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 أصحاب السماحة والفضيلة

ملن بالغ سروري أن أشارك يف هذا االجتماع الثاين للفريق االستشاري اإلسالمي املعين باستئصال شلل األطفال.  إنه
ونود أن نعرب عن شكرنا اخلالص وتقديرنا العميق إىل األزهر الشريف على استضافتنا يف رحابه اليوم، كما يسرُّين أن 

م األكرب الدكتور أمحد الطيب على موافقته الكرمية أن يرتأس األزهر أزجي أمسى آيات الشكر والعرفان إىل فضيلة اإلما
بالشكر اجلزيل املنظمات الرئيسية  صته. وأخ  هذا االجتماع اهلام، وعلى دعمه الذي ال غىن للفريق عنه يف أداء مهم  

الفريق االستشاري اإلسالمي؛ وهي جممع الفقه اإلسالمي الدويل، ومنظمة التعاون اإلسالمي، وجمموعة األعضاء يف 
البنك اإلسالمي للتنمية، على مشاركتها القيِّمة ودعمها احملمود. والشكر موصول إىل أعضاء الفريق االستشاري 

 .م على تشريفهم لنا باحلضوراإلسالمي الكرا
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إنشاء الفريق االستشاري اإلسالمي، حتت القيادة احلكيمة لألزهر  غة اليت مث لهايَسع نا التأكيد على األمهية البالال 
عم ا حيمل ه  ضاًل فيف العامل اإلسالمي.  ألطفالاوجممع الفقه اإلسالمي الدويل، للجهود الرامية إىل استئصال شأفة شلل 

للبلدان الثالثة اليت ال يزال املرض يتوطن هبا حىت يومنا هذا على ظهر كوكبنا الصغري، وللبلدان اليت ال  َداللة خاصة من
يات املقلقة أمام بلوغ هدف استئصال شلل يزال خطر إصابتها باملرض مرتفعاً. وعلى الرغم من وجود بعض التحد  

لذي طال انتظاره يف سباقنا ضد هذا املرض املريع، وأكثر األطفال، فإننا ال نزال قاب قوسني أو أدىن من خط النهاية ا
. وغين عن القول أن اإلسالم احلنيف يدعو وبقوة إىل 8811قرباً من إدراك اهلدف العاملي الذي رمسه اجملتمع الدويل عام 

هم علماء حفظ صحة األطفال وعافيتهم ومحايتهما. فكثري من علماء املسلمني األفاضل، ممن ال حيصيهم العد، ومن
وا اآلباء املسلمني أن ي طعِّموا ا حتت راية الفريق اإلسالمي االستشاري، أك دوا على هذا األمر مراراً وتكراراً، وحض  و انضو 

رة وأصحاب النفوذ يف اجملتمعات أن يشجعوا ذلك وأن وا الشخصيات املؤثِّ أبناءهم وأن حيرصوا على تطعيمهم، وحث  
 .ضد هذا املرضيضمنوا تطعيم كافة األطفال 

وحنن يف املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، على مدار سنوات عديدة، كنا وال نزال حريصني 
على التعاون مع العلماء املسلمني مبا خيدم أهداف الصحة العامة وقضاياها، وقد حالفنا التوفيق يف هذا املسعى. وكم 

ى إنشاء الفريق االستشاري اإلسالمي، أن أرى هذه النخبة املباركة من العلماء وقد يسعد ين اليوم، بعد مرور عامني عل
ض، وتقدمي العون إىل الفريق ألداء املرَ  نتقالال يف القضاء على استفرغوا اجلهد والطاقة لدعم اهلدف البالغ األمهية املتمثِّ 

 .رسالته اليت أنشئ من أجلها

و شلل األطفال من خريطة األمراض يف وقٍت كان هذا املرض يصيب أن ميح 8811ر اجملتمع الدويل عام لقد قر  
ك أن ننتصر بعد ما أدركنا كل عام. واليوم وبعد معركة طويلة، نوش    زمئات اآلالف من األطفال حول العامل بالعج

