملــون المتمرســون فــي القطاع،

وت�تميــز هــذه المقاربــة بكونهــا أكرث

الحكومــات بدفــع مرتبــات جزئيــة للعاملني

بينمــا تفــرض اقتصــادات أخــرى على من

اســتدامة علــى المدى الطويـ�ل ،على

فــي القطاعــات المتضــررة من مرض

خســروا وظائفهــم الت�أقلــم مــع العمل في

الرغــم مــن موجة خســارة الوظائف األولية

كوفيــد ،19-مــا م ّكنهــم مــن البقاء في

القطاعــات األخرى".

فــي الواليــات المتحــدة ،والتي نتــج عنها

منازلهــم والمحافظــة علــى وظائفهم.

زيــادة معــدالت البطالــة بواقع أربعة
وي�بحــث وازمــر فــي السياســات المتبعة في

أضعــاف بني شــهري مــارس ومايو .وأتاحت

ـاء ثقيلة على
وألقــت هــذه السياســة أعبـ ً

مناطــق مختلفــة مــن العالــم بغيــة الت�أقلم

هــذه الصدمة القاســية المجــال لتعافي

�كبــد ديونـ ًا نتيجــة دفع
الحكومــات ،كونهــا ت�ت ّ

مــع الصدمــات االقتصادية التي ســببها

االقتصــاد ،الذي يســر حاليـ ًا ببطء في

رواتــب لموظفــن دون إنتاجيــة فعلية.

مــرض كوفيــد ،19-ويدرس نمطــن مختلفني

طريـ�ق االنتعاش.

إال أن هــذه السياســة تحمــي الموظفني
المتميزيـ�ن الذيــن يعتــرون أعضــاء منتجني

مــن االســتجابة فــي كل من الواليات

فــي االقتصــاد في الفرتة الســابقة.

المتحــدة األمريكيــة وأوروبــا ،إلى جانب

وأردف وازمــر" :ال تهــدف سياســة الواليات

المعتمــدة التي اســتندت
تحليــل المنهجيــات ُ

المتحــدة إلــى حمايــة الوظائــف ،إال أنها

إلــى توقعــات اقتصاديــة متباينــة النتهاء

تســهم فــي توفري وظائــف جديدة على

واســتطرد وازمــر" :ت�تصف هذه السياســة

هذه الظروف.

المــدى الطويـ�ل .وتعتمــد السياســات هناك

بت�كلفتهــا العاليــة ،إال أنهــا تضمــن حمايــة

علــى صــرف الموظفني مــن القطاعات

الموظفــن .وال يــزال مــدى نجاح هذه

واعتمــد االقتصــاد األمريكــي منهجية

المتضــررة وإتاحــة المجــال لهــم للعمل في

المقاربــة غــر معــروف على المدى

أكــر حياديــة للتعامــل مع الصدمــة الناتجة

القطاعــات المتناميــة ،وهــو أســلوب مغاير

الطويـ�ل ،ألن هــذه السياســة ســتحمي بعض

عــن مــرض كوفيد ،19-اســتندت إلى قدرة

الــذي ت�تبعه أوروبا".

الشــركات األقــل كفاءة في أوروبا".

االقتصــادات علــى الت�أقلــم على المدى
الطويـ�ل ،مــع القبــول بخســارة أعداد أكرب

ففــي أوروبــا ،تر ّكــز المنهجيــة المع َتمدة

بناء
وستشــهد االقتصــادات ظروفـ ًا مختلفــة
ً

بكثــر مــن الوظائــف بالمقارنــة مع أوروبا.

ال مــن المخاطرة
علــى المــدى القصــر .فبد ً

علــى توقيــت الصدمــة االقتصاديــة الناتجة

ويقــول وازمــر أن إتاحــة المجــال لت�أقلم

بصــرف الموظفني وخســارة مهارات

عــن مــرض كوفيد ،19-وســيواصل وازمر من

األســواق فــي الواليات المتحــدة يعكس

وخــرات العاملني المتمرســن في

جانبه دراســة هــذه الت�أثــرات والتغي�يات

توقعـ ًا باســتمرار صدمة انتشــار المرض

طبقــت أوروبا
القطاعــات المختلفــةّ ،

التــي تطــرأ على ســوق العمــل مع الزمن.

علــى مدى األعــوام المقبلة.

سياســة "العمــل قصــر األمد" .وقامت
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تغـ ّـر أســواق العمــل في ظل
انتشــار كوفيد19-
المعتمــدة في
بحــث ُيقــارن السياســات الحكوميــة
َ
أوروبــا والواليــات المتحدة اســتجابة للصدمة
االقتصاديــة الناتجــة عن جائحــة كوفيد.19-

يــدرس أتيــان وازمــر السياســات الحكومية

و ُتجســد هذه الناحية نظرة ســائدة

وقــال بهــذا الصــدد" :تحتاج هــذه التغي�يات

الم ّتبعــة فــي أســواق العمل ضمن

لــدى الكثري مــن الخرباء االقتصادي�ي

لبعــض الوقــت بــكل ت�أكيــد ،فمن غــر الممكن

القطاعــات االقتصاديــة المزدهرة

والمسـت�ثمري�ن على حد ســواء .وينصب

االنتقــال بشــكل فــوري من العمــل كطيار

والمتضــررة نتيجة انتشــار مــرض كوفيد.19-

اهتمــام وازمــر في أبحاثــه على الموظفني

إلــى مديــر فــي أمازون على ســبيل المثال.

العاملــن في القطاعات المتضررة بشــدة،

وهنــا تختلــف السياســات بحســب المنطقة

ويقول وازمر إن الصدمة الناتجة عن انتشار

ويــدرس كيفيــة تعاملهــم مع هذه التغي�يات

�ثمــن بعــض االقتصادات
الجغرافيــة ،إذ ت ّ

المرض لم تقتصر على القطاعات الصحية،

التــي ُيحتمــل أن تصبح دائمة.

المهــارات والخربات التــي يوفرها

بل إنها شملت العديد من القطاعات
االقتصادية .ومن البديهي أن القطاعات
التي تعتمد على االحت�كاك المباشر بني
األفراد ،مثل شركات الطريان والمطاعم
والحفالت الموسيقية والقطاعات
الرتفيهية ،ستعاني من ت�أثريات سلبية
بفعل هذا المرض على مدى األعوام
المقبلة .ومن ناحية أخرى ،ستستفيد
الشركات التي نجحت في التعويض عن
القطاعات المتضررة ،مثل شركة أمازون،
والتي ستسبب على األرجح تغري ًا في
العادات االستهالكية ضمن االقتصادات
المختلفة في مرحلة ما بعد الجائحة.
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المثابرة:

في األوبرا ،وي�واجه رفض ًا وتقي�يمات سلبية مستمرة ،فمن

تدرس ســارة بول ،األســتاذ المســاعد في الفلســفة والعميد

المنطقي أن يصل إلى اليأس من هذا الهدف ،وي�بدأ باالهتمام

المســاعد لشــؤون البحــث والتطويـ�ر المهنــي ،في أحــدث أبحاثها

بمجال آخر يملك أيض ًا قيمة وميزات بالنسبة له ،وي�وفر فرص ًا

كيفيــة تجــاوز األفــراد للتحديــات التــي يواجهونهــا .وتم إعداد

أكرب للنجاح.

البحــث ،الــذي يحمــل اســم المثابــرة ( ،)Gritبالتعاون مــع جينيفر
مورتــون ،و ُنشــر فــي مج ّلة إثيكس ،لدراســة أهميــة التحلي
بالمثابــرة والصمــود بغيــة تحقيــق األهــداف الصعبة على
المــدى الطوي�ل.

و ُتناقش الكاتبتان أن األشخاص الذين يتح ّلون بالمثابرة يملكون
القدرة على الصمود في وجه التحديات ،وتطرحان فكرة أن
االستسالم يعود في كثري من الحاالت إلى عدم الثقة بقدرة
الجهود المستمرة على تجاوز الصعوبات.

“ترتبــط إحــدى أهــم نتائــج هــذه
الدراســة بخطــر احتمــال اإلصابــة
بالفــروس .إذ أن المنطــق
أن تزايــد خطــر اإلصابــة
يفــرض ّ
بالفــروس ســيدفع النــاس أكــر

واحدة مــن أفضل المقاالت المنشــورة في
وتــم اختيــار الدراســة
ً

لحمايــة أنفســهم .إال أن الواقــع

 ،)Philosopher’s Annualوهــي تســلط الضــوء على مــا ُتطلق

جــاء معاكسـ ًا للتوقعــات ،فقــد

مجــال الفلســفة لعــام  2019مــن قبــل حوليات الفيلســوف (The

عليــه الباحث�تــان اســم "البعــد المعرفــي" للمثابرة .وبحســب بول،
فــإن هــذا العامــل يم ّكن األشــخاص الذيــن يتحلــون بالمثابرة من

وجدنــا أن الضغــوط الماليــة

أو اإلحبــاط أو الشــكوك ،وهــي مشــاعر مر بهــا الكثريون خالل

هــي الدافــع الفعلــي وراء اتبــاع

تعويــض الثقــة المفقــودة مــن خالل الصمــود في وجه األلم

انتشــار كوفيد.19-

بتحمل المتاعب
وأضافت" :أعتقد أن الكثريي�ن م ّنا مطالبون
ّ

الســلوكيات الصحيــة”.

والصعاب ،ومضطرون لالبتعاد عن األنشطة االجتماعية أو
التعامل مع عواقب فقدان أعمالهم .كما يواجه الكثري م ّنا
عقبات كبرية ،ومع ذلك ،فقد تم ّكنا إلى حد ما من مواصلة

جوســلني بيالنجر،
أســتاذ مســاعد في علم النفس

العمل أو االهتمام بعائالتنا في ظل ظروف كانت أصعب مما
توقعناه في البداية".
ويتمثل أحد أهداف البحث الرئيسية في است�كشاف لحظة
ال حول شخص يحاول أن
ولشرح هذا المفهوم ،تستخدم بول مثا ً

االستسالم للمعطيات التي نواجهها وفقدان الثقة بالقدرة

يصبح ُمغ ّني ًا في األوبرا ،وهي وظيفة مرموقة وصعبة للغاية.

على تحقيق النجاح .وتستعرض بول دور الثقة والمعطيات

وتقول بأن عدم القدرة على الصمود في وجه العقبات أو

الواقعية في قدرة الناس على الصمود أو االستسالم والتوجه

الصعاب يؤدي إلى تخلي الناس أحيان ًا عن أهدافهم ،كونهم

إلى بدائل أخرى.

فقدوا الثقة بقدرتهم على تحقيق هذه األهداف حتى ولو
واصلوا المحاولة .ويصل هؤالء إلى نقطة يفقدون معها ميزة

ومع استمرار المعركة التي يخوضها العالم في مواجهة

المثابرة ،وي�بدأون بالبحث عن بدائل أخرى.

كوفيد ،19-يشدد الباحثون على أهمية است�كشاف العناصر
النفسية القائمة ،والتي تعترب ذات أهمية مماثلة لفهم

وأضافت" :عندما يسعى هذا الشخص باستمرار ليكون مغ ِّني ًا

المرض ذاته.
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ســبب انتشــار مــرض كوفيــد 19-بآثار طالت

معمقة بالغة
توفر البيانات معلومات
والعزلة االجتماعية .كما
ّ
َّ

مختلــف جوانــب حياتنــا وعلــى الصحة

المحددة فيما يخص مرض كوفيد،19-
األهمية حول السلوكيات ُ

النفســية للبشــرية ،بــدء ًا مــن كثافة

بما فيها المخاطر المتوقعة للضغوط المالية.

االجتماعــات االفرتاضيــة وحالــة الخمول
التــي يفرضهــا العمل مــن المنزل،

وأضاف" :ترتبط إحدى أهم نتائج هذه الدراسة بخطر احتمال

ال إلى إغالق الصــاالت والمالعب
وصــو ً

أن تزايد خطر اإلصابة
اإلصابة بالفريوس .إذ أن المنطق يفرتض ّ

الرياضيــة والوســاوس التي باتت

بالفريوس سيدفع الناس أكرث لحماية أنفسهم .إال أن الواقع جاء

ترافــق كل األنشــطة االجتماعية.

معاكس ًا للتوقعات ،فقد وجدنا أن الضغوط المالية هي الدافع
الفعلي وراء اتباع السلوكيات الصحية".

ويست�كشــف الباحثــون فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي العوامل
النفســية المرتبطــة بانتشــار كوفيــد ،19-والتماســك الــذي أبداه

وباإلضافة إلى مجموعة من العوامل البارزة ،أظهرت البيانات

النــاس عــر تم ّكنهــم مــن الصمود في وجــه الصعاب.

أن الخوف من خسارة األموال بسبب مرض كوفيد 19-هو العامل
الرئيسي الذي يدفع الناس الرتداء الكمامات.

ويتعــاون جوســلني بيالنجــر ،األســتاذ المســاعد في علم
النفــس ،مــع أكــر مــن  100مشــارك من خمس قارات علــى تحديد

وأردف بيالنجر" :فوجئنا بهذه النتيجة غري المتوقعة ،والتي

توقــع كيفية اســتجابة الناس
العوامــل النفســية التــي ت�تيــح
ّ

أظهرت أن اتباع الصحية ال ينبع من االهتمام بالصحة ،بل من

النتشــار مــرض كوفيــد 19-وإجــراءات الصحة العامــة ذات الصلة.

االهتمام بالمال".

وتهــدف الدراســة الدوليــة التعاونيــة متعــددة التخصصات التي
يشــارك بيالنجــر فــي قيادتهــا ،والتي تحمل اســم ســايكورونا

وبجانب ذلك ،تقيس الدراسة المعطيات السلوكية الذاتية ،بما

( ،)Psycoronaإلــى توفــر معلومــات قابلــة للتطبيــق بهدف

يشمل اإلجراءات الصحية ،مثل غسل اليدين ،وااللتزام بالتباعد

تحســن االســتجابة النتشــار المرض.

االجتماعي والعمل عن بعد والسلوكيات األخرى المرتبطة بالحد
من انتشار الفريوس.

وبدأ المشروع عرب إجراء استبيانات مدتها  20دقيقة لالطالع
على آراء ومخاوف وآمال ومكامن اإلحباط لدى المشاركني

وباالستعانة بقاعدة البيانات المتوافرة ،بدأ الباحثون بدمج

فيما يتعلق بمرض كوفيد .19-وتقيس الدراسة ،التي تحظى

بيانات الت�أثريات النفسية التي جمعوها مع تلك الخاصة بالجهات

بتموي�ل من جامعة نيوي�ورك أبوظبي وجامعة جرونينجني،

األكاديمية األخرى والمرتبطة بالعوامل االقتصادية وعمليات

العوامل المتعلقة بإجراءات العزل الذاتي والتباعد االجتماعي،

اتخاذ القرارات القائمة على السياسات .وتستند المرحلة الثالثة

والسلوكيات تجاه السياسات الحكومية ،إضافة إلى مجاالت

من المشروع إلى تقنيات تع ّلم اآللة وخربات علماء البيانات

التحليل المنطقي والمعطيات السلوكية الذاتية.

لتحليل التوجهات الناشئة.

ويشارك في االستبيان األسبوعي بعشري�ن لغة حوالي  70ألف

ويســتمر حاليـ ًا العمــل علــى المشــروع ،مــع تقديم تقاريـ�ر مثبتة

مشارك في  68دولة.

بشــكل دوري تفيــد فــي تعريــف ص ّناع السياســات بالمجاالت
الواعــدة ذات القــدرة األكــر علــى الحد من انتشــار الفريوس.

وبهذا الصدد ،قال جوسلني بيالنجر" :ت�تيح لنا هذه المنهجية
متابعة تطور األزمة لرصد التوجهات والتحديات الناشئة والحلول

ومــع ظهــور الموجــات التاليــة مــن كوفيد ،19-ســيواصل الباحثون

المحتملة للتصدي لها".

است�كشــاف العوامــل المرتبطــة بكيفيــة مواجهة انتشــار
الفــروس ،بمــا فيهــا كيفيــة التعامــل مع حاالت الفشــل في

وأشار بيالنجر إلى أن هذا االستبيان ير ّكز على فهم الصحة
مطولة من الضغط النفسي
النفسية لألفراد خالل فرتات
ّ
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احتوائــه وإيقافه.
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الت�أثــرات
ا لنفســية
النتشــار
مرض
كوفيــد 19-
باحثــون فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي يدرســون
الت�أث�يرات النفس��ية ألزم��ة كوفيد 19-وقدرة
�كيــف في وجــه التحديــات العالمية
اإلنســان علــى الت ّ
واســعة النطاق.
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وعلــى ســبيل المثــال ،يمكــن تناول سياســات إجــراء االختبارات

القيــود" ،والتــي يتوقــع الكثــر مــن األكاديمي�ي وصناع السياســات

بالمقارنــة مــع سياســات تقي�يــد حركــة األفــراد ،لتحديد تلك

العمــل بهــا حتــى التوصل إلى لقــاح للفريوس.

