سعادة البروفيسور
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الحفل الثالث والثالثون
االحد 2341/3/8هـ الموافق 1122/4/24م
صاحب السمو األمير نايف بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة

يشرفني قبول هذا التكريم باسم زمالئي وطالبي ،كما يسعدني االنضمام إلى مجموعة من أعظم
العلماء الذين سبقوني إلى نيل الجائزة ،ويزيد من سعادتي أن أتقاسمها مع زميلي وصديقي القديم -
مقرر الكيمياء العضوية العملي عندما كنا
بل القديم جداً ِ -دك زير ،الذي عرفته منذ أن درسنا معاً َّ
طالباً بالصف الثاني في الجامعة قبل حوالي  01عاماً.
وأود أن أؤكد بأنني أتحدث باسم مجموعة من العلماء والمهندسين ،معظمهم من طالب
الدراسات العليا أو زمالء ما بعد الدكتوراه .إننا  -كمجموعة بحثية نذرت نفسها للتعلم والبحث عن
حلول للمشكالت العلمية  -نتخطى الفواصل بين االختراع ،والعلوم ،والهندسة وبين العلوم األساسية
والعلوم التطبيقية .إن العمل عبر العديد من األنشطة المختلفة يتطلب وجود العديد من ذوي المهارات
فعاال .وانني فخور بأن أكون واحداً
والميول المختلفة الذين يتكاملون فيما بينهم ليشكلوا فريقاً علمياً ً
من أعضاء ذلك الفريق ،مؤكداً أنني أعمل لديهم ال أنهم يعملون لدي.
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حل المشكالت بطريقة تؤدي إلى تحسين
إننا جميعاً نعتقد أن أهم هدف للعلوم والتقنية هو ُّ

ِ
حل
أحوال اإلنسان .إن اكتساب المعرفة أمر ّ
جيد ،ولكن األفضل منه تطبيق المعرفة بنجاح من أجل ّ
المشكالت ،وهو األمر األصعب.

ومن المؤكد انه ،ال يوجد نقص في المشكالت التي تحتاج إلى حلول في وقتنا هذا؛ ومنها:
تحسين الصحة ،ورفع مستوى التعليم ،وخدمة اآلخرين ،ورفع مستوى المعيشة للفقراء ،وتوفير العمل
والغذاء والماء ،والتعامل مع مشكالت المدن العمالقة ،وتقليل الصراعات والحروب :هذه أمور مهمة
ستبقى لسنوات طويلة وتمتد إلى من يأتي بعدنا.
كذلك ال يوجد نقص في المشكالت المتعلقة بأمور أساسية تقوم على حب االستطالع :مثالً ما
تعريف الحياة؟ وكيف نشأت؟ وكيف يفكر العقل؟ هذه األسئلة الثالثة تمثل تحديات كبرى لذكاء
اإلنسان ،كما أود أن أفهم لماذا يكون الماء هو الماء؟ هذا سؤال علمي آخر صعب.
إن الشباب  -مجموعات العلماء والمهندسين الشبان الذين أعمل معهم وغيرهم من الشباب في
كل مكان  -هم الذين سوف يرثون هذه المشكالت والتساؤالت العلمية وما سيظهر دون شك من
مشكالت علمية أخرى .إن تعليم الشباب ،ومساعدتهم على فهم أهمية ما يقومون به ،وتشجيعهم على
القيام بأعباء تماثل في أهميتها مواد العلوم والهندسة التي درسوها أو تزيد عليها في األهمية.
نعبِر عن عظيم امتناننا لهذا
وي ُّ
سرنا أن ّ
إن هذا التكريم ُيرّكزعلى ما أنجزناه في مجال العلومَ .

الشرف .كما أود أن نذ ّكر أنفسنا بأن ما توصلنا إليه من نتائج لقيت االهتمام ،بما في ذلك بعض
النتائج التي أصبحت أو ستصبح لها أهمية تطبيقية ،إنما هي انعكاس لنتيجة أخرى من نتائج
المجموعات البحثية وهي أن شباب العلماء والمهندسين واألطباء والمحامين ( بل وبعض
تصوروا الحلول
البيروقراطيين في واشنطن العاصمة ) الذين َي ّ
تخرجون في هذه المجموعات هم الذين ّ
وقاموا بالعمل ولذا أحييهم جميعاً.
وأكرر شكري لكم.
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TRANSLATION
Acceptance Speech
Professor George Whitesides
Co-Winner of the 2011
King Faisal International Prize for Science
33rd Awards Ceremony
Sunday 13 March 2011 (8.4.1432H)

HRH Prince Nayef Ibn Abd Al-Aziz Al-Saud
Second Deputy Premier and
Minister of Interior
Your Highnesses
Your Excellencies Distinguished Guests
On behalf of my colleagues and students, I accept the honor and
recognition of this award. I am very pleased to join the most distinguished
group that has been similarly recognized in the past, and delighted to be
sharing it with a long-time (very long-time) friend and colleague, Dick Zare,
with whom I took sophomore organic chemistry laboratory approximately
50 years ago.
I emphasize that I speak for a group of scientists and engineers, mostly
graduate students and postdoctoral fellows. As a group-a research group; a
group dedicated both to solving problems and to education--we straddle the
lines between invention, science, and engineering, and between
fundamental, basic, and applied science. Working across a range of different
activities requires a range of human skills and inclinations, self-assembled
somehow into effective working teams. I am proud to be a member of these
teams; I emphasize that I work for them, not they for me.
We, collectively, take the view that the most important objective of science
and technology is to solve problems in a way that improves the human
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condition. Knowledge is good; knowledge applied successfully to the
solution of problems is better, also more difficult to do.
There is certainly no shortage of problems to be solved now: improving
health, increasing levels of education, global stewardship, raising the
standard of living of the poor, providing jobs and food and water, managing
megacities, reducing conflicts: all are important, and all will still be with us
in some years when, everyone in this room has died (we hope peacefully, in
old age).
There is also no shortage of problems in basic, curiosity-based inquiry: What
is life? How did it originate? How does the mind think? These are three that
are grand challenges to the human intellect.
And I would like to understand, more modestly, why water is what it is: that
problem is hard enough.
The young people -- young scientists and engineers in the groups with
which I work, but young people everywhere-- are the ones who will inherit
these problems, and the new problems that will certainly emerge. Educating
young people, helping them to understand the importance of what they are to
do, and encouraging them to take on large tasks is as important as--and
perhaps more important than-- the science and engineering that they do as
students..
So, this award focuses on the science we have accomplished. We are
honored, and most grateful. I remind us all that this science-all of which has
been interesting, and some of which has been (or will become) practically
important is a reflection of another product of the research group, which is
the young scientists and engineers and doctors and lawyers (and even
Washington bureaucrats) who have emerged from it, and who have imagined
the solutions and done the work. I salute them, and I thank you.

4