أن فريوس شلل من هدفنا، ورأينا كل البلدان يف العامل تقريبًا وهي متحو شلل األطفال من ذاكرة أمراضها. إال % 88.8
ف والربامج املخصصة األطفال الضاري واصل االنتشار يف بعض اجملتمعات، على الرغم من محالت التطعيم اليت مل تتوق  

الستئصال هذا املرض، ويظل هذا الفريوس مصدر خطر ي هدد البلدان اليت جنحت يف استئصال شأفته. وهناك عدة 
جالأعوامل قاهرة   .جالةوف أتعر ض هلا يف ع  ، سحاَطت هبذا الس 

ت يف السنوات القليلة املاضية حقيقة مفادها أن وباء شلل األطفال قد بات أمراً خاصاً مبناطق معينة يف البلدان وبرزَ 
اإلسالمية، وهذه احلقيقة هي اليت حدت إىل إنشاء هذا الفريق االستشاري، لتعزيز االلتزام السياسي للعامل اإلسالمي 

املرض، ولتحفيز املاحنني أن يساعدوا على رأب الفجوات يف التمويل، ولتشجيع البلدان واجملتمعات باستئصال هذا 
املتضررة على اختاذ خطوات إضافية وضرورية لتطعيم مجيع األطفال. وبعد عام من العمل الدؤوب واألنشطة اجلادة، 

عاون مع كافة الشركاء املعنيني باستئصال هذا املرض نتطلع أن ي كثِّف الفريق االستشاري جهوده وأن ي وسِّع نطاقها بالت
على الصعيدين الوطين والعاملي، من أجل بلوغ األهداف الـم لح ة، وإحداث فارق حقيقي يف حياة األطفال الذين ال 

 .رضة لإلصابة هبذا املرضيزالون ع  

رة بإقليمنا وغريه من البلدان املتضرِّ وبعد زيارات ميدانية كثرية، ومناقشات رفيعة املستوى، واجتماعات خاصة يف 
االجتماعية الثقافية الدقيقة واألوضاع السياسية الـم عق دة اليت ال  لظروفار وسعاً يف تسليط الضوء على خ  األقاليم، مل أد  

يات ترتاو  ح بني تزال حجرة عثرة أمام استئصال شأفة هذا املرض؛ ذلك اهلدف احليوي الذي يواجه عددًا من التحدِّ
اهلجمات اليت تستهدف حياة العاملني يف جمال التطعيم ضد هذا املرض، وتعذُّر الوصول إىل األطفال الذين هم يف 

ة إىل التطعيم بسبب الصراعات املستمرة وتسييس برنامج استئصال شلل األطفال، واملفاهيم املغلوطة حاجة ماس  
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ين/يناير من هذا العام، أطلعنا اجمللس التنفيذي ملنظمة الصحة العاملية واملعلومات اخلاطئة حول التطعيم. ويف كانون الثا
أن استئصال شلل األطفال هو أحد األهداف الرئيسية للصحة العامة العاملية، وهو هدف يتأثر املرة تلو األخرى بعدم 

كب ضد العاملني يف التطعيم االستقرار والقالقل املدنية. وليس أدل على ذلك من األعمال الوحشية املتكررة اليت ت رتَ 
ضد شلل األطفال وَمن حيرسوهنم، وهو أمر فجٌّ م سَتهَجن أدانه الفريق االستشاري اإلسالمي يف بيان رمسي، والبد من 

 إىل ابتكار أساليب وأدواٍت جديدةو وضع هناية له. وحنن يف حاجة إىل تضافر اجلهود وحشد الطاقات واملوارد الكافية 
 .دُّماً هادفاً إذا ما أردنا أن حنقق تق

صادف شهر كانون الثاين/يناير املاضي مرور عام على آخر  وتلوح من الظالم بارقة أمل تدعو إىل التفاؤل. فقد
حالة لإلصابة بشلل األطفال أ بل غ عنها يف سوريا بفضل االستجابة الـم وس عة اليت قادهتا منظمة الصحة العاملية للتصدِّي 

