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وهب األعضاء والمسؤولّية اإلنسانّية في ”اليسوعّية“

البلد اش والعّمار (من اليمين) 
ّ
الهيبي وسيكينغ والوزير السابق ناظم الخوري ودك

صدى البلد  

اقيم في جامعة القّديس يوسف 
برعاية الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعي ممثال بالمطران مارون العّمار، 
مؤتمر مشترك بين المعهد العالي 
للعلوم الدينّية في الجامعة واللجنة 
األسقفّية لرعوّية الخدمات الصحّية 
في لبنان واللجنة الوطنّية لوهب 
وزرع األعضاء واألنسجة البشرّية 
(نوودت - لبنان)، حول ”وهب األعضاء 
والمسؤولّية اإلنسانّية، بين تعليم 
الكنيسة وتساؤالت المؤمنين“، في 
اش 

ّ
حضور رئيس الجامعة سليم دك

اليسوعي وعميد كلّية العلوم الدينّية 
فــي الجامعة األب طــوم سيكينغ 
ومدير المعهد العالي للعلوم الدينّية 

األب إدغار الهيبي وفاعليات.
 

مقّومات أخالقّية
قال دكاش: ”عندما كنت عميًدا 
لكلّية العلوم الدينّية كنت أشارك 
في لجنة األخالقّيات في مستشفى 
أوتيل ديو وكان موضوع زرع األعضاء 
واألنسجة يطرح أمام اللجنة التي كان 
د 

ّ
عليها التدقيق في الموضوع والتأك

لمقّومات األخالقّية  ا أن كــل  مــن 
رة وأن ليس وراء عملّية الزرع 

ّ
متوف

عملّية تجارّية رابحة وأنها لن تترك 
وراءها أي نتائج نفسّية أو اجتماعّية 
وخيمة. أتذكر تلك العّمة التي أرادت 
أن تهب كليتها البن اختها وكم أن 
األمــر أخذ ســؤاًال وجواًبا قبل اإلذن 
بإجراء العملّية. أعتقد أن التعليم 
الكاثوليكي يقول بوهب األعضاء 

ضمن شــروط موضوعّية على وجه 
التأكيد“.

عالمة تضامن
من جهته أشــار العّمار الــى ان 
”وهب األعضاء هو عالمة تضامن مع 
من هم بأمسِّ الحاجة أن نتضامن 
معهم، إنه عالمة تضامن مع الحياة 
عبر التشبث بها كهبة من الله. فعلى 
ونوا  ويتعا منوا  يتضا ن  أ لجميع  ا
للحفاظ عليها في كل انسان وكل 
. مما ال شك فيه،  ( . . . ) نّية  اإلنسا
هناك بعض المخاطر اإلنسانّية التي 
رت منها الكنيسة من خالل وهب 

ّ
حذ

األعضاء“.
اما الهيبي فأعلن أن ”المؤتمر هو 
األول من سلسلة من المؤتمرات وهو 
يتعاطى مع موضوع وهب األعضاء 
وزرعها من ناحية تعليم الكنيسة 
الكاثوليكّية. على أن تكون هناك 
مواعيد تالية مع الكنائس األخرى 
من ناحية، ومع الدين اإلسالمي من 

ناحية أخرى“.

دورات تنشئة
واعــلــن فــي نهاية المؤتمر عن 
آلّية تعاون بين اللجنة األسقفّية 
لراعوّية الخدمات الصحّية في لبنان 
واللجنة الوطنّية لوهب وزرع األعضاء 
واألنسجة البشرّية، من ابرز نقاطها: 
إنشاء لجنة تنسيق دائمة بين اللجنة 
الوطنّية واللجنة األسقفّية، إقامة 
دورات تنشئة من قبل لجنة التنسيق 
لكل المتطوعين العاملين في اإلطار 
الــراعــوي األبــرشــي واالستشفائي، 
والتعاون مع المدارس والجامعات 
واإلكليريكيات وفتح باب التدريب 
بين الدبلوم الجامعي لراعوّية الصحة 
ء  األعضا لوهب  لوطنّية  ا للجنة  ا و
األساسّية  األكاديمّية  لتنشئة  وا
والــمــســتــمــرة للكهنة والــرهــبــان 
والراهبات والمكرسين والعلمانيين 
وتعميم تعليم الكنيسة في موضوع 

وهب وزرع األعضاء.
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