السياســات األكــر فعاليــة فــي كل مرحلــة .وســيفيد تصنيف
الحكومــات وفقـ ًا لخطــوات االســتجابة فــي تزويد الدول األخرى

توقع
وتابــع كوبينيــك ،قائـاً" :تشــر االحتمــاالت األخرى إلــى إمكانية
ّ

معمقــة حــول كيفيــة تطبيــق الحكومات للسياســات،
بتحليــات
ّ

توقيــت فــرض إجــراءات اإلغالق في دول محــددة ،وبالتالــي يمكننا،

ومــررات تلك القرارات.

بالعــودة إلــى بياناتنــا ،تطويـ�ر نظــام تحذيــر يهــدف إلى تحديــد التوقيت
المحتمــل لفــرض تلك السياســات".

كمــا قــد يوفــر هــذا النموذج توقعات مســتقبلية حول المســارات
التــي سـت�تخذها الــدول خالل األشــهر أو الســنوات القادمة،

ـجل
وس��تبقى قاع��دة البياناــت ه�ذـه ،ف��ي مرحل��ة ما بعد كوفيد ،19-سـ ّ ً

بالتــوازي مــع تطــور انتشــار الفريوس ،إلــى جانب توضيح اســتجابة

قيمـ ًا لكيفيــة اســتجابة العالــم للمــرض األكرث انتشــار ًا فــي التاري�خ
ّ

الحكومــات المتوقعــة فــي حــاالت إعــادة انتشــار الفريوس بعد

معمقة
الحديــث .ويمكــن لألبحــاث الناتجــة عــن المشــروع توفري تحليــات
ّ

النجــاح فــي الســيطرة عليــه .وفي وقت ســابق خــال الجائحة،

حــول السياســات األكــر فعاليــة التــي يتعــن على الحكومــات اتباعها

توقــع اســتجابة الحكومات لموجات انتشــار
تم ّكــن الفريـ�ق مــن
ّ

فــي حــال واجــه العالــم أزمة مشــابهة في المســتقبل.

الفــروس التاليــة عــر مــا ُيســمى بمنهجية "كبح االنتشــار ورفع

منارة

49

وبهــذا الصــدد ،قــال جوان بارســيلو" :يوفر المشــروع قاعدة
بيانــات فريــدة ،تشــمل السياســات الوطنيــة باإلضافة إلى
سياســات علــى مختلــف المســتويات الحكوميــة لتغطــي مناطق
ال إلى سياســات على
ُمحــددة فــي الدول المدروســة ،وصو ً
ـدم هــذا الكــم الضخم مــن البيانات فرصة
مســتوى المــدن .ويقـ ّ
اسـت�ثنائية للباحثــن الراغبــن بتحليــل سياســات االســتجابة النتشــار
كوفيــد ،19-ويفــرض علينــا فــي الوقت ذاته تحديــات أكاديمية
كبــرة ت�تمثــل فــي تزويــد المجتمــع العلمــي بقاعدة بيانــات ضخمة
والصحة واالتســاق".
ت�تســم بالوضــوح
ّ
ال يص ّنــف الحكومات بحســب مختلف
ـور الفريـ�ق مؤشــر ًا مســتق ً
وطـ ّ

فوائد واســعة
وإلــى جانــب دورهــم فــي تجميع البيانــات ،يســتخدم كوبينيك
وبارســيلو وغريهــم مــن الباحثــن البيانات المتوفرة لدراســة
مجموعــة مــن القضايــا السياســية واالجتماعيــة المرتبطــة بكيفيــة
اســتجابة الحكومات النتشــار مــرض كوفيد.19-

وتســاعد التقاريـ�ر األوليــة الناتجة عــن البيانات في دعم الجهود
التــي تبذلهــا الحكومــات فــي مواجهة الموجــات القادمة للوباء.
وعلى ســبيل المثال ،أشــارت التقاري�ر األولية الصادرة عن البحث
أن الــدول بشــكل عــام اتبعت نمط ًا واحد ًا مــن اإلجراءات الحكومية
للحــد مــن انتشــار الفريوس .وجاءت بعض النتائــج متوقعة ،مثل
طبقت السياســات في وقت مب ّكر انتشــار ًا
تســجيل الحكومات التي ّ
أبطــأ للمــرض ،إال أن بعضهــا اآلخــر جــاء مغايــر ًا للتوقعات.

وأضاف بارسيلو" :كانت بعض
السياسات منطقية ،مثل ارتباط
تموي�ل قطاع الصحة العامة بسرعة
انتشار الفريوس ،إال أن الحال كان
مغاير ًا بالنسبة لسياسات أخرى .فقد
وجدنا أن الدول التي أعلنت حالة

سياســاتها ،لقيــاس مــدى فعاليــة هذه السياســات في االســتجابة
وصمم المؤشــر
النتشــار الفــروس ،وعالقتهــا بأعــداد اإلصاباتُ .
ليكــون وســيلة لتنظيــم البيانــات ،وتزويــد المســؤولني الحكومي�ي
بمقيــاس مرجعــي يمكــن اســتخدامه كدليــل خالل صياغة السياســات.
ومــع ذلــك ،ومــع تنامــي حجم قاعــدة البيانات ،وتزايــد التموي�ل
وأعضــاء فريـ�ق العمــل ،قــرر الفريـ�ق إضافة عدد من المؤشــرات
لتقديــم صــورة مفصلــة وأكرث دقة.

وأردف كوبينيــك بهــذا الصــدد" :نعتقــد أن المؤشــرات الفرعيــة توفر
طريقــة أفضــل لقيــاس االســتجابة الحكومية ،تماشــي ًا مع ســعينا
للحصــول علــى معلومــات أكــر تفصيـاً .ولــذا نعتقد أننا ســنتمكن
عربهــا مــن تقديــم بيانــات أكــر فائدة للباحثــن والحكومات ،حيــث تلبي
مختلــف احتياجاتهــم لالطــاع علــى أنــواع محددة من السياســات".

“يوفر المشــروع قاعدة بيانات فريدة ،تشــمل السياســات
الوطنيــة باإلضافــة إلى سياســات على مختلف المســتويات
الحكوميــة لتغطــي مناطــق ُمحددة في الدول المدروســة،
وصوالً إلى سياســات على مســتوى المدن”.

تسجل
الطوارئ في مراحل مب ّكرة لم
ّ
أداء أفضل مقارنة بنظرياتها التي
ً
ت�أخــرت في إعالن حالــة الطوارئ".
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روبرت كوبينيك،
أســتاذ مســاعد في العلوم السياسية

عمــل روبــرت كوبينيك وجوان بارســيلو ،األســتاذان

ويهــدف مشــروع "كورونــا نــت" البحثــي إلى جمع أكرب قــدر ممكن

المســاعدان فــي العلــوم السياســية ،برفقــة فري�ق من

المفصلــة حــول الخطــوات التي اتخذتهــا الحكومات
مــن البيانــات
ّ

الباحثــن مــن مختلــف أنحــاء العالم على إنشــاء قاعدة

للحــد مــن انتشــار المــرض والتغلــب عليه ،كما عمــل الفري�ق،

بيانــات تضــم اســتجابات الحكومــات ألزمــة كوفيد ،19-حيث

باإلضافــة إلــى جمــع المعلومــات حول اســتجابة الحكومات

توصلــوا للكشــف عــن عــدة أنماط من السياســات التي

لألزمــة وإضافتهــا إلــى قاعدة البيانات ،على دراســة السياســات

تقــدم لمحــة عــن مســتقبل المعركــة التــي تخوضها البشــرية في

الموجهــة نحــو الــدول األخــرى وتوقيت اتخاذ تلــك الخطوات.

مواجهــة فريوس كورونا المســتجد.
وبهــذا الصــدد ،قــال روبــرت كوبينيك" :حقق مشــروع كورونا
ويعمــل الفريـ�ق بالتعــاون مــع  500باحــث ،وبتمويـ�ل من االتحاد

نــت نمــو ًا متميــز ًا وأصبــح بمثابة مؤسســة بحد ذاتها ،ونســعى

األوروبــي وجامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي وجهات أخرى ،علــى تحليل

حاليـ ًا إلــى توفــر قاعــدة بيانــات واضحــة ومت�كاملة ،حيث ت�تســم

وتحديــث كميــات ضخمــة مــن البيانــات الناتجــة عن معلومــات مرتبطة

اســتجابة الحكومــات النتشــار المــرض بالتعقيــد البالــغ ،ولذا كان

بمــرض كوفيــد 19-مــن أكــر من  195دولة حــول العالم .ونشــر الفري�ق

مــن الضــروري أن نرتقــي بمســتوى تقدم هذا المشــروع ودقته

منهــج الدراســة ونتائجهــا لت�كــون متاحــة لالســتخدام في أبحاث

لجمــع وتســجيل هــذه البيانات".

المؤسســات األكاديميــة األخــرى .ونشــرت دورية نيتشــر هيومان
ال اســتخدم
بيهيفيــور ( )Nature Human Behaviourمؤخــر ًا مقــا ً

وجمــع المشــروع كميــات هائلــة مــن البيانات ،تصل إلــى ما يقارب

قاعــدة البيانــات لتقي�يــم فعاليــة مختلــف السياســات فــي مواجهة

 50,000ســجل مــن السياســات ،التــي يعمــل الباحثون وفــرق العمل

مــرض كوفيــد ،19-مــن خــال المقارنة بني مختلــف دول العالم.

فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي علــى تدقيقهــا ،لتقديم صورة
أوضــح حــول كيفيــة اســتجابة الحكومات فــي مختلف أنحــاء العالم.

منارة

47

صورة شــاملة
حول االســتجابة
العالمية النتشــار
كوفيد19-
جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي تســاهم في ت�أســيس مؤسســة
بحثيــة عالميــة لدراســة اســتجابة الحكومات ألزمــة كوفيد19-
فــي  195دولة حــول العالم.
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المفهوم األوســع
يسعى الفري�ق ،عرب التعاون مع برنامج علم األحياء ومركز علوم الجينوم واألنظمة
الحيوية ومركز أبحاث الصحة العامة ومركز الصحة والسالمة في جامعة نيوي�ورك
ٍ
مساهمات ضمن الجهود األوسع لمواجهة مرض كوفيد.19-
أبوظبي ،إلى تقديم

وتابــع إدغضــور" :يتجلــى دور العلمــاء في توفري
األدوات الالزمــة لتحقيــق تلــك األهــداف ،والبيانات
واألدلــة القــادرة علــى دعم جهود وضع السياســات.
وأظهــر لنــا انتشــار هــذا المرض أهمية توفــر المعارف
الجديــدة وتحقيــق التعــاون الوثيــق بــن علماء األوبئة
واألطبــاء الســري�ري�ي والعلمــاء وص ّناع السياســات

“تعطي هذه النتائج معلومات معمقة
مهمة حول الصحة العامة واألبحاث
السري�رية .كما ش ّكل دمج هذه التطورات

لمحاربة انتشــاره".

منصة لالبت�كار المستمر تهدف إلى

ويعكــس هــذا المشــروع فــي جوهره الجهــود التعاونية

المساعدة في السيطرة على كوفيد19-

المبذولــة فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي ،واســتجابتها

وغريه من العوامل الممرضة الطبيعية

إلــى مبــادرة مــن أحد أعضــاء فري�ق القيــادة العليا

التي قد نواجهها في المستقبل”.

المرنــة والديناميكيــة للمــرض ،والتــي ُتعــزى بغالبيتها

فــي الجامعــة .إذ حــرص فابيــو بيانو ،أســتاذ علوم
الجينــوم واألنظمــة الحيويــة الــذي كان يشــغل منصب
عميــد جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي عند بداية انتشــار

فابيو بيانو،

مــرض كوفيــد ،19-علــى توحيد جهود أقســام الجامعة

أستاذ علم األحياء

المختلفــة بهــدف المســاعدة فــي إدارة اســتجابتها
لألزمــة الصحية الناشــئة.

وقــال بيانــو بهذا اإلطارُ " :تجســد نتائــج فحوصات
طورناهــا حال بروز
كوفيــد 19-المبت�كــرة ثمــرة البيئــة التعاونيــة المتميــزة التــي ّ
تهديــدات انتشــار المــرض .وتعكــس النتائــج األوليــة أهميــة هذا األســلوب للوصول إلى
االبتـ�كارات المؤ ّثرة".

وتم ّكــن الفريـ�ق ،مــن خــال اعتمــاد فحــص تفاعــل البوليمريي�ز المتسلســل ()PCR
المعيــاري كنقطــة مرجعيــة ،مــن إدخــال تحســينات كبــرة من حيــث الحساســية وقابلية
التطويـ�ر عــر تطبيــق عــدد مــن أدوات المعلوماتيــة الحيوية.

واخت�تــم بيانــو بالقــول" :تعطــي هــذه النتائــج معلومــات معمقــة مهمة حــول الصحة
العامــة واألبحــاث الســري�رية .كمــا شـ ّكل دمــج هــذه التطورات منصــة لالبت�كار المســتمر
تهــدف إلــى المســاعدة فــي الســيطرة علــى كوفيد 19-وغريه من العوامــل الممرضة
الطبيعيــة التــي قــد نواجههــا في المســتقبل".
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وبالمقابل ،يتميز فحص جامعة نيوي�ورك أبوظبي بإمكانية نشره على نطاق أوسع
وت�كلفته المنخفضة والتي يأمل الفري�ق أن تساهم في تطبيق برامج الفحص النشطة
دون الت�أثري على دقة النتائج.

كمــا يتفــرد الفحــص الجديــد بمزايا أكــر من حيث
الفعاليــة ،إذ بمقــدوره الكشــف عــن مــا يصل إلى
 20عامــل ممــرض آخــر بنفــس الت�كلفــة ،إلى جانب
ال عن طريقة مســحات األنف
اســتخدام اللعــاب بــد ً
والحلــق المســتخدمة حاليـ ًا ،والتــي تســبب القلق
وقدم االختبــار نتائج
واالنزعــاج للخاضعــن للفحــص.
ّ
أوليــة واعــدة ،ويعمــل الفريـ�ق حالي ًا علــى ت�أكيد
نجــاح هــذه الطريقة باســتخدام عينات ســري�رية.
ـتوفر هذه
وفــي حــال نجــاح هذه المرحلة ،سـ ّ
الطريقــة إمكانيــة جمــع العينات فــي المنزل،
عــر إضفــاء بعــض التطويـ�رات وضمان التزام
المســتخدمني الصــارم بالتعليمــات ،وإرســالها
إلــى المختــر إلجــراء الفحوصات ،بصورة مشــابهة
للطرائــق المســتخدمة فــي جمــع عينات
التحاليــل الوراثية.

وأضافــت غونســالوس" :رغم عدم التوصل إلى
نتيجة حاســمة بعد ،إال أن عدة دراســات مســتقلة
لعينــات اللعــاب فعالية مماثلة
أظهــرت أن ّ
لمســحات األنف والحلق في الكشــف عن الجزيئات
الفريوســية لــدى المصابني .وت�تميــز عينات اللعاب
بســهولة جمعهــا ،حيث يمكــن للمرضى جمع
العينــات بأنفســهم .لذا نعمــل حالي ًا على مقارنة
نتائــج منهجيتنــا باســتخدام هذين النوعني من
العينــات المأخوذيــن مــن نفس المرضى ،بهدف
عينات اللعاب ألغــراض المراقبة الدورية".
تقي�يــم إمكانيــة اعتمــاد ّ
ويعمل الفري�ق حالي ًا على تطبيق منهجية الفحص هذه ضمن برنامج فحص على
مستوى الجامعة ،والذي سينطوي على ناحيتني إي�جابيتني ،ت�تمثل األولى في أن
الدراسة ستساعد في فهم مدى انتشار اإلصابات التي ال تظهر عليها األعراض لدى
الطالب وأعضاء الهيئة التدريسية والموظفني في جامعة نيوي�ورك أبوظبي.

