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الفائز بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم (باالشتراك)عام3241ه 4001/م

السبت 3241/3/5ه الموافق 4001/1/8م

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

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام
أصحاب السمو الملكي األمراء
أصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة
إن جائزة الملك فيصل العالمية تعد من أعظم الجوائز التي تمنح في مجال العلوم في العاالم ولاذا
يشارفني ويساعدني كثيا ار -باألصاالة عاان نفساي ونيابااة عان العديادين ماان أعضااء فري ااي البحثاي-قبااول
جااائزة الملااك فيصاال العالميااة للعلااوم لعااام 4001م .وأود باساامي وباساامأم أن أعباار لكاام عاان عظاايم
شكري وامتناني لأذا الت دير .إن أهم ما تتميز به هذه الجائزة –من وجأة نظري-هاو أن العلاوم ليسات
إال واحدة من خمس مجااالت مان مجااالت الفكار والعلام والعمال اإلنسااني التاي ياتم ت اديرها مان خالل
هااذه الجااائزة .والح ااول األخاار هااي الطااب ,واألدب العربااي والد ارسااات الل ويااة ,والد ارسااات اإلساالمية,

وخدمااة اإلساالم .فاااذا نظرنااا إلااا هااذه الح ااول مجتمعااة ,أدركنااا كيااو يكااون النجاااا فااي إث اراء المعرفااة
وكيو تتكامل الجوانب اإلنسانية والدينية والث افية والعلمية في إطار عالمي يخدم اإلنسانية جمعاء.
وباإلض ااافة إل ااا ه ااذه الخص ااائن الفري اادة ف ااان اإلنج ااازات تي اار العادي ااة الت ااي تمي اازت بأ ااا قا اوائم
الفائزين الساب ين توضح بجلء رفعة مستو عملية اختيار الفائزين لأذه الجائزة المشرفة.

إن فااوزي بجااائزة الملااك فيصاال لعااام 4001م ال يمثاال بالنساابة لااي شاارفا أكاديميااا فحسااب وانمااا يح ااق
رتبة لي ,منذ زمن طويل .في زيارة المملكة العربية السعودية والتعرو علا تراثأا وديانتأا واهتماماات
علمائأا؛خصوصا في مجال الكيمياء.
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إن عملااي فااي مجااال الكيمياااء ,الااذي أتااا بااي إلااا الريااا

الليلااة ,قااد باادأ منااذ عااام 3552معناادما

أصبحت باحثا كيميائيا فاي فارع ردساتون للتصانيع العساكري فاي شاركة روم وهااس .وقاد كانات مأمتناا
ال يام ببحوث أساساية فاي كيميااء الادفع الصااروخي .وفاي عاام 3551م أبل ناي رئيساي الادكتور واتارن
نياادرهوزر ,ال ااذي أصاابح فيم ااا بعااد رئ اايس الجمعي ااة األمريكيااة للكيمياااء ,بض اارورة إجا اراء بحااوث ح ااول

مجموعة من مواد الدفع الصاروخي المكونة من وقود البورون ,التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت.
وعناادما سا لني إن كناات راتبااا فااي قيااادة ذلااك المشااروع الجديااد واف اات باادون أن أعلاام بمااا كااان فااي
انتظاري ,ف د كانت كيمياء البورون مجأولة برمتأا ت ريبا .وقد كان ذلك من حسن حظي إذ تمكنت –
خ االل مس اايرتي العلمي ااة-م اان إ ازل ااة الكثي اار م اان ال م ااو

ح ااول ه ااذه المجموع ااة المأم ااة م اان الما اواد

الكيميائية.
فباإلضافة إلا اكتشافي للعدياد مان الخاوان الفريادة لكيميااء الباورون ,تمكنات مان المسااهمة فاي
تطاوير ت نياة عالأل األورام الخبيثااة باسايتخدام الناواتا اإلنشاطارية للبااورون .وقاد اكتشافت هاذه الطري ااة

