مجتمع مدني وثقافة
علي فضل اهلل واألب أبو كسم حاضرا في األميركية حول التبرّع باألعضاء
االثنين  02شباط 0200
حبظش انغٛذ ػه ٙفعم اهلل ،سئٛظ عًؼٛخ انًجشّاد انخٛشٚخٔ ،األة انذكزٕس ػجذِ أثٕ كغى ،يذٚش انًشكض
انكبصٕنٛك ٙنإلػالو ،ػٍ يٕظٕع انزجشّع ثبألػعبء يٍ انًُظٕس ٍٚاألخالقٔ ٙانذ ،ُٙٚثذػٕح يٍ "ثشَبيظ عهٛى
انحص نألخالقٛبد األحٛبئٛخ ٔاالحزشاف" ف ٙكهٛخ انطت ف ٙانغبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد .
ٔقذ ػشّفذ انذكزٕسح ربنٛب ػشأ٘ أٔال ثبنًحبظش ٍٚالفزخً ئنٗ أٌ انزطٕساد األخٛشح ف ٙيغبل صسع األػعبء ٔانزجشع ثٓب
فزحذ انجبة أيبو أيم عذٚذ نؼالط األيشاض انًغزؼصٛخ .نكٍ ْزا األيم رشافق يغ رغبؤالد أخالقٛخ ٔاعزًُغضد
اٜساء انذُٛٚخ ف ٙانًٕظٕع ركشاسأً .نزا قبنذ انذكزٕسح ػشاس٘ ْٙٔ ،أعزبرح ف ٙاألخالقٛبد انطجٛخ انغشٚشٚخ،
دػ ٙانغٛذ فعم اهلل ٔاألة أثٕ كغى ئنٗ يُبقشخ انًٕظٕع.
ٔقذ ارفق انًحبظشاٌ أٌ انششع اإلعالئ ٙانكُٛغخ انًغٛحٛخ ٚشغؼّبٌ ػهٗ انزجشع ثبألػعبء ٔصسػٓب يٍ دٌٔ
ئكشاِ ٔثًٕافقخ انشخص انز٘ ٚإخز يُّ انؼعٕ انًطهٕةٔ .ارفقب أٚعبً أٌ انًزجشّع ثبنؼعٕ ٚغت أٌ ٚكٌٕ يذسكبً رًبيبً
نهًخبطش انًزشرجخ ػهٗ رجشّػّ.
ٔاعزُذ انغٛذ فعم اهلل ئنٗ انحذٚش ششٚف ٔئنٗ أقٕال انُج ٙيحًّذ نٛجشص رشغٛغ انذ ٍٚاإلعالي ٙنهؼطبء
ٔنهزعحٛخ ػًٕيبً ،ششغ أٌ ٚكٌٕ انًزجشّع يذسكبً نًب ٚقٕو ثّ ٔنٍ ٚزأرٖ أٔ ًٕٚد ثغججّٔ .قبل ئٌ د ٍٚانًزجشّع أٔ
انًزهقّ ٙال ٚغت أٌ ٚذخم ف ٙاالػزجبس ٔئٌ اإلعالو ٕٚافق ػهٗ ػًم انطجٛت انذ٘ ُٚغش٘ ػًهٛخ اعزئصبل انؼعٕ
ٔصسػّ .نكُّ فبل ئٌ انغذل ف ٙاإلعالو ٚزشكّض حٕل ثٛغ ٔششاء األػعبء.
أيب األة أثٕ كغى فقبل ئٌ اإلعالو ٔانًغٛحٛخ يزفقبٌ ػهٗ قجٕل يجذأ انزجشع ثبألػعبء ٔصسػٓب ،نكٍ انكُٛغخ
رحظش رًبيبً انزغبسح ثبألػعبءٔ .قبل ئٌ انكُٛغخ رزحفظ حٕل ثؼط األػعبءٔ ،رشفط رًبيبً انزجشّع ثبنذيبؽ ٔثبألػعبء
انزُبعهٛخ ألٌ ْزِ رشكم شًٕنٛخ انكبئٍ انجشش٘.
ٔقبل األة أثٕ كغى أٚعبً أٌ انًجشّشٚ ٍٚغت أٌ ٚشغؼّٕا ف ٙػظبرٓى انزجشّع ثبألػعبء ٔطبنت يٍ انغبيؼبد
ٔانًذاسط أٌ رحزٔ حزْٔىٔ .خهص ئنٗ أٌ انزجشّع ثبألػعبء ٚغبػذ اإلَغبٌ ف ٙقٓش طجٛؼزّ األَبَٛخ.
ٔخزى":ػُذ انٕفبح ٚجقٗ انغغذ ف ٙانزشثخ ٔٚزحهم ،نكُُب َحصم ػهٗ أعغبد عذٚذح ف ٙانحٛبح انضبَجخ".
ْٔزِ انًحبظشح انًشزشكخ ْ ٙرًٓٛذ نُذٔح عزؼقذ حٕل أخالقٛبد انزجشع ثبألػعبء ٔانحصٕل ػهٓٛب ٔصسػٓبٕٚ ،و
غذٍ  12شجبغ ػُذ انخبيغخ ٔانُصف ف ٙفُذف عفُٕٛس سٔربَب ف ٙثٛشٔد.
ٔكبَذ انغبيؼخ قذ أطهقذ "ثشَبيظ عهٛى انحص نألخالقٛبد األحٛبئٛخ ٔاالحزشاف" فَٛ ٙغبٌ  1222ثٓذف رٕفٛش
يٕسد ف ٙكم االخزصبصبد نألعبرزح ٔانطالة ٔأفشاد انًغزًغ انؼبيه ٍٛف ٙاألخالقٛبد األحٛبئٛخ ،رؼهًٛبً ٔثحضبً أٔ
اعزشبسح ف ٙنجُبٌ ٔانًُطقخٓٚٔ .ذف انجشَبيظ ئنٗ رشغٛغ االدساك انٕاف ٙألًْٛخ قعبٚب االحزشاف ٔاألخالقٛبد
األحٛبئٛخ فًٛب ٚزؼهق ثبألثحبس ٔانزذسٚت ٔانزًُٛخ ف ٙكم اخزصبصبد انغبيؼخٔ ،ف ٙانًغزًغ ٔانًُطقخ.
رأعغذ انغبيؼخ األيٛشكٛخ ف ٙثٛشٔد ف ٙانؼبو ٔ 2611رؼزًذ انُظبو انزؼه ًٙٛاأليٛشك ٙانهٛجشان ٙنهزؼهٛى
انؼبن ٙكًُٕرط نفهغفزٓب انزؼهًٛٛخ ٔيؼبٛٚشْب ٔيًبسعبرٓبٔ .انغبيؼخ ْ ٙعبيؼخ ثحضٛخ رذسٚغٛخ ،رعى ْٛئخ
رؼهًٛٛخ يٍ أكضش يٍ  122أػعبء ٔعغًبً طالثٛبً يٍ حٕان 6222 ٙطبنت ٔطبنجخ .رقذّو انغبيؼخ حبنٛبً يب ُٚبْض يبئخ
ثشَبيظ نهحصٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚطٔ ،انًبعٛغزشٔ ،انذكزٕسأِ ،انذكزٕساِ ف ٙانطت .كًب رٕفّش رؼهًٛبً طجٛبً ٔرذسٚجبً
ف ٙيشكضْب انطج ٙانز٘ ٚعى يغزشفًٗ ف 012 ّٛعشٚشاً.