وأضاف األستاذ يوسف إدغضور" :ينطوي هذا المشروع على أهمية كبرية كونه يم ّثل
أحد أفضل الطرق لضمان ســامة مجتمعنا .ونعتمد حالي ًا اإلجراءات والربوتوكوالت
الواجــب اتباعهــا فــي حالــة الكشــف عن اإلصابــات اإليجابية مــن نواحي العزل
الذاتــي وغريها".
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وأفادت إجراءات المتابعة التي نفذها الفري�ق في المصادقة على هذه الطريقة من
عينات سري�رية بالتعاون مع مخترب تشخيصي في أبوظبي.
خالل إجراء االختبار على ّ

تقي�يــم الحــاالت التــي ال تظهــر عليهــا األعراض
تنشأ المشكلة الثانية التي تواجه طرائق الفحص في انتشار اإلصابات غري المصحوبة
بأي أعراض ،والتحدي الذي يفرضه ذلك على إجراءات الفحص المستخدمة في مختلف
أنحاء العالم .وت�تضمن المنهجية السائدة حالي ًا في أغلب منظومات الفحص في إجراء
التعرض للفريوس.
الفحوصات عند الحاجة ،وغالب ًا بعد ظهور األعراض أو في حاالت
ّ
قدمته دولة اإلمارات العرب�ية
وهنا ،يقرتح إدغضور اقتداء الدول بالمثال الذي ّ
المتحدة عرب االنتقال إلى إجراءات الفحص النشطة وبرامج الفحص الدورية ،بحيث
عينات نموذجية عشوائية من المجتمعات في مختلف أنحاء الدولة بشكل
يجري فحص ّ
دوري وبصرف النظر عن وجود األعراض ،للوصول إلى مؤشر حول مستويات العدوى
ومنع انتقال الفريوس في مرحلة مب ّكرة.

عينات
ويتعاون الفري�ق مع مجموعة من المستشفيات ومراكز التشخيص لفحص ّ
المطورة حديث ًا وقدرتها
المرضى بهدف تقي�يم الطرائق
َّ
العينات اإليجابية.
على الكشف عن
ّ

“ ُتجســد نتائج فحوصات كوفيد19-

وبهذا الســياق ،قالت كريســتني غونســالوس ،مديرة

المبت�كرة ثمرة البيئة التعاونية

كلية
مركــز علــوم الجينــوم واألنظمــة الحيوية ومديــرة ّ

طورناها حال بروز
المتميزة التي ّ
تهديدات انتشار المرض .وتعكس
النتائج األولية أهمية هذا الطري�ق
للوصول إلى االبت�كارات المؤثّرة”.

المعلوماتيــة الحيويــة وعضــو هيئــة التدريــس المنتدبة
فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي" :نســعى إلــى تحديد
كفــاءة اإلجــراءات المعياريــة الخاصــة بمنظمــة الصحة
العالميــة والمراكــز األمريكيــة لمكافحــة األمــراض والوقاية،
المســتخدمة فــي تلــك العيــادات ،في الكشــف عن اإلصابات
ُ
التــي ال تظهــر عليهــا األعــراض .وهي خطــوة بالغة
األهميــة نظــر ًا لقــدرة الحاالت غــر المصحوبــة بأعراض على
نشــر الفريوس".

فابيو بيانو،
أستاذ علم األحياء

وأشارت غونسالوس إلى نقطة هامة أخرى ت�تمثل
في العالقة بني ال ِ
حمل الفريوسي لدى المصابني ،أي
كمية الفريوسات التي يمكن الكشف عنها عرب االختبارات
حدة .وال تقتصر
التشخيصية ،ومخاطر إصابتهم بأعراض أكرث ّ
اإليجابيات التي يتميز بها الفحص الجديد الذي تطوره جامعة نيوي�ورك أبوظبي على
يوفر ايض ًا قراءات كمية لل ِ
حمل الفريوسي ،بخالف الفحوصات
حساسيته الفائقة ،إذ
ّ
المستخدمة حالي ًا.
السري�رية المعيارية ُ
ومن ناحية أخرى ،تبلغ ت�كلفة فحص  PCRللكشف عن مرض كوفيد 19-في دولة
يحد من انتشار الفحص على نطاق أوسع.
اإلمارات  250درهم إماراتي ،وهو ما
ّ
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يعمــل باحثــون فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي على تطوي�ر طريقة فحص للكشــف عن
مــرض كوفيــد 19-ت�تميــز بحساســية أكــر بمئة مرة على األقل مــن الطريقة المعتمدة
المحســنة أن تســاهم في فهم
حاليـ ًا فــي مختلــف أنحــاء العالــم .ويمكن لهذه الطريقة
ّ
الفــروس بصورة أفضل والحد من انتشــاره.

كل من يوســف إدغضور ،األســتاذ المســاعد في علم األحياء و كريســتني
ويعمل حالي ًا ّ
غونســالوس ،األســتاذ في علم األحياء ،على إدخال تحســينات جذرية على طرائق الفحص
المســتخدمة للكشــف عن اإلصابة بفريوس كوفيد.19-

وفــي بحــث تــم بموافقــة وزارة الصحــة ووقاية المجتمع في دولة اإلمارات ،اســتعرضت
الفــرق البحثيــة بقيــادة إدغضــور وغونســالوس إجراءات فحص قــادر على توفري نتائج
دقــة حول معدالت اإلصابــة بالمرض وانتقال الفريوس.
أكــر ّ

و�أجــري البحــث باســتخدام حمض ري�بي نووي RNA
وعينات ســري�رية ،ويثق الفري�ق
فريوســي اصطناعي
ّ
بقــدرة النتائــج التــي توصل إليها على تجاوز مشــكلتني
رئيســيتني تواجهــان إجــراءات الفحص في مختلف
أنحاء العالم.

“يتجلى دور العلماء في توفري األدوات
الالزمة لتحقيق تلك األهداف ،والبيانات
واألدلة القادرة على دعم جهود وضع

ت�تعلق المشــكلة األولى بحساســية إجراءات الفحص،
التــي ال ترصــد اإلصابــات بنســبة  ،100%وبالتالي قد تقود
إلى تســجيل حاالت ســلبية كاذبة .وتفرض هذه الحاالت
تحديــات كبــرة في المناطق ذات الكثافة الســكانية
ّ
العاليــة ،حيــث قــد ال ت�تمكن هذه اإلجراءات من الكشــف
عــن األفــراد الذين يحملون مســتويات منخفضة من
فريوس كورونا المســتجد ،ما يؤدي إلى نتيجة ســلبية
خاطئة ،وزيادة انتشــار الفريوس.

السياسات .وأظهر لنا انتشار هذا المرض
أهمية توفري المعارف الجديدة وتحقيق
التعاون الوثيق بني علماء األوبئة
واألطباء السري�ري�ي والعلماء وص ّناع
السياسات لمحاربة انتشاره”.

وتهــدف الطريقــة التي يجــري تطوي�رها في جامعة
نيويـ�ورك أبوظبــي إلــى تقليــل حدوث مثل هذه الحاالت.

يوسف إدغضور،
األستاذ المساعد في علم األحياء

وبهذا الصدد ،قال يوســف إدغضور" :يســتخدم فريقنا
الحمــض الري�بــي النووي  RNAالفريوســي االصطناعي
الختبــار هــذه الطريقــة وتطبيقها .وتمك ّنــا من خالل تعزي�ز
إجــراءات فحــص تفاعــل البوليمرييـ�ز المتسلســل ( )PCRودمجها مع قــدرات تقنية النانو،
مــن الكشــف عــن آثــار ضئيلــة تصل حتى نســخة واحدة من الحمــض الري�بي النووي RNA
الفريوســي في كل ميكرولرت من المادة المدروســة ،مما رفع من حساســية الفحص
وقدرتــه علــى رصــد الفــروس بمعــدل يرتاوح بني  100إلى  1000ضعــف مقارنة بالطريقة
المعيارية المســتخدمة حالي ًا".
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طريقــة فحص
جديــدة
للكشــف عن
فــروس كورونا
المســتجد

ـور طريقــة فحص
جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي تطـ ّ
محســنة للمســاعدة علــى فهــم الفــروس بصورة
ّ
أفضــل والحد من انتشــاره.
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الرقمــي ومشــاعر االغرتاب ،حيث لمســت

هــل يــرز هنــا دور "الوحــدة االجتماعية؟"

على مدار ســنوات هشاشــة التواصل
البشــري فــي المجتمــع حولي والذي

هــذا الســطر األخري مــن المقالة ،حيث

تفاقم بســبب وســائل التواصــل االجتماعي

تخيل النــاس يتخلصون
أخت�تــم
ّ
القصــة عــر ّ

والثقافــة الرقمية.

مــن أجهزتهــم الرقميــة ويفتحون األبواب
أي
للتفاعــل والرقــص مــع اآلخري�ن دون ّ

ومــع تفشــي مرض كوفيــد ،19-بدأ اإلنرتنت

قيــود .ومــا أقصده بالوحــدة االجتماعية

بفــرض ســيطرته على العالــم وتحقيق

ـوري لهذا االنفتاح غري المشــروط
هــو تصـ ّ

أهدافهــا بعــزل األشــخاص الذين بقوا

الــذي أتــوق لرؤيتــه في عالــم ما بعد

فــي المنــازل وســئموا التواصل عرب هذه

كوفيــد ،19-لكــن هذا المفهــوم يتجاوز

المنصــات الرقميــة التــي تفقدنــا جزء ًا من

ظروفنــا الحاليــة ،حيــث أحلــم برؤية عالم

وخاصــة التقارب البشــري.
إنســانيتنا،
ّ

يتناســى فيه الناس الســاالت واألعراق
واالختالفــات الثقافيــة ،ويتجــاوزون الحدود

وكــي ال نفقــد التواصــل االجتماعــي

بــن الــدول والناس والعائــات والثقافات

أي خيار
ـي ،لــم يبــق لدينــا ّ
بشــكل كلـ ّ

وي�جتمعــون معـ ًا تحــت مظلة واحدة.

ســوى التواصــل عــر منصــات مثل زووم
حمــى الحــب
أو غريهــا .وكان مشــروع ّ
قــد انتهــى بالفعــل قبــل انتشــار جائحة
كوفيــد ،19-ولكــن بعــد رؤية واقــع العالم
فــي ظــل الجائحــة بــدأت بالتفكــر في
المشــروع مـ ّـرة أخــرى ،حيــث تنبــع مخاوفي
عــن ت�أثــر قوانــن التباعــد االجتماعي
التــي نلتــزم بهــا حاليـ ًا ،وهي بال شــك
مهمــة جــد ًا وال يجــب االســتخفاف بها
 ،لكننــي أخشــى أن يصبــح هــذا التباعــد
ا فينــا كنــوع مــن الصدمــة المتوارثــة
مت�أصـ ً
عــر األجيــال التي ســتؤدي إلى نشــوء
حواجــز بيننــا .ومــا أخشــاه هــو أن العالقات
االجتماعيــة لــن تعــود إلــى نصابها
الطبيعــي ،حيــث ســنصبح معتاديــن علــى
عــدم رؤيــة اآلخريـ�ن أو التفاعــل معهم،
وســيصبح لدينــا نفــور مــن القــرب والتفاعل
االجتماعــي بأبســط أشــكاله.

لــذا فالمشــروع بمثابــة نــوع من الحل
الخيالــي لهــذه المشــكلة ،حيــث أعتقد
وخاصة أن هذه
أنــه يحمــل أهميــة كبــرة،
ّ
المشــكلة قــد بــدأت قبل انتشــار كوفيد،19-
ـد الكبري.
إال أنهــا تفاقمــت اآلن إلــى هذا الحـ ّ
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مولــدة ســتنتج المزيد من
إلنشــاء خاليــا ّ

المختــر بشــكله الفعــال .قمنــا بت�ثبيط

الفريوســات ،ثــم عزلنــا الفريوس من هذه

الفــروس ثــم زرعه في هذه األشــكال

العينــات وقمنــا بإجــراء اختبــارات مختلفة

الزجاجيــة المنفوخــة يدويـ ًا والتي

لمعرفــة كيفيــة إصابــة الخاليــا بالفريوس

تحاكــي الحــاالت المختلفــة لهرمون

وحاولنــا الت�أ ّكــد مــن وجود أجســام مضادة

ألوكسيتوســن ،وقمنــا بوضع هذا

ا  ،لذلــك مررنا بكافــة الخطوات
أنتجــت فعـ ً

المعطــل في القواريـ�ر كرمز
الفــروس
ّ

االعتياديــة التــي ت�تبعهــا الشــركة دوم ًا

للفريوس النشــط.

عنــد صناعة الفريوســات ،حيــث تحمل
الشــركة خربات واســعة في مجــال صناعة

مــن المفيــد أن ننظــر إلــى الوضــع الحالي

الفريوســات بإتقــان ،ما أســهم في إتمام

مــن منظــور است�كشــافي ،ال أريــد أن أقول

ســنوات هشاشة

العمليــة فــي غضون شــهر فقط.

منظــور غــر علمــي ،أو باألحــرى منظور أقل

التواصل البشــري في

ِ
تحدثــت فــي مقالتـ ِ
تعاطيك لهذا
ـك عــن

دون أن نقــف مكتوفــي األيــدي بانتظــار

المجتمــع حولــي والذي

الفــروس وت�أ ثــره علــى حالتــك المزاجية.

اللقــاح .وفــي عاصفــة من مشــاعر القلق

"لمســت على مدار

تفاقم بســبب وســائل
التواصــل االجتماعي

قطبيــة واعتمــاد ًا علــى العلم،

والخــوف والوحــدة يتبادر إلــى أذهاننا
هــذا جــزء من الخيال في المشــروع.

ســؤال مهــم منــذ البداية ،ماذا ســيحدث
بعــد كوفيــد 19-وكيــف ســيبدو العالم بعد

حاولــت االبتعــاد عــن هذا الســؤال نظر ًا

فــروس كورونا المســتجد؟

والثقافــة الرقمية".

لحساســيته ،فربمــا لــم يكــن ذلــك قانوني ًا ؟

هيذر ديوي-هاغبــورغ،

لــم تجــر أي اختبــارات علــى عينات حية،

قبــل فــرة طويلة من انتشــار الفريوس،

أســتاذ مساعد زائر

كمــا أننــا لم نســمح بإخــراج الفريوس من

ورأيــت في المشــروع عالجـ ًا لالنفصال

حمى الحب
بــدأت العمــل علــى مشــروع ّ
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قبــل بضعــة أشــهر من تفشــي مرض

هــذا العمــل والخطوات الالحقــة لتقديم

ـورت الباحثــة هيذر ديوي-
كوفيــد ،19-تصـ ّ

عدة
هــذا الفــروس .تم عــرض العمل ّ

هاجبــورج فريوسـ ًا يصيــب مضيفه البشــري

مــرات وبأشــكال مختلفــة حــول العالم من

بمورثــة تزيــد مــن إنتاج األوكسيتوســن،

نيويـ�ورك إلــى هولنــدا ،حيث بدأ المشــروع

وهــو مــا يشــار إليه غالب ًا باســم "هرمون

ينتشــر على نطاق واســع.

الحب" .وعملت األســتاذة المســاعدة
الزائــرة مع شــركة "إنتيغــرال موليكيوالر"

وأثنــاء تفكــري بأبعــاد وآفاق هذا

للتقنيــات الحيويــة والمتخصصــة في

المشــروع ،جــاء مرض كوفيــد 19-والحجر

اكتشــاف األجســام المضادة ،ضمن

الصحــي والقيــود التــي فرضت على

مشــروع يجمــع البحث العلمــي والفني

الســفر والعمــل مــع العلماء وزيارة

يتصور انتشــار
لإلجابــة عــن ســيناري�و خيالي
ّ

المختــرات ،حيــث أصبــح العمل في

الحب كالفريوســات.
ّ

مختــرات الحــرم الجامعي أمر ًا مســتحيالً.
وفــي الوقــت ذاته ،وجدت أنها سـت�كون

وفــي المعرض المخصــص لبحثها ،صممت

فرصــة مميــزة لتســليط الضــوء على هذا

الباحثــة قواريـ�ر زجاجية صغرية تحتوي

المشــروع الــذي يتمحور حول الفريوســات،

علــى الفريوس االفرتاضي ،يمكن كســرها

فــي وقــت كان فيــه العالم بأســره تحت

تصورت
وتناولــه عن طريـ�ق الفم ،حيث
ّ

وطــأة هــذا الفريوس ،وهو فريوس

ال يســتخدم فيه الناس هذه
مســتقب ً

مختلــف تمامـ ًا عــن ذلك الــذي صمم في

القواريـ�ر ويســتهلكون محتواها ليبدأ

المخترب.