في 3514م ,بعد فترة قليلة من بداية حياتي األكاديمية فاي جامعاة كاليفورنياا .وت اوم هاذه الت نياة علاا
ح ي ااة أن أنويااة البااورون المشااعة يمكنأااا اصااطياد النترونااات البطيئااة المنطل ااة ماان معجاال نااووي ,ممااا
ي ا دي إل ااا حاادوث سلساالة متصاااعدة م اان االنشااطارات النووي ااة المنتجااة للطاقااة .وبالتااالي يم ااك دم ااا
البااورون المشااع بطري ااة اختياريااة فااي الخليااا الساارطانية وتوجيااه النترونااات نحااو الااورم الخبيااث داخاال
جسم المري

مما ي دي إلاا انشاطارات نووياة النأائياة تا دي إلاا هالك الخلياا السارطانية بادون أن

تا ثر علااا الخليااا السااليمة .وفااي الوقات الحاضاار تتركااز البحااوث فااي مجااالين؛ األول تطااوير مركبااات
ب ااورون جدي اادة الس ااتخدامأا ف ااي ت اادمير الخلي ااا الس اارطانية ,والث اااني ه ااو تط ااوير جأ اااز طب ااي يص االح
كمصاادر للنترونااات .وهكااذا ناار إن كيمياااء البااورون ت ااوم باادور رئاايس فااي تطااوير الطااب العلجااي،
وانني لسعيد ح ا بالمساهمة في ذلك الدور.
أمااا مساااهماتي األخاار فااي كيمياااء البااورون فتشاامل تشااييد محفازات جدياادة للتفاااعلت العضااوية,
وتشااييد ماواد ماان البااورون والبااورون العضااوي ,التااي يمكاان اسااتخدامأا فااي ن اال األدويااة والمورثااات إلااا
أنوية الخليا ,وكذلك مساعدة األدوية علا ال ياام بوظيفتأاا داخال الجسام ؛إضاافة إلاا تطبي اات أخار
لكيمياء البورون في الصناعات المست بلية.
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وفااي هااذه المناساابة اساامحوا لااي أن أت اادم بالشااكر لاابع

األفاراد والم سسااات ف نااا ماادين لأاام بأااذا

الشاارو العظاايم الااذي نلتااه الليلااة ,وت ا تي فااي الم ااام األول شااركة روم وهاااس التااي ساااعدت فااي توجيااه
مسااار حياااتي العمليااة والعلميااة بتااوفير الفرصااة لااي للتخصاان فااي كيمياااء البااورون منااذ عااام 3552م,

ويليأ ااا حا اوالي  400باح ااث يش ااكلون الفري ااق العلم ااي ال ااذي يعمااال مع ااي .ف اااد أث ااروا بح ااوثي بفكااارهم
واخلصااأم واشااتراكأم المباشاار فااي الد ارسااات التااي أجريناهااا .إن الكثيارين ماان أولئااك الباااحثين يحتلااون
اآلن م اركااز أكاديميااة مرموقااة فااي أرجاااء العااالم ,وقااد أصاابحت إحااد الباحثااات معااي-وتسااما انااا لااي
فيشر-رائدة فضاء ضمن برناما المكوك الفضائي األمريكي .كما أت دم بالشكر إلا عادد مان وكااالت
البحث العلمي الرسمية في الواليات المتحدة التي ساهمت في دعم بحوثنا ,أما أهم من كان له الفضال

في مجيئي إلا الريا

لتسلم الجائزة فأي زوجتي ديانا التي لام أكان ألنجاح لاوال وقوفأاا المساتمر إلاا

جانبي.
وختاما أكرر شكري لم سسة الملك فيصل الخيرية علا منحي هذا الشرو العظايم وعلاا الحفااوة
البال ااة الت ااي وج اادتأا أن ااا وأسا ارتي ف ااي بلدك اام .إنن ااي أتمن ااا أن أرد جم اايلكم بمواص االة العم اال لتح ي ااق

الرسالة اإلنسانية التي تسعا م سسة الملك فيصل إليصالأا إلا العالم.
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Acceptance Speech
Prof. M. Frederick Hawthorne
Co-Winner of King Faisal International Prize
For medicine 2003/1423H.

