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بروتوكول بني اللجنة الوطنية لوهب الأع�ضاء
واللجنة الأ�سقفية لراعوية اخلدمات ال�صحية

ع��ق��دت ن����دوة صحفية ف��ي املركز
ال��ك��اث��ول��ي��ك��ي ل��ل�إع��ل�ام ،ب���دع���وة من
ال��ل��ج��ن��ة األس��ق��ف��ي��ة ل��وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
حول «املؤمتر الوطني الثاني لوهب
األعضاء واملسؤول ّية الدينية» وتوقيع
ب���روت���وك���ول ال���ت���ع���اون ب�ي�ن اللجنة
الوطنية لوهب األع��ض��اء واألنسجة
البشرية و»اللجنة األسقفية لراعوية
اخلدمات الصحية في لبنان» واملؤمتر
ّ
ينظمه املعهد العالي للعلوم الدين ّية
في جامعة القديس يوسف بالتعاون
مع اللجنة األسقفية لراعو ّية اخلدمات
الصح ّية في لبنان ،واللجنة الوطنية
ل��وه��ب وزرع األع���ض���اء واألنسجة
البشرية» (ن���وودت – لبنان)  ،وذلك
ي��وم��ي  7-6آذار  ،2015م���درج بيار
أبو خاطر ،في حرم العلوم اإلنسان ّية
في جامعة القديس يوسف ،بيروت –
طريق الشام.
ق ّدم لها األب عبده أبو كسم وقال:
«ليس أجمل من أن يهب اإلنسان من
ذات��ه من أعضائه إل��ى إنسان آخ��ر قد
يكون يعرفه وق��د ال ي��ك��ون ،يهب إليه
ع��ي��ن��ي��ه أو اي ش���يء مي��ك��ن أن يهبه
ليدخل الرجاء واألمل إلى قلبه ليبقى
من خالله شاهد ًا لللمحبة الكبيرة».
العمار
ثم كانت كلمة املطران مارون ّ
ف��ق��ال« :ث��ق��اف��ة ال��ع��ط��اء م��ت��ج�� ّذرة في
صميم الديانات السماو ّية ،والعاطي
األول واألكبر هو الله ،ومنه نستم ّد
ّ
ه��ذه الثقافة اإلله ّية بامتياز....يظنّ
البعض أنّ الديانات السماو ّية التي
نتبع تعاليمها بهذا الشأن متنع وهب
األع��ض��اء واألنسجة ،وه��ذا ظ��نٌّ ليس
ف��ي مح ّله ،وإن ك��ان��ت ه��ذه الديانات
تضع بعض املبادىء لوهب األعضاء
ولكن ضمن ه��ذه امل��ب��ادىء ،يبقى هذا
الوهب عم ً
ال مك ّرم ًا من االنسان والله
في آن».
ب��دوره ،األب إدغ��ار الهيبي حت ّدث
عن وهب األعضاء واملسؤول ّية الدين ّية
وق��ال« :يتناول املؤمترون ،في مرحلة
أول�����ى ،م��س��أل��ة ح��رج��ة ف���ي موضوع
وهب األعضاء وهي تختص بتحديد

د .اسطفان واملطران مارون الع ّمار يوقّعان البروتوكول
تشخيص امل����وت ،م��ن ن����واح ث�ل�اث :
الناحية العلم ّية والناحية القانون ّية
والناحية التطبيق ّية .ومن ثم ينتقلون،
في مرحلة ثانية ،إلى عرض التعاليم
وامل���واق���ف ال��دي��ن�� ّي��ة املتع ّلقة،وتتم
������ت  :السن ّية
ع���ب���ر م����ق����ارب����ات س ّ
والشيع ّية وال��درز ّي��ة واألرثوذكس ّية
والبروتستانت ّية والكاثوليك ّية».
ثم حت ّدث الدكتور انطوان اسطفان
وقال« :إن مستقبل البرنامج الوطني
ل��وه��ب األع���ض���اء ال���رائ���د ف���ي لبنان
والذي اطلقناه إعالمي ًا في  13كانون
الثاني املاضي وجاءت نتائجه كبيرة
ومشجعة ج���د ًا ،ه��ذا ال��ب��رن��ام��ج بات
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى ك���ل واح����د م��ن��ا وعلينا
مع ًا .وال بد من أن أن ّ��وه ب��دور اإلعالم

وأهميته ف��ي نشر ه��ذه الثقافة ففي
ال��ف��ت��رة م��ن  13ك��ان��ون ال��ث��ان��ي حتى
يومنا ثم توقيع أكثر من  1300بطاقة
وهب مبا ي��وازي عدد البطاقات التي
تلقيناها خ�لال سنة  ،2014ونسبة
الوهب في لبنان مع البرنامج الوطني
ثابتة ولكنها ال تزال متدنية».
وفي اخلتام و ّق��ع الدكتور انطوان
اسطفان رسميا بإسم وزراة الصحة
العامة و»اللجنة الوطنية لوهب وزرع
األعضاء واألنسجة البشرية» (نوودت
– لبنان) ،والنائب البطريركي املاروني
على منطقتي اجل ّبة وزغرتا  ،رئيس
اللجنة األسقفية لراعوية اخلدمات
ال��ص��ح�� ّي��ة ف��ي ل��ب��ن��ان امل��ط��ران مارون
العمار «بروتوكول التعاون».
ّ