فــروس الحــب بمفعوله في غضون ثوان ٍ.
للتوضيــح ،هــل كان هــذا فريوسـ ًا حقيقي ًا
وأدى التخطيــط الدقيــق في البحث

تمت هندســته؟

العلمــي الخيالــي الذي وضعته ديوي-
هاجبورج إلى إثارة شــكوك حول مدى

(أجابــت ضاحكة)

واقعيتــه ،حيــث تعاونــت مع أحد المختربات

إنــه فريوس حقيقي قمنــا بتصميمه

إلنشــاء ريرتوفريوس يزيد من إنتاج

بما ينســجم مع العديد من المشــاريع

هرمون األوكسيتوســن ،والذي لم يتم

التــي أعمــل عليها ،حيــث تجمع مزي�ج ًا من

اســتهالكه ولم يخرج من المخترب بشــكله

الحقيقــة والخيال والعلــم والفن .ويتمحور

الفعــال ،لكــن بحثهــا في هذا الموضوع

المشــروع حــول مزي�ج مــن هذين الجانبني،

مهــد الطري�ق الكتشــاف فريد حول وضع
ّ

إال أن عملــي ينطــوي دومـ ًا على القيام

العواطف اإلنســانية فــي العصر الرقمي،

بالعمــل فــي المخترب بنفســي وإجراء تجارب

وهو موضوع تناولته ســابق ًا في منشــور

تخيل الخطوات
لمعرفــة طبيعــة األشــياء ،ثم ّ

بحثــي عقب انتشــار مرض كوفيد.19-

التاليــة .كيــف يبدو مســتقبل الت�كنولوجيا
الحيوية بالنســبة لك؟

كيف بدأ المشــروع؟
عملــت فــي هــذه الحالة مــع فري�ق من

“إنه فــروس حقيقي
قمنــا بتصميمــه بما
ينســجم مــع العديد من
المشــاريع التــي أعمل
عليهــا ،حيــث تجمــع مزي�ج ًا
مــن الحقيقــة والخيال
والعلــم والفن”.

بدأنــا بالعمــل علــى الفــروس ،حيث تم

الشــركة وقمنــا بإجــراء بعــض التجارب في

إنتاجــه خالل شــهر من بدايــة العمل

المختــر ،حيــث قمنــا بتصميــم الهيكل

وأظهــر فعاليتــه علــى الخاليا فــي المخترب،

وإدماجــه في ريرتوفــروس ،وقمنا

هيذر ديوي-هاغبــورغ،

ثــم بــدأت بالتفكري فــي طريقة عرض

بإصابــة الخاليــا البشــرية بالفريوس

أســتاذ مساعد زائر

منارة
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ُح ّمــى الحب،
مســتقبل ما
بع��د كوفيد19-
يست�كشــف بحــث هيــذر ديوي-هاغبورغ
العالقــة بــن العلــم والواقــع والخيال في
مشــروع بدأتــه قبل انتشــار كوفيد ،19-إال
أ ّنــه يحاكــي واقــع عالمنا الحالــي المحكوم

بقوانــن التباعــد االجتماعي.
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“تقــوم هــذه الطريقــة بتجميــع جزيئــات  DNAضمــن منطقــة صغرية
للغايــة ،وبالتالــي فإنهــا تفيــد فــي زيــادة تركيــز جزيئــات  DNAأو  RNAفي
القنــاة التــي يوضــع فيهــا المستشــعر ،وهــذا مــا يم ّكننــا من الكشــف عن
وجودهــا بســهولة ،دون اللجــوء إلــى طرائــق الكشــف عالية الحساســية.
ويصبــح باإلمــكان إنجــاز الكشــف باســتخدام كامــرات الهواتــف المحمولة
االعتياديــة مــع تركيب عدســة فلرت مناســبة”.
يونــغ -أك (رافاي�يل) ســونغ،
األســتاذ المســاعد فــي الهندســة الميكانيكيــة والبيولوجيــة الطبيــة

الكشــف عاليــة الحساســية .ويصبــح باإلمــكان إنجاز

ســريعة ،مــا ســيفيد بزيــادة عدد الفحــوص وتقليل

الكشــف باســتخدام كامــرات الهواتــف المحمولة

أعــداد اإلصابــات إلى حــن تطوي�ر اللقاح المناســب

االعتياديــة مــع تركيب عدســة فلرت مناســبة".

وتوزيعــه .وال تقتصــر فوائــد هــذا الجهاز على
الكشــف عــن فريوس كورونا المســتجد ،بــل يمكن

وتفيــد هــذه الطريقــة فــي تخفيض الزمن

اســتخدامه أيضـ ًا للكشــف عــن وجود عوامل

والت�كلفــة الالزمــن للكشــف عــن وجود أي من

ممرضــة أخرى.

ا عن مســاعدة العلماء
األحمــاض النوويــة ،فضـ ً
والمجتمــع الطبــي في الكشــف عن طيف أوســع

وحصــل بحــث ســونغ على واحدة من عشــر منح

من األمــراض وبدقة أكرب.

بحثيــة مرتبطــة بمــرض كوفيد 19-مــن جامعة
نيويـ�ورك أبوظبــي ،والتــي ُقدمــت إلى أعضاء

ويعمــل الفريـ�ق حاليـ ًا على تحســن هــذه الطريقة

الهيئــة التدريســية ضمــن مجموعة واســعة من

لت�كــون قــادرة علــى تركيز جزيئات مســتهدفة

التخصصــات ،لدعــم األبحــاث األكاديمية القادرة

ُمحــددة بمعــدل تركيــز أعلى .ويضم هــذا البحث

علــى الحــد مــن ت�أثريات انتشــار الفريوس.

فريقـ ًا مــن طــاب جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي ،الذين
يســهمون فــي إعــداد اختبارات كريســر -كاس

كمــا حــاز ســونغ على منحــة برنامج األبحاث

الخاصــة بتجربــة الرتكيــز ،فضــا عن إعداد شــريحة

التطبيقيــة والتطويـ�ر مــن صنــدوق الوطن ،وهو

العينة .ويشــتمل
اســتخالص  RNAبغــرض إعــداد
ّ

مبــادرة وطنيــة أنشــأها مجموعــة من رجال

الفريـ�ق متعــدد التخصصــات أيضـ ًا علــى باحثني

األعمــال اإلماراتيـ�ي لدعــم المشــاريع البحثية

مســاعدين وباحثــن فــي مرحلــة ما بعــد الدكتوراه

المرتبطــة بمرحلــة مــا بعــد النفط.

مــن تخصصــات علم األحياء والهندســة.

وســيتيح هــذا االخــراع ،عند إتمــام تطوي�ره،
اســتخدامه فــي المنــزل إلجــراء فحوصات أولية
منارة
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وبهــذا الصــدد ،قال ســونغ معلقـ ًا" :تفرض هاتان

ويشــوب طريقــة فحــص البوليمرياز المتسلســل،

الطريقتــان اســتخدام كواشــف وبادئــات خاصة ،كما

وغريهــا مــن طرائــق التحليل المشــابهة ،بعض

ا يبلــغ  30دقيقة
أنهمــا تســتغرقان وقتـ ًا طويـ ً

المشــاكل التــي نجــح المجتمــع العلمي في

علــى األقــل لــكل منها .وهذا مــا دفعنا إلى

تقليصهــا ،ولكــن لــم يتــم التخلص منهــا كلي ًا

التفكــر باســتخدام آليــة الرتكيــز المســبق الحركي

حتى اآلن.

الكهربائــي للتوصــل إلــى تلــك النتيجة".
إذ ت�تطلــب الطرائــق الحراريــة ،أوالً ،معرفــة
وتختلف الطريقة التي نجح سونغ وفريقه

مســبقة بجزيئــات  DNAأو  RNAالتــي يحــاول

بتطوي�رها عن طرائق التضخيم األخرى بكونها ال

الفحــص الكشــف عنهــا ،بحيــث يمكــن تطبيــق

تقوم بمضاعفة أي من جزيئات الحمض النووي

الكواشــف والبادئــات علــى هــذا األســاس لتضخيم

 DNAالمستهدفة ،بل تقوم على تركيز الجزيئات

ـد هــذه الخطــوة طريقــة بالغة
الجزيئــات .وتعـ ّ

العينة ضمن قناة ذات نظام
الموجودة في
ّ

عينــات ُمحــددة ،إال أنها
األهميــة للكشــف عــن ّ

موائع جزيئي ،ليسهل الكشف عنها بنتيجة هذا

قــد ال تنجــح فــي الكشــف عــن جزيئــات األحماض

الرتكيز المتزايد.

النوويــة األخــرى ،العائــدة لفريوســات مختلفــة
علــى ســبيل المثال.

وثانيـ ًا ،قــد يحصــل انحراف فــي النتائــج بنتيجة
التضخيــم الكثيــف وإنتــاج ماليـ�ي أوحتــى مليارات
عينــة ُمحددة مــن الحمض النووي
النســخ مــن ّ
 .DNAويمكــن فــي هــذه الحالــة مضاعفة آثار
صغــرة للغايــة مــن الحمــض النووي ،مــا يقود إلى
نتائــج مغلوطة.

وبالمقابــل ،ال تعتمــد طريقــة ســونغ علــى هذا
النــوع مــن التضخيــم ،بــل تقــوم عوض ًا عن ذلك
بتمريـ�ر تيــار كهربائــي ضعيــف عــر أنبوب أو قناة
ذات نظــام موائــع جزيئي ،بشــكل يدفــع الجزيئات
نحــو غشــاء يحتجــز جميــع جزيئــات  DNAالموجودة
العينــة ضمــن موضــع ُمحــدد ،وبالتالي يرفع
فــي
ّ
العينــة .ويمكن اســتخدام
مســتويات تركيزهــا فــي
ّ
ذلــك الموضــع بعد ذلك للكشــف عــن مجموعة
واســعة مــن جزيئــات  DNAدون الحاجة الســتخدام
عينــات أخرى.
ّ
وأردف ســونغ" :تقــوم هــذه الطريقــة بتجميع
جزيئــات  DNAضمــن منطقــة صغــرة للغاية،
وبالتالــي فإنهــا تفيــد فــي زيادة تركيــز جزيئات
 DNAأو  RNAفــي القنــاة التــي يتوضــع فيها

يتــم خلــط عينــة مأخــوذة مــن مســحة أنــف بمحلول منظــم وإدخالها في

شــريحة ميكروفلويديــك.
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المستشــعر ،وهــذا مــا يم ّكننــا من الكشــف عن
وجودهــا بســهولة ،دون اللجــوء إلى طرائق

تركيــز أيون االســتقطاب
يجــرى الرتكيــز األولــي الكهروحركي
الــذي يعتمــد على تيــار كهربائي
لتحفيــز حركــة جزيئــات النووي
الري�بــوزي وزيــادة تركيزها.
يوضــع الحمــض النــووي الري�بوزي في
القنــاة الميكروفلويديــة مــع أنزيم
( )Cas13aومؤشــر مشــع دون الحاجة
إلــى إجــراء التضخيــم متزن الحرارة.

غشــاء انتقائــي لأليونات
كثافــة المكونات

الحمــض النــووي الري�بوزي

مؤشــر مشع

أنزيم ()Cas13a

يعمــل النــووي الري�بــوزي المتجمع
علــى تحفيــز أنزيــم ( )Cas13aمما
يؤدي إلى تشــغيل المؤشــر المشــع.

يشــر تشــغيل المؤشــر المشع إلى
وجــود الحمض النــووي الري�بوزي
موضــع البحث ،وتســاهم هــذه الخطوة
فــي ســرعة الفحص ودقته.

منارة
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جمــع العينات
يبــدأ العمل
بمســحة أنف.

تضــاف العينة إلى
منظم.
محلــول
ّ

تحضــر العينات
يمــر المحلــول الــذي يحتوي على
العينــة مــن خالل شــريحة
ميكروفلويديــك لعــزل الحمــض
النــووي الري�بــوزي الذي

نســتخدم صبغــة لتحديد
الحمــض النووي
الري�بــوزي المندمج.

يرتســب على سطح
الشريحة.

يســتخدم ســائل آخر الستخراج
الحمــض النــووي الري�بــوزي من
على ســطح الشــريحة.

يتجمــع الحمــض النــووي الري�بوزي
فــي نهايــات القنــوات الدقيقة.
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اخــراع جديــد فــي جامعة نيويـ�ورك أبوظبي
لتطوي�ر شــريحة للكشــف الســريع عن
مختلــف األحمــاض النووية بســرعة وســهولة
وت�كلفــة معقولة.

يعمــل يونــغ -أك (رافاي�يل) ســونغ،

ودائمـ ًا مــا ت�تطلــب االختبــارات الحاليــة

األســتاذ المســاعد في الهندســة

المصممــة للكشــف عــن أجــزاء صغــرة من
ُ
الحمــض النــووي  DNAأو الحمــض الري�بــي

الميكانيكيــة والبيولوجيــة الطبيــة،

النــووي  ،RNAمثــل الموجــودة لدى

علــى تطويـ�ر طريقة للكشــف

الفريوســات ،اعتمــاد طريقــة لتضخيمهــا لتم ّكــن

عــن الحمــض النووي DNA

األجهــزة مــن تحديــد وجود األحمــاض النووية

ت�تميــز بقدرة أســرع على الكشــف

المحــددة .وبالنســبة لفــروس
الفريوســية ُ
الطبــي
كورونــا المســتجد ،قــرر المجتمــع
ّ

عــن الجزيئــات الحيويــة الخاصة

اســتخدام فحــص تفاعــل بوليمرييـ�ز

بفــروس كورونا المســتجد.

المتسلســل ( )PCRليكــون الطريقــة
المعياريــة لزيــادة تركيــز الحمــض الري�بــي

و ُتعرف هذه الطريقة باسم آلية الرتكيز المسبق

النووي  RNAالفريوســي.

الحركي الكهربائي ،حيث تعمل على تضخيم جزيئات
العينة ضمن قناة ذات نظام
الحمض النووي في
ّ

وت�تطلــب طريقــة فحــص البوليمرييـ�ز المتسلســل

موائع جزيئي ،لتسهيل الكشف عن تلك الجزيئات.

أو طريقــة التضخيــم الثابــت حراريـ ًا درجة حرارة

وت�تطلــب جميــع طــرق الكشــف عن األحماض

ثابتــة ومســتمرة عنــد  65درجــة مئوية بهدف

النوويــة تضخيــم الجزيئات المســتهدفة.

تضخيــم األحمــاض النووية المســتهدفة.
منارة
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بعدسة :ريتشارد سانيا

“لقد أكد المشاركون على فعالية تلك السياسات ،مثل التباعد
االجتماعي ،وعلى دعمهم لها ،لكنهم لم يلتزموا بها في الغالب”.
ميلينا بالتاس ،األســتاذ المســاعد في العلوم السياســية

الناس في مختلف أنحاء العالم بإجراءات

وأضافــت" :يبقى هــذا المثال حالة نادرة

وأردفــت بالتــاس" :يمكــن أن تؤدي هذه

الصحة العامة يتم ّثل في عدم ثقتهم

للغايــة فــي العالــم ،إذ ال ت�تمتع غالبية

السياســات إلــى انقطــاع دخل هؤالء

بالتزام اآلخري�ن بها .وتنطوي الثقة بالتزام

الحكومــات بالقــدرة أو المصداقية أو

العاملــن بصــورة كاملــة ،مع عدم

اآلخري�ن بالتعليمات المفروضة ،مثل التباعد

النيــة لتطبيق مثل هذه السياســات".
حتــى ّ

امتالكهــم لكثــر مــن المدخــرات في الوقت

االجتماعي وارتداء الكمامات ،على أهمية

وتفــرض مثل هذه الظروف على الســكان

ذاتــه .ولهــذا الســبب ك ّنا مهتمني بدراســة

كبرية في المجاالت التي تعتمد فيها

تطبيق ســلوكيات جماعيــة تحقق التزام ًا

مســتويات الصحــة العامــة خالل فرتة

الحكومة على التزام السكان الطوعي

واســع النطاق بإجــراءات الصحة العامة.

اإلغــاق ،وأوضــاع الســكان في ظل
هذه الظروف".

