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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
ينتابني شعور مهيب وأنا أقف أمامكم لتسلم هذه الجائزة المرموقة :جائزة الملك فيصل العالميـة
في الطب .في بداية عملي البحثي الطبي كنت مثل أي شاب يعمل في ذلك المجال آمل أن أكتشف
حقيقة ما تضاف إلى المعرفة بكيفية نشوء األمراض أو الوقاية منها .وقد ساعدني الحظ أكثر من
مرة في تحقيق ذلك .فقد تبين أوالً أن المشكالت التي أخترت دراستها قابلة للحل بما كان متوفرا ً لدي
من أدوات ،كما توفرت لي ميزة ثانية وهي العمل مع زمالء ذوي قدرات متميزة جدا ً .وبما توفر لدينا
من إمكانيات ت َم ّكنّا ،األستاذ الدكتور برادفورد هيل وأنا ،من بيان أن التدخين هو السبب األساسي
وراء الزيادة الكبيرة في الوفيات الناتجة عن سرطان الرئة .ولكن بعد أن نشرنا دراستنا واجهتنا عقبة
غير متوقعة رغم أنها تحولت الحقا ً إلى مصدر آخر من مصادر حسن حظنا.
إن معظم الناس ،باستثناء السير هارولد هيمسورث األمين العام لمجلس البحوث الطبية
البريطاني ،لم يصدّقوا نتائج بحثنا ،مما دفعنا إلى التفكير في طريقة ُمستقلّة إلثبات صحة ما توصلنا
إليه من نتائج ،وبالتالي فكرنا في استخدام أنماط التدخين لدى الناس وسيلةً لقياس احتماالت موتهم
بسرطان الرئة .واخترنا األطباء البريطانيين لهذه الدراسة ،وطلبنا منهم تزويدنا بالبيانات الخاصة بهم
لتحليلها أوالً بأول حيث إن متابعتهم أسهل من متابعة اآلخرين .وقد وافق حوالي  32ألفا ً من األطباء
الذكور على التعاون معنا في هذه الدراسة ،وأثبتنا خالل خمسة سنوات فقط صحة توقعاتنا.
وعلى غير المتوقع اكتشفنا ،أيضا ً ،أننا كلما تابعنا أولئك األطباء لفـترة أطول تك ّ
شف لنا المزيد
من األخطار الناتجة عن التدخين.
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ومرة أخرى  -يا صاحب السمو  -ساعدنا الحظ ،فمن خالل اختيارنا لألطباء لهذه الدراسة وبعد
مشاهدتهم لما حدث لزمالئهم أقلع عدد كبير منهم عن التدخين ،وقد ساعدنا ذلك وبسرعة من اكتشاف
أن التوقف عن التدخين يقلل مخاطر اإلصابة باألمراض القاتلة ،وأن المخاطر تنخفض أكثر فأكثر
كلما تم اإلقالع عن التدخين في وقت مبكر .عالوة على ذلك قام أولئك األطباء بنقل المعلومات إلى
مرضاهم .وعندما اقتنعت وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفزيون بصحة نتائجنا ض ّموا
أصواتهم إلينا وبدأ أفراد الجمهور يقلعون عن التدخين بأعداد متزايدة مما أدى إلى انخفاض نسبة
الوفيات المبكرة في المملكة المتحدة ،وأمكن تالفي الكثير من تلك الوفيات .وفي عام 5790م قُدّر أن
 551ألف حالة وفاة تحدث بسبب التدخين في الذكور أي حوالي  % 31وقد تناقص ذلك العدد في
عام 4000م إلى  13ألف حالة وفاة ،أي ما يعادل أقل من .% 41
لكن صناعة التبغ ،فيما يبدو ،لم تكترث بما تسبّبه من أضرار للناس .وفي الوقت الذي انخفضت
فيه مبيعاتها في المملكة المتحدة والعديد من الدول المتقدمة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا،
وجهت أنظارها نحو العالم العربي ،وآسيا ،وأفريقيا ،وأمريكا الجنوبية .إن منحنا جائزة الملك فيصل
لبحوثنا عن مخاطر التدخين سيكون له  -في تقديري  -أثر بعيد في عرقلة جهود شركات التبغ الرامية
إلى نشر هذه اآلفة ،كما أن مكانة هذه الجائزة سوف تدفع كثيرا ً من الناس لالهتمام الجاد بما توصلنا
إليه من نتائج وما أثبتته أيضا ً دراسات اآلخرين حول هذا الموضوع.
وسوف يساعد منح الجائزة الكثيرين حول العالم في فهم األخطار الناتجة عن تدخين التبغ وفي
مقاومة الضغوط التي تمارسها عليهم شركات التبغ لدفعهم لشراء السجائر دونما إدراك لضخامة
مخاطرها.
