ترجمة
كلمة سعادة األستاذ الدكتور
ريمون أرغل لوميو
الفائز (باالشتراك) بجائزة الملك فيصل العالمية
للعلوم لعام  4141هــ  4991 /م
الثالثاء  4141 / 8 / 9هـ الموافق  4991 / 6 / 6م

صاحب السمو الملكي األمير عبد هللا بن عبد العزيز
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء
ورئيس الحرس الوطني
أصحاب السمو
أصحاب الفضيلة والمعالي
أيها الحفل الكريم
فتنت بحياة تكررس لالنغرلاب بالكيميراء بسربب األللراز التري تحرحهرا الحيراة نفسرها ننري أعتدرد أ
عجائب الحبيعة الهائلة والمترابحة في العالقات مع بعضها البعض على نحرو برين انحروت علرى كثيرر
مررن الجاذبيررة الحاليررة لرريل كتلررك الترري أوحررت بهررا األجرررام السررماوية لررى عررالمي الفلررك الع يمررين
الخوارزمي وعمر الخيام وقد تركزت سهامات العلماءل منذ األزمنة اللابرة على األشياء التي تردرك
بالمالح ة المباشرة

علم الدياس باآلالت الحديثة قد أتاح لنا تصور الرذرات والجزيئرات والوصروب

لررى نتررائط منحديررة ومدنعررة كتلررك الترري تررم التوصررل ليهررا مررن ررالب المالح ررات الفلكيررة األوليررة ولهررذا
السبب فإ سلوك الذرات والجزيئات في مجاالتها الكهروملناطيسية ينحرو اآل علرى نفرس الجاذبيرة
التي كانت توحي بها مدارات الكواكب والنجوم في مجاالتهرا التجاذبيرةل لرى العلمراء العررب منرذ أكثرر
من ألف سنة
حديدة كو اال تالفات الحفيفة في البنية الجزيئية تؤثر بعمق على الرائحة والحعم واللو هري
التي جعلتني أفتتن بجزيئات الحياة وفري حينر ل أصربل الحرافز لمسرهام فري بنراء صررح المعرفرة التري

تعنرري بالكائنررات الحي رة ُم ِل ًحررا علرري وقررد قررررت أ أكرررس وقترري لهررذا النغرراط وا ترررت فررر كيميرراء
رك المجررابل يرمرري لررى تحرروير
الكربوهيرردرات وقررد أتيحررت لرري الفرصررة لتحديررق سررهام مهررمل فرري ذلر ط
المعرفة بالكيمياء والعناية الصحية
تحبيق المعرفة ذات الصلة بالمعامالت الحيوية يعتبر نغا ً
طا يلف اللموض يُعز

لى العناية

اإللهية وي هر ذلك في قول تعالى "علم اإلنسا ما لم يعلم" وأ احتماب وجود الخير والغر قائم
دائ ًما وأ السيحرة على هذه الدوة تمثل تحديًا دائ ًما أل عدل اإلنسا الذ ال يندحع عن التساؤب ولن
يركن بالتأكيد للجهل المن م
وقد سررت لمعرفة أ هذه الحديدة يجسدها رأ المسلمين الدائل بأ الفد وفلسفة الدانو والعلروم
ما هي ال أوج مختلفة لغيء واحد بعين

التفاني الرذ أبدتر عرائلتي مرن أجلري هرو الرذ أتراح لري

تمام مراحل دراستي التي تعتبر شر ً
طا ال بد من لمتابعة دراستي الجامعية فري مختلرف مراحلهرا وقرد
أتاحت لي بالد ومداطعة ألبرتا متابعة دراساتي العليا من الب المنل التي وفرتها لي
ومما يفوق ذلك أهمية أ كندا كانت لديها الرلبة والددرة على االستثمار بغكل منافس فري بحرو
الكيمياء األساسية التي يستدعيها حب الفضوب مما أتراح لري االنصررال لرى بحروثي بكرل جرد ونغراط
لدد فاق النجاح الذ حددت بمساعدة طالبي وزمالئري فري العمرل كرل توقرع وهرل يوجرد شريء ير رى
اإلنسا أكثر من بلولر الرذروة فري مجراب مهنتر مرن رالب تكريمر مرع زوجتر علرى أرض الجزيررة
العربية التي هي مهد الجنس البغر ل والمساهمة بغكل أساسي في الحضارة اللربية
وقد كا شرفًا ع ي ًما لي قيامي بدور قياد في أحد فرو الكيمياء البارزة وقد بدأ عملي في هرذا
المجاب برالتركيز علرى علروم الهندسرة المجسرمة لجزيئرات الكربوهيردرات وكيفيرة ترأثير تلرك الجزيئرات
على واصها الكيميائية وتم تحروير الحررق االصرحناعية للتوصرل لرى معرفرة مجموعرة واسرعة مرن
بُنررى الكربوهيرردرات المعدرردة الترري تتخلررل السرروائل واألنسررجة البيولوجيررة وقررد أدت هررذه االهتمامررات
برردورها لررى جررراء بحررو علررى المسررتدبالت البيولوجيررة الترري تغرركل مجموعررات متغررابكة مررع البُنررى
الكربوهيدراتية ومن