بالتعليمات عوض ًا عن فرضها عليهم.
ومــن ناحيــة أخرى ،تم ّثــل الطبيعة
وبالتالــي تعكــس أبحاث بالتاس ت�أثري

االقتصاديــة للــدول ذات الدخــل المنخفض

ومــع تركيز البحــث على دول منطقة

العالقــة بــن المواطنني وحكوماتهم

ا آخــر يدفعهــا لعدم االلتــزام ببعض
عامـ ً

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكربى ،فإن نتائجه

علــى سياســات الصحــة العامة .ففي دولة

السياســات المفروضــة ،كتدبــر اإلغالق

تحمل انعكاســات بالنســبة لجهود رسم

اإلمــارات العرب�ية المتحدة على ســبيل

علــى ســبيل المثــال .إذ يعتمد قســم

السياســات بصــورة عامة .وتواصل بالتاس

المثال ،تشــر بالتاس إلى أن مســتويات

كبــر مــن المواطنــن فــي دخلهم على

جهودهــا البحثية حول انتشــار مرض

االلتــزام العالية التي شــهدتها الدولة

أجورهــم اليوميــة ،فــي هذه الحالــة يمكن

كوفيــد 19-فــي تلك الــدول ،مع العمل على

نبعــت مــن قــدرة الحكومة اإلماراتية على

إلجــراءات اإلغالق وعدم اســتقرار الدخل

ردم الهــوة القائمــة في أبحاث العلوم

إصــدار إجراءات الصحــة العامة وتنفيذها

اليومــي أن ت�تســبب بآثــار مدمــرة على

االجتماعيــة التــي ت�تم فــي تلك المنطقة

بصورة موثوقة.

عائالت هــؤالء العاملني.

بالمقارنــة مع الــدول ذات الدخل المرتفع.

منارة
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الثقة بسياســات
الصحــة العامــة
بحــث متخصــص بمنطقــة أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى يســلط الضوء على بعض األســباب
الكامن��ة وراء ع��دم الت��زام األف��راد بتعليم��ات الصح��ة العام��ة المرتبطة بم��رض كوفيد.19-

تدرس ميلينا بالتاس ،األســتاذ المســاعد

المشــاركون حول تلك اإلجراءات ،والتي قد

في العلوم السياســية ،اســتجابة دول

تنطبــق علــى مناطــق أخرى من العالم.

منطقــة أفريقيــا جنــوب الصحراء الكربى
لم��رض كوفيد ،19-إضافة إلى ســلوكيات

إذ أظهرت الدراسة أن بعض األشخاص

مواطنيهــا تجاه سياســات الصحة العامة

الذين دعموا السياسات المعتمدة في

المختلفــة ،وثقتهــم بتطبيــق التعليمات

بداية انتشار المرض ،واعتربوا أنها إجراءات

الصحيــة البســيطة مثل ارتداء الكمامة.

فعالة ،لم يلتزموا غالب ًا بتلك اإلجراءات.
وقد أشار نصف المشاركني تقري�ب ًا إلى

ويتنــاول البحــث آراء ســكان كينيا ونيجرييا

عدم التزامهم باإلجراءات المفروضة،

وأوغندا حول سياســات حكوماتهم

مثل التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات

المتبعــة مع بداية انتشــار المرض.

وتوجيهات البقاء في المنزل.

وأجرت بالتاس وزمالؤها المشاركون البحث

وقالــت بالتــاس بهذا الصدد" :لقد أكد

عرب اإلنرتنت خالل الموجة األولى من

المشــاركون على فعالية تلك السياســات،

سياسات اإلغالق ،مع الرتكيز على أوضاع

مثــل التباعــد االجتماعي ،وعلى دعمهم

السكان في ظل هذه السياسات وآرائهم

لهــا ،لكنهــم لم يلتزمــوا بها في الغالب".

المتعلقة بمرض كوفيد .19-وأظهرت

بعدسة :ريتشارد سانيا

النتائج أن سكان تلك الدول حصلوا على

وبحســب بالتاس ،فإن أحد العوامل

معلومات عالية الدقة حول فريوس

الرئيســية وراء هذا الســلوك يكمن في

كورونا المستجد ،وأنهم أبدوا دعمهم

أنــه علــى الرغم من اســتيعاب فعالية هذه

للسياسات المتبعة ،مثل تشجيع التباعد

السياســات ،فقد أبدى المشــاركون ثقة

االجتماعي وتعليمات البقاء في المنزل.

ضعيفــة بأن اآلخري�ن ســيلتزمون باإلجراءات
المفروضــة .ويمكــن لهذه النتيحة أن
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وبجانــب ذلك ،ســلط البحث الضوء على

تحمل تبعات واســعة النطاق .وتشــر

وجهــة نظر مثــرة لالهتمام أبداها

بالتاس إلى أن أحد أســباب عدم التزام

حيــث نجحــت فــي إثبــات قــوة ومرونــة المنصــة عرب جمــع مزيد

الفصــول الدراســية بطريقــة أكــر فعاليــة ،باإلضافة إلــى إي�جاد

مــن األعضــاء مــن أماكــن مختلفــة فــي العالم ممــن يقدمون

طــرق جديــدة للتعبــر الفنــي وتوفري وســيلة لبــث المحاضرات

مهــارات مختلفــة.

طوره
بشــكل مباشــر .وبفضــل نمــوذج الت�أخــر المنخفــض الذي ّ
غيديــس ،يمكــن جعــل المحاضــرات الفنيــة أو غريهــا تجربة أكرث

ت�ت�ألــف الفرقــة مــن المغنيـ�ي نانديني روي تشــودوري

تفاعليــة واســتخدامها للتدريــس بشــكل أكــر فعالية.

وكوســتوف جانجولــي؛ وجوناثــان شــانون الــذي يعزف على
العــود والربابــة والتشــيلو وغريهــا مــن اآلالت؛ وعازف

ومنــذ خريــف عــام  ،2020بــدأ غيديس بتدريس مــادة جديدة حول

اإليقــاع آنــدي أيزنــرغ؛ وعــازف البيانو كريســتوس بالشــوراس؛

ت�أديــة العــروض عــر اإلنرتنــت ،والتــي تعترب ثمــرة تجاربه مع

وليونيــد كوزمينكــو الــذي يعــزف علــى آالت نفخيــة ،وتــوم بايــر

فرقــة "هندوســتابيك الكرتونيــكا" ،وي�بحــث في ســبل اســتخدام

المســؤول عــن الموســيقى اإللكرتونيــة الحيــة ،باإلضافــة إلــى

التعــاون والعــروض عــر اإلنرتنت لســد الفجــوات المكانية

غيديــس الــذي يتولــى مســؤولية اإلشــراف على الموســيقى

والزمانيــة والتباعــد المــادي والثقافــي .كمــا ســيتعلم الطالب

ـتقدم كيــوري
اإللكرتونيــة الحيــة والمــزج والتسلســل ،بينمــا سـ ّ

دور اإلنرتنــت كوســيلة فعالــة للتعبــر الفنــي والتواصل

كاواي رقصــة ارتجاليــة.

الثقافــي فــي مختلــف التخصصات.

وفــي المســتقبل ،يمكــن اســتخدام نمــوذج "ســاندبوكس" لتعليم
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العوامــل الصوتيــة الخارجيــة فــي عمليــة ُتعرف باســم معالجة
أي
القيمــة .وبالنســبة لمــن يقــوم بتدريــس الموســيقى أو ّ
عمليــة تعليميــة صوتيــة ،بمــا فــي ذلــك المحاضرات ،تــرز الحاجة
إليجــاد حلول أخرى.

ووطد ،خالل
لــذا بــدأ غيديــس رحلتــه للبحــث عن تقنيــات جديدة،
ّ
بحثــه ،عالقتــه مــع الدكتــور أليكســاندر كاروت الذي قــام بتطوي�ر
برنامــج "ســاوند جــاك" ،وهــو تطبيــق تواصل مجانــي في الوقت
الفعلــي ،وســاعده علــى تطويـ�ر هــذا الربنامج .كمــا يعتزم
غيديــس اقــراح مــادة دراســية جديدة حول كيفيــة التعاون
الفعال
الفنــي عــن بعــد ،حيــث يمكــن أن ت�تيــح مرونة النمــوذج
ّ
الكثــر مــن الفوائــد التــي ت�تجــاوز تدابري التباعــد االجتماعي.

وفــي معــرض تعليقــه ،قال األســتاذ" :لن يؤدي هــذا النموذج
إلــى حــل مشــاكل دروس الموســيقى فــي الخريف عــر التع ّلم
عــن بعــد فحســب ،بــل يؤكــد مكانتــه كمنصة للتجــارب الفنية
والتعــاون مــع فنانــن مــن مختلــف أنحاء العالــم ،باإلضافة إلى
االســتفادة مــن اتصــاالت اإلنرتنت الســريعة ،حيث تشـ ّكل هذه
المنصــة القاعــدة األساســية لسلســلة ’التقارب الموســيقي
رغــم التباعــد االجتماعــي‘ فــي إطــار فعاليات مهرجــان جامعة
نيويـ�ورك أبوظبــي الموســيقي فــي ظل التباعــد االجتماعي".

كمــا حقــق المهرجــان ،المنصــة اإللكرتونيــة التي قدمــت خاللها
األول ،نجاحـ ًا كبــر ًا باســتقطابه ألكــر من ألف
الفرقــة عرضهــا
ّ
مشــاهد .ومــن المتوقــع أن يحقــق المهرجــان نجاحـ ًا أكرب مع
الحيــة فــي الحرم الجامعــي ،باإلضافة إلى
تعليــق العــروض
ّ
االهتمــام المتزايــد مــن أعضــاء المجتمــع والمشــاهدين لتجربة
العــروض الحيــة عــر االتصــاالت ذات الت�أخــر المنخفض.

وأوضــح غيديــس أن الت�كنولوجيــا وعمليــة تقديــم العــروض عن
عملية
بعــد تطلبــت بعــض التعديــات ،ولكنهــا نجحــت في تســهيل
ّ
وحريــة التعبــر عــر تقليــل الفروقــات الزمنيــة في االتصال
األداء
ّ
بــن الفنانني.

هــذا وتعتــزم الفرقــة مواصلــة عروضهــا فــي المســتقبل،
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“لقد أثبت هذا النموذج مكانته كمنصة
للتجارب الفنية والتعاون مع فنانني
من مختلف أنحاء العالم ،باإلضافة إلى
االستفادة من اتصاالت اإلنرتنت السريعة،
حيث تش ّكل هذه المنصة القاعدة األساسية
لسلسلة ‘التقارب الموسيقي رغم التباعد
االجتماعي’ في إطار فعاليات مهرجان
جامعة نيوي�ورك أبوظبي الموسيقي في
ظل التباعد االجتماعي”.
كارلــوس غيديس،
األســتاذ المســاعد في الموســيقى

بزمــن ت�أخــر منخفــض ونطــاق تــرددي كبري .وبعــد إدراك الجامعة
لعــدم توافــر هذه الشــروط ،بدأت فــي اختبار حلــول برمجية
مختلفــة لصناعــة الموســيقى بفعاليــة عــر اإلنرتنت باســتخدام
شــبكات مباشــرة بني األقران".

ويأتي العمل في إطار عدة مشــاريع بحثية يشــارك فيها
غيديس ،بما في ذلك مشــروع ثقافات الموســيقى والصوت،
وهو عبارة عن مجموعة بحثية شــارك في ت�أسيســها مع أســتاذ
الموســيقى المســاعد أندرو أيزنربج ،تجمع العديد من الباحثني
بهدف الرتكيز على الدراســة متعددة التخصصات للموســيقى
من الخليج والمشــرق وشــرق أفريقيا وجنوب الهند.

يمثــل هــؤالء الباحثــون طيف ًا واســع ًا مــن الخربات التــي يجمعها
هدف دراســة ونشــر الموســيقى في المنطقة .وتســتضيف
المجموعــة حاليـ ًا العديــد مــن المشــاريع التي ت�تاوح مــن الحفاظ
علــى مجموعــات التســجيالت التجاريــة الميدانيــة أو النادرة
ال إلــى تطويـ�ر طــرق مبت�كــرة لتحليل الرتاث الموســيقي
ووصــو ً
وحفظــه ونشــره ،حيــث تغطــي خرباتهم متعــددة التخصصات
العديــد مــن المجــاالت لفهــم الرتاث الموســيقي لهــذه المنطقة
وتحليلــه والمســاهمة في نشــره.

وتهــدف المشــاريع المختلفــة التــي تنفذهــا المجموعــة إلى
إنشــاء طــرق جديــدة للتفاعــل الهادف مــع التقاليد الموســيقية
لمنطقــة غــرب المحيــط الهنــدي ،مثــل تجربــة الواقع االفرتاضي
طورتهــا المجموعة.
الفريــدة التــي ّ

“تطرح صناعة الموسيقى عرب اإلنرتنت

خــال الحفل

الكثري من الصعوبات ،نظر ًا للحاجة التصاالت

لت�تمكــن المجموعــة مــن أداء العــرض كفرقــة واحدة ،تعاون

مستقرة بزمن ت�أخر منخفض ونطاق
ترددي كبري .وبعد إدراك الجامعة لعدم
توافر هذه الشروط ،بدأت في اختبار
حلول برمجية مختلفة لصناعة الموسيقى
بفعالية عرب اإلنرتنت باستخدام شبكات
مباشرة بني األقران”.
كارلــوس غيديس،
األســتاذ المســاعد في الموســيقى

غيديــس بشــكل وثيــق مــع فريـ�ق ت�كنولوجيــا المعلومــات بجامعة
نيويـ�ورك أبوظبــي (الــذي يشــمل داني عبــاس ومنى الحازق
وأنــور محمــد علــي) ومطــوري الربمجيات لتحقيــق هذا النوع
مــن التعــاون ،وكانــت النتائــج مثمــرة ،حيث قدمــت المنصة
نموذجـ ًا للعمــل خــال الفصــل الدراســي القادم مع عودة
ا عن ت�أســيس فرقة فريدة
الطــاب إلــى الدراســة عــن ُبعد ،فضـ ً
الحية.
قدمــت العديــد من العــروض الموســيقية
ّ
وأدرك األســتاذ أن تطبيــق زوم الشــهري لمؤتمــرات الفيديــو
لــم يكــن الخيــار المناســب لتعليــم الموســيقى ،حيث تــم تطوي�ر
تطبيــق زوم ،إلــى جانــب تطبيقــات مؤتمــرات الفيديو األخرى،
بشــكل مخصــص لالتصــال الصوتــي وغالبـ ًا مــا ت�تــم برمجتها إلزالة
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يســتعد كارلــوس غيديــس بمفــرده أمــام مجموعة متشــابكة

يشـ ّكل العــرض تعبــر ًا فنيـ ًا للفرقــة التي ســاعد غيديس في

الخاصــة بجهــاز المــزج التناظري في االســتوديو
مــن الكابــات
ّ

ت�أسيســها خــال إجــراءات الحجــر الصحي الناجمة بســبب انتشــار

الخــاص بــه بجامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ،حيــث يعمل علــى ت�أليف

ا عــن كونــه التجربة األولــى ألبحاثه التي
مــرض كوفيــد ،19-فضـ ً

المكونة من ســتة
الموســيقى االفت�تاحيــة ألحــد عــروض فرقتــه
ّ

ت�تمحــور حــول إنشــاء منصــة مخصصــة للتعاون الموســيقي

أعضــاء ،الذيــن يبــدؤون بالمشــاركة بألحان فرديــة ومتناغمة

والفنــي عــر اإلنرتنــت .ومــع بداية فصل دراســي جديد من

مــن أبوظبــي ونيويـ�ورك ودبــي ،ليقدموا عرض ًا مباشــر ًا من

التعليــم عــن ُبعــد فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبــي ،أراد غيديس

مســاحاتهم الشــخصية أمــام جماهــر مــن دول متعددة.

إنشــاء منصــة عــر اإلنرتنــت ت�تيــح هذا النوع مــن التعاون الذي
يتطلــب دقــة زمنيــة عاليــة واســتجابة ســريعة دون انقطاع

وي�بــدو أن هــذا مــا سـت�كون عليــه الحفــات الموســيقية في عصر

أي مشــاكل تقنيــة أخــرى تؤثــر على
الشــبكة أو ت�أخــر اال ّتصــال أو ّ

التباعــد االجتماعــي ،إذ لــم يســبق ألعضــاء فرقة "هندوســتابيك

جــودة العــرض .وأطلــق على هذه المنصة اســم "ســاندبوكس

إلكرتونيــكا" التــدرب معـ ًا كمجموعــة ،لكــن عروضهم وجلســاتهم

جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي".

