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"وهب األعضاء واملسؤولية اإلنسانية" يف اليسوعية بين تعليم الكنيسة وتساؤالت
ف��ي رع��اي��ة ال �ب �ط��ري��رك م ��ار ب �ش��ارة
ب� �ط ��رس ال� ��راع� ��ي م �م �ث��ا ب �س �ي��ادة
ال�م �ط��ران م ��ارون ال �ع� ّ�م��ار ،اق�ي��م في
ج��ام �ع��ة ال �ق� ّ�دي��س ي��وس��ف م��ؤت�م��ر
مشترك بين المعهد العالي للعلوم
ال ��دي �ن � ّ�ي ��ة ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة وال �ل �ج �ن��ة
األس� �ق� �ف � ّ�ي ��ة ل� ��راع� � ّ
�وي� ��ة ال �خ ��دم ��ات
الصحية في لبنان واللجنة الوطنيةّ
ّ
ل��وه��ب وزرع األع� �ض ��اء واألن �س �ج��ة
ّ
البشرية (ن ��وودت  -ل�ب�ن��ان) ،حول
"وه � � ��ب األع� � �ض � ��اء وال� �م� �س ��ؤول � ّ�ي ��ة
اإلن �س��ان� ّ�ي��ة ،ب�ي��ن تعليم الكنيسة
وت � �س� ��اؤالت ال �م��ؤم �ن �ي��ن" ،ح�ض��ره
رئيس الجامعة البروفسور سليم
ّ
دك � � � ��اش وع� �م� �ي ��د ك� �ل � ّ�ي ��ة ال �ع �ل��وم
ال��دي �ن� ّ�ي��ة ف��ي ال �ج��ام �ع��ة األب ط��وم
سيكينغ و م��دي��ر ال�م�ع�ه��د العالي
ّ
الدينية األب إدغار الهيبي
للعلوم

وع ��دد م��ن ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رس�م� ّ�ي��ة
واألك��ادي�م� ّ�ي��ة ومتابعين لموضوع
وهب األعضاء.
ّ
وف ��ي ك�ل�م�ت��ه االف�ت�ت��اح��ي��ة أش��ار
ّ
دك��اش الى تجربته وق��ال" :عندما
ً
ّ
عميدا ّ
الدينية
لكلية العلوم
كنت
ّ
األخاقيات
كنت أشارك في لجنة
ف��ي مستشفى أوت �ي��ل دي��و وك��ان
م��وض��وع زرع األع� �ض ��اء واألن �س �ج��ة
يطرح أمام اللجنة التي كان عليها
ّ
ال�ت��دق�ي��ق ف��ي ال �م��وض��وع وال�ت��أك��د
م��ن أن ك��ل ال �م �ق� ّ�وم��ات األخ��اق� ّ�ي��ة
م �ت ��واف ��رة وأن ل �ي��س وراء ع�م�ل� ّ�ي��ة
ّ
الزرع ّ
تجارية رابحة وأنها لن
عملية
ّ
تترك وراء ه ��ا أي نتائج نفسية أو
ّ
اجتماعية وخيمة .وإني أتذكر تلك
ّ
العمة التي أرادت أن تهب كليتها
البن اختها وكم أن األمر أخذ سؤاالً

ً
ّ
العملية.
وجوابا قبل اإلذن بإجراء
وأع�ت�ق��د أن التعليم الكاثوليكي
يقول بوهب األعضاء ضمن شروط
ّ
موضوعية على وجه التأكيد".
ّ
من جهته أش��ار المطران العمار
ف��ي كلمته ال��ى ان وه��ب األع�ض��اء
ه� ��و "ع ��ام� ��ة ت �ض��ام��ن م� ��ع م� ��ن ه��م
ِّ
بأمس الحاجة أن نتضامن معهم،
إن��ه ع��ام��ة ت�ض��ام��ن م��ع ال�ح�ي��اة عبر
التشبث بها كهبة من الله .فعلى
ال�ج�م�ي��ع أن ي�ت�ض��ام�ن��وا وي�ت�ع��اون��وا
للحفاظ عليها في كل انسان وكل
ّ
اإلنسانية ( .)...وال شك أن هناك
ّ
ب �ع� ّ�ض ال �م �خ��اط��ر اإلن �س��ان��ي��ة ال�ت��ي
ح� ��ذرت م�ن�ه��ا ال�ك�ن�ي�س��ة م��ن خ��ال
وه��ب األع �ض��اء ،وم�ن�ه��ا :ال�م�ت��اج��رة
باألعضاء ،أو ّ
تعرض إنسان للموت
من خال وهب أحد أعضائه ،أو زرع

أعضاء ّ
تميز فرادة االنسان ،لذلك
تتوجه الكنيسة الى كل العاملين
في القطاع الطبي ،وتطلب منهم
أن ي �ش �ج �ع��وا ال� �ن ��اس ع �ل��ى وه��ب
أعضائهم ّ
متقيدين بالمبادئ التي
وضعتها لهم".
ام ��ا األب ادغ � ��ار ال�ه�ي�ب��ة ف��أش��ار
ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ال� ��ى س �ي��اق ال�م��ؤت�م��ر
واع �ل��ن ان ��ه األول م��ن س�ل�س�ل��ة من
ال � �م� ��ؤت � �م� ��رات وه� � ��و ي �ت �ع ��اط ��ى م��ع
م ��وض ��وع وه� ��ب األع � �ض� ��اء وزرع� �ه ��ا
م � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ك �ن �ي �س��ة
ّ
الكاثوليكية .على أن يكون هناك
مواعيد تالية مع الكنائس األخرى
م��ن ن��اح�ي��ة ،وم��ع ال��دي��ن اإلس��ام��ي
م � ��ن ن ��اح� �ي ��ة أخ� � � � ��رى .ك� �م ��ا اش � ��ار
الهيبي ال��ى مضمون المؤتمر ،من
ال�ع��رض العلمي إلمكانيات الطب

ّ
الحالية في موضوع وهب األعضاء
ونقلها وزرع �ه��ا ،ال��ى التوقف عند
اآلليات المتبعة الكتشاف الواهب
وت� �ش� �خ� �ي ��ص ال� � �م � ��وت ال ��دم ��اغ ��ي
ّ
وكيفية إنعاش األعضاء وتوزيعها.
وقد اعلن في نهاية المؤتمر عن
ّ
ّ
األسقفية
آلية تعاون بين اللجنة
ّ
ّ
ل ��راع ��وي ��ة ال �خ��دم��ات ال �ص �ح��ي��ة في
ّ
الوطنية لوهب وزرع
لبنان واللجنة
ّ
األع �ض��اء واألن �س �ج��ة ال�ب�ش��ري��ة ،من
اب��رز نقاطها :إن�ش��اء لجنة تنسيق
ّ
الوطنية واللجنة
دائمة بين اللجنة
األس�ق�ف� ّ�ي��ة ،إق��ام��ة دورات تنشئة
للجنة التنسيق لكل المتطوعين،
والتعاون مع المدارس والجامعات
واإلك � �ل � �ي� ��ري � �ك � �ي� ��ات وف� � �ت � ��ح ب� ��اب
التدريب ،وتعميم تعليم الكنيسة
في وهب األعضاء.