Tuesday 8.3.2003 (15.1.1423H)

The King Faisal International Prize is one of the most prestigious
honors in the field of Science presented by any organization anywhere in the
world today. I am honored and delighted to accept the 2003 Prize in Science
for myself and on behalf of my many former coworkers. I do so with
humility and sincere thanks. Of great importance to me is the fact that
Science is but one of five fields of human endeavor honored by the King
Faisal International Prize. The additional fields to which I refer are
Medicine, Arabic Language and Literature, Islamic Studies and Service to
Islam. When taken together it is clear that these disciplines succeed in
strengthening our knowledge and understanding of humanitarian, religious,
cultural and scientific subjects on an international level and for the
betterment of all mankind. In addition to these remarkable features of the
King Faisal International Prize, it is apparent that the extraordinary
achievements and integrity which characterize previous Prize recipients
amply validates the selection process for this honorific enterprise.
The opportunity to participate in the 2003 King Faisal Prize is much
more than an academic honor for me. This occasion fulfills my long-held
wish to visit the Kingdom of Saudi Arabia to learn more about its culture,
religion and ongoing projects in science, and in particular, chemistry.
My career in chemistry which has brought me to Riyadh at this time
began in 1954 when I became a research chemist with the Redstone Arsenal
Research Division of the Rohm and Haas Company. Our laboratory mission
was basic research in the chemistry of rocket propulsion. In 1956 my
superior, Dr. Warren Niederhauser, later the President of the American
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Chemical Society, decided to investigate a then unknown family of rocket
propellants based upon boron hydride (borane) fuels. When asked if I
wished to lead this new effort I agreed without knowing what awaited me.
The fact was that borane chemistry was largely undiscovered at that time.
It became my good fortune to remove much of this obstacle over the course
of my career.
Aside from the ongoing discovery of basic knowledge regarding the
nuances of borane chemistry, I encountered the new field of boron neutron
capture therapy for cancer in 1962, soon after beginning my academic career
in the University of California. This therapeutic method is based upon the
fact that slow neutrons from a nuclear reactor may be captured by a boron10 target nucleus and immediately fission to produce lithium-7 and helium-4
nuclei having very short trajectories along with about 2.4 million electronvolts of kinetic energy and a gamma photon. In principle, if the boron-10
target nucleus is selectively placed in a cancer cell, the capture of a nontoxic slow neutron sets off an infinitesimal nuclear reaction which kills only
the targeted cell while sparing normal cells nearby. Current research is
focused upon two topics; the development of new boron compounds for
selective cancer cell targeting and securing a more accessible source of
neutrons. Boron chemistry plays a major role in this developing medical
enterprise and I am pleased to have made contributions to this effort. Other
aspects of my research in borane chemistry involve new catalysts for organic
reactions, molecular motors for nanotechnology, new molecular carriers for
drug delivery, novel molecules for the delivery of drugs and genes to the cell
nucleus and others.
At this juncture I wish to thank the following groups of people and
organizations for making this great honor possible for me. First of all, I
thank the Rohm and Haas Company for setting my career in motion by
providing the opportunity to carry out research in borane chemistry
beginning in 1954. I next wish to thank the approximately two-hundred
coworkers who over the years have empowered my research through their
dedicated intellectual and physical contributions. Many of these individuals
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now occupy academic positions throughout the world and one of them, Anna
Lee Fisher, became a U.S. Astronaut in the space shuttle program. The
support of my research group with public funds obtained from U.S. granting
agencies is warmly acknowledged. Most importantly it should be noted that
this trip to Riyadh would not have been possible without the continuous
support provided me throughout the years by my wife, Diana.
Finally, I wish to thank the King Faisal Foundation for this great
honor and the extraordinary hospitality they have extended to me and my
family. I hope that I may be able to repay their kindness by carrying their
vital humanitarian messages abroad.
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