التدري�بيــة التــي انطلقــت فــي بدايــة تطبيق قواعــد التباعد
االجتماعــي أصبحــت واقعـ ًا بفضل أبحاث أســتاذ الموســيقى

وفي هذا الســياق ،قال أســتاذ الموســيقى المســاعد في

ونشــاطه الفني.

جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي" :تطــرح صناعة الموســيقى عرب
اإلنرتنــت الكثــر مــن الصعوبــات ،نظــر ًا للحاجة التصاالت مســتقرة
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تســاعد أســتاذ ًا على
است�كشــاف طرق
مختلفــة للتعــاون الفني
عرب اإلنرتنت.
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فرقــة موســيقية أبصرت
النــور خــال الجائحة -
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وهنــا يمكــن تطبيق مجموعة واســعة من عمليات
المعالجــة التقليديــة والمتطورة .ورغم عدم
التلوث بصورة
وجــود طريقــة واحدة تضمــن إزالة
ّ
كاملــة ،يمكــن الوصول إلى مســتويات إزالة
مرتفعــة للغايــة باســتخدام األنظمة المتقدمة
ومتعددة الخطوات".

وتبي أبحاث هالل توافر العديد من األدوات
ّ
القادرة على رصد فريوس كورونا المستجد من
ال عن إمكانية
مياه الصرف الصحي وإزالته فض ً
معالجة المياه إلزالة الفريوس منها .ويمكن
استخدام العديد من االبت�كارات الحديثة إلزالة
فريوس كورونا المستجد وغريه من الفريوسات
المشابهة من المياه ،بدء ًا باستخدام أحواض
ال إلى االعتماد على الطحالب أو
المعالجة ،وصو ً
المواد النانوية مع الرتكيز على الطرائق القائمة
على استخدام األغشية الدقيقة.

وباإلضافة إلى ذلك ،يمكن للحكومات استخدام
تقنيات الكشف عن فريوس كورونا المستجد في
مياه الصرف الصحي للوصول إلى فهم أفضل
حول حاالت االنتشار المستقبلية في مناطق
معينة من المدن .ويمكن لهذه الطريقة الكشف
ّ

أحدث أنظمة التحلية القائمة على األغشيةُ :تظهر الصورة باح ًثا يعمل على وحدة

عن وجود فريوس كورونا المستجد حتى لدى

التقطري الغشائي لتحلية المياه عالية الملوحة إلنتاج المياه العذبة.

المرضى الذين ال تظهر عليهم األعراض ،وبالتالي
تزويد هيئات الصحة العامة بمعلومات مهمة

نتيجــة انتقــال فريوس كورونا المســتجد من

حول حاالت انتشار الفريوس ضمن مناطق ُمحددة

اإلنســان إلــى الحيــوان ،إال أن هــذه الناحية ما تزال

في المدن.

غــر ُمثبتــة حتــى اآلن .وهنا ،تم ّثــل معامل معالجة
ال بغرض الكشــف
ال فعا ً
ميــاه الصــرف الصحي ح ً

وأضاف األستاذ هالل" :توفر دراسة المؤشرات

المبكــر عــن المــرض في منطقــة معينة ،من خالل

الحيوية الخاصة بفريوس كورونا المستجد إمكانية

خطة وبائية تســتغل شــبكة مياه الصرف
تطوي�ر ّ

رصد ومتابعة انتشار الفريوس جغرافي ًا لحظة

�تبعها.
الصحــي لرصد اإلصابــات وت ّ

بلحظة ،وهو نظام ُيعرف باسم الدراسات الوبائية
القائمة على مياه الصرف الصحي .ونتيجة إلطراح

ويعــد انتقــال فــروس كورونا المســتجد عرب
ُ

الفريوس من الجسم قبل ظهور األعراض ،يمكن

المســار الهضمــي حالــة غــر شــائعة ،ولكن نظر ًا

لهذه الطريقة ت�تبع مسار العدوى لدى الشرائح

لكونــه الفــروس الثالــث من نوعه الــذي يتطور

السكانية قبل تسجيل أي إصابات ،مما يمكن

إلــى جائحــة خــال أقــل من عشــري�ن عام ًا ،فمن

السلطات من االستجابة بصورة أسرع".

الضــروري اتخــاذ االحتياطات الالزمــة لمواجهة
جائحــة فريوســية أكــر قدرة علــى االنتقال عرب

ويمكن أن ت�تحول الحيوانات إلى مخازن فريوسية

ذلك المســار في المســتقبل.

منارة
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مياه الصرف الصحي الخالية من الفريوسات:
حقيقة أم خيال
باحــث مــن مركــز أبحــاث المياه فــي جامعة نيويـ�ورك أبوظبي
يست�كشــف طــرق إزالــة فريوس كورونا المســتجد مــن المياه.
يعمل نضال هالل ،أستاذ الهندسة ومدير مركز

إمكانيات الدراسات الوبائية المستندة إلى مياه

أبحاث المياه في جامعة نيوي�ورك أبوظبي،

الصرف الصحي ،واألدوات التي يمكن تطبيقها

بالتعاون مع فريقه البحثي على دراسة وجود

ضمن منشآت معالجة مياه الصرف الصحي للحد

فريوس كورونا المستجد في مياه الصرف الصحي،

من إمكانية حدوث الجوائح الحيوانية.

إلى جانب طرق المعالجة الكفيلة بإزالة الفريوس
منها ،ودور أنظمة الصرف الصحي في تقليل

ويتواجد فريوس كورونا المســتجد ضمن المســار

تحول الفريوس إلى جائحة حيوانية قادرة
احتمال
ّ

الهضمي للبشــر على نطاق واســع ،كما أظهرت

على إصابة جميع األنواع الحيوانية في منطقة

عينات الرباز لدى
دراســة حديثة وجوده في ّ

الكلب.
معينة ،تمام ًا مثل داء َ

 39%من المرضى المشــاركني .وتشـ ّكل إمكانية
انتقــال الفريوس من اإلنســان إلى الحيوان

ونشر مركز أبحاث المياه ،الذي أسسته جامعة

عــر الــراز تهديد ًا خطري ًا ،حيــث يمكن للفريوس

نيوي�ورك أبوظبي مؤخر ًا ،مجموعة من النتائج

يتحور بســرعة أكرب توازي ًا مع انتشــاره لدى
أن
ّ

في دورية "هندسة معالجة المياه" ،استعرضت

الحية ،مما يم ّثل
مجموعــة واســعة من األنــواع
ّ
تهديــد ًا خطري ًا على البشــر وعلــى فعالية اللقاحات
على حد ســواء.

“يمكــن لعمليــات معالجــة ميــاه الصــرف الصحي إزالــة الجزيئات
الفريوســية ،وبالتالــي منــع انتشــارها إلــى البيئة .وهنــا يمكن
تطبيــق مجموعــة واســعة مــن عمليــات المعالجــة التقليدية
التلوث
والمتطــورة .ورغــم عــدم وجــود طريقة واحدة تضمن إزالــة
ّ
بصــورة كاملــة ،يمكــن الوصــول إلى مســتويات إزالة مرتفعــة للغاية
باســتخدام األنظمــة المتقدمــة ومتعــددة الخطوات”.

وشدد هالل وفريقه من الباحثني في مركز
أبحاث المياه ،وهو المركز األول من نوعه
المزود بمرافق فريدة تسمح بإجراء األبحاث من
ّ
ال إلى نطاق الدراسات
مستوى جزيئات النانو وصو ً
التجري�بية ،على أهمية الوقاية من ظهور
الجوائح الحيوانية عرب تطبيق إجراءات الكشف عن
الفريوسات وإزالتها من مياه الصرف الصحي.

وبهــذه المناســبة ،قال هــال" :يمكن لعمليات
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نضال هالل،

معالجــة ميــاه الصــرف الصحي إزالة الجزيئات

أستاذ الهندسة ومدير مركز أبحاث المياه في جامعة نيوي�ورك أبوظبي

الفريوســية ،وبالتالي منع انتشــارها إلى البيئة.

جامعة نيوي�ورك أبوظبي

تســاعد علــى تحقيــق رعايــة وتنميــة وتعليم الفئات الشــابة،

علــوم تنميــة األطفــال ،وخرباتــه المتعمقــة في إجــراء األبحاث ضمن

تزودهــم بــاألدوات الالزمــة لضمان مســتقبل مزدهر
بطريقــة ّ

المجــاالت المت�أثــرة باألزمــات فــي أنحاء العالم ،لالســتجابة النتشــار

جمة،
وناجــح .وأردف يوشــيكاوا" :تفــرض هــذه الناحيــة تحديات ّ

الفــروس وت�أثرياته بطرائق مدروســة.

نظــر ًا ألنــه لــم يســبق تطبيق هــذه الدراســات البحثية على
المســتوى الوطنــي فــي ظــل مثل هــذه الظروف من اإلغالق

وسيعمل المركز ،خالل هذه الفرتة ومرحلة ما بعد كوفيد 19-على

الشــامل التــي طالــت حاليـ ًا أكــر مــن  180دولة ،ولذا فإننــا بحاجة

توفري أدلة بهدف دعم االستجابة التعليمية الخاصة بمراحل الطفولة

ملحــة إلــى المزيد مــن البيانات".
ّ

المبكرة والمتوسطة والشباب ضمن الدول ذات الدخل المنخفض
والمتوسط .كما سيقدم المركز استشارات للمؤسسات الحكومية

ومــع انقطــاع عــدد كبــر من األطفال عن الدراســة  ،يشــدد

وغري الحكومية حول السياسات الحالية القائمة على األدلة،

يوشــيكاوا علــى أهميــة التفاعــل مع األهالــي وأولياء األمور

والهادفة إلى دعم تع ّلم األطفال وعافيتهم في مثل هذه الحاالت.

خــال هــذه الفــرة االسـت�ثنائية لتطويـ�ر مفهــوم التعليم عن
بعــد .ويكمــن التحــدي هنــا أنه وفي ظــل غياب التواصل المباشــر

وأخــر ًا ،يسـ ّلط مركــز جلوبال تايز لألطفــال الضوء على ضرورة دعم

والفــردي مــع أوليــاء األمــور ،فال بد من االســتعاضة عنه بالرســائل

والمدرســن خالل هــذا الفرتة وما بعدها،
األطفــال وأوليــاء األمور
ّ

أو الراديــو أو التلفزيـ�ون ،وهــي ســبل ما تــزال آثارها غري

ال عن
إضافــة إلــى الفــرص والمخاطــر الكامنة في هذا الســياق ،فض ً

معروفــة بعد.

المشــاركة فــي الجهــود العالمية الراميــة إلى توفري األبحاث حول
مــرض كوفيــد 19-والمتعلقــة بتلبيــة احتياجات األطفال خالل هذه

ويحــرص مركــز جلوبــال تايــز لألطفال خــال هذه الظروف

الظــروف الصعبة.

االسـت�ثنائية علــى االســتفادة مــن معارفه الواســعة في
منارة

19

“التعليم النفسي واالجتماعي يشكل محور ًا أساسي ًا بالنسبة
للنجاحات المستقبلية ،على نحو مماثل للتعليم األكاديمي،
وي�واجه أيض ًا تهديدات خطرية في ظل انتشار مرض كوفيد.”19-

وعنــد إعــداد خطــط التعليــم عن بعد،
يتعــن علــى الحكومــات تغطية مجاالت
التعليــم األكاديمــي والتعليم النفســي
واالجتماعــي ،والتــي تشــمل طيف ًا
واســع ًا مــن المهارات ،مثــل التعاون مع
اآلخريـ�ن ،وتنظيــم األفكار والمشــاعر

الري إي�ب،
المديــر المشــارك لدى مركــز جلوبال تايز لألطفال

والســلوكيات ،وبخاصــة فــي المواقف
الصعبــة ،إضافــة إلــى القــدرة على اتخاذ
قرارات مســؤولة.

لألطفــال طيفـ ًا واســع ًا مــن منهجيات وأســاليب البحــث لتحديد
النواحــي المالئمــة وغــر المالئمــة ضمــن الجهــود التعليمية في
المناطــق المت�أثــرة بالصراعــات والــدول ذات الدخــل المنخفض

وبهــذا الصــدد ،أشــار الري إيـ�ب ،المدير المشــارك لدى مركــز جلوبال

والمتوسط".

تايــز لألطفــال ،إلــى أن "التعليــم النفســي واالجتماعي يشــكل محور ًا
أساســي ًا بالنســبة للنجاحــات المســتقبلية ،علــى نحــو مماثــل للتعليــم

وغالبـ ًا مــا تفتقــر المنــازل فــي هذه المناطق إلى الوســائل

األكاديمــي ،وي�واجــه أيضـ ًا تهديــدات خطــرة في ظل انتشــار مرض

التقنيــة التــي قــد ت�تيــح للطــاب المشــاركة في نشــاطات التعلم

كوفيــد .19-لــذا فعلــى المجتمــع التعليمــي العالمــي است�كشــاف

عــن بعــد .وأضــاف يوشــيكاوا أن الكثري من األســر فــي مختلف

وتطبيــق الممارســات القــادرة علــى تطويـ�ر هــذه المهارات بصورة

أنحــاء العالــم ال تملــك أجهــزة تلفــاز أو حتــى حواســيب أو هواتف

فعالــة عــر التعليــم عن بعد".

متصلــة باإلنرتنت.
لتوجــه الحكومــات نحــو األبحاث التي
ويســتجيب المجتمــع األكاديمــي
ّ

تعزيـ�ز الوصــول الرقمي
عوض ًا عن توفري وصول ثابت إلى األجهزة المتصلة باإلنرتنت،
يقرتح يوشيكاوا أن تقوم الدول بتقي�يم مستويات انتشار التقنيات
الحديثة بني سكانها ،سواء عرب الراديو ،أو الهواتف المحمولة
في بعض الحاالت ،ومن ثم البدء بتطبيق خطط التع ّلم عن بعد.
وت�تجه عدة دول نحو هذه المنهجية توازي ًا مع تطور انتشار
المرض وتنامي التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في
تعد هذه المشاكل حكر ًا على الدول ذات الدخل
هذه الفرتة .وال
ّ
المنخفض والمتوسط ،إذ يفرض التعليم عن بعد أيض ًا تحديات كثرية
حتى في الدول مرتفعة الدخل ،وبالتالي تربز الحاجة إلى مزيد
من األبحاث لمعرفة الت�أثريات الناتجة عن إغالق المدارس لفرتة
مطولــة علــى المســرة التعليمية لألطفال حــول العالم.
ّ
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جامعة نيوي�ورك أبوظبي

جهــود بحثيــة لمســاعدة الحكومــات على
توفــر التعليــم لجيــل كامــل من الطالب
المجربيـ�ن علــى التع ّلم خارج المدرســة.
ال تقتصرــ ت�أ ث�يرات كوفيــد 19-علــى المخاطــر غــر المســبوقة التــي

ـور األطفــال والشــباب ،عرب تســخري العلم لدعــم وتوجيه
تنميــة وتطـ ّ

فرضهــا علــى نظــام الرعايــة الصحيــة العالمــي ،بل تســببت أيض ًا

الربامــج والسياســات التــي تؤ ّثــر علــى تعليــم وتنمية األطفال

بأزمــة تعليميــة عالميــة ُتهــدد مســرة تعليم جيــل بأكمله.

والشــباب ضمــن الــدول ذات الدخــل المنخفض والمتوســط ،باإلضافة
إلــى المناطــق المت�أثــرة بالنزاعات.

ورغم أن األدلة تشــر إلى أن مرض كوفيد 19-يشــكل مخاطر أقل
علــى صحــة األطفــال مقارنة بالبالغني ،فإن انتشــاره يؤ ّثر على

ويســعى المركــز ،مــن خالل الشــراكة مــع الحكومــات والمنظمات غري

ـور وتنميــة األطفال عرب اإلخالل بالمســرة التعليميــة للغالبية
تطـ ّ

الحكوميــة ،إلــى دعــم جهــود صناعة السياســات بأفكار مســتمدة

العظمــى مــن األطفال والشــباب فــي مختلف أنحاء العالم.

