ترجمة كلمة
سعادة البروفيسور
ألكسندر فارشفسكي
الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم لعام 3311هـ2132/م
الحفل الرابع والثالثون
الثالثاء 3311/3/31هـ الموافق 2132/1/6م

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن عبد العزيز
وزير الدفاع
أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
بعظيم االمتنان والشرف ،يسعدني أن أَتسلَّم جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم لسنة 2132م.
عرف على نطاق واسع عن
إن األسماء الشهيرة للفائزين السابقين بهذه الجائزة العلمية المرموقة ،وما ُ
حيادية لجنة االختيار للجائزة ودقَّتها ،تجعل الفوز بها شرفا ً فريدا ً حقاً.
لقد ت َر َّكز البحث في مختبرنا عبر العقود الثالثة الماضيية – أوالً فيي معهيد ماساسوشيتل التقنيي ثيم
فييي معهييد كاليفورنيييا التقنييي – علييى فهييم الطريقيية واألسييباب التييي تييدفع بالخ يليَّيية إلييى تييدمير بعيي
البروتينات الخاصة بها حتى ت َتم َّكن من االنقسام ،وحماية نفسها من اإلجهاد ،وتكوين أنواع جديدة مين
الخاليييا فيمييا يُسيي َّمى بظيياهرة التمييايز الخلييوح .وكييان ميين حسيين الطييالع أن ت َمكنَّييا ميين فهييم األسييل
البيولوجية لهذه الوظائف وت َبيَّن لنا أن عددا ً هائالً من األعباء التيي تقيوم بهيا الخ يليَّية يومييا ً ييتم تنظيمهيا
كلتييي التواجييد فييي جميييع الخاليييا يُس ي َّمى  .ubiquitinومييا لبييث هييذا المجييا
بواسييطة بييروتين ص ي ير ي
سع في عيالم البحيوا الحيويية الطبيية ليشيمل توجهيات
البحثي – الذح بدأ محدودا ً – في التنامي والتو ت
بحثييية جديييدة ،وتسييايالت جديييدة ،وتطبيقييات جديييدة لكييل مييا يَتحقَّييق – بييال انقطيياع – ميين اكتشييافات
أساسية .وأصبح التقدُّم في المعرفة بالدور التنظيمي لهذا البيروتين والينُّظم المشيابهة ليا وميا يُنشير مين
نتائج أكثر مما يستطيع المرء متابعتا ،مما أوجد حالية مين الضييق واالبتهيا فيي الوقي .نفسيا .وإننيي
لفخور بمساهمتي في والدة هذا المجا البحثي وفي تطويره الحقاً.
إن العلوم – كما تعلمون – مدينة كثيرا ً للمساهمات الرائدة للعلمياء العيرب ،اليذين عاشيوا وعمليوا
منذ أكثر من ألف سينة فيي أمياكن ليسي .بعييدة مين مكيان هيذا االحتفيا الرائيع اليذح نشيهده الييوم .لقيد
ساهم أولئك العلماء بيرياهم القيتمية فيي حضيارة العيالم .لقيد كيان ابين سيينا ي أو أفيسيينا ظ مبيبيا ً عظيميا ً
وعالما ً ُمتعدتيد المعارف ،شمل .اهتماماتا كل شيء تقريباً .كان رجل النهضية قبيل عصير النهضية فيي
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أوروبييا بمئييات السيينين .أمييا فييي الرياضيييات فييال يوجييد مخييتم ال يعييرف ابيين الهيييثم ي ويُس ي ُّمونا فييي
الالتينية ال َهزَ ْن ظ أو الخرجي – مثالً – الذح يعجبني صوت وموسيقى اسما الكامل – أبو بكير محميد
ابيين الحسيين الخرجييي ،كمييا أننييي سييعيد بزمييالتي وصييداقتي ألحمييد زويييل ،عييالم الكيمييياء الفيزيييائي
المصيييرح العظييييم الحيييائز عليييى جيييائزة نوبيييل ،وجيييارح فيييي معهيييد كاليفورنييييا التقنيييي فيييي باسيييادينا،
كاليفورنيا.
عند النظر إلي العلوم باعتبارها مجاالً حيويا ً إلثراء معرفتنيا الذاتيية ورييتنيا لرميور ،ف ننيا نجيدها
مثيرة ومنعشة في آن معاً .وبالنسيبة لعليم الحيياة في ن ال يزا والميكيروب واإلنسيان – ميثالً – جميعيا ً
تسييتحق أن تُعي َيرف وتُف َهييم بيينفل القييدر ،إال أن العلييوم ال تشييار فييي العوامييف التييي كثيييرا ً مييا تُفي ي تيرق
البشر ،ولَع َّل من أسباب ذلك أن العلوم تعرف أكثر مما يحب ! لكن هذا العالم ُمعقَّد ،وال بيد للعليوم –
لميا ت َتميَّيز بيا مين سيكينة – أن تسيتوعب ،بطريقية ميا ،التيرثير يير المر يوب فييا للتطيور المعرفيي
المستمر على التقانيات العسيكرية ،وبالتيالي تطيوير المزييد مين الوسيائل إلييذاء أعيداد أكبير فيركبر مين
البشر.
إننا نعيش في زمن مليء بالشكو والمخاوف ،واحتفالكم بجائزة الملك فيصل العالمية هو ما يُؤ ي تكيد
– تماما ً– على األهميَّة العالمية للمعرفة وحرية البحث ،وهو أمر جدير بالتقدير واإلعجاب.
ي بمنحي هذه الجائزة الرفيعة.
مرة أخرى أشكركم على الشرف العظيم الذح اسب تموه َ
عل َّ
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Acceptance Speech by
Professor Alexander Varshavsky
Winner 2012/1433H King Faisal International Prize
For Science
34th Ceremony
Tuesday 6/3/2012 -13/4/1433H

