
 
 

 
 ،رئيس جامعة القّديس يوسف ،سليم دّكاش اليسوعيّ  لبروفسورا كلمة

 في افتتاح مؤتمر "وهب األعضاء والمسؤولّية اإلنسانّية، 
 ،بين تعليم الكنيسة وتساؤالت المؤمنين"

 للعلوم الدينّية،الذي ينّظمه المعهد العالي 
 بالتعاون مع اللجنة األسقفّية لراعويّة الخدمات الصحّية في لبنان

 ،لبنان( –واللجنة الوطنّية لوهب وزرع األعضاء واألنسجة البشريّة )نوودت 
 ،في مدرّج بيار أبو خاطر، َحَرم العلوم اإلنسانّية
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ة  ي ببا  هلذه اجللسة االفتتاحيّ فوق العادة ليس بوّدي أن أكون خطيًبا حماضًرا ومطوِّالً 

هذا النهار املخّصص للتداول  ي موضوع عظيم األمهّية، وهو موضوع وهب األعضاء وقبول 
وزرعها، وذلك بدعوة كرمية من عميد كلّية العلوم الدينّية األب طوم سيكنغ اليسوعي األعضاء 

مدير املعهد العايل للعلوم الدينّية األب إدغار اهلييب، وذلك مبشاركة اللجنة األسقفّية ومن  
 واللجنة الوطنّية لوهب األعضاء  ي لبنان.  ي لبنان لراعويّة اخلدمات الصحّية

فقبل أّي أمر يقال  ي هذا املوضوع اخلطري الذي له جوانب إشكالّية متعّددة، ينبغي 
رعاية هذا املؤمتر املمتد على يومني غبطة ونيافة أبينا الكاردينال مار  توجيه الشكر إىل باحب

مارون عّمار رئيس  املطرانبشاره بطرس الراعي بطريرك أنطاكية وسائر املشرق، ممّثالً اليوم بسيادة 
ون هذا املؤمتر تأيت من ك كير أّن رعاية السّيد البطر  غرو  اللجنة األسقفّية لراعويّة الصّحة. وال 

يناقش  ي خمتلف احليثّيات واجلوانب واألسئلة اليت يطرحها الكثريون من املؤمنني وغري دثًا ح
 املؤمنني  ي هذا املوضوع.

العلوم  كلّيةلضّية. فعندما كنت عميًدا الق ا أن أشارككم بشهادة بسيطة  ي هذهوأوّد هن
كان موضوع زرع و  رانسدو ف أشارك  ي جلنة األخالقّيات  ي مستشفى أوتيل ديوالدينّية كنت 

 عليها التدقيق  ي املوضوع والتأّكد من أن كلّ كان األعضاء واألنسجة يطر  أمام اللجنة اليت  
ك املقّومات األخالقّية واإليتيكّية متوّفرة وأّن ليس وراء عملّية الزرع عملّية جتاريّة راحبة وأّّنا لن تت 
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ليتها ّّن أتذّكر تلك العّمة اليت أرادت أن هتب ك. وإنتائج نفسّية أو اجتماعّية وخيمةوراءها أي 
تعليم إّن أعتقد إّن الالعملّية.  جراءبإاإلذن  وجوابًا قبل البن اختها كم أّن األمر أخذ سؤاالً 

ة البابا يوحنّا فقداسالكاثوليكي يقول بوهب األعضاء ضمن شروط موضوعّية على وجه التأكيد 
أن تعطي احلياة فذلك  : ما جمملهبولس الثاّن قال  ي أحد املؤمترات املكّرسة للتفكري  ي املوضوع 

فعل حّب.  ي العادة توهب األعضاء بعد املوت. إاّل أّن واحًدا إذا أعطى جزًءا من جسده 
ة لآلخرين. ي يعطي احليااحلّب الذخالل حياته إلنقاذ غريه فذلك يعّد فعل حّب عظيم. إنّه 

ذا بني الناس. و ي ه والتضامن لألخّوة ولقد قال أحدهم : وهب األعضاء هو الشكل البليغ
 .األخالقو  اجملال، احلّب شيء عظيم لكن ال بّد من التشريع وتطبيق القوانني حلماية الناس

ذا املؤمتر هلة يّ إّّن أهنئ األب إدغار اهلييب على حسن تنظيم املعهد العايل للعلوم الدين
وأرى أنّه سوف يكون ناجًحا، حيمل رسالة اجلامعة وكلّية العلوم الدينّية واملعهد العايل فيها إىل 
املزيد من اإلشعاع األكادميي والروحي واألخالقي، متمنيًّا لكم مجيًعا مؤمتًرا وفري الثمار  ي خدمة 

 ًرا حضوركم.لبنان واللبنانّيني، شاك
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