مــن األبحــاث .وبغــرض مواجهــة ت�أثريات كوفيــد ،19-يثق هريوكازو
يوشــيكاوا ،المديــر المشــارك لــدى مركــز جلوبــال تايز لألطفــال ،بأهمية

وواجــه العالــم علــى مدى عقــود تحديات غري مســبوقة في

دمــج األبحــاث والعلــوم فــي عمليات اتخــاذ القــرار ،لتحقيق الهدف

قطــاع التعليــم ،وأســهم انتشــار كوفيــد 19-في زيــادة خطورتها،

الرابــع مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة ،وضمان

�جلت منظمـ�ة اليونيسـ�يف انقطـ�اع أكـثر مـ�ن  1.6مليار
إذ سـ ّ

حصــول األطفــال علــى فــرص عادلــة للتعلــم  ،وبخاصة الشــرائح األكرث

طفــل عــن الدراســة فــي مختلف مراحل انتشــار المــرض عالمي ًا.

حاجــة إليــه .وقــال بهــذا الصدد" :تســبب كوفيد 19-بتفاقم مشــكلة

ملحة إلــى التعاون لضمــان عافية
وتفــرض هــذه التحديــات حاجــة
ّ

عــدم ت�كافــؤ فــرص التعليــم القائمــة فــي العديد من الــدول .وهنا نثق

وازدهــار األطفــال فــي مختلف أنحــاء العالم ،والتمســك بااللتزام

بقــدرة األبحــاث علــى إحــداث تغيـ�ي إي�جابــي في هذا المجــال ،وخصوص ًا

العالمــي بعــدم إهمــال أو التخلــي عــن أي طفــل من خــال تحقيق

مــع تزايــد توجــه الحكومــات والمنظمــات غــر الحكومية نحــو اعتماد

الهــدف الرابــع مــن أهداف األمــم المتحــدة للتنمية المســتدامة،

سياســات وبرامــج مدعومــة باألدلــة .ونســتخدم في مركــز جلوبال تايز

الجيد.
والمتعلــق بضمــان التعليــم
ّ
وبهــذا اإلطــار ،يعمل مركــز جلوبال

“نثق بقدرة األبحاث على إحداث تغي�ي إي�جابي في هذا المجال،

تايــز لألطفــال ،مركــز األبحاث الدولي

وخصوص ًا مع تزايد توجه الحكومات والمنظمات غري الحكومية

فــي جامعــة نيوي�ورك فــي نيوي�ورك

نحو اعتماد سياسات وبرامج مدعومة باألدلة”.

وأبوظبــي ،علــى الربــط بني جهــود البحث
والسياســات والممارســات في مجال
التعليــم والتنميــة البشــرية .ويهدف
المركــز بالتعــاون مع شــركائه إلــى تعزي�ز

هريوكازو يوشيكاوا،
المديــر المشــارك لدى مركــز جلوبال تايز لألطفال

منارة
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الرســوم التوضيحية بواســطة شــينوكا كوريا
باالشــراك مــع مركــز جلوبال تايــز لألطفال

ســريعة ت�تجــاوز ســرعة الفحوصــات القائمــة علــى تفاعــل البوليمرياز
المتسلســل ( .)PCRكمــا تهــدف هــذه الدراســة وتطبيقاتهــا إلى توفري
أداة تشــخيصية مشــابهة الختبــار الحمــل ،ويمكــن للجميــع إجراءها بشــكل
شــخصي في المنزل".

عالجــات مضادة للفريوســات
التوصل إلى جســم مضاد
ت�تمثــل الفائــدة الثانيــة لهــذه الدراســة فــي
ّ
نانــوي ُيســتخدم كعامــل انتقائــي مضاد للفريوســات لعــاج المصابني
بمــرض كوفيــد ،19 -مــع إمكانيــة تطويـ�ره إلى دواء مضــاد لغريه من
الفريوســات فــي حــال ت�كللت التجــارب بالنجاح.

ويمكــن لألجســام المضــادة النانويــة إيقــاف آلية تضاعــف فريوس كورونا
المســتجد عرب إنشــاء جزيئات تســتهدف الربوتينات .إذ يؤدي إنشــاء
جزيئــات تســتهدف بروتــن  ،NSP-9إلــى ت�أثري الجســم المضــاد النانوي
علــى آليــة عمــل الربوتــن الفريوســي الذي يؤدي إلــى تضاعف الفريوس
فــي الخاليا.

وحال انتهاء الباحثني من عملية تحديد الجسم
المضاد النانوي ،سيختربون قدرته على إيقاف

“نعتقد بإمكانية استخدام هذه

الربوتني الفريوسي ومنع تضاعف الفريوس عند

التقنية إلجراء فحوصات سريعة ت�تجاوز

الخلية.
إدخاله إلى
ّ

سرعة الفحوصات القائمة على تفاعل

وأردف إســبوزيتو" :إن األجســام المضادة

البوليمرياز المتسلسل ( .)PCRكما
تهدف هذه الدراسة وتطبيقاتها إلى
توفري أداة تشخيصية مشابهة الختبار
الحمل ،ويمكن للجميع إجراءها بشكل
شخصي في المنزل”.

التقليديــة هــي جزيئــات بالغــة التعقيــد ت�ت�أثر
بالظــروف البيئيــة مثــل درجــة الحرارة ،وعادة
مــا يتطلــب تحضريهــا التخزيـ�ن بحــرارة  -80درجة
مئويــة ،مــع ضرورة اســتخدامها بشــكل فوري
حــال إزالــة التجميــد عنها .أما األجســام المضادة
�تميــز بمتانــة أعلــى نســبي ًا ،مما
النانويــة فت ّ
يســهل اســتخدامها في المجــاالت الدوائية".

إضافة إلى ذلكُ ،يعد إنتاج األجسام المضادة

جينارو إسبوزيتو،
أستاذ زائر في الكيمياء

النانوية عملية أسهل وأقل ت�كلفة من إنتاج
األجسام المضادة التقليدية ،إذ يمكن إنتاجها
من الجينات الممثلة لها عرب بكترييا من خالل
عملية ُتسمى ت�كنولوجيا الحمض النووي
المؤتلف .وفي حال نجح الفري�ق بتطوي�ر جسم

مضاد نانوي فعال كعالج لفريوس كورونا المستجد ،سيكون من السهل شحن الدواء الناتج عن
البحث واستخدامه في جميع أنحاء العالم.
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تخضــع عمليــة النســخ الحيــوي لفــروس كورونــا المســتجد ألبحــاث مكثّفــة ضمــن العديد من
المختــرات األكاديميــة والصناعيــة حــول العالــم .وتهــدف هــذه الجهــود إلــى فهم عمليــة تضاعف
الفــروس ،مــا يتيــح للعلمــاء ابتـ�كار طريقــة إليقافهــا .ويمكــن أن تشــكل مواد مســتخلصة من
الجهــاز المناعــي لحيــوان الالمــا الــذي يســتوطن أمريــكا الجنوبيــة عوامل بالغــة األهميــة لت�ثبيط
آليــة تضاعــف فريوس كورونا المســتجد.

وبهــذا اإلطار ،يــدرس بريجورجيو بريشــيبالي،
األســتاذ المســاعد فــي علم األحيــاء ،وزميله
جينــارو إســبوزيتو ،األســتاذ الزائر فــي الكيمياء،
آليــة تضاعــف فريوس كورونا المســتجد،
وكيفيــة ت�أثــر بعــض الربوتينات الفريوســية
غــر الهيكليــة ،التــي يســتخدمها الفريوس
للتضاعــف ،علــى الخاليــا المضيفــة بعــد اإلصابة.

“ت�ت�كون هذه األداة من أجسام مضادة
مصغرة من
نانوية ،وهي نسخة
ّ
األجسام المضادة التي توصلنا إليها
عرب حقن حيوان مضيف من فصيلة
الجمليات بجرعة من بروتني .”NSP-9

الحية،
و ُتعــد الفريوســات مــن الكائنات غــر
ّ
وبالتالــي فهــي غــر قادرة علــى التضاعف
بصــورة مســتق ّلة ،لــذا تعتمد علــى الطاقة
والعمليــات االســتقالبية للخاليــا المضيفــة
لت�تمكــن مــن التضاعــف في أجســام المرضى.

بريجورجيو بريشيبالي،
األستاذ المساعد في علم األحياء

وينتــج عــن هــذه العملية بروتينات فريوســية
غــر هيكليــة ،وهي أجــزاء من الفريوس
ُتن َتــج باســتخدام آليــات الخاليــا المضيفــة بغــرض التضاعــف .وتم ّكــن الباحثــان مــن تحديد الربوتني
ا أساســي ًا لتضاعف الفــروس ،وعمال على
الفريوســي غــر الهيكلــي  ،NSP-9الــذي يعــد عامـ ً
استنســاخ هــذا الربوتــن واســتخدامه لتطويـ�ر "أداة مضــادة لتضاعف الفريوس".

وبهــذا الصــدد ،قــال بريشــيبالي " :ت�ت�كــون هــذه األداة مــن أجســام مضادة نانوية ،وهي نســخة
مصغــرة مــن األجســام المضــادة التــي توصلنــا إليهــا عرب حقــن حيوان مضيف مــن فصيلــة الجمليات
ّ
بجرعــة مــن بروتني ."NSP-9

وتشــمل فصيلــة الجمليــات طيفـ ًا واســع ًا مــن الحيوانــات مثــل الجِمــال واأللباكا ،إضافــة إلى حيوان
الالمــا الــذي اختــر إلجــراء التجربــة عليــه .وتملك هــذه الفصيلــة الحيوانية خاصيــة بيولوجية
ـتجابة لإلصابة بالفريوســات وغريها من
فريــدة ت�تيــح لهــا إنتــاج أجســام مضــادة بســيطة نســبي ًا اسـ
ً
العوامــل الخارجيــة .وت�تميــز هــذه األجســام المضــادة وحيــدة السلســلة ببنية بســيطة ودقيقة
للغايــة ،كمــا أنهــا أصغــر حجم ًا وأكــر قابليــة للتعديل.

حصنــة لتحديد
ويعمــل الفريـ�ق علــى عــزل األجســام المضــادة النانويــة من حيوانات الالمــا ُ
الم ّ
عينــات المرضى المصابــن بفريوس كورونا
الم ّ
ُ
رشــح األقــوى الــذي يمكــن اســتخدامه لفحــص ّ
المســتجد ،فــي خطــوة قــد تســهم في تغيـ�ي كيفية إجــراء الفحوصات.

وقــال إســبوزيتو بهــذا الصــدد" :نعتقــد بإمكانية اســتخدام هــذه التقنية إلجــراء فحوصات
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دراســات مبت�كرة
لعــاج اإلصابات الفريوســية
يعمل العلماء على تطوي�ر أجسام مضادة نانوية
مأخوذة من حيوان الالما قد تسمح بالكشف عن فريوس
كورونا المستجد بشكل أكرث فعالية مع إمكانية تطوي�ر
دواء فعال مضاد للفريوسات.
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“ال يمكن ضمان سالمة األطباء كلي ًا حتى عند
ارتدائهم للكمامات .لذا فإننا نعمل على
تطوي�ر نموذج يتيح لألطباء معالجة المرضى
دون إزالة كماماتهم”.
راميــش جاغاناثان،
أســتاذ األبحــاث بقســم الهندســة ونائــب عميــد تطويـ�ر ريادة األعمال

وبجانــب ذلــك ،يعمــل جاغاناثــان مــع فري�ق آخر يضم األســتاذ ســونيل

إذ يفــرض عــاج المصابــن بالمــرض علــى األطباء إزالــة الكمامات

كومــار من قســم الهندســة فــي جامعة نيويـ�ورك أبوظبي،

الخاصــة بالمرضــى ضمــن وحــدة العنايــة المركزة ،وهــي النقطة

وأناستاســيوس هانتزاكــوس مــن عيــادة كليفالنــد كلينــك ،بهدف

األكــر خطــورة بالنســبة لألطبــاء .فمع عــدم وجود الكمامة ،ينتشــر

إنتــاج نمــوذج آخــر مــن الكمامــات قادر على حمايــة األطباء من

الــرذاذ مــن المرضــى فــي المنطقــة المجاورة ،ويمكن أن يتســرب

اإلصابــة بمــرض كوفيــد 19-خالل أكــر األوضاع خطورة.

عــر كمامات األطباء.

وأردف جاغاناثــان" :ال يمكــن ضمــان ســامة األطبــاء كليـ ًا حتى عند
ارتدائهــم للكمامــات .لــذا فإننــا نعمــل علــى تطوي�ر نمــوذج يتيح
لألطبــاء معالجــة المرضــى دون إزالــة كماماتهم".

ـدم الباحثــان اسـت�ثمارات ضخمــة ضمــن هذه التقنيــات الجديدة،
وقـ ّ
والتــي نجحــت بإثبــات قيمتهــا كطريقــة مرنــة وموثوقة إلجراء
األبحــاث وتقي�يــم النتائــج بالتزامــن  .وتســهم التطــورات المنجزة
فــي هــذا المجــال فــي تعزيـ�ز قدرة جهات مــن مختلف أنحــاء العالم
علــى تحميــل مواصفــات االبتـ�كارات الجديــدة وطباعتهــا محلي ًا،
مــا يتيــح معالجــة تحديــات الخدمات اللوجســتية والقدرات
التصنيعيــة ،إلــى جانــب توفــر أداة إضافيــة فــي معركتنا ضد
انتشــار مرض كوفيد.19-
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ال أفضل
ـدم ح ً
اســتبدال الكمامــات يؤثــر ســلب ًا علــى إنتاجيتهــم ،وال يقـ ّ

وأوضح جاغاناثان بالقول" :تقوم المكنسة الكهربائية على مبدأ

مــن حيــث الراحــة .لــذا يمكننــا إنتاج وحــدات نموذجية مــن الكمامات

التخلص من الكيس الداخلي فقط ،عوض ًا عن التخلص من اآللة بشكل

باســتخدام الطباعــة ثالثيــة األبعــاد لتقديــم منتج آمــن ومري�ح".

كامل .وبالتالي قررنا إضافة عنصر ثالث إلى الكمامة يدعم ميزة
مزود بمشبك ضمن
حيز صغري
ّ
إعادة االستخدام .ونعمل على إنشاء ّ

ولهــذا الغــرض ،أســس جاغاناثــان فريقـ ًا صغري ًا من أعضــاء منصات

الفتحة في القسم الرئيسي للكمامة ،بحيث نتمكن من إضافة

ضم رضا
التقنيــة األساســية فــي جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــيّ ،

خراطيش قابلة لالستبدال تحوي مرشح  N-95قابل لالستبدال".

روشــان ،المديــر التنفيــذي للمنصــات ،وعريــب الخيطــان ،عالم أجهزة
وأدوات البحــث ،بهــدف تصنيــع كمامــات علــى الصعيــد المحلــي تلتزم

وت�تميــز جميــع المــواد المســتخدمة فــي تصنيع هــذه الكمامة

بمعايـ�ي الســامة وتوفــر إمكانيــة االســتخدام المت�كرر.

توفــر متانــة كبــرة ت�تيح إعادة
بإمكانيــة غســلها وتعقيمهــا ،كمــا
ّ
اســتخدامها .وقــد اجتــازت النمــاذج األوليــة الحالية من المرشــح

ويتيــح تصنيــع كمامــة مــن عدة أجــزاء مختلفة تحقيق شــرطني
رئيسـي�ي ،إذ يم ّكــن الفريـ�ق مــن تصنيــع كمامــات أكرث متانــة تلتزم
بمعايـ�ي كمامــات  .N-95كمــا أتاحــت هــذه المنهجيــة لجاغاناثان
اســتخدام مــواد مريحــة تســمح بالتهويــة في أجــزاء الكمامة التي
ت�كــون علــى تمـ ٍ
ـاس مــع الوجه ،مــع المحافظة فــي الوقت ذاته
علــى الســامة الهيكليــة ألجــزاء الكمامة األخرى.

توفــر هــذه الطريقة إمكانية اســتخدام
ومــن ناحيــة ثانيــة،
ّ
الكمامــات ألكــر مــن مــرة .واســتلهم الفري�ق هــذا التصميم من
مبــدأ المكنســة الكهربائيــة المنزلية شــائعة االســتخدام.
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االختبــارات بنجاح.

وتعكــس أعمــال تزيــس البحثيــة بوضــوح الثقة التي
يبديهــا بقــدرة هــذه التقنيــات علــى توفري حلول
للوضــع الحالــي ،كمــا يواصــل است�كشــاف حدود اآلليات
التــي يتعامــل معهــا بهــدف تزويد البشــر بالخدمات
الضروريــة خــال هذه األوقــات الصعبة .وتدفع
هــذه الثقــة تزيــس لإليمــان بقدرة الحلــول التقنية
علــى اســتبدال منهجيــات الحمايــة الموجودة
مســبق ًا ،وتشــر أبحاثــه إلــى دور مركبات
الطائــرة بــدون طيــار والطابعــات ثالثية األبعاد
فــي تحســن المنهجيــات القائمة.