عشر شهرًا يف ، اليت استمرت اثين الستجابة الطارئة بالتطعيم والتمنيعاللفاشية اليت شهدهتا البالد. ومؤخرًا أعلنا أن 
. وقد مضى أكثر 3182الشرق األوسط، يبدو أهنا وضعت هناية لفاشية شلل األطفال اليت بدأت يف سوريا والعراق عام 

رآت إصابة دَ من تسعة أشهر منذ أن تأك   ي يف أفريقيا. ومجيع حاالت شلل األطفال حالة بفريوس شلل األطفال الرب   خ 
ان من الدول األعضاء يف إقليم شرق املتوسط؛ ومها باكستان حيث وقعت هبا مصدرها دولت 3182اليت أ بل غ عنها يف 

 .حالة، وأفغانستان اليت شهدت حالة واحدة 38

ويأيت هذا االجتماع الثاين للفريق االستشاري اإلسالمي يف منعطف هام يف معركتنا ضد شلل األطفال. فجدول 
مل تتضمن عددًا من األنشطة وااللتزامات الواعدة وذات أعمال االجتماع يهدف إىل اعتماد اسرتاتيجية وخطة ع

الفعالية العالية. وسوف يقود املساعي اجلماعية ويوجهها لفيف من العلماء البارزين واألساتذة الذين يضمهم الفريق 
 إلسالميةان الواجب مع اجملتمعات االستشاري. ومن املنتظر أن تفيد اإلجراءات املتصو رة كثريًا يف إظهار التضام  

رة، ودعم جهود استئصال شلل األطفال على الصعيد العاملي، وإعادة التأكيد على أن التمنيع يتفق وصحيح املتضرِّ 
الشريعة اإلسالمية وتعاليمها الغر اء، وفضح أيديولوجيات َمن يعارضون استئصال هذا املرض. وللناس فيكم أسوة 

قادة و حلفز العلماء املسلمني والقادة السياسيني وزعماء القبائل حسنة، وما من شٍك يف أن أفعالكم وأقوالكم هامة 
 .والتفسريات اخلاطئة املتعلقة باللقاحات والتمنيع املعلومات املضلِّلةو للتصدِّي للمعتقدات املغلوطة  اجملتمع

ع من ق  إن الدين اإلسالمي يأمر أتباعه بوضوح ال لبس فيه أن حيموا مجيع األطفال من املرض والضعف والعجز. ونتو 
هذا اجلمع الطيب، الذي يضم األصوات ذات املصداقية لإلسالم، أن يرسم األمل من جديد يف أرجاء اجملتمعات وعلى 
فني الذين ي قوِّضون بأفعاهلم محاية صحة األطفال  وجوه األسر اليت ح ر مت من محاية أطفاهلا، وأن يتصد ى للم رج 

 .وعافيتهم

ق لتها للفريق الكرمي العام املاضي وأقوهلا لكم اليوم. ومنظمة الصحة العاملية على  إن هذا االجتماع هو اجتماعكم،
م يد العون باإلرشاد والدعم التقين. وإنين لعلى يقني أن الفريق االستشاري اإلسالمي،  أهبة االستعداد، ويسرُّها، أن ت قدِّ

عاملية الرامية إىل استئصال شلل األطفال ومحاية بفضل جهودكم املخلصة، سيكون طرفًا أصياًل وفاعاًل يف اجلهود ال
أطفالنا مجيعاً. وحنن حريصون كل احلرص على أن حنافظ على شراكتنا مع املنظمات األعضاء يف هذا الفريق وأن ندعم 

يات والعقبات اليت تقف يف وجه استئصال شل ل هذه الشراكة ونقويها خدمًة للهدف األمسى املتمثل يف التصدِّي للتحدِّ
 .جهداً يف تقدمي املساعدة والدعم الالزمني لتنفيذ أي قرارات تتخذوهنا اليوم ويف املستقبل األطفال. ولن نألو

 ويف اخلتام، أشكر لكم حسن استماعكم وأدعو اهلل لكم التوفيق والسداد يف اجتماعكم.


