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خالل تقدمي املساعدات للمحتاجني

د. اسطفان واملطران مارون العّمار يوّقعان البروتوكول

تشخيص املــــوت، مــن نــــواح ثـــاث : 
القانونّية  والناحية  العلمّية  الناحية 
والناحية التطبيقّية. ومن ثم ينتقلون، 
في مرحلة ثانية، إلى عرض التعاليم 
املتعّلقة،وتتم  ــة  الــديــنــّي ـــف  ـــواق وامل
السنّية   : ســــــّت  ــــاربــــات  مــــق ـــر  عـــب
واألرثوذكسّية  ــة  ــدرزّي وال والشيعّية 

والبروتستانتّية والكاثوليكّية«.
ثم حتّدث الدكتور انطوان اسطفان 
وقال: »إن مستقبل البرنامج الوطني 
ـــرائـــد فـــي لبنان  لــوهــب األعـــضـــاء ال
والذي اطلقناه إعاميًا في 13 كانون 
الثاني املاضي وجاءت نتائجه كبيرة 
ومشجعة جـــدًا، هــذا الــبــرنــامــج بات 
يــعــتــمــد عــلــى كـــل واحــــد مــنــا وعلينا 
معًا. وال بد من أن أنــّوه بــدور اإلعام 

ففي  الثقافة  هــذه  نشر  فــي  وأهميته 
الــفــتــرة مــن 13 كــانــون الــثــانــي حتى 
يومنا ثم توقيع أكثر من 1300 بطاقة 
وهب مبا يــوازي عدد البطاقات التي 
ونسبة   ،2014 سنة  خــال  تلقيناها 
الوهب في لبنان مع البرنامج الوطني 

ثابتة ولكنها ال تزال متدنية«.
وفي اخلتام وّقــع الدكتور انطوان 
اسطفان رسميا بإسم وزراة الصحة 
العامة و«اللجنة الوطنية لوهب وزرع 
األعضاء واألنسجة البشرية« )نوودت 
– لبنان(، والنائب البطريركي املاروني 
، رئيس  على منطقتي اجلّبة وزغرتا 
اخلدمات  لراعوية  األسقفية  اللجنة 
الــصــحــّيــة فــي لــبــنــان املــطــران مارون 

العّمار »بروتوكول التعاون«.

رك نصف أعضائه وراء 

املركز  فــي  نــــدوة صحفية  عــقــدت 
الــكــاثــولــيــكــي لــــإعــــام، بـــدعـــوة من 
الــلــجــنــة األســقــفــيــة لــوســائــل اإلعـــام 
لوهب  الثاني  الوطني  »املؤمتر  حول 
األعضاء واملسؤولّية الدينية« وتوقيع 
اللجنة  بـــن  الـــتـــعـــاون  بـــروتـــوكـــول 
واألنسجة  األعــضــاء  لوهب  الوطنية 
لراعوية  األسقفية  و«اللجنة  البشرية 
اخلدمات الصحية في لبنان« واملؤمتر 
الدينّية  للعلوم  العالي  املعهد  ينّظمه 
في جامعة القديس يوسف بالتعاون 
مع اللجنة األسقفية لراعوّية اخلدمات 
الصحّية في لبنان، واللجنة الوطنية 
واألنسجة  األعـــضـــاء  وزرع  لــوهــب 
وذلك   ، لبنان(   – ـــوودت  )ن البشرية« 
بيار  مـــدرج   ،2015 آذار   7-6 يــومــي 
أبو خاطر، في حرم العلوم اإلنسانّية 
في جامعة القديس يوسف، بيروت – 

طريق الشام.
قّدم لها األب عبده أبو كسم وقال: 
»ليس أجمل من أن يهب اإلنسان من 
ذاتــه من أعضائه إلــى إنسان آخــر قد 
يكون يعرفه وقــد ال يــكــون، يهب إليه 
عــيــنــيــه أو اي شـــيء ميــكــن أن يهبه 
ليدخل الرجاء واألمل إلى قلبه ليبقى 

من خاله شاهدًا لللمحبة الكبيرة«.
ثم كانت كلمة املطران مارون العّمار 
فــقــال: »ثــقــافــة الــعــطــاء مــتــجــّذرة في 
صميم الديانات السماوّية، والعاطي 
نستمّد  ومنه  الله،  هو  واألكبر  األّول 
بامتياز....يظّن  اإللهّية  الثقافة  هــذه 
التي  السماوّية  الديانات  أّن  البعض 
نتبع تعاليمها بهذا الشأن متنع وهب 
األعــضــاء واألنسجة، وهــذا ظــنٌّ ليس 
الديانات  كــانــت هــذه  فــي محّله، وإن 
تضع بعض املبادىء لوهب األعضاء 
ولكن ضمن هــذه املــبــادىء، يبقى هذا 
الوهب عمًا مكّرمًا من االنسان والله 

في آن«.
ــدوره، األب إدغــار الهيبي حتّدث  ب
عن وهب األعضاء واملسؤولّية الدينّية 
وقــال: »يتناول املؤمترون، في مرحلة 
أولـــــى، مــســألــة حــرجــة فـــي موضوع 
وهب األعضاء وهي تختص بتحديد 


