بيان صحفي
مؤتمر "وهب األعضاء والمسؤوليّة اإلنسانيّة ،بين تعليم الكنيسة وتساؤالت المؤمنين"
بيروت في  :1122/3/21برعاية صاحب الغبطة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثال بسيادة المطران
ديس يوسف مؤتمر مشترك بين المعهد العالي للعلوم الدينيّة في الجامعة
مار ،اقيم في جامعة الق ّ
مارون الع ّ
واللجنة األسقفيّة لراعويّة الخدمات الصحيّة في لبنان واللجنة الوطنيّة لوهب وزرع األعضاء واألنسجة البشريّة
(نوودت  -لبنان) ،حول "وهب األعضاء والمسؤوليّة اإلنسانيّة ،بين تعليم الكنيسة وتساؤالت المؤمنين" ،بحضور
رئيس الجامعة البروفسور سليم دكّاش اليسوعي وعميد كليّة العلوم الدينيّة في الجامعة األب طوم سيكينغ و
مدير المعهد العالي للعلوم الدينيّة األب إدغار الهيبي وعدد من الشخصيات الرسميّة واألكاديميّة ومتابعين
لموضوع وهب األعضاء.
في كلمته اإلفتتاحية أشار البروفسور دكّاش الى تجربته وقال ":عندما كنت عمي ًدا لكليّة العلوم الدينيّة كنت
أشارك في لجنة األخالقيّات في مستشفى أوتيل ديو وكان موضوع زرع األعضاء واألنسجة يطرح أمام اللجنة التي
كان عليها التدقيق في الموضوع والتأكّد من أن كل المقوّمات األخالقيّة متوفّرة وأن ليس وراء عمليّة الزرع عمليّة
مة التي أرادت أن تهب
تجاريّة رابحة وأنها لن تترك وراءها أي نتائج نفسيّة أو اجتماعيّة وخيمة .وإني أتذكر تلك الع ّ
كليتها البن اختها وكم أن األمر أخذ سؤاال ً وجوا ًبا قبل اإلذن بإجراء العمليّة .إني أعتقد أن التعليم الكاثوليكي يقول
بوهب األعضاء ضمن شروط موضوعيّة على وجه التأكيد".
بأمس الحاجة أن
مار في كلمته الى ان وهب األعضاء هو "عالمة تضامن مع من هم
من جهته أشار المطران الع ّ
ّ ِّ
نتضامن معهم ،إنه عالمة تضامن مع الحياة عبر التشبث بها كهبة من هللا .فعلى الجميع أن يتضامنوا ويتعاونوا
ذرت
للحفاظ عليها في كل انسان وكل اإلنسانيّة ( .)...مما ال شك فيه ،هناك بعض المخاطر اإلنسانيّة التي ح ّ
منها الكنيسة من خالل وهب األعضاء ،ومنها :المتاجرة باألعضاء ،أو تعرّض إنسان للموت من خالل وهب أحد
أعضائه ،أو زرع أعضاء تميّز فرادة االنسان ،لذلك تتوجه الكنيسة الى كل العاملين في القطاع الطبي ،وتطلب
منهم أن يشجعوا الناس على وهب أعضائهم متقيّدين بالمبادئ التي وضعتها لهم".
اما األب ادغار الهيبة فأشار في كلمتهه الهى سهيال المهؤتمر واعلهن انهه األول مهن سلسهلة مهن المهؤتمرات وههو
يتعاطى مع موضوع وهب األعضاء وزرعها من ناحية تعليم الكنيسة الكاثوليكيّة .على أن يكون هنهاك مواعيهد تاليهة
مع الكنائس األخرى من ناحية ،ومع الدين اإلسالمي من ناحية أخرى .كما اشار الهيبي الى مضمون المؤتمر ،من
العرض العلمي إلمكانيات الطب الحاليّة في موضوع وهب األعضاء ونقلها وزرعها ،الى التوقف عند اآلليهات المتبعهة
الكتشاف الواهب وتشخيص الموت الدماغي وكيفيّة إنعاش األعضهاء وتوزيعهها ،واالطهالع علهى النمهوذب اللبنهاني
المتبع في شأن وهب األعضاء وأبعاده القانونيّة والتشريعيّة ،والتطرل بشكل خاص الى بعهض المسهائل الالهوتيّهة
والعقائديّة واألخالقيّة والراعويّة واألنتروبولوجيّة واإلجتماعيّة والنفسيّة.
وقد اعلن في نهاية المؤتمر عن آليّة تعهاون بهين اللجنهة األسهقفيّة لراعويّهة الخهدمات الصهحيّة فهي لبنهان واللجنهة
الوطنيّة لوهب وزرع األعضاء واألنسجة البشريّة ،من ابرز نقاطها :إنشاء لجنة تنسيق دائمهة بهين اللجنهة الوطنيّهة
واللجنة األسقفيّة ،إقامة دورات تنشئة مهن قبهل لجنهة التنسهيق لكهل المتطهوعين العهاملين فهي اإلطهار الراعهوي
األبرشي واالستشفائي ،و التعاون مع المدارس والجامعات واإلكليريكيات وفتح باب التدريب بين الدبلوم الجامعي
لراعويّة الصهحة واللجنهة الوطنيّهة لوههب األعضهاء والتنشهئة األكاديميّهة األساسهيّة والمسهتمرة للكهنهة والرهبهان
والراهبات والمكرسين والعلمانيين وتعميم تعليم الكنيسة في موضوع وهب وزرع األعضاء.
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