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 علي فضل اهلل واألب أبو كسم حاضرا في األميركية حول التبّرع باألعضاء

 ليبانون فايلز

  0200شباط  02االثنين 

حبظش انغٛذ ػهٙ فعم اهلل، سئٛظ خًؼٛخ انًجّشاد انخٛشٚخ، ٔاألة انذكزٕس ػجذِ أثٕ كغى، يذٚش انًشكض 
ثشَبيح "نإلػالو، ػٍ يٕظٕع انزجّشع ثبألػعبء يٍ انًُظٕسٍٚ األخالقٙ ٔانذُٚٙ، ثذػٕح يٍ انكبثٕنٛكٙ 

 . فٙ كهٛخ انطت فٙ اندبيؼخ األيٛشكٛخ فٙ ثٛشٔد" عهٛى انحص نألخالقٛبد األحٛبئٛخ ٔاالحزشاف
صسع األػعبء ٔقذ ػّشفذ انذكزٕسح ربنٛب ػشأ٘ أٔال ثبنًحبظشٍٚ الفزًخ ئنٗ أٌ انزطٕساد األخٛشح فٙ يدبل 

نكٍ ْزا األيم رشافق يغ رغبؤالد . ٔانزجشع ثٓب فزحذ انجبة أيبو أيم خذٚذ نؼالج األيشاض انًغزؼصٛخ
٘، ْٔٙ أعزبرح فٙ ٔٔنزا قبنذ انذكزٕسح ػشا. أخالقٛخ ٔاعُزًدضد اٜساء انذُٚٛخ فٙ انًٕظٕع ركشاسًا

 .غى ئنٗ يُبقشخ انًٕظٕعاألخالقٛبد انطجٛخ انغشٚشٚخ، دػٙ انغٛذ فعم اهلل ٔاألة أثٕ ك
ٔقذ ارفق انًحبظشاٌ أٌ انششع اإلعاليٙ ٔانكُٛغخ انًغٛحٛخ ٚشدّؼبٌ ػهٗ انزجشع ثبألػعبء ٔصسػٓب 

ٔارفقب أٚعًب أٌ انًزجّشع ثبنؼعٕ ٚدت . يٍ دٌٔ ئكشاِ ٔثًٕافقخ انشخص انز٘ ٚإخز يُّ انؼعٕ انًطهٕة
 .أٌ ٚكٌٕ يذسكًب رًبيًب نهًخبطش انًزشرجخ ػهٗ رجّشػّ

 
ًّذ نٛجشص رشدٛغ انذٍٚ اإلعاليٙ  ٔاعزُذ انغٛذ فعم اهلل ئنٗ انحذٚث ششٚف ٔئنٗ أقٕال انُجٙ يح

ٔقبل ئٌ . نهؼطبء ٔنهزعحٛخ ػًٕيًب، ششغ أٌ ٚكٌٕ انًزجّشع يذسكًب نًب ٚقٕو ثّ ٔنٍ ٚزأرٖ أٔ ًٕٚد ثغججّ
ػهٗ ػًم انطجٛت انذ٘  دٍٚ انًزجّشع أٔ انًزهّقٙ ال ٚدت أٌ ٚذخم فٙ االػزجبس ٔئٌ اإلعالو ٕٚافق

 .نكُّ فبل ئٌ اندذل فٙ اإلعالو ٚزشّكض حٕل ثٛغ ٔششاء األػعبء. ُٚدش٘ ػًهٛخ اعزئصبل انؼعٕ ٔصسػّ
أيب األة أثٕ كغى فقبل ئٌ اإلعالو ٔانًغٛحٛخ يزفقبٌ ػهٗ قجٕل يجذأ انزجشع ثبألػعبء ٔصسػٓب، نكٍ 

غخ رزحفظ حٕل ثؼط األػعبء، ٔرشفط رًبيًب ٔقبل ئٌ انكُٛ. انكُٛغخ رحظش رًبيًب انزدبسح ثبألػعبء
 .انزجّشع ثبنذيبؽ ٔثبألػعبء انزُبعهٛخ ألٌ ْزِ رشكم شًٕنٛخ انكبئٍ انجشش٘

ٔقبل األة أثٕ كغى أٚعًب أٌ انًجّششٍٚ ٚدت أٌ ٚشدّؼٕا فٙ ػظبرٓى انزجّشع ثبألػعبء ٔطبنت يٍ 
عبء ٚغبػذ اإلَغبٌ فٙ قٓش طجٛؼزّ ٔخهص ئنٗ أٌ انزجّشع ثبألػ. اندبيؼبد ٔانًذاسط أٌ رحزٔ حزْٔى

 .األَبَٛخ
ػُذ انٕفبح ٚجقٗ اندغذ فٙ انزشثخ ٔٚزحهم، نكُُب َحصم ػهٗ أخغبد خذٚذح فٙ انحٛبح :"ٔخزى
 ".انثبَجخ
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