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صاحب السمو الملكي األمير سلطان بن عبد العزيز
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

أصحاب السمو األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
أشعر بامتنان عميق وأناأقف أمامكم اليوم ألتسـلم جـائزة الملـك فيصـل العالميـة للعلـوم راجيـا أن
تس ــمحوا ل ــي ب ــالتعبير ع ــن عم ــيم تم ــديرل لملسس ــة المل ــك فيص ــل وللمملك ــة العربي ــة الس ــعودية ولك ــل
الموجودين في هذا المكان لما نلته منكم من شرف عميم.
إن الهدف التمليدل للعالم األكاديمي الميام ببحوث متميزة والتنميب في الطبيعة بحثـا عـن الجديـد.
ولــذا فــرن حــرة جــائزة الملــك فيصــل العالميــة علــا أن يكــون تمــديرها للعلــم مبنيــا علــا األعمــال ذا

النفــا الملمــوس لننســانية أمــر يــثلم صــدرل ويامرنــي بــا عتزاز .فمــد مــل حلــم حيــاتي أن أجعــل مــن
الكيمياء علما يحول الجديد فمط وانما ينفا الناس بحق وصدق.
ربما يـدرك الـبعم مـنكم أن الكيميـاء علـم يعـرف مواطنـو المملكـة العربيـة السـعودية الكثيـر عنـه
فالبترول بال شك واحد من أكثر العناصر الكيميائية نفعا في العالم.
إن األعداد الهائلة من الجزيئا
مــا عولج ـ

تلــك الجزيئــا

الهيدروكربونيـة التـي يتـألف منهـا الزيـ

عزيـزة جـدا وغاليـة فـرذا

علــا هيئــة طاقــة ــام كمصــدر للوقــود مــثال فــرن احتراقهــا الكام ـل فــي
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األكسجين الجول ينتم الطاقة بيـد أنـه يفكـك بنـاء الجزيئـا

الهيدروكربونيـة ال ارقـي إلـا جزيئـا

من ثاني أكسيد الكربون والماء واذا ما طورنا است دامنا للمكونا
عندئذ من تشييد المواد البالستيكية وغيرها من عديدا

ذلك فمط فالكيماويا

دقيمـة

الهيدروكربونيـة للـنفط ،فرننـا نـتمكن

البلمرة التي تنتشر حولنا في كل مكان .ولـيس

الزراعية والصناعية تستفيد بدرجة أكبر مـن جزيئـا

الـنفط الهيدروكربونيـة .بيـد

أن الكيميــاء العضــوية التــي نــذر حيــاتي لهــا تهــدف إلــا ابتكــار وســائل لنســتفادة مــن هــذا العنصــر
الثمين أكثـر تطـو ار مـن كـل مـا سـبق وذلـك بريجـاد ط ارئـق تحفـم بنـاء الجزيئـا
أل بربط ذ ار األوكسجين معها بطريمة معينة.مثل هـذ الجزيئـا

الهيدروكربونيـة سـليما

يكلـف إنتاجهـا كثيـ ار ولكنهـا ذا

فائدة بالاة في تشييد أنواع جديدة من العماقير.
مــن هــذا المنطلــق فمــد أكــون أنــا بالــذا

ـدير لهــذا العنصــر
أكثــر الموجــودين فــي هــذ الماعــة تمـ ا

ـور لمــا لمكوناتــه الهيدروكربونيــة علــا الــرغم مــن بســاطتها الشــديدة مــن قــوة
الاــالي ألننــي أقــف مبهـ ا
هائلة عالوة علا ما تبشر به من إمكانا

عميمة أ رى بالنسبة لمستمبل البشرية.

إن جائزة الملك فيصل العالمية للعلوم تعلنها رسالة إلا المجتما العلمـي أن العلـم بـد أن يسـ ر
ل دمة البشرية وليس فمط لتحميق األهداف اإلقتصادية والصـناعية والسياسـية للـدول .إن جـائزة الملـك
فيصــل العالميــة تــذكرة للمجتمــا العلمــي بأســر بــأن التطــور يمــاس إ بمــدر مــا تنتفــا بــه اإلنســانية
جمعاء.
رغم ا تالف عمائدنا فرننـا جميعـا نعبـد إلهـا ي برنـا أن النـاس جميعـا إ ـوة ويـأمر كـل فـرد منـا أن
يعمل لصالح مجتمعه ول دمـة المجتمـا البشـرل بأسـر و يمتصـر جهـد علـا تحميـق منفعتـه الذاتيـة.
ورغم أنني أبعد آ ف األميال عـن وطنـي ألقـف بيـنكم رغـم ا ـتالف األرم وأسـلوب الحيـاة إ أننـي
أشارككم في شئ مهم جدا وهو اإل اء بين بني البشر.
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Speech of
PROFESSOR K. BARRY SHARPLESS
Winner of tile 1995 King Faisal International Prize
for Science
(Chemistry)

Your Royal Highness Prince Sultan ibn Abd Al-Aziz,
Your Royal Highnesses,
Your Excellencies,
Distinguished Guests,

It is with the deepest gratitude that I appear before you today to receive
The King Faisal International Prize for Science. Please let me express my
great appreciation to The King Faisal Foundation, to the Kingdom of Saudi
Arabia, and to all of you who are gathered here, for bestowing this very
great honour upon me.
Traditionally, the goal of an academic scientist is scholarly research and
the investigation of the natural world - new knowledge for its own sake, in
other words. That The King Faisal International Prize Acknowledge work
of significance to mankind is enormously gratifying to me, because it has
been my life’s desire to create chemistry that is not only new, but also truly
useful.
Whether you realize it or not, useful chemistry is a subject the citizens of
the Kingdom of Saudi Arabia already know a great deal about, because
petroleum is unquestionably one of the world’s most useful chemicals.
Myriads of hydrocarbon molecules are what make oil so precious and so
valuable. When these molecules are treated as raw energy, as a fuel source
for example, their total combustion with atmospheric oxygen results in
energy, but shatters their sophisticated structures into the tiny molecules
carbon dioxide and water. Oil’s hydrocarbon components are put to a higher
use when they become the building blocks for the plastics and polymers that
are everywhere around us. Agricultural and industrial chemicals take greater
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advantage still of the hydrocarbon’s potential, but the kind of organic
chemistry I practice is devoted to developing even more efficient uses for
oil’s precious potential, to developing processes that leave the molecules
essentially intact amid with an oxygen atom attached in a very special way.
Such molecules are relatively inexpensive to produce but have
exceedingly valuable functions, such as components for new drugs.
In a way, 1 may be the person in this room to whom oil is most precious,
because I stand in awe of the power of its simple hydrocarbon building
blocks, this stored potential that nature has laid down for mankind’s future.
The King Faisal International Prize for Science broadcasts a message to
the scientific world that science should serve mankind, not just the economic
concerns of industry or the political concerns of governments. The King
Faisal International Prize for Science is a reminder to the scientific world
that progress should be measured by how it serves mankind.
Though we are of different faiths, I believe we worship a God who tells
us that all men are our brothers, and who instructs each one of us to work for
the good of our community and the community of man, nor merely for
personal gain. Despite being so many thousands of miles from my home and
among you whose land and whose lives are so very different from my own,
we are brought together because we share these concerns for the brotherhood
of Man.
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