
وفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في الّلقاء العلمّي لكلّية ر كلمة الب
الصيدلة حول موضوع "الرهانات الجديدة في مكافحة السرطان" على شرف وبحضور الدكتور بيار أنحوري، 

ف من بعد الظهر، ، في الساعة الثانية والنص2017كانون األّول )ديسمبر(  13يوم األربعاء الواقع فيه 
 ، حرم العلوم الطبّية.Cفي المدّرج 

 

 ي  تصاصخاإل، Anhouryأعرب عن امتناني للدكتور بيار  أن ، أود  باسمكم. اليوم، نستقبل ضيَفي شرف. 1
محاضرة في مجال عالج يلقي  ل أنب  الذي قَ و ة، ة العام  في الصح   ي ةمرجعالذي ُيعَتَبر و  األمراض السرطاني ةفي 

الدكتور . في لبنان وحول العالماس من األشخالسرطان الذي يضرب مئات اآلالف إن لم يكن الماليين 
Anhoury  ال ملتزم ا ا طبيب   كنَت لقد . اآلخرينب أسوة   لطب  في مجال ا إنسياقي ةة شخصي   اثي، ليسبحا أل، وفق

ة كرئيس مات غير الحكومي  في المنظ  تعمل ا أيض   كالسرطان، ولكن   لمكافحةث و البحمجال يعمل فقط في 
كتاب  هاة كتب بما فيعد  ل وأنت مؤل ف pour l’audition Agir "اتلمقدرة على السمع العمل من أجل " لمنظ مة

قلب ال يجذببحق  ، وهو Seuil" لو سوي "صدر عن منشورات ي الذ)العيش(  Vivreعنوان شهير يحمل 
 فرانسوا غولدواسر والبروفسور Jeremy Stigterجيريمي ستيغتر الفوتوغرافي  ر لقاء المصو  إن ه ثمرة . روحالو 

François Goldwasser ، الرعاية في مستشفى ب هتم ينالممرضى أو أفكار وصور  واكبي" العيش"فكتاب
كوري  مع معهد ماري وبيارة عالقة قوي  إقامة في  ةالمهني   Anhouryلدكتور احياة إستمر ت . Cochin كوشين
Curie Pierre ث أن أتحد   أود   لمنطلق،هذا ا من. ةالدولي   فيه إدارة عالقاته ىالذي تتول   ، ذلك المعهدباريس في
 .لتكريمدائرة االيوم في  هاأن تضع ةالكلي   التي ترغب Marie Curie دة ماري كوري عن السي  

بها ماري كوري ؟  ومن من ا لم يستفد من اإلكتشافات العلمي ة التي قامت من من ا لم يسمع عن ماري كوري . 2
م يدعو رجاال  و  م العلمي  بواسطتها أحرز اف ،ي هي بين هؤالء، على مر  القرون، وماري كور ء  نساالتقد  لتقد 

نساني  و مجر د كالم  التحد ث عن ماري كوري ليس. خطوات جب ارة أن نتحد ث  من الحكمة. لكن ه واجٌب فكري  وا 
شها للتعل م ونجاحها الكبير، على الرغم من ظروف العمل عط  بسبب تام الذي تمث له ألجيال العلماء، عن اإلله

في وارسو، كيف ( نوفمبر)دها في السابع من تشرين الثاني لو لم 150بمناسبة الذكرى ال . أو المعيشة الصعبة



أعظم امرأة  تم  تعيينها ثم   منو في باريس،  "السوربون "جانب باء مالعظ" بانثيون "ي من تستريح فيلنا أال نحي  
  .العشرينالقرن في  ةعالم

 نستلهمف اعي ة التي ترجمتها في الواقعمها من أجل القيم الفكري ة والعلمي ة واإلجتميكر ت أهمي ة تحد ث عنكيف ال ن
 .منها

. ة والده إلى جامعة القد يس يوسفم ميدالي  يقد  ه أراد أن ألن   Anhoury أن أشكر للدكتور في النهاية، أود   .3
 ة المعروضةالثمينة والرمزي   ضاف إلى األغراضسوف تُ ة، فة التاريخي  تقديم هذه الميدالي   مبادرة أشكركم على

أو  لطالبنا القدامى ة الصيدلة، وهي أغراض تشيد بالمسار المهني  متحف كلي   في ممر   مسبق ا والمحتفظة
رابٌط ليس من الماضي ولكن ه يفتح هذا الماضي على وعود ... رابٌط بين األجيال السابقة والمقبلة هإن  . مينالمعل  

 .المستقبل

تعزيزها بشكٍل  تم   ال أستطيع إنهاء هذه الشهادة اليوم من دون التأكيد على أهمي ة التعاون الدولي  للكلي ة التي. 4
جي د مع السي دة العميدة، الدكتورة ماريان، والبحوث واألطاريح المشتركة في كلي ة الصيدلة، مم ا يسمح باستمراري ة 

م المحرز في هذا اإلت جاه في السنوات األخيرة مع أفضل مراكز البحوث والجامعات في العالم  .التقد 