وأردف" :يمكننــا طباعــة كمامــات بمختلــف
القياســات واألحجــام ،ممــا يوفــر إمكانيات
فريــدة ت�تيــح لنــا تصنيع كمامــات مريحة
تالئــم بنيــة وجه المســتخدم ،وقادرة
علــى تغطيــة الفــم واألنف وحتــى العينني.
وتحمــل هــذه التقنيــات إمكانات واعدة،
وعلينــا أن نواصــل تطوي�رها".

كمامــات متخصصــة ألخصائيــي
الرعايــة الصحية
واجهت جهود االســتجابة الســريعة من شــبكة
مبادلــة للرعايــة الصحيــة وكليفالنــد كلينــك تحدي ًا
رئيســي ًا ،تم ّثــل فــي ضرورة تزويــد أخصائيي
الرعايــة الصحيــة بكمامــات مريحــة يمكــن ارتداؤها
لفــرات طويلة.

ـدم راميش جاغاناثان ،أســتاذ األبحاث بقســم
وهنــا ،قـ ّ
الهندســة ونائــب عميــد تطويـ�ر ريــادة األعمال في
توصل إليه
ا مشــابه ًا لمــا
جامعــة نيويـ�ورك أبوظبــي ،حـ ً
ّ
تزيــس ،حيــث اســتخدم تقنيــة الطباعــة ثالثية األبعــاد لتطوي�ر
نمــاذج أوليــة لدعــم أخصائيــي الرعاية الصحيــة خالل نوبات
عملهــم الطويلــة فــي عــاج المصابني بمــرض كوفيد.19-

وقــال بهــذا الصــدد" :إن اســتخدام الكمامــة ذاتها لفــرات طويلة
غــر مريـ�ح ٍ بالنســبة للعاملــن فــي مجــال الرعايــة الصحية ،كما أن
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شــهد جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي نشــاط ًا كبري ًا

ونثبتهــا علــى وجــه الطفــل؟ أنا أؤمــن بضرورة تغيـ�ي هذا الواقع،
ّ

يــكاد ال يتوقــف ضمــن مختربهــا الواقع في

وأثــق بقدرتنــا على المســاعدة بهــذا الخصوص".

الطابــق األرضــي ،حيــث تعمل الطابعــة ثالثية
األبعــاد بشــكل مســتمر إلنتاج المــواد المطلوبة

وبفضــل تقنيــة الطباعــة ثالثيــة األبعــاد ،تم ّكــن تزيس مــن تصنيع

بدقــة متناهيــة ،حتــى بعــد عودة فريـ�ق العمل

طبيــة تالئــم وجــه المســتخدم بصــورة مثالية ،عرب أخذ
كمامــات
ّ

إلــى منازلهــم .وتعمــل الطابعــة حاليـ ًا على إنتاج

مســحة ثالثيــة األبعــاد لوجــه الفــرد وإنتاج كمامــة تطابق مالمح

بدقــة تفاصيل
ومصممــة خصيصـ ًا لتالئــم
ّ
كمامــات  N-95متميــزة ُ

الوجــه بدقة.

وجــوه مســتخدميها مــن أخصائيــي الرعايــة الصحية.
وحــاز تزيــس ســابق ًا علــى تمويـ�ل من وكالة ناســا واالتحاد األوروبي
وبــدأ أنتونــي تزيــس ،رئيس برنامــج الهندســة الكهربائية

ومؤسســة العلــوم الوطنيــة األمريكيــة ،ويعمــل علــى إنتاج كمامات

والحاســوبية ،وبالتعــاون مــع زميــل أبحاث ما بعــد الدكتوراه

مريحــة وآمنــة باســتخدام مزيـ�ج ُمخصص مــن المواد البالســتيكية

نيكــوالوس ايفانجيليــو العمــل علــى هــذه الكمامات بعد أســابيع

بالطباعــة ثالثيــة األبعاد.

قليلــة فقــط مــن إعــان الجامعــة بدء سياســة العمل عــن بعد ،وفي
وقــت كان المجتمــع الطبــي العالمــي مــا يــزال يناقش مــدى فعالية

ومــن ناحيــة أخــرى ،يتخصــص تزيــس بجهود تحديــث َمركبات بدون

ارتــداء الكمامــات فــي الوقايــة من اإلصابة بمــرض كوفيد.19-

طيــار لتوفــر خدمــات توصيــل المواد االســتهالكية لألشــخاص الذين
يالزمــون منازلهــم .وبحســب تزيــس ،فــإن إمكانيــة توصيل المواد

وبهــذا الصــدد قــال تزيــس" :أرفــض تمام ًا فكرة هــذا المنتج الذي

االســتهالكية بســرعة عــر التقنيــات الروبوتية تســهم فــي تقليل

يســتخدم للجميــع دون تمي�يــز ،فمــاذا نفعــل إن أردنــا توفــر الكمامة

نســبة الخطأ البشــري.

لطفــل فــي الرابعــة مــن العمــر؟ هــل علينا أن نشــري الكمامة

“يمكننــا طباعــة كمامــات بمختلــف القياســات
واألحجــام ،ممــا يوفــر إمكانيــات فريــدة ت�تيح لنــا تصنيع
كمامــات مريحــة تالئــم بنيــة وجه المســتخدم ،وقادرة
علــى تغطيــة الفــم واألنف وحتــى العينني”.
أنتونــي تزيس،
رئيــس برنامــج الهندســة الكهربائيــة والحاســوبية
جامعة نيوي�ورك أبوظبي

ابتـ�كارات في
تصميــم الكمامــات
االبتـ�كارات التقنيــة الجديــدة توفــر حلــوالً أكرث اســتدامة وراحــة لتلبية
الحاجــة إلــى ارتــداء الكمامــات في الفــرة الحالية.

NYU
ABU DHABIمنارة

5
7

6

2020
 RESEARCHأبوظبي
جامعة نيوي�ورك

برزت العديد من التوجهات الجديدة في سلوكيات المشاهدة

األشخاص على قراءة وسائل اإلعالم والتوعية بها ،وهو جانب

لدى الجماهري خالل الموجة األولى من انتشار فريوس

بالغ األهمية".

كوفيد ،19-مثل مشاهدة مسلسل نتفليكس الشهري" ،تايجر
كينج" ،أو مقاطع الفيديو لوصفات خبز الموز والعجني وقهوة

ونشرت محطة تلفزي�ونية في سنغافورة ،والتي تعترب دولة

إضافة إلى تحديات التيك
"دالجونا" المخفوقة من جنوب آسيا،
ً

ذات نظام رعاية صحية متقدم ،مقطع فيديو مدته  45دقيقة

توك ومقاطع الفيديو التعليمية حول كيفية صنع قمصان

بهدف تدريب السكان على كيفية التمي�يز بني المعلومات

بنقشة تاي داي ،باإلضافة إلى عودة ظهور الفنان والمضيف

المضللة والمغلوطة والمعلومات الحقيقية حول فريوس

التلفزي�وني بوب روس ،الذي يتميز بأسلوبه الهادئ واللطيف.

كوفيد 19-على وسائل التواصل االجتماعي.

وفي ظل انتشــار تلك التوجهات ،حدد ديل هدســون ،أســتاذ

بدأ هدسون ،بالتعاون مع شريكته باتريشيا زيمرمان ،بتحليل

الفنون المشــارك ،وســائل إعالم تشــاركية تهدف إلى نشــر

االستجابة المتباينة لهذه الفئات المختلفة من الوسائط

معلومــات دقيقــة يســهل الوصــول إليهــا حول الصحــة العامة،

الصغرية على األحداث العالمية مثل انتشار فريوس كوفيد،19-

ـد الفجــوات التي تركتها وســائل
كخطــوة عاجلــة وضروريــة لسـ ّ

حيــث يتنــاول البحــث دور الوســائط الصغرية التشــاركية كأرشــيف

ال
اإلعــام الكبــرة فــي تركيزهــا على الــدول بأكملها بد ً

تقدم
إلكرتونــي دائ�مـ التوس��ع ح��ول فريوس كوفيــد ،19-حيث
ّ

مــن المجتمعات.

مزي�جـ ًا مــن الذكريــات والتحــركات العالميــة فــي أعقاب هذه
األزمة المســتمرة.

وتهــدف تلــك الوســائط "حديثــة العهد" إلــى توعية األفراد
حــول حرفيــة وســائل اإلعــام فيمــا يتعلق باألخبــار المغلوطة

وأشار الباحثان إلى مقطع فيديو تم تصوي�ره من قبل الوسائط

والمضل ّل��ة حـ�ول ف�يروس كوفيــد ،19-وعلى الرغــم من أن بحث

مصور بطائرة دون
اإلعالمية الصغرية ،وهو عبارة عن مقطع
ّ

ديــل يتنــاول صرعــات الموســيقى والرقــص الرائجة التي تســاعد

طيار لمدينة ووهان التي تشكل الموقع الرئيسي النتشار

تحدي "جني كو
علــى نشــر بروتوكــوالت الصحــة العامــة ،مثــل ّ

الفريوس في نوفمرب  .2019ويظهر المقطع مشاهد الشوارع

ـدي "نو باتا باتا" بإشــراف اليونيســف
فــاي" فــي فيتنــام أو تحـ ّ

والطرق والمناطق العامة الخاوية التي كانت مليئة بالحركة

فــي أفريقيــا ،فــإن تركيــزه لم يقتصــر على التوجهــات الرائجة

والنشاط قبل عام واحد.

التــي انتشــرت بشــكل متزامــن خــال فرتة الحجــر الصحي ،بل درس
أيضـ ًا الوســائط التــي لعبــت دور ًا كمنصة إلعالنــات الخدمات
العامــة أثناء تفشــي الفريوس.

وكتب الباحثان" :يكشف فيديو ووهان الذي تم التقاطه
بطائرة دون طيار عن العالقة المتشابكة بني التمثيل اإلعالمي
والمشاركة ،مع بروز الحنني لمرحلة ما قبل انتشار كوفيد19-

كما س ّلط الضوء على الحمالت التي ظهرت حول

وذكريات المشاركة مع اآلخري�ن في العالم".

المعلومات المضل ّلة والمغلوطة ،حيث قال
بهذا الصدد" :مع االنتشار الواسع للمعلومات
المغلوطة ،برزت حمالت كبرية من ُمنشئي
المحتوى على وسائل اإلعالم الصغرية
لمحاولة تصحيح هذه المعلومات التي
تقدمها الدول أو الشركات ،باإلضافة إلى تدريب
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العالم والمخرج والمخرج أليكسي جامبيس يسعى إلى
دمج عالي العلوم والسينما.

64

ابت�كارات للحد من انتشار العدوى
اخرتاع جديد من جامعة نيوي�ورك أبوظبي يساعد في الحد من
انتشار فريوس كورونا المستجد.
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الت�أثريات النفســية النتشار
مرض كوفيد19-

كوفيد 19-باألرقام

باحثــون فــي جامعــة نيوي�ورك أبوظبي يدرســون

باحث في جامعة نيوي�ورك أبوظبي يعمل على تطوي�ر أدوات

الت�أثــرات النفســية ألزمــة كوفيد 19-وقدرة

باستخدام نماذج إحصائية تساعد الحكومات على تحديد أرقام

�كيــف فــي وجه التحديــات العالمية
اإلنســان علــى الت ّ

المكتشفة ووضع الخطط إلعادة افت�تاح المدارس.
اإلصابات غري
َ

واســعة النطاق.
منارة
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المحتوى

4

الوســائط اإلعالمية الصغرية ودورها خالل

أزمة كوفيد19-
باحثــان يدرســان الوســائل اإلعالميــة األكرث انتشــار ًا خالل الموجة
األولــى لفــروس كوفيــد 19-ودورها في ســد الفجوة في
الوســائل اإلعالميــة الكربى.

6
كمامــات بتصاميم جديدة
ال أكرث
االبتـ�كارات التقنيــة الجديــدة توفــر حلو ً
اســتدامة وراحــة لتلبيــة الحاجــة إلى ارتــداء الكمامات
في الفــرة الحالية.

12

16

ضمــان التعليــم لجميع األطفال
جهــود بحثيــة لمســاعدة الحكومــات علــى توفــر
التعليــم لجيــل كامــل مــن الطــاب المجربيـ�ن علــى
التع ّلــم خــارج المدرســة.
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ميــاه الصــرف الصحي الخالية من
الفريوســات :حقيقة أم خيال؟
بحــث مــن مركــز أبحــاث المياه فــي جامعــة نيوي�ورك
أبوظبــي يست�كشــف طــرق إزالــة فــروس كورونا المســتجد
مــن المياه.

22

دراسات مبت�كرة
لمواجهة الفريوسات
يعمــل العلمــاء على تطوي�ر أجســام
مضــادة نانويــة مأخــوذة من حيوان
الالما قد تســمح بالكشــف عن
فريوس كورونا المســتجد بشــكل أكرث
فعاليــة مــع إمكانيــة تطوي�ر دواء
فعــال مضاد للفريوســات.
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التباعد الموســيقي
فرقــة موســيقية أبصــرت النــور خالل الجائحة تســاعد
أســتاذ ًا علــى است�كشــاف طــرق مختلفــة للتعاون الفني
عرب اإلنرتنت.

لقــد واجــه العالــم فــي عــام  2020واحــدة من أصعب األزمــات التــي تعيها
الذاكــرة ،وقــد ح ّلــت علينــا بشــكل غــر متوقــع لتغـ ّـر حياتنــا تماما.
فباإلضافة إلى فرض اإلغالق المؤقت من قبل الحكومات وبقاء الناس في بيوتهم وتعطيل قطاعات
إضطرت المؤسسات التعليمية إلى التعامل مع واقع
لطالما عملت بدون انقطاع لعقود من الزمن،
ّ
بالتحول لنموذج تعليمي عن بعد بالكامل ،بعد رصد أولى
جديد .وقد بادرت جامعة نيوي�ورك أبوظبي
ّ
حاالت اإلصابة في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة.

ولكننــا واصلنــا العمل.

أدركــت إدارة األبحــاث فــي الجامعــة مــدى التهديــد الــذي تمثلــه الجائحة وضرورة تنســيق الرد على
مســتوى عالمــي ،فباشــرت مجموعــات مــن األســاتذة والباحثــن والطالب مــن معظم المجاالت
األكاديميــة بتنســيق جهودهــم لمواجهــة فــروس "كوفيــد ."19-ورد ًا علــى التحديــات المختلفــة التي
يمثلهــا انتشــار هــذا المــرض ،تصــدى الباحثــون كل حســب تخصصــه ،لفك أســرار الفريوس وتطوي�ر ســبل
مكافحتــه بــدء ًا برصــد ت�أثرياتــه وتحليلها.

ولــم يمنعنــا إغــاق بعــض المختــرات مــن ت�أديــة واجباتنــا ،بــل واصلت الفــرق عملها بطــرق مختلفة ،وما
ترونــه بــن أيديكــم هــو ثمــرة تلــك الجهــود .يم ّثــل تقريـ�ر البحث تحــت عنوان "منارة" بعضـ ًا من أبرز تلك
المشــاريع التــي تعاونــت فيهــا مختلــف فئــات الجامعــة فــي عمــل دؤوب لمواجهة التحدي.

تضمنــت هــذه المشــاريع أبحاثـ ًا مختلفــة ،مــن تحســن طــرق رصد اإلصابة إلــى تطوي�ر أســاليب عالجية
يتميــز بهــا حيــوان الالما .ويســعدني أن أقــول أن ألبحاث جامعة
مبت�كــرة اعتمــاد ًا علــى آليــة مناعيــة
ّ
نيويـ�ورك أبوظبــي دور مهــم فــي احتــواء الوبــاء وفــي فهم ت�أثرياتــه على المصابــن وبالتالي في
مســاعدة العالــم علــى تخطــي هــذه األزمــة إلى مســتقبل مزدهــر وجاهــز للتحديات القادمة.

أرلي بيرتز
عميــد جامعــة نيويـ�ورك أبوظبي
منارة
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محمية بموجب حقوق الطبع والنشر وال يجوز استخدامها أو
حقوق النشر محفوظة لجامعة نيوي�ورك أبوظبي  .2021هذه الوثيقة
ّ
إعادة إنتاجها أو نسخها كلي ًا أو جزئي ًا بأي شكل من األشكال دون الحصول على موافقة مسبقة من مالك حقوق الطبع والنشر.
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