منها االستجابة المناعية للحماية من األمراض التي تعرل باألجسام المضرادةل

وأصبحتل نتيجة لهذا العملل مريدًا ولكن بعيد الدرابة للعربل ومنهم ابن زكريرا الرذ برين فري الدرر

التاسع الميالد أوب تمييز سرير دقيق بين الجدر والحصبةل وابن رشد الذ جاء بعده فري الدرر
الثاني عغر الميالد وبين أن لن يصاب أ شخص بالجدر مرتين
الغرل الذ أ ُسبغ علي في هذا اليوم تحت رعاية صاحب السرمو الملكري ولري العهرد نائبًرا عرن
ررادم الحرررمين الغررريفين الملررك فهررد بررن عبررد العزيررز مرردعاة فخررر ور ررا ع يمررين لعررائلتي وجررامعتي
وبالد

نني أتغرل بدبروب هرذا التكرريم بعميرق االمتنرا المتوا رع وال يمكرن ألحرد ممرن يدردر هرذا

العدد الهائل من المرشحين البارزين لهذه الجائزة أ يغعر الفًا لذلك نني فخور جردًا فري مغراركتي
األستاذين كوتن والسيد هذا المنبر
أشكركم مرة ثانية على هذه اللح ة الرائعة في حياتي

Speech of Pro.
RAYMOND URGEL LEMIEUX
at the ceremony of awarding him the Prize
9.8.1410 H - March 6, 1990

Your Royal Highness, Prince Abd Allah Ibn Abd Al-Aziz,
The Crown Prince,
Your Highnesses, the Princes,
Your Eminencies and Excellencies,
Distinguished guests,
Ladies and gentlemen,

I was attracted to a life of involvement with chemistry by the enigma
posed by life itself. The vast and obviously interrelated wonderments of
nature held a compelling attraction much, I expect, like the celestial bodies
held for the great astronomers Al-Khwarizmi and Umar Al-Khayyam. These
scientists of ancient times could contribute only to that which could be
observed by direct vision. Modern instrumentation allows us to visualize
atoms and molecules and draw logical conclusions as convincingly as those
that were drawn from the early celestial observations. For this reason, the
behavior of atoms and molecules in their electromagnetic fields now hold
the same fascination as did the orbits of the planets and stars in their
gravitational fields to the Arab scientists over 1000 years ago.
It was the fact that small differences in molecular structure can
profoundly affect fragrances, taste and color that first fascinated me with the
molecules of life. In time, the urge to contribute to the body of knowledge
that is concerned with living organisms became compelling. I was
determined to become engaged and chose the field of carbohydrate
chemistry. There, the opportunity existed to importantly contribute to the

improvement of both chemical knowledge and health care.
The application of knowledge related to living processes traditionally is a
mysterious activity ascribed to the province of God. In the words of The
Quran (Sura 96, Verse 5), “God taught man that which he knew not”. The
potential for both good and evil is always present. The control of this force
represents a continuing challenge because, surely, the restless inquiring mind
of man will not settle for planned ignorance. I was impressed to learn that
this fact is reflected by the Muslim point of view that theology, the
philosophy of law and science, are but different aspects of one and the same
thing.
It was the devotion of my family to my well-being that allowed me to
achieve the schooling required as prerequisite for university studies. My
country and the province of Alberta through scholarships provided the
access to advanced studies. Most importantly, Canada was able and willing
to invest competitively in basic, curiosity-oriented chemical research and I
could become effectively engaged. The success achieved with my students
and other collaborators was beyond all expectation. What could be more
satisfying than to reach the climax of one’s career by being honored with his
wife, in Arabia - the biblical cradle of the human race and a key contributor
to our western civilization.
It was a great privilege to play a leading role in a major field of
chemistry. My engagement began with a focus on the three-dimensional
geometries of carbohydrate molecules and how these affect their chemical
properties. Synthetic methods were developed to gain access to a wide
variety of complex carbohydrate structures that pervade biological fluids and
tissues. These interests, in turn, led to research with biological receptors
which form complexes with carbohydrate structures including the products
of the immune response for protection against disease and known as
antibodies. Thus, 1 became a distant follower of the Arabs, Ibn-Zakariya who provided in the 9th century A.D. the first clinical distinction between
smallpox and measles, and his follower, Ibn-Rushd – who recognized in the
12th century that no one has smallpox a second time.

The honor bestowed upon me today under the patronage of King Fahd Bin
Abdul Aziz Al-Saud has brought great pride and satisfaction to my family,
my university and my country. I accept this honor in deep gratitude and
humility. No one who can appreciate the very large number of outstanding
candidates. can feel otherwise. I am exceedingly proud to share this platform
with Professors Cotton and El-Sayed.
Again, I thank you for this magnificent moment in my life.

