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اليسوعية في املهنة" أخالقيات افتتاح "مركز
والباحثني واملجتمع املدني األطباء لخدمة

صايغ) مروان حماده متحدثا.          (ميشال النائب

يوسف جامعة القديس افتتحت
حرم في المهنة" أخالقيات "مركز
في الشام، طريق على الطبية العلوم
االستشارية "الهيئة رئيس حضور
المهنة، النائب ألخالقيات الوطنية
االطــــبــــاء مـــــــــروان حـــــمـــــاده ونـــقـــيـــب
الجامعة ورئــيــس شـــرف ابـــو شـــرف
ورئيس شموسي رينه البروفسور
وجمع طنب روالن البروفسور المركز
والــطــالب مـــن الــعــمــداء واالســــاتــــذة

الدين. ورجال
بــدايــة اوضــــح طــنــب ان "الــمــركــز
فــي خدمة عــبــارة عــن مــســاحــة لــقــاء
ممثلي وجميع والباحثين االطــبــاء
المجتمعالمدنيالمهتمينبمواضيع
كونه الى باالضافة الطبية، االخالق
امام مفتوحا والتعليم للبحث قطبا
الــقــديــس جــمــيــع كـــلـــيـــات جـــامـــعـــة
تساهم يــوســف ومــعــاهــدهــا، لــكــي
وتـــعـــدديـــتـــه". فـــي اغـــنـــاء الـــنـــقـــاش
بالطرح الــقــبــول وشـــدد على "عـــدم 
مناهج توحيد تداوله عن يتم الذي
لبنان في الطبية المهن اخالقيات
"تلك ان معتبرا الــعــربــي"، والــعــالــم
علمية حقيقة ليست االخــالقــيــات

دائم". نقاش موضوع بل

شاموسي
ان مـــن جــهــتــه واكــــد شــامــوســي
مبادئ على ارســـاء حــرص "الــمــركــز
العامة الصحة في المهنة اخالقيات
ميادين الــقــدرات في وعلى تنمية
شبكات خبراء ارساء مشابهة وعلى
االفضل من لكن ابحاث، ومشاريع
عــددا ليشمل عمله حقل توسيع
يــجــدر ال آخــــر مـــن الــمــيــاديــن الــتــي
الــــيــــوم". وقــــال: بــنــا الــتــخــلــي عــنــهــا
االجــتــمــاعــيــة "تــعــتــبــر الــمــشــكــالت
ومن ذاتــه في قائما عالما والطبية
تبدو لكن  عندها، التوقف الجيد 
حــاجــة مـــيـــاديـــن اخــــــرى ايـــضـــا فــــي
ويجب المهنة اخالقيات الى ملحة 
وانا اعني االعتبار، في اخذها تاليا
في حـــدودنـــا خـــارج كــل مــا يحصل
يتفاقم اذ تلك او  المؤسسة هــذه
خلل حصول الى يشير ما االنتحار

في العمل". رهيب

حماده
فيها: كلمة لحماده قال وكانت
في االونيسكو اشركتني "عندما
العالمية  اللجنة فــي  ١٩٩٩ الــعــام
كــنــت خــرجــت الخــالقــيــات الـــطـــب،

وزارة الــى قادتني تجربة مــن للتو 
فــــؤاد االطــــبــــاء الـــصـــحـــة مــــع نــقــيــب
الــخــطــوات خــضــت الــبــســتــانــي، اذ
الطبية. االخــالق ميدان في االولــى
حتى المهنة ادبــيــات ومـــن شــرعــة 
الوطنية االستشارية الهيئة انشاء
فــي االولـــــــى الخـــالقـــيـــات الـــمـــهـــنـــة،
كــانــت االوســـــــط، ـــشـــرق مــنــطــقــة ال
المهنية بالعقبات مليئة المسيرة
والتنكيدات السياسية والــفــخــاخ
نهاية الــى افضت لكنها االداريـــة،
المركز بانشاء هذا تتمثل  سعيدة
النزعة من بالتخلص لنا سمح الذي
فــئــويــة االنــــفــــراديــــة لــلــبــعــض ومــــن
نحن "هـــا الــبــعــض اآلخـــــر". وخـــتـــم:
الــمــســافــة مــــن ضـــيـــق نـــتـــحـــرر  اآلن 
عــالــم وضـــيـــق الـــفـــكـــر لـــنـــدخـــل فــــي
الدقيق والتعليم المتجدد البحث

المفتوحة". والنقاشات
عقد الــمــركــز، افتتاح ولمناسبة
االساتذة عدداكبيرامن جمع مؤتمر
واالوروبيين اللبنانيين الجامعيين
االبعاد ناقشوا دين ورجــال واطباء
والقانونية والــديــنــيــة االجتماعية
والعلمية والــفــلــســفــيــة والــنــفــســيــة 

الطب. اخالق لموضوع


