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القديس يوسف في بيروت ،في الّلقاء
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كلمة البروفسور سليم ّ
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العلمي ّ
ّ
ّ
الصيدلة حول موضوع "الرهانات الجديدة في مكافحة السرطان" على شرف وبحضور الدكتور بيار أنحوري،
األول (ديسمبر)  ،2017في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر،
يوم األربعاء الواقع فيه  13كانون ّ

الطبية.
المدرج  ،Cحرم العلوم
في
ّ
ّ

ضيفي شرف .باسمكم ،أود أن أعرب عن امتناني للدكتور بيار  ،Anhouryاإلختصاصي
 .1اليوم ،نستقبل َ
في األمراض السرطانية والذي ُيعتََبر مرجعية في الصحة العامة ،والذي َقبل أن يلقي محاضرة في مجال عالج
السرطان الذي يضرب مئات اآلالف إن لم يكن الماليين من األشخاس في لبنان وحول العالم .الدكتور

كنت طبيبا ملتزما ال
 ،Anhouryوفقا ألبحاثي ،ليس شخصية إنسياقية في مجال الطب أسوة باآلخرين .لقد َ
يعمل فقط في مجال البحوث لمكافحة السرطان ،ولكنك أيضا تعمل في المنظمات غير الحكومية كرئيس

لمنظمة "العمل من أجل اتلمقدرة على السمع " Agir pour l’auditionوأنت مؤلف لعدة كتب بما فيها كتاب
شهير يحمل عنوان ( Vivreالعيش) الذي صدر عن منشورات "لو سوي"  ،Seuilوهو بحق يجذب القلب
والروح .إنه ثمرة لقاء المصور الفوتوغرافي جيريمي ستيغتر  Jeremy Stigterوالبروفسور فرانسوا غولدواسر
 ،François Goldwasserفكتاب "العيش" يواكب أفكار وصور مرضى أو المهتمين بالرعاية في مستشفى
كوشين  .Cochinإستمرت حياة الدكتور  Anhouryالمهنية في إقامة عالقة قوية مع معهد ماري وبيار كوري
 Pierre Curieفي باريس ،ذلك المعهد الذي تتولى فيه إدارة عالقاته الدولية .من هذا المنطلق ،أود أن أتحدث
عن السيدة ماري كوري  Marie Curieالتي ترغب الكلية أن تضعها اليوم في دائرة التكريم.
 .2من منا لم يسمع عن ماري كوري ومن منا لم يستفد من اإلكتشافات العلمية التي قامت بها ماري كوري ؟
التقدم يدعو رجاال ونساء ،على مر القرون ،وماري كوري هي بين هؤالء ،فبواسطتها أحرز التقدم العلمي
اجب فكري وانساني .من الحكمة أن نتحدث
خطوات جبارة .التحدث عن ماري كوري ليس مجرد كالم ولكنه و ٌ
عن اإللهام الذي تمثله ألجيال العلماء ،بسبب تعطشها للتعلم ونجاحها الكبير ،على الرغم من ظروف العمل
أو المعيشة الصعبة .بمناسبة الذكرى ال  150لمولدها في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) في وارسو ،كيف

لنا أال نحيي من تستريح في"بانثيون" العظماء بجانب "السوربون" في باريس ،ومن ثم تم تعيينها أعظم امرأة
عالمة في القرن العشرين.
كيف ال نتحدث عن أهمية تكريمها من أجل القيم الفكرية والعلمية واإلجتماعية التي ترجمتها في الواقع فنستلهم
منها.
 .3في النهاية ،أود أن أشكر للدكتور  Anhouryألنه أراد أن يقدم ميدالية والده إلى جامعة القديس يوسف.
أشكركم على مبادرة تقديم هذه الميدالية التاريخية ،فسوف تُضاف إلى األغراض الثمينة والرمزية المعروضة
مسبقا والمحتفظة في ممر متحف كلية الصيدلة ،وهي أغراض تشيد بالمسار المهني لطالبنا القدامى أو
ط ليس من الماضي ولكنه يفتح هذا الماضي على وعود
ط بين األجيال السابقة والمقبلة ...راب ٌ
المعلمين .إنه راب ٌ
المستقبل.
ٍ
بشكل
 .4ال أستطيع إنهاء هذه الشهادة اليوم من دون التأكيد على أهمية التعاون الدولي للكلية التي تم تعزيزها
جيد مع السيدة العميدة ،الدكتورة ماريان ،والبحوث واألطاريح المشتركة في كلية الصيدلة ،مما يسمح باستم اررية
التقدم المحرز في هذا اإلتجاه في السنوات األخيرة مع أفضل مراكز البحوث والجامعات في العالم.