أما بالنسبة لي شخصيا ً فربما يكون أمرا ً افتراضيا ً أن يتوقع مني أحد أن أبدأ وأنا في هذه السن في
بحوث جديدة يستغرق إجراؤها عدة سنوات .لكن ما يمكنني عمله هو مساعدة األطباء الشباب
الراغبين في مواصلة بحوثهم في الطب الوقائي للحصول على دعم أكيد من كلية جرين التي مازلت
مرتبطا ً بها في جامعة اوكسفورد .إن تلك الكلية مخصصة لطالب الدراسات العليا في الطب
وتتلخص رسالتها في توفير الدعم األكاديمي واإلداري واالجتماعي للزمالء ،والطالب ،وأعضاء
منتدى الكلية ،وزوارها األكاديميين العاملين في الحقل الصحي .وقد تأسست هذه الكلية منذ  41عاما ً
وهي تتعرض سنويا ً للضغوط من أجل قبول أعداد أكبر وأكبر من طالب الدراسات العليا وتوفير
اإلمكانات الالزمة لهم .ولتحقيق ذلك تسعى الكلية لبناء منشئات جديدة .وإذا كان لي أن أساعد في
ذلك من خالل المنحة المالية للجائزة فإنني أفكر في تسمية إحدى قاعات ذلك المبنى باسم الملك
فيصل ،وفي إنشاء منحة دراسية للمساهمة في تكلفة الدراسة ألحد الطالب الراغبين في إجراء بحوث
في الطب الوقائي خصوصا ً من الدول العربية أو اإلسالمية .لقد حدثت  -يا صاحب السمو -
تطورات عظيمة في الطب خالل مسيرة حياتي وأمكن عالج عدد كبير من األمراض التي كانت
تُسبّب العجز والوفاة المبكرة .ورغم ذلك تظل الوقاية خير من العالج .وإذا كان في مقدوري أن
أساعد مزيدا ً من األطباء في التخصص في الطب الوقائي فإن ذلك سيزيد ما يغمرني من سعادة وفخر
بهذه الجائزة.
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Acceptance Speech of
PROFESSOR SIR RICHARD DOLL
Co-Winner of the 2005
King Faisal International Prize for Medicine
Sunday 10 April 2005 (1.3.1426H.)

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

It is with a sense of awe that I find myself here to receive the prestigious
award of the King Faisal International Prize in Medicine. Like all young
people who start on a career in medical research, I had in mind the hope that
I might discover some fact that would add to knowledge about how diseases
were caused or could be prevented. That I have been able to do so has been
due to several pieces of good fortune. First, the problems I have studied
proved capable of solution with the tools that I had to hand. Secondly, I have
had the privilege of working with colleagues of outstanding ability. With the
tools we had, Professor Bradford Hill and I were able to show that cigarette
smoking was the principal cause of the enormous increase in the mortality
from cancer of the lung. After we published our report, however, we met an
unexpected obstacle which, in the event, turned out to be another piece of
good fortune. For very few people, apart from Sir Harold Himsworth, then
Secretary of the British Medical Research Council, believed our conclusion
and we were forced to think of an independent way by which we could test
the validity of our findings. We consequently set out to see if knowledge of
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people's smoking habits would enable us to predict their risk of dying from
lung cancer and we chose British doctors to help us by giving us the
necessary information about themselves, on the grounds that they would be
easy to follow up. Some 34000 male doctors agreed to help in this way and
quite quickly, within 5 years, we found that our predictions were correct.
Unexpectedly, however, our findings also showed much more, for the
longer we; followed the doctors the more conditions we found that smoking
was liable to cause.
Once again, your Royal Highness, fortune had favoured us in the choice
of doctors to study, for seeing what was happening to their colleagues, many
doctors gave up smoking and we were soon able to show that stopping
smoking reduced the risk of fatal disease and that the earlier it was stopped
the greater the reduction it was possible to achieve. The doctors, moreover,
passed on the information to their patients and when the media, (press, radio
and television) also became convinced of the validity of our findings and
added their voice, the public began to give up smoking in progressively
larger numbers, with the result that mortality rates throughout the UK fell
and many premature deaths were avoided. In 1970 it was estimated that
116,000 deaths in men were attributable to smoking, which was more than a
third, of the total (35%) while in 2000 the number had fallen to 63 000
which was under a quarter (22%).
The tobacco industry, however, seemed not to care about the harm it was
doing and, as sales in the UK and many other economically developed
countries in Europe, North America, and Australia fell, the industry turned
its attention more and more to promoting sales in the Arabic world, Asia,
Africa and South America. The award of the King Faisal Prize for our work
on the effects of smoking will, I believe, go a long way towards negating the
efforts by the tobacco industry. For the authority of the prize is such that
many people in these countries, who would not otherwise have done so, will
take seriously the results of our work and that of the many other people who
have now also studied the subject. The award will help people throughout
the world to appreciate the harm that cigarette smoking does and to resist
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pressure from the tobacco industry to buy cigarettes, without having to
experience the immensity of the harm directly in their own countries.
For my own part, it would, I think, be presumptuous to expect that at my
age I could initiate any worthwhile new research, which almost always takes
several years to complete. What I can do is to help young doctors who want
to undertake research in preventive medicine, something that I can do by
giving ear-marked support to the College in Oxford to which I have been
most recently attached: namely Green College. The college is for graduate
students and its mission is (I quote) "to provide academic, administrative and
social support for Fellows, Students, Common Room members, and
Academic visitors, working in human health and welfare". It was established
25 years ago and every year there is greater pressure on it to admit and
provide facilities for a greater number of graduate students. The college is
seeking to do that by new building and, if I can help it with the prize money,
I have it in mind that one room in the building should be named after King
Faisal and a scholarship provided which would contribute to the college fees
of a student wishing to undertake research in preventive medicine,
preferably one from an Arabic or other Muslim country. Tremendous
advances have been made in medicine in my life-time, your Royal Highness,
and much disease can be cured that used to cause serious disability and
premature death. Prevention, nevertheless, still remains better than cure and,
if by this award I can help more doctors to undertake research in preventive
medicine, it will increase still further my gratitude for the honour of
receiving it.
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