Your Royal Highness Prince Salman Bin Abd Al-Aziz,
Minister of Defense,
Your Royal Highnesses,
Your Eminences,
Your Excellencies,
Distinguished Guests.

I am most grateful, and honored, to receive the 2012 King Faisal
International Prize for Science. The illustrious names of the previous
winners of this scientific award and the widely known impartiality and
thoroughness of the Prize Committee make receiving the King Faisal Prize a
singular honor indeed.
The work of our laboratory over the last three decades, at first at the
Massachusetts Institute of Technology (MIT) and later at the California
Institute of Technology focused on the understanding of how and why cells
destroy their own proteins in order to divide, to protect themselves from
stress, and to form new kinds of cells, a phenomenon called cell
differentiation. We were fortunate to understand the fundamental biology of
these processes, which center on a small protein called ubiquitin and
underlie a staggering number of things that cells do in their daily lives. The
field of these studies, initially very small, later grew to become both vast and
diverse. After three decades of ever-expanding research in this biomedical
realm, new directions of inquiry, new problems, and new applications of
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fundamental discoveries continue unabated. Advances in the understanding
of the ubiquitin and ubiquitin-like systems are being published at a clip that
exceeds anyone's ability to follow these studies in their entirety, a state of
affairs that is frustrating and exhilarating at the same time. I feel privileged
having been able to contribute to the birth of this field, and to partake in its
later development.

As you know, modern science owes a lot to remarkable contributions
by Arab scientists and physicians who lived and worked roughly a thousand
years ago not too far from the place of today's magnificent ceremony. They
contributed invaluable insights to the world's civilization. The list of their
achievements is very interesting and often startling. Some of their names are
well known even today. Ibn Sina (or Avicenna) was a great physician and
polymath who was interested in just about everything, a Renaissance man
several hundred years before the European Renaissance. Every practicing
mathematician knows about ibn al-Haitham (his Latinized name was
Alhazen), or, for example, about al-Karaji (I love the sound and melody of
his full name: Abu Bela Muhammad ibn al-Hasan al-Karaji). In our own
time, I am happy to be a colleague and friend of Ahmed Zewail, a great
Egyptian physical chemist and Nobel laureate who is my neighbor at the
California Institute of Technology in Pasadena, California.
Viewed as a dynamic body of self-improving knowledge and insight,
science is remarkably and refreshingly even-handed. To biology, a deer, a
microbe, and a human being are equally worthy of noting and understanding.
Science does not partake in turbulent passions that so often divide us, in part
because science knows so much. But the world is complex, and the
tranquility of science has to accommodate, somehow, the unsettling effects
of ever-growing knowledge on the military technology and its increasing
ability to harm large numbers of people.
It is precisely because the times we live in are so full of uncertainty
and apprehension that the emphasis, by justly celebrated King Faisal Prizes,
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on the international value of knowledge and free inquiry is so valuable and
worthy of admiration.
I thank you again for the great honor of this distinguished award.
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